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A grande reviravolta da CNN
Depois de anos em baixa, rede de TV ultrapassa Fox News e retorna ao topo na audiência 

Tim Arango
THE NEW YORK TIMES

Na manhã seguinte ao debate das
primárias democratas no dia 21 de
fevereiro, enquanto os dois pré-can-
didatos argumentavam quem saiu na
frente, havia um claro vencedor a
CNN. O debate, transmitido pela
CNN e Univision, rede de língua
espanhola, atraiu 7,6 milhões de te-
lespectadores, uma das maiores au-
diências dahistóriapara um debate de
primárias na TV a cabo.

O debate ocorreu na Univer-
sidade do Texas, Austin, mas Jim
Walton, presidente da CNN, sa-
boreava a vitória bem longe - em
seu escritório no 21 ° andar do Time
Warner Center, em Nova York.
Para Walton, a alta audiência du-
rante a corrida presidencial deste
ano indica um feito mais amplo.

Durante cinco anos em que está
no comando, Walton tem perdido
para a Fox News, e tenta tomar a
gestão mais eficiente, aumentar os
lucros e a audiência.

- Foi uma combinação de mui-
tas coisas. A CNN viveu durante 15 •
anos sem competição. Os lucros da
empresa não estavam onde deviam
estar. Houve mudanças na gestão.
Foi como uma tempestade perfeita
- explica Walton.

Depois de um longo mal-estar, a
CNN consegue finalmente uma
volta triunfal. Nos últimos quatro
anos, a CNN, que inclui Headline
News, CNN International e
CNN.com, viu lucros dobrarem.

— Não há muitas empresas de 27
anos nos EUA que podem fazer isso
- afirma Walton.

Todas as três redes de TV a cabo
- CNN, Fox News e MSNBC -
tiveram grande audiência durante as
primárias. Contudo, a CNN é capaz
de se gabar de algo que não podia
fazer desde 2001: ek ultrapassou a
Fox News no horário nobre durante
um mês na categoria de telespec-
tadores de 25 a 54 anos, grupo mais
cotado pelos anunciantes. Em fe-
vereiro, a CNN atraiu uma média de
750 mil telespectadores na categoria
durante o horário nobre, em relação
aos 550 mil da Fox News e 363 mil
da MSNBC, de acordo com Niel-
sen. (Entre grupos de todas as idades,
a Fox News ainda lidera, com uma
média de 2,2 milhões de telespec-
tadores no horário nobre, em com-
paração com 2 milhões da CNN.)

- Se você olhar os índices, em
2006 eles pararam de sangrar. Em
2007, isso continuou, e houve um
crescimento geral da CNN - conta
TomRosenstiel, diretor do Projeto
para Excelência em Jornalismo.

Se esse sucesso é raramente atri-
buído a Walton, 49, antigo em-
pregado da CNN que começou a
trabalhar na rede como estagiário de
telejornalismo em 1981, deve ser
porque ele manteve uma postura
lowprofik como presidente de uma
grande rede de televisão. Ele quase
não concedeu entrevistas extensas,
quando foi indicado para o posto
em 2003, e até recusou dar en-
trevista para sua própria rede.

A Time Warner não revek as
finanças da CNN, mas de acordo
com uma fonte que conhece o
desempenho da CNN, a rede teve
uma taxa de crescimento composta
anual de cerca de 20% desde 2004.
No período, os lucros passaram de
US$ 200 milhões (cerca de R$ 340
milhões) para quase US$ 400 mi-
lhões por ano (aproximadamente
R$ 680 milhões).

A ressurreição da CNN não
passou despercebida no mercado
publicitário.

— Acho que eles certamente se
recuperaram - opina Brad Adgate,

vice-presidente de pesquisa da Ho-
rizon Media. -Eles estão com o ego
infkdo. Disseram: 'Quem é a Fox
News?' Quando se deram conta do
que estava acontecendo, ficaram na
defensiva. Agora finalmente vemos
alguns resultados disso.

Quando Walton assumiu em
janeiro de 2003 no lugar de Walter
Isaacson, peso-pesado do jornalis-
mo que antes foi editor-geral da
revista Time, a CNN estava em
pânico, tendo sido ultrapassada pela
Fox News. De 2000 a 2003, os
lucros estavam baixos. A Time
Wamer, mãe da CNN, estava tão
desiludida que pensou em uma fu-
são da CNN com a ABC News ou
- segundo boatos na época - em
vender a CNN.

Em setembro de 2003, nove me-
ses depois de assumir a presidência,
Walton se reuniu com seu chefe,
Philip I. Kent, presidente do Sistema
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de Transmissão Turner (Tumer
Broadcasting System na sigla em
inglês), para fizer uma apresentação
ao conselho da Time Warner e
argumentar que ele podia revitalizar
a CNN. Eles prometeram aumentar
os lucros em 12% ao ano.

- Sei que estávamos em um
negócio que não ia bem. Eles ana-
lisavam muitas opções — desabafa.

O ponto principal do plano era
fazer o departamento comercial
conseguir patrocínios para as pla-
taformas - a rede, que é o car-
ro-chefe, a Headline News e a in-
ternet - bem como tornar a ad-
ministração mais eficiente de modo
que poucas pessoas tomassem as de-
cisões importantes.

Jeflrey Bewkes, presidente atual
da Time Warner, que à época foi
presidente do grupo, lembrou o di-
lema.

- A CNN ofereceu na época a

cobertura mais abrangente. Tam-
bém teve os custos mais altos. A
pergunta era, podemos retirar quan-
tidade significativa dos custos.

Waltpn, que passouamaior parte
da carreira na CNN na editona de
esportes, e operou a falecida rede
CNN/SI, também trouxe um estilo
mais relaxado e aberto de administrar
para a rede. Ele criou um concurso
de talentos nos moldes de American
Idol, e, em abril passado, enviou um
memorando pedindo aos empre-
gados que usassem suspensórios em
homenagem ao 50° aniversário de
Larry King na TV.

Walton insistiu em algo que foi
muito criticado na CNN: as divisões,
incluindo redação e administração,
tinham de se encontrar regularmente
e cooperar nos projetos.

Parte do problema da CNN foi
que durante o crescimento da Fox
News na década de 90 e em 2000,
a rede enfrentou uma crise de iden-
tidade: ela deveria imitar sua rival
oferecendo mais programas ana-
líticos ou se manter na fórmula hard
news (expressão de origem inglesa
que designa uma linha editorial
especializada em notícias e cober-
turas mais densas)?

— O que você viu nesses anos foi
experimentação no ar. A Fox sabia
o que estava fazendo, e a CNN, não
- afirma Rosenstiel.

Durante um tempo, a CNN
tentou ser como a Fox, com pro-
gramas de entrevistas como Connie
Chung Tonight, que Walton tirou
do ar. A CNN também causou
tumulto quando contratou Paula

Zahn da Fox e fez propaganda dela
"apenas como uma mulher um
pouco sexy". (Mesmo agora, um
vestígio do impacto da Fox pode ser
visto no Lou Dobbs Tonight da
CNN. Dobbs foi criticado por in-
jetar uma grande dose de opinião
nas reportagens.)

- O jornalismo é a chave do que
fazemos. A Fox está fazendo algo
diferente - opina Walton.

Essa é uma descrição que não cai
bem para a Fox News.

- Aparentemente, a idéia de
jornalismo de Jim é fazer debates
entre candidatos - comenta Irena
Briganti, porta-voz da Fox News,
se referindo à crítica de que a CNN
tem dado tratamento preferencial
ao senador Barack Obama.

A assessora disse ainda que quan-
do os debates terminam e a CNN
volta ao nível da MSNBC, nós
supomos que Jim retomará para o
conforto do programa de proteção
à testemunha da Time Warner.

Por enquanto, a CNN se en-
contra em posição invejável, capaz
de investir pesado em notícias. No
fim de 2007, a CNN teve 27 es-
critórios em outros países, ejá acres-
centou mais quatro, no Quênia,
Nigéria, Abu Dhabi e sul da índia.
Alem disso, planeja em breve anun-
ciar um escritório permanente no
Afeganistão.

- Estamos em um bom lugar
agora. Usamos nossa habilidade de
reunir notícias e achamos novas
formas de transmiti-las. E estamos
numa época em que somos capazes
de reinvestir - disse Walton.
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