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Aos 36 anos, JamesMurdoch é
o comandante das operações
da News Corp. – um dos maio-
res impérios da mídia mundial
– na Europa e na Ásia. O gru-
po, fundado por seu pai, Ru-
pert Murdoch, é tão poderoso
quanto controverso, sendo
constantemente acusado de
monopolista. Para James, no
entanto, isso pouco importa.
“Para nós, importa apenas
aquilo que nossos leitores e es-
pectadores pensam a nosso
respeito”, diz. James diz tam-
bém que o grupo não teme a
concorrência dos meios digi-
tais, e refuta a acusação de
que seu pai seja uma pessoa
pouco habituada à internet:

Háquanto tempoosr. temeo futu-
ro?
Surpreende-me que seja esta a
sua impressão. A News Corp.
é uma empresa dotada de ver-
dadeiro apetite por mudanças.

Em 2000, o sr. disse: “Se eu for
obrigado a ler mais alguma coisa
sobreasobrevivênciano futurodi-
gitalouqualqueroutrabesteiraan-

gustiada desse tipo, darei cabo de
minha própria vida”. Hoje o sr. faz
discursos inflamados sobre a difi-
culdade crescente que as empre-
sascomerciaisenfrentamparade-
senvolver o jornalismodemaneira
rentável na era da internet. Se isto
não é temor...
O medo do futuro na internet
nos assombra desde a década
de 1990, com a repetição das
mesmas conferências e dos
mesmos artigos de jornal. Mas
a transformação digital não es-
tá mais no futuro. Ela já che-
gou, e a News Corp. não tem
nenhummedo dela. O discurso
que fiz em Edimburgo há algu-
mas semanas foi dirigido ao
monopólio da BBC sobre o ser-
viço público. Na internet, as
barreiras estão ruindo: não há
mais um mercado televisivo,
nem um mercado impresso ou
um online. Na verdade, existe
apenas um únicomercado den-
tro do qual todos operamos. A
BBC concorre hoje com o Spie-
gel na rede, mas a primeira re-
cebe dinheiro público.

Ainda assim, estamos acostuma-
dos a uma atitude mais confiante
por parte da giganteNewsCorp.
O que me incomoda é a impos-
sibilidade de se realizar um de-
bate razoável sobre este assun-
to por ser o aparato do serviço
público considerado pratica-
mente sagrado. Neste debate,
somos sempre alvo de uma
acusação – a News Corp. esta-
ria interessada só nos lucros.
É verdade que não nos enver-
gonhamos em pedir um preço
justo por enviar jornalistas ao
Afeganistão, nem por dar a
eles a estrutura necessária à

cobertura, e nem por investir
em sua segurança. Mas quan-
do a concorrência começa a es-
quentar por meio da ação de
participantes subsidiados, fica

difícil sustentar este modelo.

Por outro lado, a imagemdaNews
Corp. até o momento é a de uma
implacável monopolista da opi-

nião. Vocês são donos de 200 jor-
nais, entre eles o poderoso tabloi-
de britânico Sun e o Wall Street
Journalamericano, alémdecanais
de televisãocomoFoxeSky.Onde
quer que apareça o nome Murdo-
ch, surgemomedoea indignação.
Essa imagemo incomoda?
Para nós, importa apenas aqui-
lo que nossos leitores e espec-
tadores pensam a nosso respei-
to. Na Itália, ganhamos 5 mi-
lhões de consumidores para o
nosso canal pago de televisão,
e na Grã-Bretanha essemerca-
do chega a 10 milhões. Dize-
mos apenas o seguinte: esta é
nossa oferta, e o preço é justo.
Compre se quiser. Caso contrá-
rio, teremos de continuar nos
esforçando.

OconteúdodaNewsCorp.estádis-
ponível, em sua maior parte, de
maneira gratuita na internet. Seu
pai anunciou recentemente que a
empresa logoexigirádinheiro pelo
acesso às páginas de seus jornais
na rede. Por que vocês achamque
serãocapazesdereeducaros leito-
res depois de tantos anos de con-
teúdo gratuito?
Ninguém disse que será fácil.
Mas temos uma boa chance de
obter sucesso porque acredita-
mos que nosso conteúdo pos-
sui de fato uma qualidade dife-
renciada. Entretanto, o jorna-
lismo digital é mais do que sim-
plesmente manter uma página
na internet: há lojas de aplicati-
vos para iPhone e BlackBerry;
temos dispositivos digitais de
leitura, cujas telas melhoram a
cada lançamento. Essas possi-
bilidades são oportunidades
únicas para transformar nosso
modelo de negócios.

Entretanto, vocêmesmodisse não
fazer distinção entre blogueiros e
jornalistas.Nestecaso,porquepe-
dir às pessoas que paguem pelo
jornalismoprofissional?
Cada consumidor decide a res-
peito daquilo que prefere ler.
Como executivo e investidor,
tento obter o melhor conteú-
do e produzir com ele um pa-
cote – e isso, claro, custa di-
nheiro. No entanto, seria um
grande desconforto se a profis-
são de jornalista fosse relega-
da a escritores amadores. Isto
significaria que ela seria exer-
cida apenas pelos ricos ou pe-
los desocupados. A democrati-
zação do jornalismo por meio
da internet é uma coisa positi-
va, mas não deve conduzir a
uma situação na qual as pes-
soas não sejam mais remune-
radas pelas suas realizações
criativas.

Até que ponto seu pai ainda com-
preendedefatoaempresadafamí-
lia? De acordo com o biógrafo Mi-
chael Wolff, Rupert Murdoch não
gosta de ler e-mails e mal conse-
gueusarotelefonecelulareocom-
putador pessoal.
Devo aconselhá-los a usar a
palavra “biógrafo” com mais
critério. Este indivíduo está
criando para si uma carreira
ao escrever sobre uma empre-
sa que nem conhece. A ideia
de que o presidente da News
Corp. seja um homem pouco
habituado à internet é falsa e,
principalmente, injusta. Afi-
nal, foi meu pai quem teve a vi-
são de como poderia ser a tele-
visão digital – uma visão trans-
formada em realidade com a
Sky. ●
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Brasilvira
amaior
aposta
daNike

Entrevista

Trevor Edwards
Vice-presidente global
daNike
“OBrasil é umdosmercados que
mais cresce nomundo. E, coma
Olimpíada e, principalmente, com
aCopadoMundo, essa tendência
deve se acelerar aindamais”

“A integração comeletrônicos é
uma tendência importante, que
transformao produto em toda
umaexperiência para o
consumidor”

ARTIGOSESPORTIVOS

Copa do Mundo e Olímpiada
atraem o interesse da multinacional

Renato Cruz

Trevor Edwards, vice-presi-
dente global da marca Nike, já
visitou o Brasil várias vezes. A
primeira foi em 1993. “SãoPau-
lo foi a primeira cidade que eu
visitei”, disse Edwards, que es-
teve mais uma vez no Brasil na
semana passada. “O que sem-
premeimpressionoufoioquan-
toaspessoasamamosesportes
por aqui. Existem poucos luga-
res no mundo em que as pes-
soas conseguem combinar tão
bem os esportes e a vida. Isso
serve de inspiração para a Ni-
ke, pois é uma combinação que
tambémestá no nossoDNA.”
Essa inspiração incluiumali-

nhadecamisetase tênisbatiza-
da de Canarinho (assim mes-
mo, emportuguês) que foi cria-
danoPaís, inspiradanaSeleção
Brasileira,eestásendovendida
para outras partes do mundo.
Mas,maisimportantequeains-
piração, é o potencial de cresci-
mento do mercado brasileiro
para aNike. “OBrasil é umdos
mercados que mais cresce no
mundo”, disse Trevor. “E, com

a Olimpíada e, principalmente,
comaCopadoMundo,essaten-
dência deve se acelerar ainda
mais.”
Oexecutivo,nascidonaIngla-

terra, estevenoBrasil na sema-
napassadapara começar a tra-
çar os planos para a Copa do
Mundo.Essesplanos represen-
tamumaumentonoinvestimen-
to, que o executivo não revelou
qual será. Mas as oportunida-
des são imensas. Afinal, a Nike
é a fornecedora dos uniformes
da seleção brasileira – um con-
trato que começou em 1996 (na
Copa de 1994, nos EstadosUni-
dos,afornecedoraeraabritâni-
ca Umbro) e que vai, pelo me-
nos, até 2018.
“Estamos muito animados

com as oportunidades criadas
pela Copa”, disse Trevor, ele
mesmoumapaixonadoporfute-
bol.“EaOlimpíadadeveaumen-
tar o interesse do País por ou-
tros esportes.”

Trevor é responsável pelas
unidades de negócios mais im-
portantesdaempresa– incluin-
dofutebolecorrida.Elerespon-
depelaestratégiaglobaldamar-

caNike, incluindo propaganda,
marketing esportivo, design de
marcas, relações públicas e
marketing de varejo.

A Nike tem três fábricas no
Brasil – na Bahia, Ceará e Rio
GrandedoSul.Elassãoterceiri-
zadas, como todas as outras no
mundo. A companhia emprega
cerca de 300 pessoas no País.
Cercade60%doscalçadoseaté
80% das roupas vendidos aqui,
dependendodacoleção,sãopro-
duzidos localmente. A Nike do
Brasil exporta para a Argenti-
na,México e Europa.

Diante da crise, o Brasil foi
umdospoucosPaísesqueman-

teve o crescimento nas vendas
de artigos esportivos. Trevor
deu exemplosde outrosmerca-
dosimportantesquetiverames-
se comportamento. “Um deles,
éóbvio, foi aChina”,disseoexe-
cutivo. “Outro, curiosamente,
foram os Estados Unidos. O
mercadocomoumtodoficoues-
tável por lá, mas nós consegui-
mos aumentarnossa participa-
ção demercado.”

O executivo disse que não ti-
nha muita paciência para cor-
rer, mas que isso mudou com o
Nike+, linha que inclui um sen-
sor para conectar os tênis ao
iPod, tocador demúsica digital

daApple. Comosistema, épos-
sível ter informações emtempo
real sobre a corrida.

“Percebemos que, cada vez
mais, as pessoas estavam cor-
rendo com um iPod”, explicou
Trevor. “Decidimos criar, com
a Apple, um sistema que dá in-
formações para o consumidor
enquanto ele corre, como a dis-
tância que ele percorreu ou
quantascaloriasqueimou.A in-
tegração com eletrônicos é
umatendência importante,que
transforma o produto em toda
uma experiência para o consu-
midor.Estamosdesenvolvendo
novos produtos nessa linha. ●
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