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Altamiro Silva Júnior

A Stirling Square Capital Part-
ners, gestora de private equity

com sede em Londres, resolveu
apostar no setor de petróleo e
gás no Brasil. A empresa anuncia
hoje o investimento da R$ 98 mi-
lhões em umaempresa portugue-
sa, a Omni Helicopters Interna-
tional. O dinheiro vai ser todo
usado para operações no Brasil,
e será aplicado na subsidiária
Omni Taxi Aéreo, prestadora de
serviços de transporte aéreo de
helicóptero para empresas de pe-
tróleo e gás no País, com 44 aero-
naves.

Com o aporte de recursos, a
Omni brasileira vai comprar
mais aeronaves. O objetivo é che-

gar em 2015 com 55 helicópteros.
Para isso, serão investidos em
uma primeira fase € 170 mi-
lhões, entre recursos do fundo e
de outros sócios.

O Brasil tem um dos mercados
de petróleo e gás que mais cres-
cem no mundo, especialmente
offshore, por isso o interesse no
País, disse à Agência Estado, por
telefone, de Paris, Gregorio Na-
poleone, sócio da Stirling Squa-
re. O investimento é o quinto do
segundo fundo de private equity
da Stirling Square. A gestora ad-
ministra dois fundos, totalizan-
do € 735 milhões em capital, e fez

dezesseis investimentos desde
que foi criada em 2003.

Sediada no Rio de Janeiro, a
Omni Brasil oferece serviços de
transporte de pessoal e de equi-
pamentos de bases em terra para
plataformas marítimas e outras

instalações, incluindo emergên-
cia médica. A empresa tem a sua
própria academia de treinamen-
to de pilotos e centros de manu-
tenção. Entre seus sócios estão
os irmãos Salim e Eugenio Mat-
tar, de Belo Horizonte, que tam-
bém são investidores da Locali-
za. Outro acionista é Rui Faria de
Almeida, um dos fundadores da
empresa.

A participação que o fundo
comprou na Omni não é revela-
da. Segundo Napoleone, é supe-
rior a 50%. A Stirling vai ficar no
conselho, participando de deci-
sões estratégicas. A gestão da

companhia brasileira continua-
rá a cargo dos executivos atuais.

Napoleone diz que a Stirling
Square avalia outro investimen-
to no Brasil. Desta vez, no setor
de consumo. A operação ainda
está sendo negociada, mas segue
a mesma lógica do investimento
anunciado hoje. O fundo vai fa-
zer um aporte em uma empresa
espanhola e o dinheiro será apli-
cado por ela em operações no
Brasil.

O investimento na Omni en-
volveu os escritórios de advoca-
cia Vieira de Almeida & Associa-
dos (Portugal) e Pinheiro Neto
Legal (Brasil), e as consultorias
KPMG (Portugal e Brasil) e PwC
Transaction Services (Portugal
e Brasil).

Marina Gazzoni

O jornalismo online vai passar
de um modelo de rentabilidade
baseado em anúncios para o de
modelo de assinaturas. Essa é a
expectativa de Stephen Engel-
berg, editor executivo do ProPu-
blica, uma instituição indepen-
dente que foi o primeiro portal
a ganhar um prêmio Pulitzer, o
mais importante do jornalismo
americano. Para ele, o jornalis-
mo de qualidade deve ser cobra-
do.

“Tudo na internet que vale a
pena deve ser pago. E nós temos
de cobrar por conteúdo. Exis-

tem pessoas que todos os dias
compram um copo de café na
Starbucks. Tenho certeza que
elas podem pagar US$ 5 ao mês
para ler notícias de qualidade”,
disse ontem Engelberg, em pa-
lestra no MediaOn – Seminário
Internacional de Jornalismo
Online, promovido pelo Itaú
Cultural e pelo portal Terra, em
São Paulo.

A ProPublica foi criada em
2007 para se dedicar ao jornalis-
mo investigativo. Hoje, a insti-
tuição tem uma redação em No-
va York com 35 jornalistas. Em
2010, eles publicaram mais de
cem reportagens em quarenta
veículos de mídia.

Novo modelo. A própria insti-
tuição está em busca de um mo-
delo de rentabilidade. Logo que
o projeto foi criado, a Fundação
Sandler se dispôs a investir até
US$ 10 milhões por ano na Pro-

Publica. Em 2011, a entidade vai
consumir um orçamento de
US$ 9,5 milhões e cerca de meta-
de desses recursos virá da funda-
ção. “O nosso principal objeti-
vo é ter uma receita financeira
constante e que não dependa
apenas de um doador”, disse En-
gelberg.

A meta da instituição é conse-
guir reduzir o volume de doa-
ções da Fundação Sandler para
20% do seu orçamento. O edi-
tor executivo do ProPublica es-
tima que isso será possível em
cerca de três anos. “Ainda va-
mos nos basear em filantropia,
mas teremos mais doadores”,
disse.

A escolha da internet como
plataforma de divulgação de re-
portagens de impacto pela Pro-
Publica se deve ao custo menor
de produção de conteúdo. A esti-
mativa da instituição é que a ca-
da US$ 1 de seu orçamento, ape-

nas US$ 0,20 seja utilizado para
financiar a infraestrutura da re-
dação.

Parceria. Mas, para ganhar
maior repercussão em suas re-
portagens, a ProPublica dese-
nhou um modelo de parceria
com a imprensa tradicional. A
instituição produz um conteú-
do na sua redação, mas o ofere-
ce com exclusividade a veículos
tradicionais como o The New
York Times, Washington Post,
Fortune ou Financial Times. “Po-
deríamos existir sozinhos, mas,
com a imprensa tradicional, a
nossa repercussão é muito
maior”, disse Engelberg.

A vantagem existe para os
dois veículos. Um repórter da
ProPublica escreve, em média,
duas grandes reportagens por
ano. “Eles têm o tempo que pre-
cisarem”, disse. Sem dar mais
detalhes, Engelberg disse que
publicará no próximo mês a re-
portagem que consumiu mais
tempo de apuração da ProPubli-
ca. A matéria trará um banco de
dados sobre criminosos ameri-
canos e levou quatro anos para
ser produzida.

Fundo inglês investe em serviço de helicópteros no Brasil

Receita de jornais na internet deve
migrar de anúncio para assinatura

● Isabel Sicherle, diretora para
América Latina, México e Caribe
do jornal The New York Times
deu o tom otimista ao encontro
de ontem ao relatar os excelen-
tes resultados que o diário ameri-
cano vem obtendo desde que in-
troduziu a cobrança de parte de
seu conteúdo online. O ritmo de
adesão de assinaturas ao portal
tem sido de uma por minuto, se-
gundo Isabel. Já são 335 mil as-

sinantes, além dos 800 mil assi-
nantes da versão em papel que
também podem acessar a edição
online. “O público está disposto a
pagar pelo conteúdo de qualida-
de”, disse. A grande vantagem
que vê nesse acréscimo de recei-
ta online é a vantagem de o jor-
nal seguir apostando no que cha-
mou exatamente de jornalismo
de qualidade.

Com uma queda de 44% na
receita publicitária, os jornais
espanhóis passam pelos piores
momentos de sua história, segun-
do Víctor Arbáizar González, dire-
tor de operações do El País, que
também participou do evento do

Inma. Mas os espanhóis têm vis-
to de perto o avanço do meio digi-
tal. Com uma banda larga com
velocidade bem maior que a re-
gistrada no Brasil, a migração
para a leitura de jornais online se
intensificou. Em três anos, o nú-
mero de leitores online dobrou.
Passou de 9 milhões, em 2007,
para 17 milhões, em 2010.

Para González, com essa reali-
dade, o mercado mudou de tama-
nho e apresentou uma das saí-
das que 80% das empresas do
setor assumiram. Juntas, forma-
ram uma aliança e criaram um
site de vendas de seus títulos: o
“Kiosco Y Más”. / M.R.
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Ainda há o
que inovar
no jornal
impresso
Segundo executivos dos principais jornais do
País, 90% da receita ainda vem do impresso

● Relevância

Painel. Ricardo Gandour (E), Marta Gleich, Paulo Motta e Sérgio D’Ávila debateram a integração entre digital e impresso

Marili Ribeiro

O saldo do seminário de profis-
sionais de jornais promovido
pela International Newsme-
dia Marketing Association (In-
ma), encerrado ontem em São
Paulo, é um alerta: a tentativa
de se achar a melhor maneira
de incorporar as novas mídias
digitais ao negócio não deve
provocar o abandono da ver-
são impressa. A razão é sim-
ples: 90% do faturamento das
empresas jornalísticas ainda
vêm do papel.

Três dos quatro executivos
dos maiores veículos da área –
Ricardo Gandour, diretor de
conteúdo do Grupo Estado, Sér-
gio D’Ávila, editor executivo da
Folha de S.Paulo e Paulo Motta,
editor executivo de produção
de O Globo – bateram na mesma
tecla. Para eles, apesar do mo-
mento de transição vivido com
o crescimento do número de lei-

tores no canal online, não se po-
de deixar de lado a relevância da
versão impressa.

O diretor do Grupo Estado re-
correu à evolução das mídias pa-
ra lembrar que, sempre que um
novo meio surge, há um abalo
nos canais existentes e um pe-
ríodo natural de deslumbra-
mento com a novidade que
aporta no mercado. “Ainda não
encontramos uma plataforma
de aceitação estável para ampa-
rar as necessidades de consu-
mo e as de comercialização no
meio digital. Mas, quando esse
novo canal se sedimentar, o que
vai prevalecer é o conteúdo”,
disse.

Para ele, o conteúdo de quali-
dade será sempre decisivo, inde-
pendentemente de qual será a
mídia. A questão da qualidade
ganha importância adicional,
no momento em que ganha for-
ça a discussão em torno da co-
brança de conteúdo. “Ninguém
vai pagar pelo que não tem va-
lor”, reforça Gandour.

Na mesma linha, Paulo Mot-
ta, de O Globo, brincou com as
previsões catastróficas dos con-
sultores que anunciaram a mor-
te do jornal impresso em dez
anos. Lembrou que o período já
passou e o papel continua rele-
vante. “A receita que vem do si-
te é ainda 4% do faturamento
do jornal impresso”, ressaltou.
“Não dá para correr atrás do
canto da sereia do digital, que é
muito forte, e, com isso, matar a
galinha dos ovos de ouro desse
negócio. Há muitas oportunida-
des no impresso e acho que não

estamos investindo nelas.”
Sérgio D’Ávila reforçou essas

interpretações sobre o futuro
das mídias com a apresentação
de uma ampla pesquisa de hábi-
tos de consumo realizada em
abril deste ano pelo instituto
Datafolha.

Entre as principais constata-
ções, está a de que 52% da popu-
lação que consome notícias se
informa lendo jornais. Um índi-
ce que sobe ainda mais nas clas-

ses A, B e C, chegando a 66%. O
meio jornal perde apenas para a
TV, na qual 90% desse universo
afirmam se informar.

O dado mais animador para
os profissionais do setor é o de
que 73 milhões de pessoas di-
zem ler jornal impresso no Bra-
sil, sendo que 21 milhões leem
todos os dias. “O papel tem
mais penetração do que a inter-
net, que atinge 44 milhões de
leitores de notícias”, disse.

Laboratório. Marta Gleich, di-
retora de internet do grupo gaú-
cho RBS, também fez parte des-
se painel, que tinha a missão de
mostrar como vai a harmoniza-
ção das estratégias impressas e
digitais. Logo na abertura de sua
apresentação, contou que expe-
rimenta a vida digital há apenas
quatro anos, mas que fez toda a
sua carreira no impresso.

Dito isso, salientou que não es-
tá no DNA das redações de jor-

nais ou nos departamentos co-
merciais saber lidar com deman-
das virtuais. “Precisamos incor-
porar a tecnologia ao nosso coti-
diano”, ressaltou Marta.

Diante dessa dificuldade em
se desvendar o novo mundo, a
executiva apresentou a experiên-
cia do grupo gaúcho de manter
uma unidade de pesquisa tecno-
lógica dentro do centro universi-
tário da PUC, no parque tecnoló-
gico denominado Tecnopuc, em
Porto Alegre.

Nesse local, 85 profissionais
de diferentes perfis – engenhei-
ros, matemáticos e designers, en-
tre outros – trabalham num am-
biente ‘meio Google’, segundo
ela, em busca de ferramentas e
soluções para o jornal implantar
no site, nas versões para celula-
res, assim como aplicativos e até
games.

Reconhecendo sua dificulda-
des em lidar com a flexibilidade
e informalidade desse novo am-
biente, ela considera que “pes-
quisa e inovação” viraram o cen-
tro do negócio da comunicação e
precisam ser incorporadas às re-
dações. “Não basta as empresas
de comunicação parecerem digi-
tais. Elas têm de ser digitais”, afir-
mou.

Gestora Stirling Square
vai investir R$ 98 milhões
na portuguesa Omni, que
presta serviços para
empresas de petróleo

Foco. Na web, o que vale a pena deve ser pago, diz Engelberg

Para editor executivo
do portal americano
ProPublica, o jornalismo
de qualidade deve
ser cobrado

‘New York Times’
tem sucesso
em transição

● Expansão

55
é o número de helicópteros
que a Omni Táxi Aéreo pretende
ter em 2015. Hoje, a empresa
conta com 44 aparelhos

RICARDO GANDOUR
DIRETOR DE CONTEÚDO DO
GRUPO ESTADO
“Conteúdo de qualidade é o que
faz os leitores buscarem o meio
jornal para se informarem.”

SÉRGIO D’ÁVILA
EDITOR EXECUTIVO DA
FOLHA DE S. PAULO
“O papel tem mais penetração
do que a internet, que atinge 44
milhões de leitores de notícias.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 nov. 2011, Economia & Negócios, p. B16.




