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Como um dedicado lutador de caratê, Jonathan F. Miller está acostumado a levar pancada. Isso 
acabou sendo uma boa preparação para seu atual emprego no comando da America Online: 
"Minha mulher diz que sou um masoquista", brinca.  
 
Há um ano como diretor-presidente da unidade online da AOL Time Warner Inc., Miller provou que 
consegue defender a debilitada gigante do setor contra fortes golpes. Agora ele pode ter de partir 
para o ataque.  
 
De fala macia e calculada, Miller foi uma escolha surpreendente para diretor-presidente, cargo 
para o qual foi nomeado em agosto passado. O serviço online estava sofrendo com receita em 
queda, surgiram questões sobre a sua contabilidade e ele estava para perder a próxima onda da 
internet, o acesso de alta velocidade, ou de banda larga. Wall Street estava clamando por um 
executivo durão, disposto a tomar decisões difíceis.  
 
Miller, que tem 46 anos e é um antigo braço direito do magnata da mídia Barry Diller, revelou-se 
tudo menos draconiano. Em vez de trazer sua própria diretoria, ele promoveu talentos internos. 
Em vez de ordenar demissões em massa, fez uns poucos cortes sob medida. Em vez de tomar 
decisões rapidamente, ele laboriosamente construiu um consenso por meio de demoradas 
reuniões com sua alta diretoria.  
 
O estilo de Miller suscita a questão de se um cara legal pode dar conta de um dos empregos mais 
estressantes no mundo empresarial. Até mesmo Don Logan, chefe de Miller na AOL Time Warner, 
admite que levou um tempo para Miller acelerar, mas acrescenta que o diretor da America Online 
fez "grandes avanços".  
 
Perguntado sobre seu estilo, Miller diz: "Não sou um líder carismático, especialmente em 
comparação a meus antecessores. Minha força não está em liderar torcidas organizadas. Mas 
quando se trata das grandes questões e da estratégia, sou bem bom nisso."  
 
Até agora, o estilo de Miller compensou. A nova versão do software do serviço online da empresa, 
AOL 9.0, que está prestes a ser lançada, teve críticas positivas daqueles que viram cópias 
antecipadas — uma mudança em relação aos anos anteriores, quando sua tecnologia deixava a 
desejar e raramente atraía elogios. Miller cortou centenas de milhões de dólares do orçamento 
aparando os custos com equipamentos e automatizando certas funções. E ele pressionou a 
organização para finalmente desenvolver uma estratégia para entrar no crescente mercado de 
banda larga, que levou muitos clientes da AOL para os braços de serviços de internet de 
operadoras de TV a cabo e de telefônicas.  
 
Mas a verdadeira prova virá nos próximos meses. A America Online disse que seu lucro deve cair 
15% a 25% este ano, e a receita publicitária irá cair de 40% a 50%. Ela perdeu 1,2 milhão de 
assinantes nos Estados Unidos nos nove meses encerrados em 30 de junho. Investigadores 
federais estão revisando a contabilidade da unidade. E a AOL Time Warner está contando com 
crescimento de "dois dígitos" na unidade online para ampliar o lucro da controladora no próximo 
ano. Se Miller não reverter a situação da empresa, ela pode ser vendida ou drasticamente 
enxugada.  
 
Para ter sucesso, Miller precisa ajudar a America Online a ganhar espaço na banda larga. Embora 
o serviço tenha cerca de 40% do mercado americano de conexões discadas à internet, de baixa 
velocidade, sua fatia de mercado na banda larga é somente cerca de 12%. O problema é que a 
maior parte dos consumidores compra conexões de banda larga diretamente de empresas de cabo 
ou telefônicas, em vez de terceiros como a America Online. Com isso em mente, Miller pressionou 



a America Online a vender conteúdo e serviços online a pessoas que já têm uma conexão de 
banda larga.  
 
O resultado foi um novo serviço chamado AOL for Broadband, lançado em março por US$ 14,95 
mensais. (A AOL cobra US$ 23,90 pelo acesso discado nos EUA.) Ele inclui acesso gratuito a 
videoclipes e reportagens de fontes como as TVs CNN e ABC e a revista Entertainment Weekly, 
bem como acesso exclusivo a algumas músicas, shows e vídeos. Ele também inclui alguns 
recursos de segurança de computador.  
 
Os indicadores iniciais são animadores. Cerca de 300.000 assinantes se registraram (muitos em 
testes gratuitos) nos primeiros três meses após o lançamento em março. Além disso, mais de 1 
milhão de assinantes contrataram novos serviços adicionais, como correio de voz e proteção 
antivírus, que estão disponíveis tanto para banda larga quanto para linha discada.  
 
Miller diz estar satisfeito com o progresso até agora, mas ele é seu maior crítico. A princípio, diz, 
"a empresa não sabia se acreditava ou não". Agora, diz, a organização se curou, mas "ao mesmo 
tempo, estamos longe de onde precisamos estar. Precisamos realmente acelerar essa taxa de 
crescimento".  
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