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Rupert Murdoch teve um escritório montado para ele dias depois de ter adquirido o Wall Street 
Journal (WSJ), há 14 meses, do qual tem feito amplo uso - ordenando uma onda de mudanças 
no conteúdo e na cultura do jornal, antes caracterizadas pelo formalismo, como a adição de 
uma página semanal de esportes e espaço para as notícias gerais no lugar das notícias 
financeiras na primeira página.  
 
Mas Murdoch enfrenta uma realidade deprimente: seu longo caso de amor com os jornais se 
tornou uma força retardadora para o sucesso de sua empresa, a News Corporation.  
 
A companhia assumiu recentemente US$ 8,4 bilhões em baixas contábeis, incluindo US$ 3 
bilhões para sua unidade jornalística, que conta com a Dow Jones & Company, publisher do 
WSJ. Enquanto isso, o preço das ações da News Corporation acumulou perdas de dois terços 
no ano passado, um declínio mais abrupto do que o de seus pares de conglomerado de mídia, 
como a Time Warner e a Viacom.  
 
Em tempos econômicos mais vibrantes, os investidores e os analistas de Wall Street estavam 
dispostos a deixar de lado a fixação de Murdoch pelos jornais - o segmento jornalístico é agora 
a maior fonte de receita da empresa, cerca de 19% no último trimestre. Mas eles acham difícil 
hoje, quando outros conglomerados de mídia lutam para sobreviver e os jornais sofrem sua 
pior crise desde a Grande Depressão.  
 
"O que ouço dos investidores é que eles gostariam que a News Corp. fosse qualquer coisa 
menos empresa jornalística", disse David C. Joyce, analista de mídia da Miller Tabak & 
Company.  
 
"Os investidores são mais compreensivos quando estão de bom humor", ele disse.  
 
Receita  
 
Na superfície, o relatório de lucros da News Corporation de 5 de fevereiro, para o trimestre 
terminado em 31 de dezembro, pareceu mostrar alta próxima de US$ 90 milhões na receita de 
divisão jornalística de igual período do ano passado. Mas essa foi uma ilusão criada pelo 
acréscimo da Dow Jones, da qual a News foi proprietária por só 18 dias no período de um ano 
antes.  
 
A empresa revelou, em documentos encaminhados posteriormente para a Securities and 
Exchange Commission (SEC), a comissão de valores mobiliários americana, que a Dow Jones 
teve receita de US$ 535 milhões no último trimestre, mais de um terço do total de seu 
segmento jornalístico. Subtraindo o resultado da Dow Jones, a receita nesse segmento caiu 
cerca de 25% - em parte por causa da debilidade das moedas na Grã-Bretanha e na Austrália, 
onde a News Corporation tem muitos jornais.  
 
O grupo não divulga os detalhes do desempenho do Wall Street Journal, mas os executivos do 
jornal dizem que, como ocorre no restante do setor, eles tiveram declínio significativo na 
receita de publicidade.  
 
Em outra área, no entanto, o WSJ teve melhor desempenho do que seus concorrentes ao 
manter sua circulação paga de mais de dois milhões, na imprensa escrita e on-line, nos 
relatórios dos períodos mais recentes, enquanto quase todos os outros grupos jornalísticos 
mostraram declínios. Parte desses assinantes só recebem a versão on-line, o que torna o WSJ 
um dos poucos jornais a conseguir fazer seus leitores on-line pagarem pelo conteúdo.  
 
Parte desse sucesso, no entanto, pode ser resultado de pesado desconto, uma prática que tem 
aumentado desde que a News Corporation assumiu o controle.  
 
Perfil  



 
O aspecto instintivo da personalidade empresarial de Murdoch antes era apreciado - ele foi 
elogiado quando se lançou no ataque para comprar o site MySpace em 2005 por US$ 80 
milhões, cobrindo o lance da Viacom - mas agora essa parece ser uma característica contra ele 
aos olhos de Wall Street.  
 
"As tendências emocionais e as fixações influenciam nossas decisões estratégicas de forma 
realmente significativa", disse Sydney Finkelstein, professor da Tuck School of Business. "E 
com Rupert Murdoch há fixação geral com a atividade jornalística porque foi nessa área que 
ele começou, e ele realmente tem intuição para isso, além de apego pela ideia de ser dono do 
The Wall Street Journal".  
 
No jornal, os nomes de Murdoch e Robert Thomson, o diretor administrativo indicado por ele, 
aparecem impressos na primeira página, onde há manchetes maiores, mais cobertura política, 
e menos das muitas vezes extravagantes lorotas que eram uma das características do jornal.  
 
Mas alguns jornalistas também relatam certo alívio de que o novo regime tenha significado o 
fim do partidarismo e da politicagem dos últimos anos de independência da Dow Jones. Os 
repórteres e os editores também dizem que Murdoch e sua equipe liberaram uma cultura que 
era antes excessivamente meticulosa, na qual múltiplos e longos memorandos eram 
necessários para iniciar um projeto de reportagem, e um artigo passava por várias camadas de 
edição.  
 
"Há esse tipo de atitude de que o planejamento é supervalorizado, e os memorandos são para 
incompetentes", disse um repórter do WSJ, que insistiu em permanecer anônimo para não 
antagonizar seus novos chefes.  
 
E se o novo chefe tem sido uma presença frequente no WSJ, ele em breve poderá vigiar mais 
de perto seu novo troféu; o grupo planeja transferir a redação do distrito financeiro no centro 
comercial para a sede da News Corporation em Midtown.  
 
Com a receita em queda, Murdoch não cumpriu sua promessa inicial de ampliar a redação do 
WSJ. De fato, recentemente demitiu alguns jornalistas, mas a redução foi mínima pelos 
padrões recentes do setor.  
 
"Tenho muita fé de que se continuarmos dessa forma, podemos ter sorte e não ter tanta 
concorrência no final", disse Murdoch numa recente teleconferência com analistas de Wall 
Street. "Estamos em boa forma na área de jornalismo".  
 
Embora a atenção pessoal de Murdoch tenha ultimamente estado no WSJ, o desempenho 
financeiro dos outros jornais da News Corporation está sendo submetido a exame mais 
rigoroso nestes dias.  
 
Murdoch tolera há anos dezenas de milhões de dólares em perdas anuais no The New York 
Post, em troca do poder que o jornal confere a ele. Mas em vista dos tempos econômicos e da 
mudança da atenção para o WSJ, há um sentido de urgência na suite executiva da News 
Corporation para deter as perdas no jornal.  
 
Os executivos informados sobre o assunto, que falaram anonimamente para discutir conversas 
reservadas, disseram que Murdoch continuava comprometido com o tablóide mas procura 
meios para economizar dinheiro combinando as operações administrativas, de compras, 
gráfica e entrega com o WSJ e o concorrente do New York Post, o Daily News. Além disso, há 
conversas com o Newsday, o jornal de Long Island de propriedade da Cablevision, sobre 
partilhar certos custos com o The Post.  
 
E recentemente, o grupo informou que demitirá 65 pessoas nos jornais britânicos, dos quais 
fazem parte o The Times of London, The Sunday Times, The Sun e News of the World.  
 



Alguns analistas e investidores têm sugerido que a News Corporation separe suas unidades 
jornalísticas de suas outras entidades, como produção de filmes e televisão via satélite.  
 
Num relatório de pesquisa lançado no final de janeiro, Rich Greenfield, da Pali Research, 
resumiu um dos sentimentos prevalecentes na News Corporation, ao escrever: "Nosso medo é 
que a News Corp. esteja tão comprometida com seus negócios existentes que estará disposta 
a sustentar atividades que registram prejuízo há anos (similar à sua proposta para o N. Y. 
Post)".  
 
A News Corporation ainda tem importantes pontos positivos, como o estúdio cinematográfico 
Fox, que parece posicionado para ter um ano melhor do que teve em 2008; reservas de caixa 
de US$ 3,6 bilhões; e o Fox News Channel, cuja receita e lucro estão crescendo. O lucro 
operacional do grupo no último trimestre, US$ 818 milhões sobre receita de US$ 7,9 bilhões, 
registrou baixa de 42% ante igual período do ano passado, mas não chega a ser anêmico.  
 
Parece que a maior esperança de Murdoch, no que se refere a seus jornais, é esperar sair do 
declínio e antecipar um futuro com muito menos jornais contra os quais concorrer.  
 
"Isso está em seu sangue", disse Joyce, analista da Miller Tabak, sobre a devoção de Murdoch 
aos jornais. "Foi dessa forma que a News Corp. começou há 50 anos".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6, 7 e 8 mar. 2009, Empresas & Negócios, p. C8. 


