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Investimento
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No ano passado, a tiragem dos
jornais diários caiu 2% em todo
mundo, segundo a Associação
Mundial de Jornais e Editores
de Notícias (WAN-Ifra, na sigla
em inglês). As exceções foram a
Ásia e a América Latina, onde
as tiragens cresceram. Mesmo
assim, o jornal ainda tem mais
leitores que a internet. Segun-
do a associação, 2,3 bilhões de
pessoas leram os 519 milhões
de exemplares de jornais publi-
cados diariamente, enquanto
1,9 bilhão acessaram a internet.

A transição para o digital é
um desafio. Christoph Riess,
presidente da WAN-Ifra, apon-
tou que jornais que estão obten-
do sucesso nessa transição fo-
ram além do modelo de venda
de espaço publicitário e assina-
turas, criando novos produtos
digitais. A seguir, trechos da en-
trevista concedida ontem, du-
rante visita ao Estado:

● Como o senhor vê o mercado
brasileiro?
As tiragens do mercado brasilei-
ro subiram 2% em 2009. Isso es-
tá de acordo com o cenário que

estamos observando. Na Euro-
pa e Estados Unidos, as tira-
gens, nos últimos anos, estão
em queda. Nos países em desen-
volvimento, aumentam. Mas já
há uma diferenciação. No Chi-
le, as tiragens estão caindo. E
observamos o mesmo na Co-
reia e no Japão, que são países
muito desenvolvidos em jor-
nais, que já atingiram o ponto
máximo e começaram a baixar.

● Existe como avaliar o potencial
de crescimento desses merca-
dos em desenvolvimento?
Acho que o mercado está viran-
do. Hoje em dia, fazemos a me-
dição da tiragem impressa, que
já não é a medição correta, por-
que, no mundo, para 100 leito-
res do jornal impresso, há 30 lei-
tores digitais. Eles são novos.
Esses leitores acrescentaram, e
mais que compensaram, o de-
créscimo de leitores do jornal
impresso. O problema é que a fi-
delidade desse leitor é muito
menor. Por exemplo, um leitor
de jornal dedica 25 minutos pa-
ra cada leitura. Um leitor da in-
ternet ou do celular dedica só
quatro minutos.

● Por que isso acontece?
O hábito das pessoas muda.
Quando eu era jovem, as pes-
soas combinavam aonde iriam
no sábado. Hoje, os jovens
saem sem combinar, porque
carregam uma tela móvel. A in-
formação está muito mais rápi-
da. As pessoas estão acostuma-

das a mudar de informação a in-
formação muito mais rápido, e
isso agora chega aos jornais.

● O mercado americano fala de
centavos digitais e dólares tradi-
cionais.
Principalmente nos EUA, a pu-
blicidade sempre foi muito for-
te. Os EUA tiveram uma receita
de publicidade quatro vezes
maior que a de venda dos jor-
nais, enquanto que, na Europa,
o dinheiro foi sempre equivalen-
te, por parte de venda e por par-
te da publicidade. Os EUA fo-
ram prejudicados mais forte-
mente pela queda de publicida-
de, que foi de mais ou menos
30% no ano de 2009. Agora, cla-
ramente, em nenhum dos paí-
ses, a receita da parte digital
compensa o decréscimo da pu-
blicidade na parte impressa. É
muito menor.

● Qual é a saída?
Os jornais devem encontrar no-
vas maneiras de fazer negócio
na parte digital. Isso não vai ser
o negócio tradicional. Hoje em
dia, na Europa, empresas como
a Schibsted, na Noruega, já têm
de 30% a 50% dos negócios na
área digital. Mas a maior parte
são negócios completamente no-
vos. Por exemplo, nos classifica-
dos de apartamentos, não é só
oferecer o mesmo que o classifi-
cado tradicional, mas serviços
adicionais para as imobiliárias,
como publicações com informa-
ções sobre os imóveis, qualquer

serviço próximo, mais uma for-
ma de conteúdo que uma ativi-
dade tradicional do jornal.

● Serviços que são diferentes de
publicidade e assinaturas?
É o conjunto. A vida dos jornais
está cada vez mais complicada.
O objetivo anterior era ter o má-
ximo de leitores com o mesmo

conteúdo, e o jornal conseguia
um bom lucro. Hoje, o objetivo
é encontrar, para cada segmen-
to, informações que tragam um
benefício para o leitor indivi-
dual. Aqui, os jornais brasilei-
ros têm grandes vantagens. As
marcas são muito fortes. O lei-
tor vai confiar mais num servi-
ço de classificados dos jornais

na internet do que em algum
serviço do Google. Os jornais
precisam aproveitar essa situa-
ção, pois, se não aproveitarem,
entram outras empresas com-
pletamente alheias ao setor de
comunicação. Como foi o caso
do Google, que hoje tem 65%
de toda publicidade digital que
os jornais perderam.

Fernando Scheller

Uma nova holding de
turismoquevaicon-
centrar cerca de 40
empresas está sur-

gindo no País: é a Brasil Travel,
comandada por Paulo Castel-
lo Branco, ex-vice-presidente
da TAM, que já deve nascer
com receita de R$ 5 bilhões ao
ano. A empresa vai dar entrada
no pedido de companhia aber-
ta naComissão de Valores Mo-
biliários(CVM)emduassema-
nas, com a expectativa de abrir
o capital em 2012.

Será com o dinheiro da ofer-
ta inicial de ações que a Brasil
Travel pagará as 34 empresas
que já adquiriu e as pelo me-
nos outras quatro que preten-
de comprar até o início do ano
que vem. Segundo Castello
Branco, o objetivo do IPO é
levantar entre US$ 500 mi-

lhões e US$ 600 milhões para a
holding, que reúne um portfólio
eclético: agências de viagens,
operações de câmbio, seguros
para turistas e intercâmbio cultu-
ral, entre outros negócios.

O projeto, idealizado por Pe-
dro Guimarães, da Plural Capital
(e ex-Pactual), e Luiz Augusto
Azevedo Sette, da Azevedo Sette
Advogados, deu seus primeiros
passos em maio último, quando
foram feitos os primeiros conta-
tos com potenciais parceiros. Em
agosto,menosdeumasemanade-
pois de sair da TAM, Castello
Branco foi convidado a se juntar à
BrasilTravelcomoCEO.Oexecu-
tivo explica que os nomes das 34
empresasadquiridasserãorevela-
das após o registro na CVM. Mas
ele adianta que se trata de negó-
cios que faturam entre R$ 15 mi-
lhões e R$ 400 milhões por ano.

Segundo Castello Branco, a
criação de uma grande empresa

de capital aberto no País se justi-
fica não apenas pela oportunida-
de de negócio, mas também pelo
ineditismo da empreitada. “No
exterior, há várias empresas de
turismo na Bolsa, como a Tho-
mas Cook e a Carlson Wagonlit.
O Brasil não tem nenhuma.”

A CVC, maior operadora de tu-
rismo do País, controlada pelo
fundo americano Carlyle, tam-
bém tem um IPO em seu hori-
zonte: a empresa entrou com pe-
dido para realizar uma oferta de
ações na CVM em agosto, justa-
mente o mês em que a crise da
dívida europeia se agravou. Ain-
da não existe previsão de quan-
do a empresa chegará à Bolsa –
que poderia ser a “porta de saí-
da” do Carlyle do negócio –, mas
o consenso do mercado é que is-
so deve ficar para o ano que vem.
O fundo comprou 63,6% da CVC
em janeiro de 2010, por cerca de
R$ 700 milhões.

Gestão. Paulo Castello Branco
conta que a Brasil Travel apre-
sentou um projeto diferente às
empresas alvo: em vez de incor-
porá-las e tirar os atuais gestores
do negócio, a empresa seguiu na
direção oposta. Todos os pro-
prietários das companhias adqui-
ridas serão mantidos na gestão
operacional. A holding terá a ta-
refa de traçar estratégias e de re-
duzir custos ao ganhar mais esca-
la em negociações com fornece-
dores. “As empresas de turismo

no Brasil têm hoje deficiências
em termos de tecnologia. A hol-
ding vai poder, por exemplo, defi-
nir um software padrão que será
usado por toda a rede”, explica o

executivo. “Vamos poder traba-
lhar esse tipo de sinergia.”

O pagamento das participa-
ções compradas pela Brasil Tra-
vel também seguirá um padrão

diferente: as companhias só
receberão os valores referen-
tes à venda depois do IPO –
parte do pagamento será feito
em dinheiro e a outra, em
ações. Isso quer dizer que os
parceiros da Brasil Travel po-
derão esperar mais de um ano
para ver a cor do dinheiro: “A
ideia é que estejamos prontos
para a Bolsa no início de 2012.
Mas, caso a crise se revele mui-
to mais severa, o IPO pode ser
feito até o fim do ano”, explica
Castello Branco.

Para reforçar sua operação,
a Brasil Travel já planeja ex-
pansões adicionais depois da
oferta de ações. Uma delas é a
compra de operações de
apoio em países como Argen-
tina, Chile, Uruguai e Estados
Unidos. Entre os negócios
que já estão sendo avaliados
estão as chamadas “compa-
nhias de receptivo”, que auxi-
liam turistas brasileiros em di-
ferentes países.

Outro plano é montar uma
plataforma de vendas de pro-
dutos de turismo na internet,
incluindo aquelas que permi-
tem a acomodação de turistas
em apartamentos comuns,
emulando serviços como o
Airbnb e o Wimdu. “O canal
direto, no qual o cliente faz o
planejamento da própria via-
gem, é justamente o que mais
cresce no mercado”, explica o
CEO da Brasil Travel.

LONDRES

O presidente da finlandesa No-
kia, Stephen Elop, apresentou
ontem o Nokia Lumia 800 e o
Lumia 710, os dois primeiros
smartphones da companhia
com sistema operacional Win-
dows Phone, da Microsoft.

Durante seu discurso na aber-
tura do Nokia World, evento que

ocorre no centro de convenções
London Excel, Elop afirmou que
o Lumia 800 amplifica as caracte-
rísticas da plataforma da Micro-
soft. “É o primeiro Windows
Phone real”, destacou.

Por sua vez, o Lumia 710 é um
telefone com o mesmo sistema
operacional, porém mais acessí-
vel, detalhou um dos vice-presi-
dentes da companhia, Kevin

Shields. A nova linha de produ-
tos Lumia incorpora funcionali-
dades do pacote Office, da Micro-
soft, e oferece a possibilidade de
interagir com as contas de usuá-
rio da plataforma virtual Xbox Li-
ve. Shields afirmou que é “o úni-
co Windows Phone com navega-
ção guiada por voz” via GPS.

Além disso, explicou que es-
ses terminais incorporam o ser-

viço Nokia Music com a nova fun-
ção MixRadio, totalmente gratui-
ta, que permite aos usuários es-
cutar canções em streaming – ou
seja, sem baixar.

Em abril, a Nokia anunciou o
fechamento de acordo definiti-
vo com a Microsoft para desen-
volver terminais em conjunto.
“Este ano nos demos conta que
tínhamos de mudar nossa estra-
tégia”, disse Elop. “Desde en-
tão”, afirmou, “a Nokia experi-
mentou uma mudança significa-
tiva, sem olhar atrás”. / REUTERS

Nokia lança celulares com Windows Phone
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‘Jornais precisam
criar novos
serviços digitais’

NOVA HOLDING
DE TURISMO VAI
FATURAR R$ 5 BI
A Brasil Travel fechou compra de 34 empresas
e pretende abrir o capital até o fim de 2012

Christoph Riess, presidente da Associação Mundial de Jornais e Editores de Notícias (WAN-Ifra)

Projeto. Castello Branco, ex-TAM, preside holding de turismo

Mercado. ‘Os jornais brasileiros têm grandes vantagens, as marcas são muito fortes’, diz Riess

● Transformação

Transição para a internet
tem de ir além do modelo
de publicidade e cobrança
de assinaturas, afirma
presidente de associação

STEPHEN ELOP
PRESIDENTE DA NOKIA
“Este ano nos demos conta que
tínhamos de mudar nossa
estratégia, Desde então, a Nokia
experimentou uma mudança
significativa, sem olhar atrás.”

Diferentemente do publica-
do ontem na reportagem
“BNDES aprova crédito de
R$ 2,4 bi para a Braskem”, a
empresa soltou uma nota
sobre a operação, em que
diz que o crédito será usado
em projetos de investimen-
tos nos próximos três anos
e que ainda está sujeito à
aprovação do seu conselho.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 Out. 2011, Economia & Negócios, p. B17.




