
MGM e Time Warner negociam fusão 
 
LOS ANGELES. A gigante do setor de entretenimento americano Time Warner, que recentemente 
reabriu seu apetite por aquisições, ressuscitou as negociações com o estúdio de Hollywood Metro-
Goldwin-Mayer, segundo divulgou ontem o jornal “Daily Variety”, considerado a bíblia do show 
business americano. Segundo o jornal, as conversações “são preliminares, porém sérias”.  
 
O acordo é considerado um passo “natural” entre os dois grupos, já que a Time Warner tinha um 
acordo de distribuição do lucrativo catálogo de filmes da MGM.  
 
Segundo o jornal de Los Angeles, a última vez que a Time Warner demonstrou interesse pela 
MGM foi em 2002, com o negócio avaliado em torno de US$ 7 bilhões. No entanto, a Time Warner 
estava tentando sair de uma pesada dívida na época. Hoje, graças a uma grande reestruturação, 
que incluiu a venda de sua endividada divisão de música, o balanço financeiro da Time Warner 
aparenta uma saúde melhor.  
 
Na semana passada, a empresa anunciou que espera terminar 2003 com uma dívida líquida de 
US$ 20,5 bilhões, um ano antes do prazo. Há um ano, esse montante somava US$ 30 bilhões.  
 
Catálogo de filmes da MGM vale cerca de US$ 4 bilhões  
 
Já a MGM, com sede em Santa Monica, na Califórnia, cujos lançamentos nos últimos anos têm 
sido, na melhor da hipóteses, irregulares, vem sendo amplamente cortejada devido ao seu amplo 
catálogo com mais de quatro mil filmes, que inclui campeões de bilheteria como “A pantera cor-
de-rosa” e “Rocky, o lutador”.  
 
O “Daily Variety” diz que só o catálogo vale cerca de US$ 4 bilhões, segundo avaliação de bancos. 
Os sucessos mais recentes incluem a comédia “Legalmente loura” e o thriller de ação de James 
Bond “Um outro dia para morrer”. No entanto, o estúdio tem perdido dinheiro em produções 
caras, como “Rollerball”, entre outras. O jornal diz ainda que o acordo pode ficar restrito à 
absorção da divisão de filmes da MGM, como um miniestúdio dentro da Time Warner. 
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