
Novo bombardeio sobre a AOL Time Warner 
 
Em meio à crise, o maior grupo mundial de mídia enfrenta agora a concorrência no mercado de 
acesso à Internet. 
 
NOVA YORK. Como se já não bastassem tantos problemas internos, o grupo AOL Time Warner, 
em seu segundo ano de vida, enfrenta uma nova ameaça externa: a concorrência, a preços bem 
mais baixos, no serviço de acesso discado à internet. Enquanto o braço da internet da empresa, a 
American On Line, não consegue aumentar sua base de assinantes de banda larga e cobra US$ 
23,90 pelo acesso discado, um crescente número de provedores americanos vem oferecendo o 
serviço por tarifas entre US$ 8 e US$ 10.  
 
A maioria dos assinantes da AOL, que respondem pela receita de US$ 9 bilhões, ainda está na era 
da telefonia. Enquanto a AOL perdeu nos EUA, em dezembro passado, 176 mil assinantes, a 
United — que cobra US$ 9,95 pelo acesso discado — cresceu quase 50% no ano fiscal encerrado 
em 30 de setembro último. Foram quase 800 mil novos assinantes. Já a Earthlink, terceiro maior 
provedor do país (a AOL ainda é o primeiro, e a MSN, o segundo), vai lançar um serviço de US$ 
10; e a AT&T começou, no mês passado, a oferecer três contas de internet pelo preço de uma.  
 
A grande questão é: como salvar a empresa?  
 
Mas não faltam problemas ao conglomerado, cuja dívida é de US$ 26 bilhões. Em janeiro, o grupo 
anunciou o maior prejuízo anual de uma empresa na história americana: US$ 98,7 bilhões em 
2002. A Warner Music, que opera na indústria do disco, e a televisão por assinatura deverão ter 
resultados financeiros mais fracos este ano. As ações do grupo, que já valeram US$ 60, fecharam 
ontem em US$ 11,13. A saída dos executivos que foram os astros da fusão da AOL com a Time 
Warner trouxe o reconhecimento público de que quatro pernas gigantes não necessariamente 
correm melhor do que pernas pequenas da variada concorrência.  
 
No mês passado, o homem que durante muito tempo simbolizou o sucesso nos empreendimentos 
de telecomunicação se disse sem dinheiro para recomprar um dos mais vistosos serviços do 
conglomerado. Ted Turner afirmou que os rumores de que recompraria a CNN são apenas 
rumores. Ele bem que gostaria, mas o anúncio de sua saída do cargo de vice-presidente da AOL 
Time Warner derrubou as ações. Na queda, ele perdeu US$ 250 milhões. Hoje, Turner não cansa 
de reconhecer: a fusão foi um erro.  
 
O debate, agora, é como consertar a empresa, sob o comando de Richard Parsons. Já foram 
discutidas a venda da revista “Time” e a fusão da CNN com o jornalismo da rede ABC. E o grupo 
colocou à venda o braço editorial: quem tiver US$ 400 milhões leva a Warner Books, a Bullfinch e 
a Little Brown & Co. A venda do Warner Music Group é uma possibilidade mais imediata, a 
despeito de a gravadora estar sofrendo tanto quanto as concorrentes no que diz respeito ao 
prejuízo causado pela pirataria e pela cópia de músicas na internet. Se hoje são cinco as grandes 
gravadoras do mercado americano, analistas vêm sugerindo que o ambiente é propício para 
apenas três.  
 
A imprensa americana afirma que os investidores do conglomerado estão insatisfeitos não apenas 
com a AOL, mas também com a Time Warner, cuja solidez era tida como garantia de injeção de 
dinheiro na irmã postiça. Mesmo operações bem-sucedidas, como a produção de filmes e o canal 
por assinatura HBO, não deverão apresentar crescimento de dois dígitos. Este semestre, ações da 
Time Warner Cable, a operadora de TV a cabo (segunda maior do país, com 10,8 milhões de 
assinantes), serão lançadas na expectativa de se levantar US$ 4 bilhões. Parte desse dinheiro, se 
ele aparecer, será usada para pagar uma dívida de US$ 2,1 bilhões com a Comcast, maior 
operadora de cabo do país.  
 
Por tudo isso, o terceiro aniversário do grupo, a ser celebrado em janeiro do ano que vem, poderá 
não ter os mesmos convidados na festa. E nem os mesmo aniversariantes.  
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