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Martha Stewart, a guru de estilo de vida da TV americana, está estudando a possibilidade de 
vender ou formar uma parceria estratégica para a empresa de mídia que fundou, a fim de 
expandir internacionalmente sua marca homônima. 
 
As ações da Martha Stewart Living Omnimedia tinham dado um salto de 27%, para US$ 4,79, 
no pregão ontem, na hora do almoço, após a empresa ter dito que encarregara o Blackstone 
Advisory Partners de estudar as opções para o futuro da empresa. 
 
Pessoas familiarizadas com o assunto disseram que todas as possibilidades serão examinadas, 
inclusive uma alienação ou venda de participações a uma empresa de investimento, além de 
uma parceria com outra companhia ou empreendedor, para crescer no exterior. 
 
Ponderadas todas as possibilidades, Martha Stewart vai decidir o futuro da empresa, cujo valor 
de mercado é cerca de US$ 270 milhões. A empresária detém em torno de 50% da empresa, 
criada por ela após a publicação de seu primeiro livro de receitas, "Entertaining", em 1982, e 
controla aproximadamente 90% dos votos. 
 
Martha continuou intensamente envolvida com a empresa nos últimos anos, apesar de ter sido 
condenada, em 2004, por mentir a agentes federais de investigação sobre uma venda de 
ações. Ela cumpriu cinco meses de detenção e aceitou, posteriormente, uma proibição, por 
cinco anos, de exercer cargo de chefia numa empresa pública. A previsão é de que ela volte ao 
conselho de administração de sua empresa em agosto. 
 
Embora Martha tenha mantido seu sucesso junto aos telespectadores e leitores, a empresa 
teve menos êxito em criar novos astros e novas marcas. A companhia convocou o célebre 
"chef" Emeril Lagasse para ingressar no grupo em 2008, a fim de tentar reverter a situação. 
 
Por outro lado, Oprah Winfrey, que levou ao ar, ontem, sua última transmissão do "Oprah 
Winfrey Show", depois de 25 anos, cultivou uma série de personalidades, como o psicólogo Dr. 
Phil e a "chef" da TV Rachael Ray. 
 
A receita do ano passado da Martha Stewart Living foi de US$ 230,8 milhões, com um prejuízo 
líquido de US$ 9,6 milhões. A empresa, montada em torno de programação de TV, mídia 
impressa e merchandising, enfrentou dificuldades durante o período de desaquecimento da 
economia. 
 
Pessoas familiarizadas com a política da companhia disseram ter visto o maior espaço para 
impulsionar seu desempenho na área de merchandising, onde o nome de Martha é usado para 
vender produtos por meio de lojas parceiras. 
 
A empresa perdeu em 2009 um acordo significativo de merchandising com a Kmart, que 
respondia por cerca de 10% de sua receita. 
 
No entanto, ela recuperou desde então essa área de atuação por meio de acordos com 
varejistas como a Home Depot e a Macy's. 
 
A receita de merchandising cresceu 34% no primeiro trimestre deste ano, quando a receita 
gerada pela Kmart e por outro pagamento extraordinário foi excluída dos resultados. 
 
A Martha Stewart Living está tentando reforçar seu primeiro escalão de direção. Ontem, a 
empresa nomeou Lisa Gersh, cofundadora da rede de TV Oxygen, como sua presidente e 
principal executiva. 
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