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Logo no início de seu livro "Desperate Networks" (algo como redes em desespero), o escritor e 
especialista em televisão Bill Carter deixa claro que até as gigantes da mídia estão aflitas. Num 
passeio pelo Rockefeller Center, pomposo edifício de 52 andares em Manhattan, o autor 
conduz o leitor a espiar o presidente do conselho de administração da rede NBC Universal, Bob 
Wright, em um enredo de pura tensão.  
 
O executivo, que presidiu a NBC durante 20 anos e levou-a aos primeiros lugares de audiência 
no horário nobre, encontra-se repentinamente no comando de um cavalo retardatário. Ele não 
se conforma de ter perdido a série de sucesso e hit da temporada "Desperate Housewives" 
(exibida no Brasil no canal pago Sony) para a concorrente ABC.   
 
Furioso, Wright faz algo incomum: liga para o criador da série, Marc Cherry, apenas para saber 
se houve alguma tentativa de vendê-la para a NBC e, se foi o caso, descobrir quem cometeu o 
vacilo de ignorá-la. Cherry diz a Wright que contatou à NBC, mas não dá pistas além de que 
alguns executivos da rede rejeitaram a série. Inflexível, Wright promete levar adiante uma 
caça às bruxas para descobrir quem é o culpado.  
 
Em cenas como essa, Carter, um experiente repórter do jornal "The New York Times", mostra 
que não está disposto a economizar golpes. "Desperate Networks" é, assim, um livro mordaz 
sobre o mordaz bastidor da luta desordenada para ganhar as melhores séries na temporada de 
TV de 2005 e 2006. O material certamente enfurecerá mais de uma pessoa na elite da TV.  
 
Um dos que não deverão gostar do conteúdo apresentado por Carter é Jeff Zucker, produtor 
prodígio do programa "Today", que escalou degraus até tornar-se presidente da NBC 
Entertainment. Com a supremacia no horário nobre em risco, seus ansiosos e irados colegas 
dizem que Zucker se mantinha com o brilho dos sapatos e um sorriso no rosto, mas que não 
entregou nada de valor à NBC em seus três anos no comando de sua divisão: isto é, nenhum 
sucesso arrasador como "Survivor", "CSI" ou "American Idol".  
 
Leslie Moonves, presidente do conselho de administração da CBS, que deu luz verde a 
programas como "Survivor" e "CSI", surge como um programador de instinto brilhante, mas 
como um intrometido incorrigível em detalhes sem importância. Obcecado com os rivais, fica 
tão tenso que seu hábito de arranhar as bochechas, no estilo de Don Corleone, lhe deixa 
escorrer sangue pelo rosto e camisa.  
 
"Desperate Networks" sugere a existência de um universo confinado, no qual as redes de TV 
parecem estar cientes apenas das pressões competitivas entre elas.  
 
Em certo momento, Carter revela que Mike Darnell, o guru dos "reality shows" da Fox, queria 
mostrar a queda de um Boeing 727 equipado com câmeras para "capturar o desastre em toda 
sua glória destrutiva", depois do resgate do piloto. A proposta de Darnell não decolou, mas a 
rede o encoraja a "pressionar os limites impunemente".  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 maio 2006, Eu & Livros, p. D6. 


