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Negócios

Artigo

Como Wall Street quebrou grandes jornais americanos

Um olhar por trás das corti-
nas de Wall Street não cos-
tuma ser bonito. Mas exis-
te o que não é bonito e exis-

te o medonho. James O’ Shea, antigo
editor-chefe do Los Angeles Times,
produziu um clássico do gênero no
seu livro The Deal From Hell: How Mo-
guls and Wall Street Plundered Great
American Newspapers (O acordo in-
fernal: como magnatas e Wall Street
saquearam grandes jornais america-
nos), um mergulho profundo em
dois acordos de compra que derruba-
ram as donas, entre muitos outros
periódicos, do Los Angeles Times e do
Chicago Tribune.

Eis uma versão resumida: em
2000, The Tribune Company, pro-
prietária do Chicago Tribune e outros
jornais, adquiriu a Times-Mirror
Company, dona do Los Angeles Times,
por uma soma recorde na época, de
US$ 8,3 bilhões. A fusão nunca resul-
tou em sinergia e a empresa depois
da fusão foi colocada à venda em
2007, num período em que compra-
dores eram poucos.

Entra então em cena Sam Zell, mag-

nata do setor imobiliário com uma forte
inclinação por empresas em situação di-
fícil, que assumiu o controle dos negó-
cios com a ajuda de um plano de aquisi-
ção por empregados, que deixou o Tribu-
ne com uma dívida de US$ 13 bilhões.
Hoje a companhia está atolada numa
recuperação judicial de dois anos.

É tudo o que se sabe. O’ Shea concen-
trou-se em como os banqueiros – que,
diz ele, deviam saber que o acordo de
compra tornaria a companhia insolven-
te – na época estavam muito ocupados
com suas comissões para se preocupar.
Eis uma nota que ele encontrou enterra-
da nos arquivos do tribunal, assinada
por Jieun Choi, analista no JPMorgan
Chase, demonstrando um cinismo de
tirar o fôlego: “Existe muita especula-
ção de que (o Tribune) pode ter uma
dívida tão grande que todos os seus ati-
vos não serão suficientes para cobrir a
dívida no caso de (toc-toc) você sabe o
quê”, ela escreveu a um colega, numa
referência a uma bancarrota.

“Bem, é o que estamos dizendo tam-
bém. Mas estavam fazendo com que,
neste caso, haja o suficiente para cobrir
a dívida com o nosso banco. Assim, a
lição aprendida com este negócio: nos-
sa estratégia (quero dizer, do JPM) para
o caso do TrB, mas provavelmente não
limitada ao TrB, é a do ‘atropele e fuja’.”

Ela então passa a explicar até onde
um banco deverá ir para “esvaziar os
bolsos do cliente (moribundo ou mor-
to?)” em termos explícitos demais para
serem repetidos aqui ou em outra parte.

O auditor indicado pelo tribunal no
processo de recuperação judicial, Ken-
neth Klee, mostrou-se cético quando à
capacidade de tal julgamento pela ana-
lista, dizendo que “o e-mail da senhora

Choi reflete uma má interpretação de
um analista subalterno que não com-
preendeu a natureza e o objetivo da aná-
lise que lhe foi solicitada”. Kenneth
Klee tentou uma entrevista com Jieun
Choi, mas ela se recusou e mais tarde
retornou ao seu país natal, a Coreia. Se-
gundo James O’ Shea, o e-mail enviado
por Jieun refletia a maneira de pensar
que predominava entre os bancos.

Empréstimos. JPMorgan havia super-
visionado o acordo, mas outros bancos,
incluindo o Citybank e o Bank of Ameri-
ca, também participaram. Houve duas
rodadas separadas de arrecadação de
fundos para levantar os cerca de US$ 12
bilhões que Zell tomou emprestado pa-
ra assumir a Tribune Company. Os ban-
cos receberam US$ 161 milhões de co-
missão só pela primeira – soma suficien-
te para operar a redação do Los Angeles
Times por um ano, sublinha O’Shea – e
um total de US$ 283 milhões de comis-
sões pagas pelas duas rodadas.

O’ Shea também relata que Jamie Di-
mon, chefe do JPMorgan, tinha manifes-
tado algumas dúvidas sobre os funda-
mentos da compra com base na análise
feita pela sua empresa, mas no final o
banco decidiu manter o acordo com
Zell. O JPMorgan foi também um finan-
ciador fundamental no acordo, tendo
emprestado centenas de milhões de dó-
lares e vai dividir o ônus da recuperação
judicial.

Numa conversa por telefone, James
O’Shea afirmou ter ficado “assombrado
com a maneira como este pequeno gru-
po de banqueiros poderosos, e ao que
parece todos se conheciam, se uniram
para ficar com a empresa de Sam Zell.
Como Zell, eles também não enten-

diam muito de mídia noticiosa, mas ba-
sicamente fizeram empréstimos de bi-
lhões de dólares sem vacilar”.

O’Shea disse que Jimmy Lee, vice-pre-
sidente e encarregado dos acordos na
JPMorgan, esboçou um plano após uma
conversa com Sam Zell, incluindo
quem estaria no conselho diretor, que
se encarregaria das divisões e de quem
deveria sair: “Os banqueiros estavam as-
sumindo o controle de tudo”.

No livro, James O’Shea explica que a
família Chandler, durante muito tempo
dona do Los Angeles Times, estava bastan-
te inquieta com as perspectivas som-
brias, e como outras famílias que domi-
navam o setor jornalístico – a Cowle e a
Ridder, e depois a Bancroft – começou a
procurar uma saída.

A inquietação se devia especialmente
ao fato de Mark H. Willes, então princi-
pal executivo do Times Mirror, ter se no-
meado o publisher do Los Angeles Times.
A família Chandler, diz O’Shea, “não
gostou da maneira como ele circulava
por aí, como se fosse o dono do Los Ange-
les Times”.

E, o que é uma surpresa no livro, ocor-
re que o chamado escândalo do Staples
Center foi o fato que convenceu a famí-
lia de que estava na hora de vender a
empresa. Como parte da parceria feita
com um centro de convenções e espor-
tes, de US$ 400 milhões, o Los Angeles
Times aceitou publicar uma grande re-
vista aos domingos sobre o centro, em
outubro de 1999.

Mas foi um escândalo quando foi di-
vulgado que o jornal concordara em divi-
dir os US$ 2 milhões de receitas de publi-
cidade com o Staples Center. A divisão
das receitas era e é um tabu, e o jornal
acabou ficando malvisto entre os leito-

res. A família, que já estava farta, de-
pois de rejeitar as primeiras propos-
tas de John Madigan, retomou as dis-
cussões e no final vendeu o jornal pa-
ra a Tribune Company.

James O’Shea reconhece que, no
início, ficou animado com Sam Zell e
a possibilidade de nova liderança.
“Como muitas pessoas na época, que-
ria tentar alguma coisa além do que
estávamos fazendo, que era apenas
cortar custos à medida que o produto
oferecido atraía cada vez menos nos-
sos leitores”, disse ele. “Na época,
achei que Zell podia ser a resposta.”

Pelo contrário, Zell contratou para
uma empresa já cravada de dívidas
executivos de rádio do passado que
tinham pouco conhecimento da ativi-
dade jornalística. Muitos daqueles
mesmos banqueiros hoje estão às vol-
tas com um processo de recuperação
judicial em Delaware, discutindo so-
bre quem vai arcar com sua parte pe-
lo negócio malogrado.

No início do livro, James O’Shea
sugere que, se os jornais tivessem
conseguido colaborar entre si, ven-
dendo publicidade a nível nacional e
cobrando o consumidor, não impor-
ta como acessava o conteúdo, e o mi-
to do conteúdo “grátis” que é produ-
zido dispendiosamente não vingaria.
O Google não teria ganho tração, e as
alianças firmadas com banqueiros,
as fusões e bancarrotas talvez não ti-
vessem ocorrido.

“Nada disso teria sucedido”, disse
ele, sublinhando que os jornais envol-
vidos contam hoje com pouco mais
da metade de jornalistas que tinham
antes daqueles negócios frustrados. /
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Ibama libera
mineroduto
de 404 km

Facebook. Gêmeos Winklevoss
desistem de batalha judicial

Livro mostra como
investidores e banqueiros
levaram as donas do ‘Los
Angeles Times’ e do ‘Chicago
Tribune’ à bancarrota
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Negociação. Murilo Ferreira, da Vale, deve ter novo encontro com o governo para discutir questões que não estão na Justiça

Novo comando da Vale mantém disputa
judicial de R$ 4 bilhões sobre royalties

Marcelo Portela
BELO HORIZONTE

O Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama) conce-
deu licença prévia para a Ferrous
Resources do Brasil construir
um mineroduto ligando a mina
Viga, em Congonhas, na região
central de Minas, até o porto que
a empresa pretende construir
em Presidente Kennedy (ES). O
investimento inicial previsto no

projeto é de US$ 2,2 bilhões.
A obtenção da licença prévia

foi informada ontem pela com-
panhia. O mineroduto terá 404
quilômetros e capacidade para
transportar 25 milhões de tonela-
das de minério de ferro por ano.
Com a licença prévia, a Ferrous
pode dar continuidade ao proje-
to e a empresa espera iniciar as
obras no segundo semestre.

A previsão é de que a estrutu-
ra, que vai passar por 22 municí-
pios – 17 de Minas Gerais, 3 do
Rio de Janeiro e 2 do Espírito San-
to – comece a operar em 2014.
“Saltamos dois anos à frente na
implantação do projeto”, ava-
liou o vice-presidente da Fer-
rous Brasil, André Simão, res-
ponsável pela coordenação do

projeto do mineroduto. A obra,
que ainda precisa da licença de
instalação para começar, integra
os planos da companhia de se tor-
nar uma das maiores produtoras
de minério de ferro do mundo.

Além da estrutura para trans-
porte da commodity, a compa-
nhia também pretende desenvol-
ver as cinco minas – incluindo
Viga – que possui no Quadriláte-
ro Ferrífero, com reservas de cer-
ca de 4,5 bilhões de toneladas, e a
construção de uma siderúrgica
em Juiz de Fora, na zona da mata
mineira, além do próprio porto
em Presidente Kennedy. O inves-
timento total no projeto, segun-
do a assessoria da empresa, será
de US$ 4,3 bilhões (aproximada-
mente R$ 6,8 bilhões).

Karla Mendes
Christiane Samarco / BRASÍLIA

A troca de comando na Vale,
com a saída de Roger Agnelli e
a entrada de Murilo Ferreira,
não mudou a ordem para dei-
xar que a Justiça decida a dis-
puta entre a mineradora, o De-
partamento Nacional de Pro-
dução Mineração (DNPM) e
municípios brasileiros que rei-
vindicam o pagamento de R$ 4
bilhões de royalties.

Ferreira esteve com o minis-
tro de Minas e Energia, Edison
Lobão, falou em “repensar” e
“reavaliar” o assunto, mas o cer-
to é que a empresa não retira a
demanda do Judiciário.

Lobão descreveu ao Estado
em que pé está a situação: “Mu-
dou a direção da Vale e do
DNPM, mas o staff técnico é o
mesmo e as opiniões não muda-
ram. A Vale não se nega a pagar
nada, mas afirma que nada deve.
Cada um interpreta a lei de uma
forma diferente. Trocou seis por
meia dúzia e a situação não mu-
dou. Quem acabará decidindo a
questão é a Justiça.”

Segundo Lobão, o presidente
da Vale e ele ficaram de se encon-
trar para tratar das demandas
que estão fora do Judiciário. “O
novo presidente da Vale esteve
comigo e me pediu um tempo pa-
ra fazer a avaliação dele (sobre
os royalties). Voltaremos a falar
em breve. Será logo, não pode de-
morar com isso.”

O ministro afirmou que vai

continuar a conversa porque
nem todos os aspectos de diver-
gência da cobrança da compensa-
ção financeira (royalties) estão
contemplados nas ações da mi-
neradora contra o DNPM.

Histórico. O impasse entre a Va-
le e o governo refere-se a uma
dívida de R$ 4 bilhões que o
DNPM cobra da mineradora por
royalties referentes à extração
de minério de ferro nas minas do
complexo de Carajás, no Pará, e
em cidades de Minas Gerais.

A novela sobre o pagamento
da Compensação Financeira pe-
la Exploração de Recursos Mine-
rais (CFEM) se arrasta desde
2005. A origem da disputa está
nas interpretações sobre a lei da
cobrança de royalties.

O DNPM alega que as empre-
sas fazem uma leitura equivoca-
da da lei, o que acaba gerando
pagamento inferior. Do outro la-
do, a Vale, principal alvo das críti-
cas, alega que os valores cobra-
dos pelo DNPM são excessivos e
devem ser submetidos a perícias
judiciais. No ano passado, a polê-
mica fez com que a Vale fosse
incluída no Cadastro Informati-
vo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin). Es-
sa situação foi revertida por uma
liminar da Justiça.

Uso dos recursos. O governo
também quer uma saída jurídica
para monitorar o uso dos royal-
ties da mineração e evitar que os
recursos sejam usados para ou-
tros fins. “Se conseguirmos uma
solução legal para isso, haverá o
acompanhamento e não será
nosso. Provavelmente, será fei-
to pelo Tribunal de Contas da
União (TCU)”, disse o ministro.

Segundo Lobão, a legislação
do setor já estabelece que os re-
cursos da compensação financei-

ra pela exploração de recursos
minerais não podem ser usados
em contratação de pessoal, por
exemplo. No caso dos royalties
do petróleo, já foram identifica-
dos gastos com cachês de artis-
tas. É esse uso que o governo
quer vedar. “Devemos tentar
uma solução que encaminhe (os
recursos) para a educação, saú-
de e combate à pobreza”, disse
Lobão. A ordem de monitorar o
uso do dinheiro partiu do Palá-
cio do Planalto.

Atualmente, a alíquota sobre
o faturamento líquido das mine-
radoras varia de 0,2% a 3%, con-
forme o tipo de mineral. A distri-
buição é feita da seguinte forma:
12% para a União, 23% para o Es-
tado onde for extraída a substân-
cia mineral e a maior parte (65%)
para o município produtor.
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● Modelo
O governo quer aplicar o mesmo
modelo da mineração para os
royalties do pré-sal. A mudança
na legislação ocorrerá por meio
de três projetos de lei.

Nos tribunais. Em reunião com o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, o presidente da mineradora, Murilo Ferreira,
falou apenas em ‘repensar’ e ‘reavaliar’ o assunto, mas somente nos aspectos que não estão contemplados na ação judicial

●✽
DAVID
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