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Fusão de Penguin e
Random House cria
editora de ¤ 3 bi
Empresa, que terá 53% nas mãos da alemã Bertelsmann e 47% com
a britânica Pearson, nasce com 25% do mercado de livros britânico
Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Para enfrentar gigantes como
Amazon, livros eletrônicos e
uma verdadeira revolução no
mercado, nasce a maior editora de livros do mundo. Ontem,
a alemã Bertelsmann anunciou que sua editora, a Random House, e a Penguin
Group, da empresa britânica
Pearson, chegaram a um acordo de fusão. A nova empresaterá como meta realizar uma
ofensiva sobre o mercado global. Brasil, Índia e China estão
entre as prioridades do grupo.
Com um volume de negócios
que chega a € 3 bilhões e autores
como Dan Brown, Toni Morrison, John Grisham e Patricia
Cornwell em suas coleções, o
acordo abre caminho ainda para
uma consolidação no mercado
de livros, justamente num momento de definição para muitas
editoras. Só a Random House
conta com 45 subeditoras, que
colocam no mercado cerca de
200 livros por mês.
Segundoanalistas, ostradicionais livreiros estariam enfrentando dois desafios paralelos. O
primeiro é a quebra de dezenas
de redes de livrarias, já que parte
das vendas se transferiu para a
internet.
O outro desafio é o fato de redes de vendas pela internet, como a gigante americana Amazon, terem acumulado amplos
poderes para negociar margens,
deixando editoras com uma participação menor nos lucros das
vendas.
Pelo acordo, a Pearson – que
tambémédonadojornalbritânico Financial Times – fica com
47% da nova empresa, enquanto
a fatia restante de 53% fica com a
Bertelsmann, empresa que já era
umadasmaiores domundo,proprietária de tevês e, agora, dona
de uma carteira de títulos que
corresponde a 25% dos livros

que se vendem no Reino Unido.
O atual chefe da Random House,
o alemão Markus Dohle, assumirá o cargo de CEO do novo grupo, que deixou claro que investidas na América Latina, China e
India estão entre as prioridades.
Outra meta é a de entrar com
forçanomundodigital,hojecontrolado por Google, Amazon e
Apple, que redesenharam o mapada indústriaeditorial nomundo e colocaram empresas centenárias em sérias dificuldades. A
própria Pearson registrou um
crescimento decepcionante de
seus lucros nos primeiros nove
meses do ano. “A união de esforços permitirá a publicação mais
eficiente entre formatos tradicionais e novos formatos e redes
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de distribuição”, declarou Thomas Rabe, CEO da Bertelsmann,
numa referência à internet.
Com a fusão entre a Random
House e a Penguin, o objetivo será colocar livros no mercado a
custos mais baixos. Hoje, a Random House já é a maior editora
do mundo e a Penguin ocupa a
quarta posição.
Marjorie Scardino, CEO da
Pearson, foi mais direta: segundo ela, a fusão “permitirá uma
divisãodos custosemais investimentospara tentarnovosmodelos nesse mundo excitante dos
livros digitais e leitores digitais”.
Para John Makinson, presidente
da Penguin, o mundo editorial
vive “dias de transformação”. “A
parceria vai posicionar a PenguinRandom Housena vanguarda dessa mudança”, prometeu.

formatos

MARJORIE SCARDINO
CEO DA PEARSON

“A fusão permitirá divisão de
custos e investimentos para
tentar novos modelos no mundo
excitante de livros digitais.”

THOMAS RABE
CEO DA BERTELSMANN

“A união permitirá a publicação
mais eficiente entre formatos
tradicionais e novos formatos.”

Murdoch. A fusão foi anuncia-

dadepois quejornaisingleses relataram, no fim de semana, que a
NewsCorp.,quecontrolaaeditora HarperCollins, teria oferecido um acordo para comprar a
Pearson. O acordo com a empresa alemã, portanto, seria um resposta à oferta do bilionário Rupert Murdoch, controlador da
NewsCorp. Anovaeditorasó ganhará vida no segundo semestre
de 2013, depois da aprovação de
agências regulatórias.

União pode beneficiar a
Companhia das Letras
Maria Fernanda Rodrigues

APenguin,queacabadeanunciar
sua fusão com a Random House,
colocouseuprimeiropénoBrasil
em 2010, quando lançou, com a
Companhia das Letras, o selo
Penguin-Companhia.Emdezembro de 2011, aportou de vez por

aquiaocomprar45%dasaçõesda
Companhia das Letras. Já o grupo Pearson, dono da Penguin,
chegou antes e atuava no mercado de livros didáticos por meio
do sistema de ensino SEB.
Para Luiz Schwarcz, fundador
ehojesóciodaCompanhiadasLetras–afamíliaMoreiraSallestam-

Mercado. A Penguin Books, do grupo Pearson, era a quarta maior editora do mundo

bém tem uma cota –, nada muda
para a editora brasileira por enquanto. Ele acredita que mesmo
após a fusão cada empresa deve
manterasuaculturaeasuaforma
detrabalhar.“Elassemanterãoindependentes, dando continuidade aos projetos e parcerias internacionais que possuem”, diz.
A Companhia das Letras deve
se beneficiar da fusão. “Mas isso
ainda não está claro e nem deve
tersidodiscutido.Precisamosesperar um pouco mais para saber
exatamente o que vai acontecer

em relação à Companhia.”
Saída. No mesmo dia em que
sua sócia inicia a caminhada para
formar a maior editora de livros
do mundo, duas das mais antigas
profissionais da casa de Luiz Schwarcz pediram para sair. Maria
Emília Bender, na empresa desde
suafundação,há26anos,eradiretora editorial e sai em abril ou
maio. A editora Marta Garcia deixa a empresa em dezembro, depoisde23anos.Asduaseramcolegas de Schwarcz na Brasiliense,

deondeelesaiuparaabrirsuaprópria editora.
Segundooeditor,ospedidosde
demissão não têm relação com o
anúnciodeontem.“Foiumaescolhadasduasefoiapenasumacoincidência de momento. Essas mudanças internas já estavam sendo
planejadas há um tempo”, conta.
O editor Otávio Marques da
Costa, na empresa há quatro
anos, assume a função de publisher do selo Companhia das Letras. Julia Schwarcz, 12 anos de
casa, cuida dos demais selos.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 out. 2012, Economia & Negócios 2, p. B18.

Grupo Estado anuncia revisão de portfólio
‘Jornal da Tarde’ deixa de
circular; ‘Jornal do Carro’
será incorporado ao
‘Estadão’ e ganhará
versão online em 2013
O Jornal da Tarde deixará de circular por uma decisão empresarial,tomadaparaoaprimoramento do foco estratégico do Grupo
Estado. A última edição sairá no
dia 31 de outubro. A determinação leva em conta o objetivo de
investir na marca Estadão com

uma estratégia multiplataforma
integrada (papel, digital, áudio e
vídeo e mobile), para levar maior
volume de conteúdo a mais leitores, sem barreira de distância e
custos de distribuição.
“Hoje, o meio jornal é a segunda mídia mais importante para a
publicidade,comodobrodeparticipação do terceiro colocado. Daí
a estratégia de focar no Estadão,
principalmarcadoGrupo,edeinvestir em uma plataforma digital
maisrobustaeavançada”,declara
FranciscoMesquitaNeto,diretorpresidente do Grupo Estado.

Mas a grande novidade estará
num importante legado do JT: o
Jornal do Carro, maior sucesso
editorial do mercado de automóveis.A partir da quarta-feira,dia 7
de novembro, o Jornal do Carro
passa a circular encartado no Estadão, na Grande São Paulo, ampliado e com novas seções. O Jornal do Carro será a nova marca
dos Classificados de Autos do Estadão também às quintas-feiras, sábados e domingos.
O novo Jornal do Carro será
uma plataforma multimídia de
alcance nacional. Aos cadernos

semanais publicados no Estadão se somarão, em 2013, um
portal com o melhor conteúdo
dosetor,dicasdecompraeexclusiva tabela de preços online, revistas sazonais e eventos, além
do já existente programa aos sábados na rádio Estadão ESPN
(FM 92,9 e AM 700).
O JT deixará de existir, mas
suas principais contribuições
permanecem no seu irmão mais
velho, o Estadão. Os leitores do
JT – que nos últimos anos se
aproximaram do universo de leitoresdoEstadão –jápodemper-

ceberessaproximidadepormeio
davibraçãoe qualidadedo cadernodeEsportes,doolharatentodo
Metrópole e da criatividade e
prestação de serviços do Divirtase, marca original do JT, que circula toda sexta no Estadão.
Com o objetivo de ampliar a
estratégia de marcas que compõem o universo do Estadão, ao
Jornal do Carro somam-se outros importantes títulos que já
marcam a cobertura qualificada
dojornal,comooscadernosPaladar, Viagem, Caderno 2, Casa,
Economia & Negócios e Link. “O
Estadão é o jornal número um
na Grande São Paulo e, com essas mudanças, vai ficar ainda
mais forte”, reforça Francisco

Mesquita Neto.
Aolongodeseus46anosdecirculação,o JT foi polo de inovação
ecriatividadee,comseuspremiados jornalismo e design gráfico e
sua prestação de serviços, influenciou gerações de leitores e
deprofissionaisdacomunicação.
“O Grupo Estado agradece aos
leitores do Jornal da Tarde por
todososanosdeconvivência,aos
anunciantes, pelo apoio com que
sempre nos prestigiaram, e a todososprofissionaisqueparticiparamdessahistória:jornalistas,colunistas, publicitários, equipe de
arte,integrantesdasáreascomercial e administrativa, e das áreas
deproduçãoedistribuição”,finaliza Mesquita Neto.

Vai-Vai será o vinho e, enquanto
a escola estiver desfilando, vinho em caixinha de 180 ml será
distribuído para o público na arquibancada”,dizAlceuSalleMolle, presidente do conselho deliberativo do instituto.
Na semana passada, os produtores retiraram do Ministério do
Desenvolvimento o pedido de
salvaguardaparaovinhobrasileiro.A popularizaçãoéasaídapara
melhorarasvendasdabebidanacional. E a maneira de fazê-la
acontecer, conforme o Ibravin e
a Tetra Pak, é por meio da caixinha,quedeverá chegaraomercado somente em 2013.
Em 2011, segundo a Nielsen,
que mede a venda de vinhos nacionais e uma parcela da de importados, o mercado movimentou 148 milhões de litros, 47%
mais que em 2010. No Nordeste,

a alta foi de 56%. Só perdeu
para o Sul, onde o crescimento foi de 65%, e para a região
da Grande Rio, com evolução
de 72%. Este ano, o consumo
continua aumentando. De janeiroaabril, asvendascresceram 36% em litros. Da mesma
maneira, aumenta a importação de vinhos chilenos (os
mais representativos entre os
importados).A altafoi de29%
de janeiro a julho.
“O brasileiro está bebendo
mais vinho, mas a estratégia
da caixinha é um desafio”, diz
Daniel Asp Souza, gerente de
atendimento da Nielsen.
“Mesmo classes mais baixas
têm como aspiração as marcas mais caras”, diz ele, para
quem a caixinha pode acabar
tirando o “status” que o vinho
tem. / LÍLIAN CUNHA
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EVELSON DE FREITAS/ESTADÃO-26/10/2012

VINHO EM CAIXINHA
NOS ESTÁDIOS
Tetra Pak e Ibravin promovem nova embalagem

I

magine a cena: o estádio
lotado; na torcida, em
vezdecerveja,todomundo tomando vinho – e em
caixinha tipo longa-vida. É isso o que querem a Tetra Pak e
o Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), que se uniram
para promover uma nova forma de vender a bebida.
“Já houve antes tentativas
de colocar o vinho em caixinha no mercado, nos anos 90.
Mas, naquela época, o consumidornãoaceitouaideia.Ago-

ra, ele está mais aberto a coisas
novas”, diz Eduardo Eisler, vicepresidentedeestratégiadenegócios da Tetra Pak.
A ideia é promover a popularização do vinho, para aumentar o
consumo. A caixinha pode, por
exemplo, ampliar as ocasiões de
consumo da bebida. “Com ela, o
vinho pode ser vendido em estádios de futebol, onde não entra
garrafa de vidro”, diz Eisler. Para
o produtor, segundo ele, a embalagem acartonada reduz os custos em até 50%. Essa diferença,

Embalagem. Eisler, da Tetra Pak, promove vinho em caixinha
diz ele, deverá ser repassada ao
consumidor.
Amanhã, o Ibravin e a Escola
de Samba Vai-Vai realizam uma

degustação para decidir quais os
três vinhos que serão a bebida
oficial do desfile do Carnaval
2013, em São Paulo. “O tema da

