
Reclamações sobre falta de in-
gressos e bilhetes caros de-
mais para a Olimpíada de 2012
são resultado da demanda sem
precedentes para ver a ação ao
vivo, disse o homem por trás
da política de ingressos nesta
segunda-feira. “Eu construiria

um estádio com um milhão de
lugares porque nós tivemos
mais de um milhão de pedidos
para ver a cerimônia de abertu-
ra e a final dos 100 metros”,
afirmou Paul Williamson, dire-
tor de ingressos da Londres
2012, na Cúpula de Liderança
Global da London Business
School, quando perguntado so-
bre o que poderia ser feito.
A demanda por ingressos foi

muito superior à oferta, levan-
do a reclamações de britânicos
sobre a alocação inicial através
de votação online, preços e o nú-
mero dos bilhetes indo para pa-
trocinadores. Os ingressos para
a cerimônia de abertura custam
de US$ 31,80 a US$ 3,2 mil.

Insatisfação
Brigitte Ricou-Bellan, do site
de venda de bilhetes StubHub,

disse que sua empresa tinha con-
sultado britânicos e descobriu
insatisfação “não apenas nos
preços,mas nomomento da en-
trega dos bilhetes”.
Os organizadores tinham fala-

do de excesso de venda de bilhe-
tes na capital antes do início dos
Jogos, masWilliamson disse que
não esperava que muitos bilhe-
tes sobrassempara seremvendi-
dos em Londres. ■ Reuters

A editora Houghton Mifflin,
cujos livros escolares estão
nas estantes de boa parte dos
alunos americanos há déca-
das, pediu concordata ontem
após entrar em acordo com in-
vestidores para que US$ 3,1 bi-
lhões de sua dívida fossem per-
doados. A concordata cede o
controle da Houghton Mifflin
a seus credores.
A decisão surge emmomen-

to que os governos estatais e
municipais têm pouco dinhei-
ro em caixa e estão reduzindo
ou cancelando compras rela-
cionadas à educação. O fato já
diminuiu a demanda por li-
vros escolares para estudan-
tes do jardim de infância ao
ensino médio.
Editoras de livros tradicio-

nais também enfrentam pres-
são por conta da disponibilida-
de online de material publica-
do, incluindo e-books.

41% do mercado
A Houghton Mifflin tem parti-
cipação de mercado de 41% no
setor de materiais e serviços
para a educação primária e se-
cundária e seus negócios nes-
sa área equivalem a cerca de
90% da receita. A empresa, se-
diada em Boston, teve prejuí-
zo de US$ 2,18 bilhões no ano
passado, incluindo uma baixa
contábil de US$ 1,67 bilhão, já
que as vendas líquidas caíram
14%, para US$ 1,3 bilhão.
Num documento jurídico,

o conselheiro-geral, William
Bayers, disse que a reorganiza-
ção tem apoio de 90,3%dos cre-
dores e de 76% dos investido-
res acionários com direito de
voto. A editora espera emergir
da concordata até 30 de junho.
Além disso, a companhia infor-
mou que tem US$ 2,68 bilhões
em ativos, dívidas da ordem de
US$ 3,54 bilhões e emprega 3,3
mil pessoas. ■ Reuters

O conglomerado chinês Dalian
WandaGroup chegou a umacor-
do para comprar a AMC Enter-
tainment por US$ 2,6 bilhões,
incluindo dívida, tornando-se
assimamaior operadora de cine-
mas dos Estados Unidos.
O negócio, o maior que uma

companhia privada da China já
fez fora do país, reflete os cres-
centes laços entre a indústria ci-
nematográfica dos Estados Uni-
dos e da China depois que o
país asiático aceitou, em feve-
reiro, abrir suas salas amais fil-
mes americanos.
Alémde representar o primei-

ro investimento da Wanda fora
da China, a operação marca sua
estreia nos EUA e no Canadá, o
maior mercado de cinema do
mundo, com US$ 10,2 bilhões
em vendas de ingressos, en-
quanto a receita anual dos exibi-
dores chineses foi de US$ 2,1 bi-
lhões em 2011.
“O acordo vai permitir àWan-

da distribuirmais filmes de Hol-
lywood na China”, disse o ana-
lista Steve Chow, da Kingsway
Research. “Cinema é um negó-
cio crescente na China, pois as
pessoas querem gastar com en-
tretenimento diante da renda
maior. Nos Estados Unidos, é
um negócio que gera receita re-
lativamente estável”, acrescen-
tou o especialista.
AMC eWanda chegaram a ne-

gociar no ano passado, mas as

conversas foram adiante quan-
do a AMC -maior operadora de
telas Imax do mundo - cance-
lou os planos de abrir capital, se-
gundo a imprensa.

Aporte generoso
AWanda, controlada pelo bilio-
nário Wang Jianlin, vai assumir
cerca de US$ 1,9 bilhão em dívi-
da líquida, segundo uma fonte

com conhecimento no assun-
to. A AMC é parcialmente con-
trolada por Apollo Investment
Fund e Carlyle.
“AWanda tambémsecompro-

meteu a investir atéUS$ 500mi-
lhões em operações”, disse
Wang Jianlin, que, além de con-
trolador, também ocupa o cargo
depresidente-executivodacom-
panhia chinesa. ■ Reuters
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que detém 41% do mercado
acumula dívida bilionária

Uma pesquisa da Workforce Institute e conduzida pela Harris
Interactive revela que funcionários ao redor do mundo dizem estar
doentes para faltar ao trabalho e acompanhar eventos esportivos.
Entre os esportes com maior probabilidade de gerar faltas estão:
futebol na Austrália, França, México e Reino Unido; futebol americano
nos EUA, basquete na China, hockey no Canadá e cricket na Índia.

A CPM Braxis Capgemini, está com 300 vagas de trabalho
abertas para a área de tecnologia da informação. As oportunidades
destinam-se a programadores e analistas de sistemas em Java, .Net
e mainframe e também a profissionais da área de Infraestrutura.
Interessados podem se candidatar por meio do site
da empresa http://www.cpmbraxis.com/, no canal carreira.
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Conglomerado chinês DalianWandaGroup comprou a americana AMCpor US$ 2,6 bi

GerryLopez (dir.),CEOdaAMCEntertainment,e ZhangLin,vpdaWandanaassinaturadocontrato
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 28.




