
A MGM Holdings, empresa que
controla os estúdios de cinema
Metro-Goldwyn-Mayer, con-
tratou a JPMorgan Chase & Co.
e a Goldman Sachs Group para
gerenciar o processo de abertu-
ra de seu capital, informou fon-
tes ligadas ao negócio. A JPMor-
gan vai liderar a venda das
ações, informou uma fonte.

A MGM já enviou um pedido
preliminar de abertura de capi-
tal à Securities and Exchange
Commission (SEC), informou a
companhia, que não quis dar
mais detalhes sobre o negócio
nem quanto quer levantar com
a operação.

Em breve nos cinemas
A abertura de capital poderá
ajudar a companhia a levantar
mais dinheiro para suas produ-
ções cinematográficas. A MGM
pediu concordata em 2010 e co-
meçou a ter dificuldade em ob-
ter recursos para seus filmes.

O estúdio detém os direitos da
obra do escritor inglês J.R.R.
Tolkien, da trilogia “O Senhor
dos Anéis” e está na finaliza-
ção de “O Hobbit”. Além dis-
so, conta com a parceria de ou-
tros estúdios para lançar seus
filmes. A Sony ajudou na distri-

buição do último filme da fran-
quia James Bond, “Quantum of
Solace”, em 2008, e também
está envolvida no lançamento
de “Skyfall”, que tem exibição
prevista para novembro. Já “O
Hobbit” contará com a parce-
ria da Warner Bros. e terá lan-
çamento em dezembro.
Em fevereiro, a MGM obteve

uma linha de crédito de US$ 500
milhões para quitar antigas dívi-
das e investir nos negócios de fil-
mes e de TV. O financiamento
foi liderado pelo JPMorganCha-
se e Deutsche Bank.
A história da MGM tem início

em 1924, quando a Metro Pictu-
res Corp., a Goldwyn Pictures e
a Louis B. Mayer Productions
fundiram suas operações em
Los Angeles, de acordo com in-
formações do site da compa-
nhia. A MGM é uma coleciona-
dora de prêmios Oscar com fil-
mes que se tornaram clássicos
como “E o Vento Levou”,
“West Side Story”, “Rock”e “O
Silêncio dos Inocentes”.
O estúdio foi comprado e ven-

dido por três vezes entre 1960 e
2005 pelo bilionárioKirkKerko-
rian e hoje pertence a uma subsi-
diária da Sony. ■

A receita das redes sociais deve
alcançar US$ 16,9 bilhões em
2012, sendoque a publicidadeba-
seada emmídias sociais deve ge-
rar, sozinha, receita de US$ 8,8
bilhões. O restante foi obtido
por meio de assinaturas, com-
pra de jogos sociais, músicas e
vídeos e serviços. Os números
são de uma pesquisa recém-di-
vulgada pelo Gartner.
O montante representa um

crescimento de 43% em relação
ao ano passado, quando redes
sociais como Facebook e Twit-
ter, por exemplo, geraram fatu-
ramento de US$ 11,8 bilhões.
Mesmo comessa trajetória de al-
ta, o Gartner ressalta que o nú-
mero de usuários nas redes so-
ciais continuará crescendo,
mas em umpassomaismodera-
do nos próximos anos.
Os jogos sociais, como os cria-

dos pela Zynga, dobraram suas
receitas entre 2010 e 2011, e pa-
ra este ano a expectativa é que
eles representam US$ 6,2 bi-
lhões neste ano, enquanto o
montante referente a assinatu-
ras – como serviços do Spotify
– resultem emUS$ 278milhões.
Neha Gupta, analista sênior

de pesquisas do Gartner, afir-
mou que este cenário é resulta-
do de uma maturidade maior
apresentada por consumidores
de mídias sociais, enquanto há
um período mais lento na ques-
tão de assinaturas de serviços
de vídeos ou músicas.
“Embora o número de usuá-

rios de mídias sociais seja gran-
de, e em alguns casos cada vez
mais maduros em seus padrões

de uso, o mercado ainda está
em seus estágios iniciais de uma
perspectiva de receita”, disse a
analista. Nesse sentido, não é
nenhuma surpresa saber que
empresas como Facebook estão
acelerando seus esforços de en-
genharia, bem como transfor-
mando a acessibilidade da plata-
forma, já vislumbrando que
seus usuários estão não só co-
nectados em computadores,

mas em tablets e smartphones.
“Novas oportunidades de re-

ceita serão criadas emmídias so-
ciais, mas não há novos servi-
ços capazes de trazer receitas
‘frescas’ ou significativas até
2016”, disse Neha. “Omaior im-
pacto de crescimento nas mí-
dias sociais é dos anunciantes.
Em termos de curto emédio pra-
zos, sites de mídia social devem
implantar técnicas analíticas,

que ‘interrogam’ as redes so-
ciais para dar aos executivos
uma imagem mais precisa das
tendências sobre as necessida-
des e preferências dos consumi-
dores, numa determinada base.
Enquanto isso, no entanto, eles
também devem continuar a ex-
plorar outros canais de receita,
como a publicidade móvel e o
comércio social.”
Esta falta de novas formas de

capitalizar asmídias sociais, em-
bora o Gartner afirme que vive-
se um momento de monetiza-
ção das redes, é um dos princi-
pais problemas apresentados
pós IPO do Facebook, que vem
apresentado quedas constantes
no valor de suas ações. Tama-
nha é essa necessidade, que a re-
de de Mark Zuckerberg estaria
investindo alto em novos negó-
cios, como a criação de um
smartphone próprio e até a com-
pra do navegador Opera, um
dos mais conhecidos e utiliza-
dos em dispositivos móveis.
Redes profissionais, como o

LinkedIn, que apresentam mo-
delos de utilização gratuito ou
pago, não são tidas como ideais
para a questão de sobrevivência
e inovação, por questões de con-
teúdos diferenciados para os as-
sinantes, diz o Gartner. ■
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DeltaAirLinestemprejuízodeUS$168
milhõesnotrimestre;altadareceitafoide6%
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Negócios nas redes sociais vão
movimentar US$ 16,9 bilhões

MGMabre capital atrás de recursos para filmes
Companhia está contando com
a parceria de outros estúdios
para fazer lançamentos

A companhia aérea americana Delta Air Lines informou que teve
prejuízo líquido de US$ 168 milhões no segundo trimestre de 2012,
ante um lucro de US$ 198 milhões no mesmo período do ano passado.
O mau resultado foi provocado pelos altos custos dos combustíveis.
O faturamento da companhia aérea no período subiu 6%, atingindo
US$ 9,73 bilhões, informou a companhia.

Lançamento de
novo filme de
James Bond,
“Skyfall”, terá
parceria da Sony

EMPRESAS

Pesquisa do Gartner mostra que anúncios em sites como Facebook e LinkedIn impulsionarão as receitas do
segmento e responderão por US$ 8,8 bilhões; enquanto isso, os jogos sociais devem faturar US$ 6,2 bilhões
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CONECTADAS NO LUCRO

Receita mundial das redes 
sociais, em US$ bilhões
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 jul. 2012, Primeiro Caderno, p. 26.




