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As empresas de mídia brasileiras podem mergulhar em crises que podem ter solução, caso 
sigam corretamente os processos de sucessão trabalhista e outros problemas. 
 
Pelo menos essa é visão do professor Maurizio Mauro, do Insper (Instituto de Ensino e 
Pesquisa), e do jurista Thomas Feisberg, especializado em recuperação de empresas e 
presidente do conselho da TMA Brasil (Turnaround Management Association), entidade que 
organizou na semana passada o seminário "Recuperação das empresas de mídia em época de 
crise". 
 
Não é um tema fácil, afinal esse mercado vem registrando problemas em grandes 
conglomerados como as Organizações Globo, O Estado de S. Paulo, Editora Abril e Editora 
Três, por exemplo, mas todas conseguiram reestruturar suas finanças sem ter que recorrer a 
atitudes mais drásticas como insolvência e, consequentemente, falência. As Organizações 
Globo chegaram a pedir moratória, mas o conjunto de empresas controladas pela família 
Marinho conseguiu resolver suas questões e hoje já exibe números robustos nos seus 
balancetes. O único caso perdido foi o da Gazeta Mercantil que parou de circular no mês de 
junho por não conseguir reorganizar e nem honrar débitos com cadeia de credores e 
funcionários. O título de economia, negócios e finanças foi devolvido pela CBM (Companhia 
Brasileira de Multimídia), do empresário Nelson Tanure, ao seu proprietário, Luiz Fernando 
Levy. Tanure assumiu o Jornal do Brasil e a Editora Três, que continuam sob sua 
responsabilidade, seguindo com seus planos de reestruturação em curso. 
 
"A Gazeta não resistiu porque o modelo escolhido não foi o melhor. Tudo depende de uma boa 
negociação. A CBM poderia ter licenciado apenas o título, mas se envolveu com ativos 
intangíveis e, para se precaver, deixou o negócio. O jornal poderia ter tido uma boa solução, 
como os jornalistas assumirem seu controle, mas o estágio era tão debilitado que nenhuma 
proposta teve chance de emplacar. Grandes grupos editoriais enfrentaram problemas e 
conseguiram atravessar suas crises", disse Felsberg. 
 
Maurizio Mauro, que atuou durante 14 anos na consultoria Booz Allen Hamilton, coordenou o 
processo de reestruturação financeira do Grupo Abril do qual foi presidente entre 2001 e 2006, 
e acredita que há luz no fim do túnel, mas prevê dificuldades devido às novidades tecnológicas 
e digitais que estão transformando radicalmente a maneira de consumo e de produção de 
conteúdos de mídia. 
 
"Qualquer um pode se tornar um publisher hoje em dia. Há bem pouco tempo uma grande 
editora investia US$ 10 milhões para ter um scanner de grande capacidade, hoje esse mesmo 
equipamento custa US$ 15 mil. Além da tecnologia, há o fenômeno da internet e as crises 
econômicas, muito comuns em cenários de desenvolvimento. Temos que observar que os 
canais de mídia vêm perdendo verbas significativas de anunciantes devido às fusões entre 
empresas. Muita gente acha que as verbas estão migrando para a internet, mas isso deve ser 
observado com olhar mais atento. Em minha opinião, a internet ajuda a reduzir as verbas de 
mídia. O Google, por exemplo, considerado um fenômeno, é um acelerador dessa redução 
porque não usa intermediários. Muitos anunciantes vão preferir falar diretamente com seus 
clientes através da web. Aponto a internet como um problema e uso como exemplo a indústria 
da música que praticamente se extinguiu após o Napster. Tiveram que se reiventar e 
passaram a ser agentes de shows, uma mudança radical no modelo. As empresas de mídia 
serão afetadas devido ao interesse de acabar com intermediários", alertou Mauro. "Mas isso 
não significa o fim das agências de publicidade, que fazem criação e negociam compra de 
mídia em nome dos seus clientes, porém o modelo de negócios vai sofrer alterações", ele 
acrescentou. 
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