
O grande negócio acabou em pesadelo 
Matias M. Molina 
 
Sam Zell, gênio financeiro, deu-se mal quando pretendeu inovar no jornalismo. 
 

 
"Não sou um homem de jornal. Sou homem de negócios e sei que a única coisa que interessa é o lucro", dizia Sam 

Zell. 
  
Um dos principais personagens deste livro, o investidor americano Sam Zell, escolheu o Brasil 
como o principal país fora dos Estados Unidos para fazer negócios e investiu aqui metade dos 
US$ 2 bilhões que aplicou em países emergentes. Ele ficara famoso ao vender por US$ 39 
bilhões a Equity Office Properties ao Blackstone Group em 2007, na véspera da crise global. 
Um ano depois, a empresa valia uma fração desse valor. 
  
"The Deal from Hell" mostra uma imagem de Zell bastante diferente da cobertura, mais 
admiradora do que crítica, que vem fazendo dele a imprensa brasileira. O título do livro, que 
livremente traduzido significa "um negócio feito no inferno", foi extraído de uma frase de Zell 
para descrever a desastrosa operação que fez ao entrar na indústria de jornais, na qual perdeu 
dinheiro e teve abalada sua imagem de mago das finanças. 
  
O livro conta a fusão de dois dos maiores grupos de jornais dos Estados Unidos, a Tribune 
Company, editora do "Chicago Tribune", e a Times Mirror, que publicava o "Los Angeles 
Times", e descreve como Zell assumiu o controle com o dinheiro dos empregados e como em 
pouco tempo a levou à concordata. 
  
O motor desses negócios foram a procura de sinergias que não existiam, a cobiça de 
acionistas, a ambição de executivos que colocaram no bolso milhões de dólares e a ganância 
de bancos, assessores e intermediários, com ganhos de centenas de milhões. 
  
James O'Shea, o autor, era o segundo no comando da redação do "Chicago Tribune". Quando a 
Tribune Co. incorporou a Times Mirror, ele foi enviado para dirigir a redação do "Los Angeles 
Times" depois que o editor do jornal se recusara a fazer novos cortes de despesas. O'Shea, o 
terceiro editor em dois anos, relata a resistência que enfrentou, tanto da redação como da 
administração. O "Los Angeles Times" era um dos melhores jornais dos Estados Unidos, mas 
tinha perdido circulação. Um novo presidente da Times Mirror, sem nenhuma experiência 
anterior em empresas jornalísticas, ideou planos fantasiosos para aumentar as vendas. 
Quando o grupo foi vendido à Tribune Co., esse executivo saiu com US$ 64,5 milhões no bolso 
e, no último dia, carregou numa sacola as bebidas da geladeira do escritório. 
  
Um ano depois, a Chicago Co. pedia concordata, com dívidas de US$ 13 bilhões e ativos de 
US$ 7,6 bilhões 
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A proposta da administração do grupo Tribune para os problemas do "Los Angeles Times" se 
concentrou em cortar despesas. Dois editores discordaram e saíram. O'Shea confrontou a 
administração quando propôs que, em lugar de simplesmente cortar, a empresa se 
preocupasse em aumentar a receita. Como exemplo, criou uma seção semanal de moda, 
"Image", com uma cobertura sofisticada, que atraiu anunciantes e proporcionou um 
faturamento de US$ 5,5 milhões e lucro de US$ 2 milhões. A alternativa não atraiu a 
administração do jornal Times nem a do grupo. 
  
Os ganhos de sinergia com a fusão não apareceram e a Tribune Co., que tinha absorvido a 
Times Mirror, tornou-se vulnerável. Zell apareceu com uma proposta mirabolante: o fundo de 
pensão dos empregados se endividaria para comprar todas as ações do mercado, Zell pagaria 
US$ 315 milhões por 5,5% da empresa e ficaria com opção para adquirir 40% por US$ 600 
milhões. Achou que poderia ganhar muito dinheiro. 
  
Foi uma operação complexa, na qual os bancos e assessores financeiros obtiveram ganhos 
extraordinários. Como escreveu uma funcionária do J.P.Morgan: "Vamos sugar quantos dólares 
conseguirmos do bolso do cliente (moribundo ou morto) ". 
  
A operação foi concluída em dezembro de 2007. A Tribune Co. era rentável. Durante longo 
período, teve margem de lucro em relação à receita superior a 20% e, em 2007, apesar da 
crise incipiente, conseguiu 12,5%. O "Los Angeles Times", sozinho, obteve um fluxo de caixa 
de US$ 200 milhões. No entanto, a dívida de US$ 12 a 13 bilhões com que Zell carregou a 
empresa provou ser um fardo demasiado pesado, agravado pela crise. 
  
Os novos gestores começaram a interferir na linha editorial. Pretendiam que a primeira página 
dos jornais fosse feita mediante pesquisas de marketing, para ver o que o público queria. A 
informação internacional, nacional, econômica e sobre política tinha que ceder espaço às 
notícias locais. Outra preocupação foi evitar que as matérias publicadas provocassem qualquer 
reclamação. 
  
Zell era visto como uma pessoa brusca, rude, fechada, com linguagem propensa a 
obscenidades; mas leal a antigos colegas e admirado pelo talento para negócios e para avaliar 
o de outros. 
  
Quando ele estava em vias de assumir a direção da Tribune Co., um grupo de mais de 20 
pessoas da elite da sociedade de Los Angeles se reuniu com Zell num almoço, para manifestar 
sua preocupação com o futuro do "Los Angeles Times" e com a anunciada redução da 
cobertura internacional. O ex-secretário de Estado Warren Christopher disse, em nome dos 
presentes, que via a cidade como a saída para o Pacífico e achava que a informação do 
exterior era importante. Zell, de jeans e camisa aberta, respondeu com sua colorida linguagem 
habitual: "Você sabe, Warren, eu não dou um (palavrão) pelo que você pensa". A Warren 
Christopher só restou agradecer sua franqueza. 
  
Zell reclamou de repórteres que batiam à sua porta e mandou demitir um jornalista que 
escreveu sobre um dos seus negócios. Um dos raros perfis dele fora publicado na "Chicago 
Tribune Magazine" anos antes. Ao assumir o controle do grupo, ele reclamou com a editora do 
jornal. Lembrava de todos os detalhes da reportagem. Estendeu sua irritação a todos os 
jornalistas. 
  
Ele encorajava as pessoas a desafiar o "status quo", mas mostrava ter uma pele muito fina 
quando desafiado por jornalistas, a quem considera "elitistas arrogantes". Demonstrou 
também pouca simpatia pelos latinos. Quando uma fotógrafa latina fez uma pergunta de que 
ele não gostou, soltou um sonoro palavrão. 
  
Nem O'Shea nem a editora do "Chicago Tribune" duraram muito tempo em seus cargos. Foram 
substituídos por jornalistas que se adaptaram às técnicas de fazer jornal a partir das pesquisas 
de marketing. Uma editora se recusou a colocar na primeira página a informação sobre o 
colapso do banco de investimentos Lehman Brothers, que iniciou a crise financeira global. Ela A ut
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queria saber o que essa informação tinha a ver com Chicago. A manchete foi sobre o time de 
beisebol Chicago Cubs. 
  
Num episódio que não consta do livro, 55 jornalistas do "Chicago Tribune" mandaram uma 
mensagem ao editor, questionando porque o departamento de marketing pedia a opinião dos 
assinantes sobre matérias que ainda não tinham sido publicadas. O editor voltou atrás. 
  
As tentativas de subordinar o conteúdo do jornal aos interesses comerciais da empresa tinham 
começado antes de Zell assumir o controle. Quando, nos anos 1920, o extravagante Coronel 
McCormick construiu o prédio do jornal no centro de Chicago, a Tribune Tower, uma enorme e 
exótica torre neogótica, ele teve o cuidado de fazer com que os elevadores do departamento 
comercial não parassem no quarto andar, considerado o santuário da redação; queria evitar as 
pressões comerciais. 
  
Mas quando Charles Brumback, um contador, foi nomeado principal executivo (CEO), mandou 
abrir um buraco no piso para ligar o andar da redação ao do departamento comercial e 
instalou a Escada da Liberdade, como ele a chamou, com um custo de US$ 250 mil. Para 
inaugurá-la, cortou uma fita aos acordes da "Chicago Tribune March", criada para o jornal em 
1892, tocada pela banda da Estação Naval dos Grandes Lagos. Deixava claro que, no futuro 
haveria mais colaboração entre a redação e a publicidade. 
  
Zell não via muita utilidade para a qualidade editorial de um jornal. Os jornais do grupo 
conseguiram vários prêmios Pulitzer, mas para ele só eram importantes se permitissem ganhar 
dinheiro. A respeito da preocupação do "New York Times" em prestar um serviço público, disse 
num debate que, se o jornal queria ser uma instituição de caridade, deveria ser uma 
instituição de caridade. Em caso contrário, a preocupação deveria ser dar um bom retorno aos 
investidores. Em outra ocasião disse: "Não sou um homem de jornal. Sou homem de negócios 
e sei que a única coisa que interessa é o lucro". 
  
Um ano depois da mudança de controle, a Chicago Co. pedia concordata. Tinha dívidas de US$ 
13 bilhões e ativos de US$ 7,6 bilhões. Era o fim da aventura jornalística de Zell. 
  
O'Shea escreve também sobre as mudanças no jornalismo e o declínio dos jornais impressos 
nos Estados Unidos. Ele não acha que a ameaça foi a internet, mas a maneira como a 
imprensa reagiu a ela: "A falta de investimentos, a cobiça, incompetência, corrupção, 
hipocrisia e a absoluta arrogância dos que colocaram os seus interesses na frente dos 
interesses do público são os responsáveis pela situação atual da indústria." 
  
Ele menciona que, entre 1995 e 1997, o grupo Times Mirror distribuiu US$ 2,1 bilhões em 
dividendos, cinco vezes mais que os US$ 417 milhões dos três anos anteriores. A preocupação 
do grupo Tribune tinha sido manter uma margem de lucro superior a 20%. Não houve 
preocupação em investir e preparar-se para deter a visível queda da circulação dos jornais 
nem para se adaptar à internet. 
  
Na verdade, um executivo da Tribune Co. percebera, antes que a maioria, o avanço da internet 
e, no começo dos anos 1990, sugeriu a formação de uma empresa, a New Century Network 
(NCN), que juntaria o conteúdo dos nove maiores grupos de jornais dos Estados Unidos e o 
venderia on-line. Investidores chegaram a manifestar interesse. Mas as empresas preferiram 
dar o conteúdo de graça. Se os jornais tivessem começado a cobrar pelo conteúdo na época, a 
situação hoje seria diferente, disse o responsável, na época, pelas operações on-line do "New 
York Times". 
  
O'Shea reconhece que os próprios jornalistas contribuíram para o declínio dos jornais. 
Menciona que, quando chegou ao "Los Angeles Times", "alguns jornalistas me contaram que 
vários colegas tinham aperfeiçoado a arte da preguiça e limitaram sua produção a uma 
matéria por ano". Também reconheceu que havia 1.200 pessoas na redação, mas que ele 
podia fazer um bom jornal com 900 - hoje, são menos de 600. Na Califórnia, disse, foram 
demitidas centenas de milhares de pessoas na indústria aeronáutica e de defesa, mas alguns 
cortes na redação foram vistos como uma ameaça à Constituição. A situação, no entanto, era A ut
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ainda pior do que conta O'Shea. Um antigo editor da página de opinião do "Los Angeles Times" 
disse que, em sua época, havia 15 editorialistas para escrever 21 editoriais por semana. 
  
Os egos inflados e corporativismo impediram que as publicações do grupo colaborassem entre 
si e compartilhassem notícias. Um editor do "Times" se recusou a publicar informações, dos 
Estados Unidos ou do exterior, colhidas por outros jornais do grupo ou que seus 
correspondentes compartilhassem as mesmas instalações com outros correspondentes. Os 
jornais nunca trabalharam em conjunto. E houve uma forte resistência para manter o direito 
de viajar de primeira classe e frequentar os melhores restaurantes. 
  
Para o leitor do livro é difícil entender a resistência apocalíptica de O'Shea e outros editores à 
colocação de anúncios na primeira página do jornal. Segundo ele, "mensagens comerciais 
pedindo ao leitor que compre um Toyota Prius ou uma bolsa Prada não têm lugar na primeira 
página; anúncios roubam a integridade da primeira página, a vulgarizam e lhe tiram 
autoridade. Para mim, era uma disputa sobre os princípios do jornal. Sobre quem nós éramos, 
não sobre dinheiro". Essa resistência foi um dos motivos que provocaram sua saída. Mas a 
verdade é que os melhores jornais europeus publicavam anúncios na primeira página e 
ninguém os acusou de comprometer sua integridade editorial. 
  
O'Shea reclama com insistência das pressões, certamente exageradas, recebidas da 
administração para dar mais informação local na primeira página do "Times". No entanto, a 
percepção de que o jornal ignorava com frequência sua cidade era correta. Em muitas 
ocasiões, a única menção na capa a Los Angeles era o nome do jornal. Bob Woodward, que no 
"Washington Post" se destacou no caso de Watergate, comentou que o 'Los Angeles Times" 
tinha uma excelente cobertura nacional e internacional e que, com frequência, cobria 
Washington melhor que o próprio "Post". Mas disse que era lamentável a escassa informação 
sobre os problemas da cidade e os negócios da região, inclusive a indústria do cinema. 
  
Ironicamente, quando foi demitido, O'Shea foi um dos fundadores e editor da Chicago News 
Cooperative, que compete na oferta de informações locais com seu antigo jornal, o "Chicago 
Tribune". O acordo feito no inferno se transformou, para os empregados da Tribune Co., no 
Zell's Hell (o inferno de Zell), como foi chamado seu curto período à frente do grupo. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1 e 2 nov. 2011, Eu & Investimentos, p. D10. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.




