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Com a compra, a McClatchy se torna a segunda maior editora de jornais dos EUA  
 
O preço de US$ 4,5 bilhões, ou US$ 67,50 por ação que a McClatchy Co., uma 
companhia de jornais regionais da Califórnia, pagará pela Knight Ridder, a segunda 
maior rede de diários dos Estados Unidos, ficou próximo dos US$ 70 que os 
analistas previram como teto e mostrou que continua a haver interesse dos 
investidores pela negócio da mídia escrita, a despeito das tiragens estagnadas ou 
em queda e da perda de receitas de publicidade no setor. Na sexta-feira, a ação da 
Knight Ridder fechara em US$ 62,66.  
 
A McClatchy assumirá US$ 2 bilhões em dívidas da Knitgh Ridder e financiará a 
maior parte da operação com um empréstimo bancário de US$ 3,75 bilhões, de 
acordo com o anúncio conjunto feito ontem, confirmando a esperada operação. Na 
semana passada, analistas estimavam que o negócio poderia chegar a até US$ 8 
bilhões.  
 
Os jornais Miami Herald, da Flórida, e Charlotte Observer, da Carolina do Norte, 
que pertenciam à Knight Ridder, passarão agora a integrar um nova cadeia de 32 
diários - 17 dos quais jornais de bairro - e 50 outras publicações controladas pela 
McClatchy, que passará a ser a segunda maior rede de jornais americanos, depois 
da Gannett, dona do USA Today, o jornal de maior circulação dos Estados Unidos. O 
Sacramento Bee, da capital da Califórnia, onde a McClatchy está sediada, era até 
agora o jornal mais conhecido e premiado da empresa.  
 
INCERTEZAS  
 
As condições da compra da Knight Ridder mantiveram, contudo, as incertezas que 
atormentam as empresas jornalísticas americanas, especialmente em mercados já 
saturados. A McClatchy anunciou que planeja vender 12 dos 32 jornais que 
comprou da Knight Ridder, entre os quais o Philadelphia Inquirer, o maior periódico 
do grupo, e o San Jose Mercury News. De acordo com a empresa, os dois diários 
não se encaixam em sua estratégia de concentrar investimentos em mercados em 
expansão.  
 
No lote das publicações em apuros e para as quais a McClatchy busca comprador 
estão o Akron Beacon Journal, de Ohio; o Wilkes-Barre Times Leader, da 
Pensilvânia; o Aberdeen American News, de Dakota do Sul; o Grand Forks Herald, 
de Dakota do Norte; o Ft. Wayne News-Sentinel, de Indiana; o Contra Costa Times 
e o Monterey County Herald, ambos da Califórnia, e o Duluth News Tribune, de 
Minnesota.  
 
Para evitar um processo antitruste, a McClatchy, que é dona do Star Tribune, de 
Minneapolis, Minnesota, deverá vender também o St. Paul Pioneer Press, que é 
distribuído na mesma região metropolitana formada pelas cidades gêmeas 
Minneapolis-Saint Paul.  
 
O presidente da Knight Ridder, Tony Ridder, disse que "lamenta muito" os planos 
da McClatchy de desfazer-se dos doze jornais e disse que, para eles, "a incerteza 
não acabou". A Knight Ridder colocou-se à venda em novembro passado, depois 
que um de seus principais acionistas, a Private Capital Management Inc., exigiu 
uma maior remuneração por seu investimento na empresa. De janeiro a outubro do 
ano passado, o valor das ações da empresa caiu 20%.  
 



A exemplo de outras empresas jornalísticas, a Knight Ridder continuou a enfrentar 
no ano passado aumentos de custos motivados pelo encarecimento do papel de 
imprensa e a fuga de uma parte dos leitores, principalmente os mais jovens, para a 
internet.  
 
Em setembro, a companhia fez um corte de 15% da redação do Philadelphia 
Inquirer e adotou medidas de contenção de custos em outros jornais. O problema 
afeta toda a imprensa dos Estados Unidos. Na mesma mesma época, o The New 
York Times iniciou um corte de 45 jornalistas como parte de um plano de redução 
de 500 empregos na companhia. Na semana passada, foi a vez do Washington 
Post. O jornal anunciou um corte de 80 posições na redação, ou 9% do total.  
 
EXPANSÃO  
 
Segundo Colby Atwood, vice-presidente da Borrell Associates Inc., uma firma de 
pesquisa e consultoria no setor da mídia, um dos fatores que alimentam o interesse 
dos investidores em ações de empresas que controlam jornais é a rápida expansão 
de suas operações online, que se dirigem ao segmento do mercado em que há o 
maior potencial de crescimento. Atwood disse ao Washington Post que a oferta da 
McClatchy deixa implícita uma avaliação positiva do progresso que a Knight Ridder 
vinha fazendo para se adaptar à era da internet. As operações online dos jornais da 
Knight Ridder representam hoje 5,8% do faturamento da empresa, o que se 
compara com apenas 1,4% em 2001. Na McClatchy, os produtos online saltaram de 
1,5% para 4,5% da receita, no mesmo período.  
 
James Naughton, um ex-diretor de Redação do Philadelphia Inquirer, chamou 
atenção para um outro aspecto da venda da Knight Ridder para a McClatchy que ele 
considera positivo. "Para um veterano na Knight Ridder como eu, o desfecho mais 
positivo era a empresa ser comprada pela McClatchy", disse ele ao Post. "A 
McClatchy consegue, de alguma forma, produzir jornalismo de qualidade sem 
ofender (os interesses de) Wall Street." 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 mar. 2006. Economia. B14. 


