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Ninguém comprou tantos veículos de comunicação, em tão pouco tempo, quanto ele. Qual é a 
lógica por trás disso?  
  
Em abril de 2001, o empresário Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure, que tem sua base de 
negócios no Rio de Janeiro, comprou o centenário Jornal do Brasil -- e daí por diante não parou 
mais. Em fevereiro de 2002, ele assinou um acordo com a americana Forbes para a publicação 
de uma edição brasileira da revista. Em dezembro de 2003, comprou a Gazeta Mercantil, o 
primeiro jornal econômico do país, um veículo com mais de 80 anos de história. Há cerca de 
dois meses, adquiriu a editora Peixes, responsável pela publicação de dez revistas, entre elas 
Gula e Viver Bem. Há algumas semanas, garantiu o direito de transmitir o sinal da emissora de 
televisão CNT, que nas próximas semanas estará no ar rebatizada como JBTV. Agora, Tanure 
acaba de assinar um protocolo de cooperação com a editora Três, que publica títulos como 
IstoÉ e IstoÉ Dinheiro. O contrato é temporário, de 60 dias renováveis por mais 60 dias, e 
pode ser revertido. Concretize-se a aquisição da Três ou não, o fato é que ninguém comprou 
tantos ativos na área de comunicações no Brasil, e em tão pouco tempo, quanto ele. 
 
A questão que se coloca agora é o que Nelson Tanure vai fazer com tudo isso. A primeira 
explicação a ser dada está no sentido exato do verbo comprar. Tanure, na verdade, não com 
prou essas empresas -- arrendou as marcas de seus veículos e paga pelo seu uso, deixando a 
propriedade, e seus passivos, para os donos originais. O valor pago por ele por esse aluguel de 
marcas varia de acordo com os contratos que assinou -- só no caso do Jornal do Brasil, por 
exemplo, são 11 contratos diferentes. No caso da Gazeta Mercantil, ficou estabelecido que 
Tanure dará 3% do faturamento anual de sua empresa, a Companhia Brasileira de Multimídia 
(CBM), para Luiz Fernando Levy, antigo controlador do jornal (valor correspondente hoje a 
quase 8 milhões de reais por ano). Mas é no conceito do arrendamento que se baseia seu 
modelo de negócios. Basicamente, Tanure adquire o uso de marcas que pertencem a empresas 
de comunicação em dificuldades com um pressuposto simples: elas não têm recursos 
financeiros para continuar tocando suas operações; ele tem esses recursos para operar o dia-
a-dia e manter os veículos vivos, mas não quer ficar com os passivos. (No caso da editora 
Três, por exemplo, estima-se que as dívidas -- tributárias, trabalhistas e bancárias, entre 
outras -- possam ultrapassar a casa dos 750 milhões de reais.) São essas companhias que 
hoje estão disponíveis no mercado. São esses, portanto, os negócios em que Tanure hoje pode 
entrar. "Essas empresas são inviáveis devido ao passivo fiscal", disse Tanure, em entrevista a 
EXAME. "Nós temos um modelo para viabilizar e perenizar essas marcas. Manter essas 
empresas, as pessoas jurídicas, não nos interessa." 
 
Tal modelo leva a duas perguntas. A primeira: de onde vem o dinheiro para sustentá-lo? Ainda 
que ele não faça grandes desembolsos no momento da "compra", são necessários 
investimentos para manter essas estruturas funcionando. Tanure tem outros negócios -- que 
incluem estaleiros, duas companhias de empreendimentos imobiliários e uma rede de 
academias de ginástica. Os balanços de suas empresas -- reunidas na holding Docas S.A. -- 
não apresentaram resultados brilhantes nos últimos anos. Em 2003 e 2004, os prejuízos 
somados declarados atingiram cerca de 36 milhões de reais. Em 2005, o lucro foi da ordem de 
8 milhões de reais. A segunda pergunta: por que Tanure não paga as dívidas dos grupos que 
assume, uma vez que existe uma figura jurídica, a lei de sucessões, que prevê o pagamento 
de débitos dessa natureza? As duas questões, por motivos diferentes, encontram resposta no 
mesmo lugar -- a Justiça brasileira. Ao longo de sua carreira, Tanure garantiu uma grande 
soma em dinheiro graças a ações ganhas nos tribunais. Numa delas, de janeiro de 2006, ficou 
determinado que ele receberia 187 milhões de reais da Petrobras. A execução -- em fase de 
pagamento -- deve-se a contratos de fornecimento que, ele alega, não teriam sido honrados 
pela estatal. Quanto ao grosso dos passivos adquiridos por Tanure na área de mídia, até hoje a 
Justiça não decidiu de quem é de fato a responsabilidade, se dele ou dos antigos donos das 
empresas. Uma ação impetrada por um dos herdeiros do Jornal do Brasil, Manoel Francisco 
Nascimento Britto Filho, por exemplo, arrasta-se desde 2003. Nela, Britto Filho pede que a 
companhia de Tanure, a CBM, e suas empresas coligadas assumam um passivo de 2,3 bilhões 
de reais. 



O que é a Companhia Brasileira de Multimídia 

Estrutura e números do grupo dirigido por Nelson 
Tanure 

Empresas 

JBTV  
Emissora de televisão, antiga CNT 

Editora JB  
Edita os jornais Gazeta Mercantile Jornal do Brasil 

Editora Peixes  
Reúne dez revistas, entre elas Gula, Viver Beme 

Forbes 

Brasil Digital  
Produtora de conteúdo para os 13 sites da 

empresa 

Casa Brasil  
Braço cultural do grupo, responsável pela área de 

eventos 

Brasillog  
Empresa de logística que cuidará da distribuição e 

da comercialização das publicações da CBM 

Faturamento (1) 280 milhões de reais 

Circulação dos jornais (2) 180 000 exemplares 

Circulação das revistas (3) 200 000 exemplares 

Número de funcionários 850 

Possível aquisição 

Editora Três Seis revistas, entre elas IstoÉe 
IstoÉ Dinheiro 

Faturamento 200 milhões de reais 

Dívidas 750 milhões de reais 

(1) Estimado pela própria empresa 
(2) Média diária 

(3) Média mensal 

 
Mesmo diante desse tipo de incerteza, Tanure lançou-se com grande rapidez na formação de 
um grupo de mídia que, segundo seus planos, será o terceiro maior do país num prazo de 
cinco anos. Há, de acordo com ele próprio, uma clara lógica econômica por trás da expansão 
da CBM. Sua estratégia inclui a consolidação de ativos e a recuperação de marcas deterioradas 
pela falta de investimentos. Ele estaria aproveitando as oportunidades que se abriram no 
mercado, portanto. Segundo analistas do setor, tal estratégia poderia desembocar, no futuro, 
em um possível IPO ou mesmo na venda do grupo. Trata-se de um caminho que, guardadas 
todas as diferenças, foi seguido por empresários de outros setores, como o de etanol.  



Há alguns anos, o empresário paulista Rubens Ometto passou a comprar várias usinas de 
açúcar e álcool, muitas delas com sérios problemas financeiros. Após a consolidação, sua 
empresa, a Cosan, foi a pioneira do setor a abrir capital na bolsa. "Com televisão, jornal, jornal 
econômico e revistas, Tanure vai criar um grupo multimídia de peso", diz Jean-Claude 
Ramirez, sócio da consultoria Bain & Company e especialista na área de comunicação. "Bem 
administrado, esse grupo pode ter ganhos de escala e de sinergia." 
 
A consolidação da mídia vem acontecendo em outros mercados, especialmente o americano. 
Um estudo recente divulgado pela Universidade Columbia mostra que uma das melhores 
alternativas para companhias que controlam jornais é partir para a compra de ativos de mídias 
diferentes, como emissoras de rádio e televisão e revistas. No Brasil, Tanure apóia-se na 
percepção de que as empresas de comunicação locais, de uma forma geral, têm um bom 
potencial de valorização pela frente. Segundo cálculos de alguns banqueiros de investimento, 
essa valorização poderia chegar a 40%. Ocorreria aqui no futuro, na opinião desses 
representantes do mercado financeiro, o que já vem acontecendo com as companhias de mídia 
listadas na bolsa de Nova York, que têm apresentado valorizações acima da expectativa. 
Levando-se em consideração os múltiplos dessas empresas (cálculo que mede a relação do 
preço da ação com seu lucro por ação nos últimos 12 meses), verifica-se que elas possuem 
desempenho melhor do que a média de companhias de outros setores. Enquanto a bolsa de 
Nova York apresenta múltiplo médio de 14, empresas como Washington Post, News Corp. e 
Reader's Digest têm hoje múltiplo acima de 20. 
 
As marcas reunidas por Tanure na CBM passarão a ter valor, de fato, dependendo do que ele 
conseguir fazer com elas daqui para a frente -- em termos de qualidade, relevância para o 
mercado e desempenho econômico. Até hoje, os veículos que comprou (todos em situação 
financeira dificílima) não se tornaram sucessos de venda ou referências de resultado 
financeiro. Em dezembro de 2003, quando Tanure passou a controlar a Gazeta Mercantil, o 
jornal tinha circulação diária de 96 000 exemplares. De acordo com os últimos dados 
disponíveis do Instituto Verificador de Circulação (IVC), a circulação da Gazeta está 
atualmente em torno de 71 000 exemplares diários. Durante o ápice de sua trajetória, em 
2004, a revista de negócios Forbes, com assinaturas e vendas em banca, chegou a vender 
mais de 40 000 cópias a cada 15 dias. Hoje, sua circulação quinzenal está em torno de 14 000 
exemplares. O mesmo deu-se em relação à publicidade. A fatia do bolo publicitário destinada a 
esses veículos, segundo dados do Ibope, não se alterou drasticamente com a gestão da CBM. 
"Vamos mudar isso dobrando nossa equipe de vendas", diz Daniel Barbará, que há cerca de 
um mês assumiu a presidência da CBM. Na área de negócios, Barbará, ex-diretor comercial da 
agência de publicidade DPZ, onde trabalhou por 26 anos, é o nome de maior peso contratado 
por Tanure até agora. No jornalismo, o empresário foi buscar recentemente Boris Casoy, ex-
Folha de S.Paulo, ex-SBT e ex-Record, que será o âncora do telejornal da JBTV. 
 
Baiano, 55 anos, apaixonado por música clássica, Nelson Tanure passa no contato pessoal uma 
imagem muito diferente da figura do empresário implacável, do tipo predador. Ele gosta de 
citar passagens bíblicas, entusiasma-se ao conversar sobre soluções para os problemas do 
Brasil e fala sobre o desejo de se dedicar à vida contemplativa. Sexto filho de uma família de 
imigrantes libaneses, Tanure passou boa parte de sua vida escolar em dois colégios católicos 
de Salvador, o Marista e o Padre Antônio Vieira. Na comemoração dos 115 anos do JB, 
realizada no ano passado, fez questão que se rezasse uma missa para celebrar a data. No 
mundo dos negócios, porém, já demonstrou uma faceta mais agressiva de sua personalidade. 
Desde que saiu da capital baiana, no final da década de 70, Tanure participou de ruidosas 
disputas. No setor naval, travou batalhas por contratos da Petrobras. Na área de telefonia, 
envolveu-se numa briga com o banqueiro Daniel Dantas, dono do Opportunity. Nas empresas 
de mídia controladas por ele, seu estilo de gestão tem sido alvo de críticas por parte de 
profissionais com quem já trabalhou. Na CBM, muitos dos jornalistas atuam em sistema de 
pessoa jurídica, sem benefícios como férias e 13o salário. Um dos efeitos colaterais dessa 
estratégia tem sido o grande número de processos na Justiça do Trabalho. Somente no Rio de 
Janeiro, correm atualmente mais de 600 ações contra o empresário. "Por causa da herança 
lusitana, o brasileiro é acostumado a ter emprego. O que eu ofereço é trabalho", diz Tanure. 
 



Outro efeito colateral de seu estilo é a proliferação de histórias que contam a seu respeito. 
Uma delas é que ele não teria CPF. Para desmenti-la, o empresário saca o documento. Tanure 
está inscrito sob o número 041.747.715-53. Uma outra garante que ele não possui conta em 
banco e que seu domicílio fiscal ficaria na distante Cingapura. Tanure afirma que possui contas 
em pelo menos quatro instituições diferentes. Uma delas é a 04822-3, do banco HSBC, no Rio 
de Janeiro. "Que loucura", diz Tanure. "Meu domicílio fiscal fica em Botafogo, no Rio de 
Janeiro." Quanto à fama de somente se interessar por negócios em dificuldades, essa, sim, é 
100% verdadeira. Tanure orgulha-se por preferir o risco, o problema, e gosta de citar um 
adágio do filósofo alemão Friedrich Nietzsche para justificar a preferência por esse tipo de 
empresa: "Lá, onde mora o perigo, também mora a salvação". Em relação à CBM e à sua 
atuação no setor de mídia, ainda é muito cedo para dizer se Nietzsche tinha razão. 
 
Fonte: Exame, ano 41, n. 5, p. 142-144, 28 mar. 2007. 


