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Um misto de empolgação e incerteza 
toma conta do mercado de jorna-

lismo desde o anúncio da aquisição da 
divisão de jornais do Washington Post 
por Jeff Bezos, dono da Amazon, na se-
mana passada. Ele investiu no negócio 
cerca de US$ 250 milhões, 1% de sua 
fortuna estimada em US$ 25 bilhões. O 
valor foi considerado baixo por jorna-
listas e alto por especialistas financei-
ros, mas foi o suficiente para tirar o tí-
tulo da família Graham, que se tornou 
dona do jornal em 1933, após aprovei-
tar-se de outra crise.

Jornais

Reflexos incertos
Aquisição do Washington Post por Jeff Bezos, dono da Amazon, intriga e anima um 
mercado à espera de boas notícias

Por FeliPe Turlão fturlao@grupomm.com.br

A empolgação reside no fato de que um 
grande investidor se interessou pela compra 
de um jornal, assim como havia feito War-
ren Buffett, em julho, ao adquirir parte do 
jornal Press of Atlantic City, que se uniu a 
outros 29 títulos de sua BH Media, que co-
meçou a ser formatada em meados de 2011. 
“Há muita gente qualificada disposta a aju-
dar a indústria a se manter relevante”, afir-
ma Caio Túlio Costa, sócio da MVL Comu-
nicação e jornalista com vivência no am-
biente digital. “Uma das coisas que passa 
pelas cabeças de Bezos e Buffett é que não 
podemos correr o risco de perder esse seg-

mento”, concorda Pedro Dória, editor exe-
cutivo de plataformas digitais de O Globo. 

Outro fato que trouxe esperança a um 
setor à espera de boas notícias e de inves-
timentos é a expectativa de que o homem 
que reinventou o mercado de livros possa 
fazer o mesmo pelos jornais. “A internet es-
tá transformando quase todos os elementos 
no mercado jornalístico. Precisaremos nos 
reinventar, o que significa que teremos de 
experimentar”, sinalizou Bezos, em comu-
nicado aos funcionários do grupo. 

A incerteza diz respeito a um possível la-
do “obscuro” da compra, como o argumen-

Temporada de baixa para os jornais
Os US$ 250 milhões pagos por Jeff 

Bezos pelo Washington Post geraram 
polêmica. “É uma tristeza ver um jornal 
tão importante ser vendido por valor 
tão baixo”, lamenta Caio Túlio Costa, 
sócio da MVL Comunicação. Mas, de 
acordo com consultores financeiros 
ouvidos pela Reuters, o valor correto 
do Washington Post seria de US$ 60 
milhões, se levado em conta fatores 
como lucro e negociações recentes 
envolvendo outros veículos. O excedente 
foi pago em razão de valores intangíveis, 
como a marca mais que centenária.

O Washington Post começou a 
circular em 1877. Foi fundado pelo 
repórter norte-americano Stilson 
Hutchins. Nomes como Joseph 
Pulitzer e Theodore Roosevelt 
escreveram para o jornal. Em 1933, 
o financista Eugene Meyer adquiriu 
o Post. De circulação diária, o jornal 
acumulou 47 prêmios Pulitzer, mas 
é pelo caso Watergate que é mais 
lembrado, investigação que culminou 

Por trás dos valores baixos pagos 
pelos jornais, há a história de um negócio 
que despencou nos últimos 20 anos nos 
EUA. Uma simples comparação mostra 
isso: se a mesma relação entre o valor 
pago pelo Boston Globe em 1993 (que 
corresponde a atuais US$ 1,8 bilhão) e 
o pago recentemente (US$ 70 milhões) 
fosse aplicada ao Washington Post, 
pode-se concluir que ele valeria, em 
1993, US$ 3,8 bilhões. 

Se analisado o balanço financeiro do 
jornal, segundo o ranking Media 100 de 
AdAge, entre a estatística mais antiga, 
de 1997, e a mais atual, de 2011, nota-
se uma queda de 40% nas receitas do 
negócio de jornais no período. Assim, 
se o valor definido para a compra 
seguisse apenas o fator receita, pode-
se dizer que ele seria próximo a US$ 2 
bilhões atualmente. Claro que definir o 
preço tem a ver com inúmeros outros 
fatores, como a perspectiva futura de 
crescimento e a lucratividade.

Felipe Turlão e isabella lessa

com a renúncia do então presidente 
Richard Nixon. 

Além do Post, a Washington Post 
Company detém a Kaplan, unidade de 
serviços educacionais que representa 55% 
das receitas, The Slate Group, que inclui a 
revista online Slate, os jornais Express, El 
Tiempo Latino e The Gazette, a operadora 
de TV e internet Cable One, entre outras 
unidades menores.

O mercado também foi impactado pela 
venda do Boston Globe, comprada pelo 
milionário John W. Henry, dono do time 
de beisebol Boston Red Sox, por US$ 70 
milhões. A publicação havia sido adquirida 
peloThe New York Times em 1993 por 
US$ 1,1 bilhão, quase 16 vezes mais. Outra 
novidade, só que no mercado de revistas, 
foi a nova venda da Newsweek, que existia 
apenas em versão digital e pertencia ao 
grupo IAC e foi para a IBT (International 
Business Times). O título já foi da 
Washington Post Company e foi negociado 
em 2010 para Sidney Harman, que a fundiu 
com o site The Daily Beast.

to de que Bezos estaria mais próximo dos 
homens do poder e teria maior influência  
sobre decisões governamentais que afetam 
seus outros negócios. Influenciar a deci-
são sobre a taxação da internet e a políti-
ca de imigração são duas hipóteses levan-
tadas pela imprensa local. Outra dúvida é 
que, mesmo que sua intenção seja aplicar 
um modelo inovador ao  Washington Post, 
não há muita clareza sobre como ele seria.

Big data na imprensa
Muito sobre o novo modelo do Post que, 

se bem-sucedido ditará tendências, poderá 
ter a ver com o perfil de Bezos e da Ama-
zon, embora a empresa não tenha parti-
cipação no negócio. “A imprensa ainda é 
muito primitiva para perceber padrões de 
comportamento na internet. Ela poderia 
entender melhor seus produtos editoriais 
se usasse big data e identificasse esses pa-
drões”, sugere Dória, ao receitar um dos se-
gredos do sucesso da Amazon.

“A cultura da Amazon e de companhias 
de origem 100% digital é centrada em da-
dos e na customização para o usuário. As 
empresas de jornalismo são embrionárias 
nisso e precisarão de uma cultura também 
centrada no usuário e obsessão de dados. 
Será interessante ver se isso será aplicado 
ao Washington Post”, diz Daniel Tártaro, di-
retor de integração digital da Ogilvy, que 
lidera a área de experiência de usuário da 
agência. Para ele, muito do que já foi ten-
tado nesse sentido, como a recomenda-
ção customizada de notícia seguinte do 
The New York Times, é básico porque a 
cultura dessas empresas não é predomi-
nantemente digital.

Ouvido por AdAge, Ken Doctor, espe-
cialista na indústria jornalística, é mais um 
a citar a experiência do usuário como uma 
das possíveis “heranças” da Amazon para 
o Post. “A Amazon é a melhor empresa do 
mundo nisso. Poderá haver uma grande 
mudança no mercado se Bezos conside-
rar como será a experiência de usuários 
das próximas gerações de leitores. É disso 
que os jornais estão precisando”, afirma.

Outras áreas podem ser impactadas 
pelo “modelo” Amazon, a começar pela 
distribuição. O setor comercial também 
poderá se beneficiar. “As empresas teriam 
mais facilidade em vender publicidade ao 
identificar detalhes sobre seus leitores a 
partir do big data”, afirma Dória. 

Sem se arriscar a imaginar qual seria 
o novo modelo de negócios do Washing-
ton Post, Costa afirma que um olhar dife-
renciado e não viciado pelos costumes da 
velha mídia pode ajudar o meio a refle-
tir sobre a questão. “Qualquer mudança 
de modelo precisa encarar o fato de que 
o mundo se tornou digital e que os anti-
gos modelos não funcionam mais. Acho 
que a resposta precisa ser dada por uma 
pessoa muito criativa e próxima do futu-
ro digital”, aponta.

“Meu palpite é que o modelo tem a ver 
com a manutenção de quem sabe fazer 
jornalismo, mas com a inovação da lin-
guagem, que teria mais a ver com o digi-
tal. Mas é muito cedo para dizer, porque 
estamos em meio ao turbilhão da mu-
dança”, ressalta Dória, que completa. “Às 
vezes, não lembramos que houve outras 
crises e que elas ajudaram a formatar o 
atual mercado, ao reduzir o número de 
veículos e dar-lhes um tom político mais 
neutro”. Mas de que forma a nova crise, a 
maior de todas, vai formatar o mercado? 
Bezos e o Washington Post podem ajudar 
a dar essa resposta.

Bezos aos funcionários do Post:  “A internet está transformando quase todos os elementos no mercado jornalístico.  Precisaremos nos reinventar”  
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1572, p. 28, 12 ago. 2013.




