
A AOL terá serviço de televisão on-line 
Reuters, Nova York  
   
A Time Warner anunciou na última segunda-feira que sua divisão America Online planeja lançar 
um serviço gratuito de televisão via internet no começo de 2006, em um dos mais ambiciosos 
projetos do setor de tecnologia e mídia para conquistar telespectadores online para a televisão.  
 
O Yahoo! e o Google ameaçam superar os veículos de mídia tradicional oferecendo aos usuários 
programas de TV online, formando parcerias com produtores de programas ou criando atrações 
próprias, mas ainda falta aquilo de que a America Online já dispõe: os programas. O serviço, 
patrocinado por publicidade e operando sob a marca In2TV, oferecerá cerca de 3,4 mil horas de 
programação, incluindo 4,8 mil episódios de séries já transmitidas pela Warner Bros em seu 
primeiro ano, por meio de um acordo de exclusividade. Entre os programas estão antigos 
sucessos do horário nobre como "Welcome Back Kotter", "Growing Pains" e "Kung Fu", divididos 
por seis canais temáticos para comédias, animação, drama, ação, clássicos e super-heróis e 
vilões. Dois outros canais podem ser lançados no próximo ano.  
 
A Warner Bros poderá ainda acrescentar até 14 mil episódios, de 300 séries, para os quais já 
negociou licenciamento com os detentores de direitos, dizem os executivos do grupo. A America 
Online está no momento em negociações "com todos os fornecedores importantes" para oferecer 
programação não controlada pela Time Warner, afirma o vice-presidente executivo de mídia na 
empresa, Kevin Conroy.  
 
O projeto In2TV foi iniciado há dois anos e meio atrás, segundo o executivo, e continua a ser 
ainda hoje uma das mais agressivas mostras de colaboração entre divisões distintas do maior 
conglomerado mundial de mídia, no passado cindido por disputas depois da fusão entre a America 
Online e Time Warner, em 2001. "A grande promessa por trás dessa lendária fusão era a de que 
haveria sinergia", diz o analista da Jupiter Research, Todd Chanko, que foi informado sobre o 
serviço antes do lançamento. "No caso, temos um grande exemplo de duas operações irmãs que 
atendem às necessidades mútuas uma da outra. É uma idéia que só traz vantagens a todos os 
envolvidos."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 16 nov. 2005, Comunicação, p. C-6. 


