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Chega ao fim jornal para tablet de Rupert Murdoch

Gisele Tamamar

A crise na Europa e o destaque
do Brasil no cenário econômico
impulsionaram os investimen-
tos e a chegada de estrangeiros
ao País. Mas não foram só as gran-
des companhias que ganharam
com isso. Esse movimento aju-
dou a impulsionar também pe-
quenas empresas que oferecem
suporte para quem está de mu-
dança para o Brasil, principal-
mente para São Paulo.

Os dados do Ministério do Tra-
balho e Emprego comprovam o
aumento de estrangeiros no mer-
cado de trabalho brasileiro. Até
setembro de 2012, foram conce-
didas 55.009 autorizações de tra-
balho. O número é 4,6% maior
em relação ao mesmo período
do ano passado, quando 52.552
trabalhadores foram registra-
dos. Em relação a 2010, o cresci-
mento foi de 40,8%. Na época,
39.057 estrangeiros vieram ao
País para trabalhar.

A empresa mantida por Fer-
nanda Crema Henrique aprovei-
ta atualmente esse movimento.
O negócio surgiu quando a em-
preendedora trabalhava na área
comercial do Hospital do Cora-
ção e, por isso, passou a ter conta-
to com pacientes internacio-

nais. A Kea, nome do empreendi-
mento – que significa cuidar, em
japonês –, começou justamente
para auxiliar na recepção e insta-
lação de pessoas em busca de tra-
tamento médico. Mas, quando
percebeu a forte demanda na
área de negócios, Fernanda am-
pliou sua atuação.

“Fui buscando diferenciais e
resolvi fazer um (serviço) recep-

tivo mais próximo, que vai além
do trabalho de uma agência de
viagens tradicional”, diz Fernan-
da. No caso dos estrangeiros que
chegam ao País para trabalhar, a
Kea ajuda desde na busca do imó-
vel até a contratação de emprega-
dos domésticos. “Um dos cursos
mais interessanteséo treinamen-
to cultural e comportamental.
Ensinamos os costumes brasilei-

ros e damos dicas de adaptação.”
Atualmente, essa área repre-

senta 70% do faturamento da
empresa e inclui o serviço presta-
do para turistas que visitam o
País para participar de feiras e
eventos. Os outros 30% perma-
necem com o segmento de saú-
de. Fundada em setembro do
ano passado, a empresa faturou
R$ 250 mil em quatro meses.

A expectativa é fechar 2012
com crescimento de 30% ao mês
e dobrar o faturamento em 2013.
O otimismo para o ano que vem
é resultado de dois fatores. “O
primeiro é o momento do Brasil,
que chama muito a atenção do
mundo. O segundo é que a em-
presa é nova e ficará mais conhe-
cida no mercado”, afirma.

Outra empresária que resol-
veu apostar nesse nicho é Alexa
Miranda, que abriu a Vida Bem
Organizada há quase três anos.
O foco do serviço está no atendi-
mento de executivos e de empre-
sários responsáveis pela instala-
ção de uma nova empresa no
País. Na percepção de Alexa, anti-
gamente, os estrangeiros que vi-
viam no Brasil tinham perfis

bem definidos. Ele era, por exem-
plo, o diretor-presidente respon-
sável por assumir uma posição
no País. “Hoje vem gente de to-
dos os perfis: diretores, gerentes
e supervisores”, observa.

A empresa de Alexa atende en-
tre seis e oito executivos por
mês. “Fui buscar conhecimento
sobre como funcionavam as em-
presas internacionais do ramo e
fiz cursos para lidar com as dife-
renças culturais das pessoas.”

Para o coordenador do curso
de liderança da HSM Educação,
Gilberto Guimarães, o trabalho
feito por Alexa e Fernanda é cada
vez mais comum e necessário.
“Não é só para estrangeiros, mas
também para atender profissio-
nais locais, que mudam de São
Paulo para outras regiões. Hoje,
as grandes indústrias estão sain-
do dos grandes centros”, afirma.

Para as empresas que preten-
dem conquistar espaço nesse
mercado, o especialista acredita
que elas devem começar a diver-
sificar o campo de atuação. “O
negócio pode fazer prestação de
serviços, não só recomendar lu-
gares”, finaliza.
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‘Estado’ é o jornal
mais admirado
pelo 4º ano seguido
Jornal lidera, pela nona vez em treze edições, o ranking do ‘Meio &
Mensagem’, que entrevista anunciantes e agências de publicidade

Empreendimentos
ajudam trabalhador a
encontrar casa, escolher
a escola dos filhos e até
a empregada doméstica

O jornal ‘O Estado de S. Paulo’
lidera, pelo quarto ano conse-
cutivo e pela nona vez desde
1999, o ranking dos jornais
mais admirados do País, elabo-
rado pelo Grupo Troiano de
Branding e pela Qualibest pa-
ra o Meio & Mensagem, publica-
ção semanal de propaganda e
marketing.

O Estado chegou a 51 pontos
no Índice de Prestígio da Marca
(IPM) – a segunda maior pontua-
ção entre todos os veículos pes-
quisados em seis categorias (jor-
nal, TV aberta e por assinatura,
rádio, revista e internet).

“Essa é uma pesquisa muito
prestigiada pelo mercado publi-
citário”, diz Rogério Gabriel
Comprido, diretor de Mercado
Anunciante do Grupo Estado.
“Ela acaba se tornando uma refe-
rência para o anunciante. Quem,
por exemplo, não tem verba para
anunciar em todos os veículos,
acaba escolhendo o que tem
mais prestígio de marca. E a em-
presa anunciante também sabe
que o veículo, de certa forma,
também acaba transferindo va-
lor para sua marca.”

O site do jornal, o Estadao.
com, ficou em sétimo lugar na
categoria internet – que é lidera-

da pelo Google, seguido por Fa-
cebook, YouTube, UOL, Terra e
Globo.com.

Nesta 13.ª edição, o estudo foi
realizado com nova metodolo-
gia. “Precisávamos dar um fres-
cor novo à pesquisa sem perder a
sua essência, que é avaliar de ma-
neira não técnica a capacidade
de cada veículo em termos de for-
ça, imagem e relevância dentro
do próprio mercado”, diz o dire-
tor de projetos do Grupo Troia-
no e coordenador do estudo, Ri-
cardo Klein.

Nas edições anteriores, cerca
de mil pessoas respondiam à pes-
quisa. Eram executivos de vários

níveis hierárquicos de agências
de publicidade, empresas anun-
ciantes e também representan-
tes dos veículos. Desta vez, o nú-
mero de entrevistados foi me-
nor – apenas 200 profissionais
de anunciantes e agências de pro-
paganda, somente do primeiro e
do segundo escalão.

Com essa configuração, os veí-
culos não participam mais da
avaliação. “Antes, os veículos po-
diam avaliar outros veículos, des-
de que não fossem da mesma ca-
tegoria. Agora, o estudo mostra a
visão do mercado”, diz Klein.
“Foi uma evolução concentrar a
pesquisa em quem faz o negócio:

os publicitários e os anuncian-
tes”, avalia Comprido.

Desta vez, os veículos de co-
municação foram avaliados com
base em seis critérios (e não
mais nove, como antes). Conta-
ram para a decisão os seguintes
fatores: conteúdo editorial ou de
programação, atitude criativa,
credibilidade editorial, compe-
tência do atendimento comer-
cial, eficácia publicitária e capaci-
dade de inovação.

O IPM é o resultado de uma
média ponderada da associação
que cada entrevistado fez em re-
lação a cada um dos atributos e
os veículos. “Não é uma nota.

Para cada quesito, por exemplo,
credibilidade, cada entrevista-
do escolhe os três veículos em
cada categoria que ele conside-
ra mais críveis”, diz Marcelo de
Salles Gomes, vice-presidente
executivo do Grupo Meio &
Mensagem.

Segundo ele, em janeiro será
divulgada uma versão ampliada
da pesquisa, na qual cada veículo
poderá ver como foi avaliado por
quesito. “O estudo acaba, então,
sendo um instrumento de autoa-
valiação para que os veículos pos-
sam ver onde estão acertando e
onde não estão”, diz Gomes.

Dentre os jornais mais bem

classificados, além do Estadão,
foram citados a Folha de S. Paulo,
Valor Econômico, O Globo, Me-
tro, Lance e Zero Hora.

Em TV aberta, a Rede Globo fi-
cou em primeiro lugar, com 65
pontos. Depois vêm Bandeiran-
tes e TV Cultura. Em TV por assi-
natura, os mais bem classifica-
dos foram GNT, Globo News e
Multishow.

Em rádio, a Eldorado ficou em
quarto lugar, com 15 pontos. Nes-
sa categoria, o primeiro posto fi-
cou com a CBN, seguida pela
BandNews e pela Jovem Pan. A
revistas mais bem classificadas
foram Veja, Exame e Trip.

Prestígio. ‘Estado’ lidera o ranking entre os jornais pela nona vez em treze edições

Público. Em julho, ‘Daily’
tinha 100 mil assinantes

Oportunidade. Fernanda ampliou atuação da empresa

CATEGORIA VEICULO IPM

JORNAL O Estado de S. Paulo 51

TV ABERTA Globo 65

TV POR ASSINATURA GNT 34

RÁDIO CBN 46

REVISTA Veja 44

INTERNET Google 47

A experiência do bilionário Ru-
pert Murdoch, dono da News
Corp., com um jornal exclusiva-
mente para tablets, chegou ao
fim. O grupo anunciou que o
Daily, criado no início de 2011,
terá sua última edição em 15 de
dezembro. A informação veio
dentro do anúncio dos detalhes
da divisão da News Corp. em
duas empresas – uma de conteú-
do informativo e outra de entre-
tenimento.

“Desde o seu lançamento, o

Daily foi um experimento ousa-
do em publicação digital e um
veículo fantástico para a inova-
ção”, disse Murdoch, em um co-
municado. “Infelizmente, a ex-
periência mostrou que não pode-
ríamos encontrar um público
grande o suficiente, nem na rapi-
dez suficiente para nos conven-
cer que o modelo de negócios
era sustentável no longo prazo.”

A News Corp. acreditava que o
Daily poderia atrair tanto assi-
nantes quanto anunciantes para

um jornal digital que incluiria no-
tícias, fofocas e opinião. O públi-
co-alvo da publicação incluía
pessoas que não liam os jornais
tradicionais ou assistia os noti-
ciários na TV.

O Daily, porém, nunca atingiu
seu objetivo. Em julho, quando o
jornal anunciou o corte de um
terço dos seus 170 funcionários,
o número de assinantes era de
apenas 100 mil – pouco para as
ambições do projeto. Quando o
jornal foi lançado, em 2011, a em-

presa disse ter investido US$ 30
milhões para o início das opera-
ções, e que os custos operacio-
nais seriam de US$ 500 mil por
semana, ou cerca de US$ 26 mi-
lhões por ano.

Segundo a News Corp., a mar-
ca Daily vai “viver em outros ca-
nais”. Jesse Angelo, editor funda-
dor do jornal, se tornará editor
do New York Post – um dos jor-
nais do grupo de Murdoch –, en-
quanto Greg Clayman, editor do
Daily, vai supervisionar a estra-

tégia digital da companhia.

Divisão. Murdoch definiu que
sua nova empresa de conteúdo
vai manter o nome News Corp.,
em um aceno ao papel importan-
te desempenhado por jornais na
construção de seu império de mí-
dia. “Muitos de vocês sabem que
uma crença no poder da palavra
escrita esteve em meus ossos du-
rante toda a minha vida”, disse,
em comunicado a seus funcioná-
rios.

A companhia que vai englobar
os ativos de entretenimento se-
rá chamada de Fox Group. /

AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Miguel Rieth, proprietário da
Muv Custom Shoes, Brasília/DF.

no meu sonho,

no próprio negócio,

que vai dar certo

e que vou vencer.

● Os primeiros colocados de 2012
Veículos com maior Índice de Prestígio de Marca (IPM)

OS MAIS ADMIRADOS

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 dez. 2012, Economia & Negócios, p. B15.




