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Dois dos maiores jornais do 
mundo anunciaram mudanças 
bastante diferentes entre si, mas 
que buscam resolver o mesmo 
problema que a maioria das pu-
blicações impressas do mundo 
estão tendo de enfrentar nos úl-
timos anos: a queda nas receitas. 
Os caminhos de El País e New 
York Times, os periódicos mais 
importantes da Espanha e dos 
Estados Unidos, respectivamen-
te, foram anunciados na semana 
passada e seriam inimagináveis 
há apenas alguns anos. 

O diário espanhol disse que a 
partir de 1o de março as suas re-
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dações de jornal e internet 
serão unificadas, de modo 
a acabar com o modelo tra-
dicional que foi chamado 
por um de seus principais 
executivos de “antiquado, 
obsoleto e esclerosado”. 
Desse modo, o El País muda 
sua cultura interna, que 
vinha desde a fundação do 
periódico, em 1976.

“Em cinco anos, com 
toda certeza haverá jornais 
escritos. Dentro de dez, se 
fizermos as coisas certas, 
provavelmente sim. Mas 
em 15 anos não estou seguro 
de que seguirão existindo tais 
quais os conhecemos. Eles 
existirão se lutarmos para que 
existam”, explica o conselhei-
ro-delegado Juan Luis Cebrián 
ao próprio El País. 

Ele garante que fará de 
tudo para que a medida não 
acarrete corte de empregos, 
mas alerta para possíveis im-
pactos da “crise conjuntural 
fortíssima”, que poderia deixar 
a crise de 1930 “pequena”. 
“A taxa de mortalidade dos 
jornais é altíssima. A festa 
acabou para todos. Precisamos 

fazer mudanças estruturais na 
imprensa”, alerta Cebrián.

Aporte mexicano
O New York Times, por seu 

lado, precisa pagar duas linhas 
de crédito que, somadas, valem 
US$ 400 milhões, sendo que uma 
delas vence em maio. Sem caixa 
para refinanciar sua dívida, a 
empresa aceitou a proposta do 
bilionário mexicano Carlos Slim 
Helu, cuja fortuna foi avaliada 
pela revista Forbes em US$ 60 
bilhões no ano passado.

O magnata das telecomuni-
cações, que expandiu seus negó-

cios para dezenas de outras 
áreas, irá emprestar US$ 250 
milhões para a publicação, 
com juros de 14% ao ano. Isso 
dará à empresa fôlego para 
o pagamento das dívidas de 
curto prazo e permitirá que o 
empresário mexicano tenha a 
opção de transformar o seu 
crédito em ações, fazendo 
sua participação subir dos 
atuais 7% para 17%, o que 
o tornaria um dos acionistas 
mais relevantes da New York 
Times Company.

“O acordo nos possibilita 
aumentar nossa flexibilidade 
financeira para continuar a exe-
cutar nossa estratégia de longo 
prazo”, afirmou a presidente da 
empresa, Janet L. Robinson, em 
comunicado. “Continuaremos 
a explorar outras iniciativas 
financeiras e estamos focados 
em reduzir nossa dívida total por 
meio de dinheiro que iremos ge-
rar com o nosso negócio e pelos 
passos decisivos que estamos 
dando para reduzir os custos, os 
gastos e os dividendos, de modo 
a balancear nosso portfólio de 
ativos”, completa.

Como parte do plano para se 

capitalizar, a New York Times 
Company colocou recentemente 
suas ações do time de beisebol 
Boston Red Sox à venda. Além 
disso, sinalizou que poderia 
hipotecar sua tradicional sede, 
em Manhattan, em nome de 
empréstimos.

O investimento de gente de 
fora da área não é exclusividade 
da empresa nova-iorquina dentro 
da mídia norte-americana. Em 
abril de 2007, o investidor Sam 
Zell comprou a Tribune Company 
por US$ 8,2 bilhões, com a con-
dição de retirá-la do mercado de 
ações e tornando-a uma empresa 
privada. Assim, além de controlar 
o time de beisebol Chicago Cubs, 
passou a ser dono dos tradicio-
nais jornais Chicago Tribune e 
Los Angeles Times. 

Outro que se aventurou na 
esfera da mídia foi Warren Buf-
fett, o homem mais rico do mun-
do em 2008 segundo a revista 
Forbes, cuja companhia que 
preside, a Berkshire Hathaway 
(especializada em seguros, mas 
com investimentos em uma am-
pla gama de negócios), detém 
uma importante parte das ações 
do Washington Post, empresa da 
família da publisher Katharine 
Graham, falecida em 2001.

Além de gente de outras 
áreas, a mídia já obteve o apor-
te de estrangeiros, como o do 
australiano naturalizado norte-
americano Rupert Murdoch. 
Ele adquiriu diversos jornais 
no Reino Unido, como The Sun, 
The Sunday Times e The Times, 
além da Fox Broadcasting e dos 
jornais New York Post e Wall 
Street Journal, nos EUA. 

A Fox Latin America lança 
em maio, em parceria com a 
produtora brasileira Moonshot 
Pictures, nove novos episódios 
de seu primeiro seriado nacional, 
chamado 9MM.

A produção, baseada em 
uma idéia original do jornalis-
ta Carlos Amorim, tem como 
cenário a cidade de São Paulo 
e mostra o dia-a-dia de uma 
delegacia de polícia, bem 
como a vida e o dilema pes-
soal de policiais e delegados, 
em episódios de uma hora de 
duração.

Os primeiros quatro epi-
sódios, exibidos como teste 
de audiência no ano passado, 
renderam um prêmio para a 
atração — o de melhor seria-
do de 2008 pela Associação 
Paulista dos Críticos de Artes 
(APCA). Foram gravados em 
uma escola estadual e desta-
caram o confronto entre a polícia 
e uma facção criminosa. A partir 
do quinto episódio — gravado 
em estúdio e captado em alta 
definição —, o enredo mostrará 

Fox lança novos episódios de 9MM
as dificuldades enfrentadas por 
uma equipe da delegacia. Rober-
to D’Avila, sócio da Moonshot, 
conta que os resultados obtidos 
após a exibição dos primeiros 

Elenco brasileiro do seriado policial 9MM: ambientado em São Paulo

temporada, dirigida por Michael 
Ruman, que também assina a 
direção de episódios, com Mu-
rilo Pasta, foram utilizadas 27 
armas, entre pistolas, revólveres, 

WAN adia 
congresso 
internacional

Como efeito colateral 
da crise global econômi-
ca, a Associação Mundial 
de Jornais (WAN) deci-
diu adiar para novembro 
a realização do congresso 
mundial de jornais e o fó-
rum de editores, além da 
feira de expositores. O 
evento estava agendado 
para 22 a 25 de março 
em Hyderabad (Índia), e 
é o mais importante do 
calendário anual da WAN. 
Segundo a entidade, a nova 
data poderá ser 30 de no-
vembro a 3 de dezembro, 
sujeita à confirmação fu-
turamente. Essa foi a pri-
meira vez na história de 61 
anos do congresso em que o 
evento teve de ser adiado.

A indústria de jornais já 
foi fortemente afetada pela 
crise mundial financeira, 
principalmente nos Esta-
dos Unidos. Com a crise, os 
jornais ao redor do mundo 
também cortam despesas 
de viagens e orçamento 
para conferências e eventos. 
No ano passado, o congres-
so mundial, na cidade sueca 
de Gotemburgo, reuniu 
mais de 1,8 mil participan-
tes de 113 paí ses, registran-
do recorde de público. A 
delegação brasileira, com-
posta por executivos dos 
principais jornais nacionais, 
também foi a maior da 
história.

temporada da série 24 Horas, o 
carro-chefe do canal. No entan-
to, os primeiros episódios serão 
novamente transmitidos, a partir 
de 7 de abril, para garantir que o 

telespectador consiga acom-
panhar a trama. 

Kátia Murgel, diretora de 
programação e produção da 
Fox Latin American Chan-
nels do Brasil, conta que a 
tendência é de que a Fox 
invista cada vez mais em pro-
dutos nacionais para conferir 
um “tempero brasileiro” à 
programação do canal, prin-
cipalmente com as verbas de 
incentivo, como o Artigo 39, 
que financiou integralmente 
a produção de 9MM.

O valor do investimento 
não foi revelado, mas Marcello 
Braga, diretor de marketing 
da Fox, contou que 9MM é 
a grande aposta do canal em 

termos de marketing. “Essa série 
recebeu um investimento maior 
para seu lançamento do que as 
séries estrangeiras”, conta.

Maria Beatriz Gonçalves

episódios foram satisfatórios. 
“Produzir uma série de ficção 
no Brasil é algo novo para a Fox. 
Queríamos testar o formato.”

Para a filmagem da segunda 

espingardas, rifles e fuzis, e mais 
de 60 litros de tinta vermelha, o 
chamado “sangue cenográfico”. 
A estréia acontece no dia 5 de 
maio, após a veiculação da nova 
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