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Umas das peculiaridades do
mundo dos meios de comunica-
ção é que dois dos maiores conglo-
merados do setor são controlados
por famílias cujo nome começa
com a letra "M". As semelhanças,
no entanto, param por aí.

A família Murdoch, com o pa-
triarca Rupert à frente, transfor-
mou a News Corp de uma rede de
jornais na Austrália em uma em-
presa global, liderada pelas divi-
sões de filmes e TV por assinatura.
O grupo cresceu rapidamente por
meio de aquisições e o futuro, co-
mo diz seu presidente, Peter Cher-
nin, está na expansão da internet.

No final dos anos 90, por um
breve período, a família Mohn deu
sinais de que tinha ambições simi-
lares para transformar o grupo ale-
mão de mídia Bertelsmann em um
rival da News Corp. e de outras em-
presas do setor. Sob o comando de
seu jovem executivo-chefe, Tho-
mas Middelhoff, cresceu nos Esta-
dos Unidos e em operações na in-
ternet. Middelhoff também tentou
abrir o capital da empresa.

No final das contas, descobriu-
se que os Mohn — ao menos, Liz
Mohn, que entrou na família de-
pois de casar-se e agora controla os
negócios — não queriam tornar-se
os Murdoch. A história da Bertels-
mann desde que Middelhoff foi
demitido há três anos foi de recuo
nas operações de internet, dos ris-
cos e de suas ambições globais.
Acima de tudo, Liz Mohn não mos-
tra nenhuma inclinação a arriscar-
se nos mercados acionários.

Isso ficou claro depois de Albert
Frère, o barão belga da mídia cujo
Groupe Bruxelles Lambert (GBL)
tem 25% da Bertelsmann, ter deci-
dido que queria exercer a opção de
vender sua fatia. Para evitar uma
oferta pública inicial de ações, a
Bertelsmann poderá desfazer-se
de sua divisão de música, incluin-
do os 50% que possui na Sony-
BMG, para levantar dinheiro sufi-
ciente e comprar a parte de Frere.

Caso isso aconteça, não apenas
encolherá — a BMG representa
cerca de 15% de sua receita —, mas
também terá menor presença nos
EUA. A Sony-BMG e a editora Ran-
dom House, da Bertelsmann, têm
sede em Nova York. A divisão de
revistas Gruner + Jahr também re-
duziu suas ambições nos EUA, de-
pois de problemas com o lança-
mento de novos títulos.

Do ponto de vista de Liz, de 64
anos, a estratégia faz muito senti-
do. Nem ela, nem seu marido, Rei-
nhard Mohn, que construiu a Ber-
telsmann como editora de livros e
operadora de clubes de livros, são
cidadãos globais. Ao contrário de
Murdoch, que se mudou, junto
com sua empresa, para Nova York,
os Mohn continuam em Guters-
loh, uma cidade que fica longe até
de Berlim ou Frankfurt.

Sua ambição parece ser manter
a Bertelsmann como uma empresa
estável e rentável que possa ser
passada para a próxima geração —
suas três crianças e os filhos do pri-
meiro casamento de Reinhard, de
84 anos. Os Mohn optaram por co-
brir suas necessidades financeiras
nos últimos anos com a venda de
empresas, em vez de abrir o capital
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e pagá-las com ações.
Quando Clive Calder, em 2002,

exerceu uma opção de venda de
sua gravadora Zomba para Bertels-
mann (um caso exemplar de sinto-
nia com o tempo do mercado, já
que se salvou não apenas da de-
pressão do setor de música como
também do da carreira de Britney
Spears, sua maior estrela), o grupo
dos Mohn pagou com dinheiro.
Para isso vendeu a BertelsmannS-
pringer, uma divisão de edição de
publicações científicas, um de seus

melhores ativos, para um consór-
cio de private equity.

Uma exceção foi ter deixado
Frère trocar sua participação na
RTL, a unidade de rádio e W na
qual o belga tinha controle majo-
ritário, por uma fatia da Bertel-
mann. Com isso ganhou presença
em sua divisão de maior receita
(elevou a participação posterior-
mente, ao comprar a editora ale-
mã Waz, em dinheiro). Os acordos
deixaram o destino da Bertels-
mann nas mãos de Frère.

Ainda assim, o constante recuo
dos Mohn é um triste espetáculo.
Marca, por enquanto, o fim de
qualquer perspectiva de que um
grupo de mídia europeu se junte
aos concorrentes dos EUA ou Ásia
(contando a Sony como grupo de
mídia) como conglomerado glo-
bal. A espetacular implosão da Vi-
vendi está sendo seguida por um
recuo moderado da Bertelsmann.

A Bertelsmann está longe de
acabar. Mesmo se vender sua divi-
são de música para levantar os US$

4 bilhões que precisa para com-
prar a GBL, de Frère, ainda terá ati-
vos sólidos, como a G+J (que con-
trola o "Financial Times Deutsch-
land" juntamente com a Pearson),
a RTL e a Random House. Sob o co-
mando de Gunter Thielen, CEO do
grupo e confidente de Liz, a Ber-
telsmann estabeleceu-se após a de-
pressão da internet e cresce de for-
ma lenta, mas constante.

Enquanto Murdoch e Chernin
falam em remontar todas as partes
da News Corp. para explorar a in-
ternet, Thienem mal mencionou a
palavra internet na entrevista
anual à imprensa em março. En-
quanto a News Corp. cresce com a
MySpace, Thielen reforça a divisão
de vendas diretas, com a compra
da rede varejista de música Colum-
bia House, nos Estados Unidos.

Nenhuma empresa precisa fazer
apostas estratégicas como a News
Corp. faz. Mas a estabilidade tam-
bém não é uma estratégia suficien-
te para uma empresa de mídia,
uma vez que o setor frequente-
mente fica instável, com determi-
nadas formas de informação ou
entretenimento ganhando popu-
laridade e outras decaindo.

A Bertelsmann continuará em
pé por um bom tempo e em boa
forma, para que Liz a passe para a
próxima geração. Mas seria uma
pena se a Bertelsmann abandonas-
se totalmente suas ambições de ser
mais do que uma empresa sólida e
de capital fechado. Ninguém que
aprecie a agitação moraria em Gú-
tersloh, mas seria imprudência
dos Mohn deixarem as apostas de
risco inteiramente para os Murdo-
ch.(Traducão deSabinoAhumada)

  A família alemã, do grupo Bertelsmann, não aposta na internet, ao contrário da News Corp, mais agressiva 

 Os Mohns deveriam imitar os Murdochs
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