
Na News Corp., 2012 já começou. 

Para o conglomerado de Rupert 
Murdoch, cujo ano fiscal de 2012 já se 
iniciou no último mês de junho, o pri-
meiro trimestre do seu novo período 
acusou um aumento de receitas em 7% 
em relação aos mesmos meses do ano 
passado. O faturamento foi de US$ 7,96 
bilhões, ou US$ 533 milhões a mais. No 
entanto, a lucratividade diminuiu 4,8% 
no mesmo período, com receita líquida 
de US$ 786 milhões, ante US$ 809 mi-
lhões obtidos no mesmo trimestre do 
exercício anterior. 

A empresa também registrou gastos 
fiscais de US$ 91 milhões por conta de 
seus jornais no Reino Unido, onde es-
te ano estourou o barulhento escânda-
lo das escutas ilegais - o que desenca-
deou o fechamento do jornal News of 
the World em julho. 

No relatório do grupo, o chairman e 
CEO Rupert Murdoch afirmou: "A excep-
cional força de nossos resultados finan-
ceiros durante este trimestre na maio-
ria dos nossos segmentos confirma que 
as operações centrais da News Corp. 
seguem fortes no caminho de cumprir 
nossas metas estratégicas e financei-
ras". Ainda, Murdoch diz que o grupo 
está preocupado com a incerteza da 
economia em diversas partes do globo. 

No mercado internacional, destaque 

A edição derradeira do News of the World 

para os canais de TV do grupo, a Fox, 
com amplo crescimento na América La-
tina, responsável por boa parte do cres-
cimento registrado de 24%. A empresa 
também está presente no mercado de 
TV da Ásia, por meio da marca Star, que 
tem ampla penetração na índia. 

O longa-metragem Planeta dos Ma-
cacos - A Origem, que arrecadou US$ 
450 milhões no mundo, ao lado de Rio 
e X-Men: First Class também ajudaram 
nos resultados da área cinematográfi-
ca da News Corp. 

Em TV aberta, o canal Fox, nos EUA, 
registrou receitas maiores, com lucro 8% 

superior, muito turbinado pelas crescen-
tes receitas de publicidade e também 
pela transmissão neste ano do Emmy, 
uma espécie de Oscar da televisão, que 
premia seriados, artistas e diretores. Os 
custos de lançamento de novas séries 
da Fox, como "Terra Nova", "The New 
Girl" e "X-Factor" ao lado de uma polí-
tica de menor participação na publici-
dade local, ampliaram as despesas ope-
racionais em televisão. 

Perdas editoriais 
Vem mesmo da área editorial a maior 

perda da corporação, com queda de 38% 
(de US$ 110 milhões para US$ 68 milhões) 
na receita líquida no período. Este foi o 
impacto do fechamento do News of the 
World na Grã-Bretanha, ao lado da queda 
de receitas de publicidade nos jornais do 
grupo na Austrália. Nos Estados Unidos, 
entretanto, aumentaram as receitas com 
anúncios do The Wall Street Journal. O jor-
nal, considerando as versões online e no 
papel, segue como o título com maior nú-
mero de leitores naquele país. De acordo 
com relatório da Audit Bureau of Circu-
lation (ABC), que apura a circulação dos 
jornais no país, o WSJ conta com uma cir-
culação média de 2,1 milhões (entre assi-
nantes do impresso e da versão digital). 
Os números foram apurados entre abril 
e setembro deste ano. 

Os prejuízos relatados no balanço da 
News Corp., da ordem de US$ 99 mi-
lhões, ou 37% mais do que o período 
anterior, foram segundo o balanço fi-
nanceiro, um tanto minimizados por 
conta da venda já efetivada do portal 
MySpace, que registrava perdas. 

Discovery 
A Discovery Communicat ions Inc. 

também publicou seu balanço finan-
ceiro do trimestre. A empresa relatou 
receitas 18% maiores, atingindo US$ 1 
bilhão no trimestre encerrado em 30 de 
setembro, em relação ao mesmo perío-
do do ano anterior. O crescimento dos 
canais internacionais da Discovery foi 
de 19%. David Zaslav, presidente e CEO 
da Discovery, reiterou a força da mar-
ca e disse que o apelo da programação 
permitiu que a empresa aproveitasse 
do fôlego do mercado anunciante glo-
bal e também das novas plataformas de 
distribuição. 

CBS expande lucro 
A CBS Corp., proprietária da rede de TV 

aberta mais assistida dos EUA, anunciou 
um aumento de 6,6% no lucro por conta 
de maior receita com a distribuição di-
gital e o licenciamento. Isso é indicativo 
de que a rede pode gradualmente redu-
zir a dependência de publicidade, que é 
a maior fonte de faturamento atualmen-
te. Para isso, a CBS tem ampliado a dis-
tribuição online em parceria com Ne-
tflix, Amazon e Hulu - todas empresas 
de ofertas de vídeo on demand. No mês 
passado, a CBS fechou com a Netflix um 
acordo que dá à locadora virtual direitos 
completos de programação sobre a grade 
da CW, que é a joint venture entre a CBS 
e a Time Warner. Estima-se que cada la-
do — CBS e Netflix — deve faturar US$ 30 
milhões com o negócio no primeiro ano. 
O grupo controlador da CBS, Viacom, re-
portará seu balanço do trimestre encer-
rado em setembro nesta semana. 

*Com colaboração de Sérgio Damasceno 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1484, p. 48, 7 nov. 2011.




