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Bezos também deixa claro que não 
vai se envolver no dia a dia do jornal. 
“Eu tenho um emprego”, que é co
mandar a Amazon, empresa que fatu
rou 61,1 bilhões de dólares no ano 
passado e deve chegar perto dos 75 
bilhões neste ano. O preço que ele pa
gou pelo jornal, 250 milhões de dóla
res, equivale a 1% de sua fortuna, es
timada em 25 bilhões de dólares. Des
sa perspectiva, faz sentido a explica
ção de que Bezos comprou o jornal 
simplesmente porque poderia, como 
fizeram outros bilionários. O megain- 
vestidor Warren Buffett tem vários 
jornais regionais nos Estados Unidos, 
e Sidney Harman, fundador da em
presa de equipamentos de áudio Har
man Kardon, comprou a revista 
Newsweek por 1 dólar em 2010 (com 
40 milhões de dólares em dívidas).

Bezos poderia ter escolhido pendu
rar na sala de sua casa um Picasso e 
um Van Gogh — as duas obras mais 
caras dos dois pintores foram leiloadas 
por 155 milhões e 82,5 milhões, res
pectivamente — e ainda lhe sobrariam 
12,5 milhões. Mas nem todos concor
dam com a ideia de que veículos de

imprensa sejam a nova diversão de 
quem tem dinheiro de sobra. “Não 
acredito que Bezos tenha comprado o 
jornal só para brincar de mídia”, diz 
Ken Doctor, analista da Outsell, con
sultoria especializada em mídia. “E 
mais: Donald Graham não tinha de 
vender agora. E claro que havia pres
sões financeiras, mas estou seguro de 
que ele não teria vendido o The Wa
shington Post para alguém que ele não 
considerasse capaz de manter a inte
gridade do que sua família construiu.” 

Desde a compra do título por Eu- 
gene Meyer, em 1933, até a estabilida
de financeira do jornal passaram-se 
20 anos. Lidar com prejuízo não é 
problema para Bezos. A Amazon, fun
dada em 1994, levou oito anos para 
dar o primeiro lucro e, mesmo assim,

não foi nada que impressionasse os 
investidores. Apesar disso, a empresa 
tem um valor de mercado de 140 bi
lhões de dólares.

Os acionistas acreditam em Bezos 
quando ele diz que seu principal ob
jetivo é olhar para o longo prazo. Foi 
graças a essa política de investimen
tos agressiva que a Amazon conse
guiu fazer frente aos gigantes do va
rejo tradicional quando eles entraram 
para valer no comércio eletrônico. A 
infraestrutura tecnológica da empre
sa é tão sofisticada que, de alguns 
anos para cá, ela passou a alugar seus 
servidores para outras companhias, 
de startups a nomes estabelecidos. A 
empresa que começou vendendo li
vros é hoje uma das pioneiras no ne
gócio de computação na nuvem.
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“Sabíamos que poderíamos sobrevi
ver, mas também sabíamos que devería
mos fazer mais do que simplesmente 
sobreviver”, disse Donald Graham so
bre a venda. Bezos terá a vantagem de 
não precisar prestar contas a Wall Street 
dessa luta pela vida. O The Washington 
Post, como a maioria dos grandes jor
nais americanos, tinha ações na bol
sa (como parte de um grupo que tem

pergunta de 250 milhões de dólares. 
Apesar do prestígio, o The Washington 
Post é essencialmente um jornal regio
nal. Sua penetração é muito grande na 
região metropolitana da capital ame
ricana, que concentra a maioria de suas 
vendas. O The New York Times tem 
60% de suas vendas fora de Nova York, 
além de uma enorme audiência global 
— e pagante — por meio da internet. O

ward e Cari Bernstein escreveram por 
hora durante a cobertura do escândalo 
Watergate. As inovações que o novo 
dono venha a introduzir na empresa 
são exatamente isso: inovações, com 
todo o risco que elas carregam.

É por isso que talvez os maiores bens 
que Bezos possa trazer para o Post se
jam o dinheiro e a paciência. Está se 
falando de um investidor que colocou 
42 milhões de dólares num projeto para 
construir um relógio dentro de uma 
montanha no Texas. A ideia é que o re
lógio dure 10 000 anos. A empreitada 
não tem um objetivo prático; é uma re
flexão sobre a passagem do tempo e as 
ambições dos seres humanos em relação 
à civilização. Outro investimento famo
so de Bezos é a Blue Origin. Eis a missão

outros negócios, como a companhia 
de educação Kaplan. Bezos comprou 
apenas o jornal). Quando as receitas de 
publicidade e classificados começaram 
a diminuir, as ações das companhias de 
mídia caíram. Com a compra, o capital 
do jornal será fechado.

A fortuna pessoal de Bezos é sufi
ciente para garantir que o Post conti
nue ativo na transição para a era digi
tal. Mas como fazer essa transição é a

Post foi um dos últimos grandes jornais 
a cobrar pelo conteúdo online. “As re
ceitas vindas diretamente dos leitores 
serão fundamentais no futuro”, diz o 
consultor Doctor.

O modelo da Amazon, baseado em 
eficiência extrema, não se aplica a um 
produto como um jornal, que não tem 
medidas de produtividade tão clara
mente estabelecidas — ninguém con
tou quantas linhas de texto Bob Wood-

da empresa: “Estamos trabalhando para 
baixar os custos das viagens espaciais, 
para que muitas pessoas possam (ir ao 
espaço) e para que nós humanos possa
mos continuar a exploração do sistema 
solar”. A frase seguinte é a mais emble
mática, e é uma pista para entender a 
estratégia de Bezos na sua incursão ao 
negócio da mídia: “Executar essa missão 
vai levar tempo, e estamos trabalhando 
nisso metodicamente”. 
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Caixa de texto
Fonte: Exame, São Paulo, ano 47, n.15, p. 80-84 , 21 ago. 2013.




