
Para Murdoch, jornal impresso sobrevive 
 
Rupert Murdoch, presidente da News Corp., chefia um império mundial de mídia, dono de 
veículos importantes como a Fox Broadcasting, a editora HarperCollins e o site de 
relacionamento social MySpace, assim como jornais na Austrália, Reino Unido e nos Estados 
Unidos - inclusive a Dow Jones & Co., editora do Wall Street Journal. Numa entrevista a Walt 
Mossberg e Kara Swisher, Murdoch falou sobre o futuro dos jornais, a oferta da Microsoft para 
comprar o Yahoo e a concorrência entre MySpace e Facebook. Trechos: 
 
Mossberg: A News Corp. é dona de várias empresas em todos os segmentos da mídia, 
incluindo vários sites, mas no fundo o sr. sempre gostou de jornais. Chegará o momento, nos 
próximos cinco ou dez anos, em que não será mais economicamente viável imprimi-los? 
 
Murdoch: Talvez. Depende deles. Eu adoro me comunicar com as pessoas e os jornais 
representam um meio de fazer isso. Eu sou totalmente neutro tecnicamente em relação a isso. 
Não me importo em qual plataforma nossas notícias sejam divulgadas - impresso, internet, no 
celular ou seja onde for. 
 
Se observar o que aconteceu nos últimos cinco ou seis meses, a receita total do jornal médio 
dos EUA caiu de 10% a 30%. 
 
Agora, eles fizeram durante os últimos 10 ou 15 anos todo tipo de economia possível em 
produção, com computadores e tudo o mais, mas não em jornalismo. Agora eles terão de 
cortar no jornalismo e vão deteriorar-se tremendamente.  
 
Ficamos sabendo hoje de um jornal que tinha uma equipe de dez pessoas em Londres; hoje 
tem apenas uma. Eu garanto a você que essa última pessoa não permanecerá por muito 
tempo. Isso fornece uma enorme oportunidade para o Wall Street Journal chegar e dizer: 
"Olha só, muita gente ainda compra o jornal local para conferir a página de esportes e as 
notícias locais, mas eles vão querer algo mais do que isso". Então eu acho que um jornal que 
atende aos 10% mais importantes e de alto nível educacional da população de uma 
comunidade e em nível nacional tem grandes oportunidades. 
 
Swisher: E o sr. o vê como um jornal impresso? 
 
Murdoch: Acho que o impresso continuará a existir e durará 20 anos mais do que eu de 
qualquer maneira. Até 30 anos, que sejam. 
 
Enquanto isso, ele se transferirá cada vez mais para a internet. Nosso site se tornará mais e 
mais importante e também lucrativo. Teremos um site amplo e gratuito, em que você pode 
publicar notícias financeiras e de commodities, o tipo de coisa que se encontra em sites como 
o Yahoo. Mas quando você vê o que temos atualmente, muita análise e detalhes e tudo o 
mais, as pessoas pagarão por isso. Isso é muito, muito valioso. 
 
Mossberg: O sr. acha mesmo que pode ser híbrido assim? 
 
Murdoch: Claro que sim. Teremos mais de 1 milhão de pessoas que pagarão muito mais do 
que já pagam. Hoje há 1,1 milhão que pagam US$ 50 (pela assinatura do online). Acho que 
eles podem pagar US$ 150, o que seria metade do preço do jornal. Não é algo da noite para o 
dia, mas espere uns três ou quatro anos. 
 
Swisher: O sr. foi um dos pioneiros no investimento em sites de relacionamento social, em 
relação à maior parte das pessoas. Por que o sr. escolheu (o MySpace) e por que essa área? 
 
Murdoch: Chegamos tarde, decidimos que era preciso entrar logo na internet e estávamos 
cochilando. Encontramos uma pequena empresa chamada Intermix, que era dona do MySpace. 
Descobrimos que ela iria ser comprada pela Viacom em três dias. Então dissemos: "Quanto 
custa para vocês se trancarem numa sala de reunião conosco durante o fim de semana? E, ao 
acabar o fim de semana, podemos comprar ou não, mas qual é o preço agora, diga quanto." 



 
Eles falaram que eram "US$ 50 milhões extras" e dissemos "então vamos para a sala de 
reunião". E saímos dela com a empresa. 
 
Mossberg: Parece bem diferente da situação entre a Microsoft e a Yahoo, que durou meses. 
 
Murdoch: Eu acho que eles podem aprender alguma coisa a partir disso.  
 
Mossberg: Num determinado ponto o sr. esteve envolvido nas negociações. Qual teria sido o 
seu papel? 
 
Murdoch: Eles têm conversado conosco. Temos dialogado e trabalhado com eles desde a 
época de Terry Semel (antigo diretor-presidente do Yahoo), mas nada mais que negociações 
vagas. Num determinado ponto surgiu uma oportunidade de o MySpace se unir ao portal, mas 
a idéia parece ter morrido. 
 
Mossberg: O Facebook tem sido a vedete da mídia de tecnologia. Parece que o MySpace anda 
sumido nos últimos seis ou oito meses, mas o site é muito maior do que o deles, correto? O 
MySpace está errando em algo em relação à visibilidade? 
 
Murdoch: Acho que se ouviu muito falar deles nos últimos seis meses ou um ano, quando 
cresceram muito e nós parecíamos ter chegado a um platô. Nos últimos seis meses nos 
desenvolvemos muito. Sob qualquer medida, somos de duas a três vezes maiores. Quando 
compramos o site ele tinha 22 milhões de visitantes únicos. Agora tem 120 (milhões) em nível 
mundial e ainda estamos começando a nossa expansão internacional. Todo mundo que é 
usuário único fica no site durante uma hora a mais por mês em comparação ao Facebook. Eu 
não sou contra o Facebook. Ele fez um grande trabalho, mas é diferente. 
 
Mossberg: Diferente como? 
 
Murdoch: Acho que o próprio Mark (Zuckerberg, diretor-presidente do Facebook) disse que vê 
o site como algo útil para unir as pessoas. Nós somos mais a expressão individual de pessoas 
que querem se comunicar, encontrar outras pessoas e interesses comuns. Somos uma 
verdadeira rede de relacionamento social. 
 
Swisher: O que o sr. acha do YouTube? Sumner Redstone (da família dona da CBS) processou 
o Google. Por que o sr. não processou também? 
 
Murdoch: Chegamos à conclusão de que, no fim das contas, ele estava promovendo muito 
mais do que prejudicando os nossos programas de TV. 
 
Mossberg: Mas e os filmes? Há um futuro promissor no lançamento de filmes no cinema e em 
DVD, ou isso vai mudar? 
 
Murdoch: Acho que as pessoas ainda vão querer sair de casa. Depende de quantos bons 
filmes estejam em cartaz. Se há bons filmes, as pessoas vão querer assistir. Elas querem sair 
de casa de vez em quando, especialmente os jovens. 
 
Swisher: O sr. imagina o dia em que lançará o filme nos cinemas, na internet e também em 
DVD (ao mesmo tempo)? 
 
Murdoch: Isso seria perfeito. Mas há muitos interesses velados, como dos donos de cinemas, 
que dizem "não vamos passar seu filme ou lançá-lo em várias salas se você não nos der 
quatro meses de prazo antes de distribuí-lo em DVD". 
 
Mossberg: Será que o sr. consegue mudar essa relação? 
 
Murdoch: Ela vai mudar. Estamos pressionando por isso o tempo todo. 
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