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Em cinco tempos 
Personagens que marcaram o “Post”

Jeff 
Bezos

Um dos nomes mais conhecidos 
da internet, fez fortuna com a 
Amazon.com, que se tornaria a 
maior varejista on-line do mundo. 
É dono de uma fortuna avaliada 
em US$ 25 bilhões. Anteontem, 
anunciou a compra do “Post” e de 
outros ativos da The Washington 
Post Co., causando surpresa nos 
mundos da mídia e da web. O que 
virá agora é uma incógnita

A
P

Donald E. 
Graham

Filho de Katharine, que morreria 
no ano de 2001, ele começou a 
galgar postos bem antes disso. 
Em 1976, tornou-se o 
gerente-geral, assumindo a 
posição de publisher em 1979. 
Em 2008, repassou à sobrinha 
Katherine Weimouth o posto de 
publisher, mantendo a 
posição de executivo-chefe
da companhia
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Katharine 
Graham

Assumiu o comando depois da 
morte de Philip, em 1963. Sob sua 
direção, a The Washington Post 
Co. entrou na Bolsa de Nova 
York, em 1971. O preço inicial da 
ação foi US$ 26. Em 1972, o 
“Post” começou a publicar as 
reportagens sobre o que seria 
conhecido como o caso 
Watergate, que culminou com
a renúncia de Richard Nixon
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Philip 
Graham

Marido de Katharine Meyer 
Graham, filha de Eugene, Philip 
assumiu a direção em 1946. 
Conduziria o jornal até morrer, no 
início da década de 60. Em 1961, 
comprou a revista Newsweek. Ao 
longo da carreira, adquiriu 
estações de TV. Também comprou 
o rival Times-Herald, elevando a 
circulação do Post-Herald para 
380 mil exemplares

A
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Eugene 
Meyer

O “Post” foi fundado em 1877 e 
sua primeira edição tinha quatro 
páginas. O início da dinastia 
Graham à frente do jornal foi em 
1933, quando o banqueiro 
Eugene Meyer comprou o jornal 
por US$ 825 mil. Em dez anos, o 
jornal triplicou a circulação, para 
162 mil exemplares. Meyer se 
tornaria o primeiro presidente do 
Banco Mundial, entre 1946 e 1947
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Mídia Na Amazon, que ele criou e dirige, o bilionário
de 49 anos é voz ativa em todos os grandes projetos

‘Post ’ garante a Bezos
chance de deixar sua
marca no jornalismo

EVAN VUCCI/AP

A edição do “Washington Post” de ontem, anunciando sua própria venda: mudança de poder para o Vale do Silício

Greg Bensinger, William Launder
e Stu Woo
The Wall Street Journal

Jeff Bezos, o fundador da
Amazon.com, parece estar reali-
zando um sonho há muito aca-
lentado de deixar sua marca no
jornalismo. Bezos está compran-
do o “Washington Post” por US$
250 milhões sob um negócio
saído do nada que reflete não só
o declínio econômico do jorna-
lismo, mas o deslocamento de
poder da mídia tradicional para
o Vale do Silício.

A venda coloca um dos mais
famosos jornais dos Estados Uni-
dos — ao qual se atribui a revela-
ção do escândalo do Watergate,
que levou à renúncia do presi-
dente Richard Nixon, há quase
40 anos — nas mãos de um em-
presário que ascendeu nos últi-
mos 20 anos ao estrelato do
mundo empresarial.

Para Bezos, um bilionário co-
nhecido por criar uma das empre-
sas mais inovadoras — e agitadoras
— da internet, a questão é que tipo
de dono de jornal ele será.

Bezos, de 49 anos, transfor-
mou o modo como as pessoas le-
em livros ao lançar o leitor ele-
trônico Kindle, em 2007, defla-
grando uma migração para as
publicações digitais.

Ele logo voltou sua atenção
para o jornalismo. Em 2009, lan-
çou uma versão do Kindle com
tela maior, concebida para ser
uma nova plataforma para a as-
sinatura de jornais. Mas o pro-
duto nunca decolou.

O interesse de Bezos pelo jor-
nalismo, no entanto, perdurou.
Em 2011, ele lançou o Kindle

Singles, um meio de jornalistas
publicarem artigos longos e
vendê-los por menos de US$ 2 o
exemplar digital. Neste ano, in-
vestiu no Business Insider, um
site americano de notícias sobre
tecnologia e negócios.

Pessoas próximas de Bezos di-
zem que ele lê jornais todos os dias
no seu Kindle e é um leitor de livros
voraz, que discute obras sobre li-
derança com executivos. Segundo
um perfil de sua esposa, a escritora
MacKenzie Bezos, publicado na re-
vista “Vo g u e”, ele às vezes banca o
papel de editor, supostamente fa-
zendo anotações detalhadas sobre
os manuscritos dela.

Um porta-voz da Amazon não
quis comentar o assunto e disse
que Bezos não estava disponível
para uma entrevista.

As ações da empresa fecha-
ram, ontem, com queda de 0,08%
na bolsa Nasdaq, a US$ 300,75.

A aquisição do jornal “cai na
interseção entre duas coisas que
o apaixonam”, disse David
Risher, um ex-executivo da Ama-
zon que dirige uma organização
sem fins lucrativos voltada à lei-
tura, a Worldreader, para a qual
Bezos contribui pessoalmente.
“Ele adora ler.”

A venda revelada anteontem
ocorre em um momento em que
muitos jornais estão penando para
sobreviver. A receita com anúncios
impressos caiu 55% entre 2007 e
2012, segundo a Associação Ame-
ricana de Jornais, à medida que
anunciantes e leitores migram pa-
ra a internet. Alguns jornais foram
forçados a cortar custos e, em al-
guns casos, entrar com pedido de
recuperação judicial. No fim de se-
mana passado, a New York Times

C o. vendeu o “Boston Globe” por
US$ 70 milhões, tendo pago
US$ 1,1 bilhão em 1993.

A internet está “transformando
quase todo elemento do setor de
notícias”, disse Bezos numa carta
aos empregados do “Wa s h i n g t o n
Post ”. “Não há um mapa, e traçar
o caminho à frente não será fácil.
Vamos precisar inventar, o que
significa que precisaremos experi-
mentar ”, escreveu ele.

Embora Bezos tenha dito à
Washington Post Co. que se
manteria afastado do dia a dia
das operações, pessoas que tra-
balharam na Amazon dizem que
ele deixa a sua marca em cada
grande projeto lá. Mudanças sig-
nificativas de pessoal e na estra-
tégia geralmente exigem o seu
aval, disseram elas.

A Post Co. vai mudar de nome
depois da venda, mas o nome novo
ainda não foi revelado. A compa-
nhia, que manterá os negócios que
tem nos setores de educação e tele-
visão, também vai conservar seus
imóveis e alguns ativos jornalísti-
cos, inclusive o site Slate.com e a
revista “Foreign Policy”.

A circulação diária dos jornais
da empresa caiu de 769 mil exem-
plares em 2002 para 472 mil em
2012. A receita da divisão de jor-
nais recuou 31% no mesmo perío-
do, para US$ 582 milhões, segundo
documentos públicos. Enquanto
isso, o lucro operacional despen-
cou de US$ 109 milhões em 2002,
para um prejuízo de US$ 53,7 mi-
lhões em 2012.

Na Amazon, Bezos instituiu o
foco no serviço aos clientes e nos
preços baixos. Executivos da
Amazon viajam na classe econô-
mica e algumas das mesas na se-

Fim da era Graham cria incertezas sobre rumos do jornal
James Politi e
Andrew Edgecliffe-Johnson
Financial Times, de Washington e
Nova York

Os jornalistas do “The
Washington Post” ficaram cho-
cados ao ser reunidos na tarde de
segunda-feira, quando se aproxi-
mava o horário de fechamento
da edição, para ser informados
de que o jornal estava sendo ven-
dido para Jeff Bezos, o diretor-
presidente da Amazon, por
US$ 250 milhões. “Me senti como
se um velho namorado, de quem
eu ainda gostava, estivesse anun-
ciando seu casamento”, disse
uma ex-jornalista do “Post ”.

A incredulidade espalhou-se
para além da sede do jornal, que
fica a poucas quadras da Casa
Branca. Primeiro na capital ame-
ricana, onde a maioria das pes-
soas não consegue se lembrar do
tempo em que o jornal não per-
tencia à família Graham, e depois
para o resto do mundo da mídia.

Foi em 1933 que Eugene Meyer
comprou o “Post ” em um leilão
judicial durante a Grande De-
pressão, transferindo-o poste-
riormente para seu genro Philip
Graham. Katherine Graham, es-
posa de Philip, assumiu o coman-
do após o suicídio do marido,
conduzindo o jornal na fase em
que ele ganhou fama internacio-
nal, na década de 70, por seu tra-
balho investigativo sobre o es-
cândalo de Watergate, que levou
à renúncia do presidente Richard
Nixon. Os Graham também eram
conhecidos por sua participação
intensa na vida social da capital
americana, cortejando políticos
e autoridades poderosas de ad-
ministrações como as de John
Kennedy e Ronald Reagan.

Katherine Graham morreu em
2001, mas seu filho, Donald
Graham, que vinha comandando
o “Post ”, orquestrou as negocia-
ções secretas que levaram à venda.

O fim da era Graham e a chega-
da de Bezos cria incertezas quan-

to à direção a ser seguida pelo
jornal e a possibilidade de ele ser
transformado pelo bilionário
presidente da Amazon. A família
Graham é rica, mas suas posses
são muito pequenas em compa-
ração com o patrimônio líquido
de Bezos, calculado pela revista
“Fo r t u n e” em US$ 25 bilhões.

A orientação política de Bezos
não é clara, sugerindo que ele
não tem necessariamente a in-
tenção de usar o “Post ” para pro-
mover uma determinada ideolo-
gia. Mas Bezos vem demonstran-
do um viés ligeiramente Demo-
crata em suas doações de campa-
nha. Não doou dinheiro a ne-
nhum candidato presidencial
nas duas últimas décadas, mas
destinou mais dinheiro aos De-
mocratas que aos Republicanos.

Bezos apoiou Patty Murray e
Maria Cantwell, as duas senado-
ras Democratas pelo Estado de

Washington. Também costuma
doar dinheiro ao supercomitê de
ação política (superPAC) da
Amazon, que o repassa a mem-
bros dos dois partidos.

Ele tem sido um grande defen-
sor do casamento entre pessoas
do mesmo sexo e do imposto so-
bre as vendas na internet, dados
os interesses da Amazon nessa
política. Já esteve com o presi-
dente Barack Obama. Na semana
passada, Obama visitou uma uni-
dade da Amazon em Chattanoo-
ga, Tennessee, onde apresentou
seu mais recente plano para os
impostos cobrados de empresas
e os gastos com infraestrutura.

A Casa Branca não fez comentá-
rios imediatos sobre a venda do
“Post ” para Bezos, assim como lí-
deres do Congresso americano. Na
segunda-feira, Bezos empenhou-
se para enfatizar seu respeito pela
linha editorial do jornal. “O jorna-

lismo tem uma função crítica em
uma sociedade livre e o ‘Washing -
ton Post’, como o jornal da capital
dos Estados Unidos, é especial-
mente importante”, disse ele è
equipe da publicação.

Em sua nota, Bezos reveren-
ciou a posição lendária do “The
Washington Post”, dizendo tor-
cer para que ninguém sofra a
ameaça de ter partes do corpo
prensadas em uma máquina de
espremer roupas, mas “graças ao
exemplo da senhora Graham, es-
tarei pronto para isso”. O comen-
tário foi uma referência a um tre-
cho da autobiografia da pu-
blisher do “Post ”, em que ela lem-
bra a reação de John Mitchell,
procurador-geral dos EUA e chefe
de campanha de Richard Nixon, à
informação de que jornalistas do
“Post ” tinham uma história que
lhe traria problemas: “Ka t i e
Graham vai ter as tetas prensadas

em uma máquina de espremer
roupas se isso for publicado”.

Segundo analistas, a venda é
consistente com a tendência de
pessoas ricas comprarem jornais
de companhias abertas que estão
tendo cada vez mais dificuldades
em justificar suas operações im-
pressas aos investidores. A parti-
cipação de 18,9% de Bezos na
Amazon está avaliada em quase
US$ 26 bilhões, e ele tornou-se
um filantropo ilustre.

Allen Weiner, da consultoria
Gartner, disse que o “The Washing-
ton Post” é um  “ativo subvaloriza-
d o”, acrescentando que Bezos po-
derá encontrar uma abrangência
maior para sua cobertura política.
Weiner afirmou, porém, que Bezos
começou a Amazon em um “terre -
no vazio”, enquanto o “Post ” tem
“muita história e bagagem”.

A The Washington Post Com-
pany também observou na se-

gunda-feira que desde 2007 se
descreve como “uma empresa de
educação e mídia”, com os jor-
nais em uma posição secundária
em relação aos negócios de trei-
namento e preparação para exa-
mes da Kaplan, empresa adquiri-
da em 1984. A família Graham vi-
nha tentando reduzir a depen-
dência da companhia do setor
editorial há anos e em 2010 ven-
deu a revista “Newsweek” para
Sidney Harman, empresário do
setor de equipamentos de áudio.

A “Newsweek”, que não tem
mais edição em papel, foi vendida
no fim de semana para a editora
do “International Business Times”.
A The Washington Post Company,
que no ano passado diversificou
suas operações para áreas tão eclé-
ticas como cuidados com doentes
terminais e controles industriais,
vai mudar seu nome 60 dias
após a venda do “Post ”.

de da empresa, em Seattle, são
feitas de portas recicladas para
lembrar os empregados da ne-
cessidade de economizar.

Bezos trabalhou no setor de
serviços financeiros em Nova
York depois de se formar na Uni-
versidade de Princeton, mas dei-
xou o emprego em 1994 e se mu-
dou para a região de Seattle, on-
de começou a Amazon, traba-
lhando numa garagem. A empre-
sa vendia inicialmente livros im-
pressos, CDs e DVDs, mas depois
se diversificou e virou um con-
corrente do Wal-Mart Stores,
vendendo artigos de banheiro,
móveis e eletrônicos, inclusive o
leitor de livros eletrônicos Kindle
e os tablets que ela mesmo faz.

A empresa passou anos sem dar
lucro, mas decolou nos anos 2000

à medida que as pessoas se adapta-
ram à ideia de compras on-line.

Bezos também ganhou repu-
tação de ser um tanto excêntrico.
Assim como o falecido fundador
da Apple, Steve Jobs, Bezos quase
sempre usa a mesma combina-
ção de roupa: jeans azul, camisa
azul clara e blazer escuro.

Uma coisa que seus variados e
às vezes esotéricos investimentos
têm em comum é o foco no longo
prazo. Bezos é dono de uma em-
presa de viagem espacial, a Blue
Origin, que está tentando desen-
volver um modo de transportar
astronautas para uma estação es-
pacial internacional.

Seu projeto mais peculiar pode
ser encontrado no fundo de uma
montanha numa propriedade
que ele tem no Texas, onde um

grupo que ele financiou com pelo
menos US$ 42 milhões está cons-
truindo um relógio de 60 metros
de diâmetro, chamado de “O Re-
lógio de 10 mil anos”, feito para
durar, e marcar, todo esse tempo.

“A razão de eu estar fazendo isso
é porque é um símbolo do pensa-
mento de longo prazo e da ideia da
responsabilidade de longo prazo”,
Bezos disse numa entrevista de
2011. “Nós humanos nos torna-
mos tão sofisticados tecnologica-
mente que, de certas maneiras, co-
locamos nós mesmos em perigo.
Será cada vez mais importante que
a humanidade, no decorrer do
tempo, tenha uma visão de longo
prazo do seu futuro.”

Leia na página B9 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 ago. 2013, Empresas, p. B3.




