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Empresas podem cooperar nas áreas de busca e publicidade para competir melhor com o Google e 
o Yahoo. 
 
Os grupos de internet America Online e MSN, controlados respectivamente pela Time Warner e 
pela Microsoft, estão discutindo uma possível cooperação de suas divisões de busca e redes de 
publicidade, de acordo com pessoas envolvidas nas conversas. 
 
As negociações, que estão em curso há alguns meses e surgiram em um período de intensas 
mudanças na America Online, depois de seu relançamento como portal gratuito com o objetivo de 
ampliar sua audiência e sua publicidade, podem resultar em certa dose de cooperação, mas 
medidas concretas talvez demorem algum tempo a ser adotadas. 
 
As ações da Time Warner subiram em 3,18%, para US$ 18,49, ontem à tarde em Nova York 
depois que o jornal "New York Post" publicou uma reportagem informando que o grupo estava 
negociando a venda de uma participação acionária na America Online à Microsoft. 
 
Funcionários da Time Warner não quiseram comentar sobre o assunto. No entanto, pessoas 
familiarizadas com as duas empresas indicaram que as negociações não haviam avançado a esse 
ponto, até agora, ainda que a Microsoft "possa se tornar investidora" na America Online, no 
futuro. 
 
Portais fracos 
 
A AOL e o MSN têm amplo alcance, mas lhes faltam as redes de busca e publicidade e outros 
serviços de elevado valor agregado que propiciam lucros ao Google e ao Yahoo. 
 
"São dois portais fracos", disse Safa Rashtchy, analista de internet na Piper Jaffray. Ele disse que 
ambos dependem muito de serviços de e-mail e de programas mensagens instantâneas para 
obter audiência. 
 
Ligações mais estreitas ou até mesmo uma fusão plena entre o MSN e a AOL não seriam 
suficientes para resolver os problemas das duas unidades, disse o analista, já que elas 
provavelmente precisariam continuar sustentando as duas marcas. 
 
Enquanto os dois provedores vêm perdendo assinantes de conexão discada, uma área de negócios 
que continua lucrativa, e estão se preparando para encarar a transição para a banda larga, o 
Yahoo já fechou acordos de distribuição de banda larga com empresas de telecomunicações e 
operadoras de serviços a cabo nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Canadá. 
 
Acordos 
 
Para a Microsoft, uma "joint venture" ou participação minoritária para garantir ligações mais 
estreitas com a America Online seria semelhante os acordos que ela procurou como forma de 
ingressar no mercado de internet nos anos 1990 e que foram abandonados nos últimos anos. 
 
Existem especulações no sentido de que há algum tempo a Microsoft estaria tentando 
desmantelar sua "joint venture" com a rede de TV NBC, enquanto os prejuízos de mais de US$ 10 
bilhões com investimentos em empresas de banda larga levaram a Microsoft a dizer que não mais 
usaria esse tipo de transação para estender sua presença. 
 
 



No entanto, uma combinação entre as duas uniria dois dos serviços de mensagens instantâneas 
mais populares nos Estados Unidos, o AIM da AOL e o MSN Messenger, em um momento de 
rápido desenvolvimento do mercado de mensagens instantâneas para novas áreas como telefonia 
de voz via internet, na qual o Google e o Yahoo também já entraram. 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 16 set. 2005, Dinheiro, p. B10. 
 


