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● O grupo britânico de mídia e
ensino Pearson alertou ontem
que seu lucro cairá este ano, ao
anunciar um plano de reorganiza-
ção de US$ 230 milhões para
lidar com um mercado de publici-
dade difícil e orçamentos educa-
cionais mais apertados.
O novo presidente executivo do

grupo, John Fallon, que assumiu
em janeiro, disse que o plano vai
ajudar a proporcionar um cresci-
mento mais rápido da Pearson a
partir de 2015. Com a reorganiza-
ção, a Pearson pretende acelerar
a mudança para a venda de pro-
dutos e serviços digitais, em vez
de impressos. O grupo Pearson
tem sido alvo frequente de espe-
culação sobre uma potencial ven-
da de seu jornal Financial Times,
o que foi negado por Fallon. “Eu
já disse que o negócio não está à
venda”. / REUTERS

Em carta,
Abilio se queixa
do sócio Casino

O presidente do conselho (chair-
man) da Barnes & Noble e seu
principal acionista, Leonard
Riggio, disse aos conselheiros
que planeja comprar ativos de va-
rejo da empresa, incluindo a Bar-
nes & Noble Booksellers e a bar-
nesandnoble.com. A aquisição
exclui o Nook Media, divisão
que concentra os negócios do

e-reader Nook e livrarias de uni-
versidades.

O negócio de varejo da Barnes
& Noble tem lutado nos últimos
anos, enquanto compradores de
livro voltaram a atenção para for-
matos digitais. Nesse contexto,
as vendas de livrarias e sites no
período de férias de fim de ano
caíram 10,9%.

“Riggio ama o negócio (de va-
rejo) demais para deixá-lo ir”,
disse o analista da Morningstar
Peter Wahlstrom, acrescentan-
do que o negócio é atraente por-
que é de crescimento lento e não
precisa de capital para seguir em
frente. A empresa anunciou em
janeiro do ano passado que pode-
ria separar seu negócio digital e
de e-reader. Em outubro, criou
uma unidade separada para o
seu Nook e para cadeias de livra-
rias de faculdades, chamada
Nook Media, que Riggio disse
que não iria comprar.

O preço de compra para os ati-
vos de varejo deverá contem-
plar, principalmente, dinheiro e
inclui a assunção de certa dívida,
disse Riggio, que possui quase
30% da Barnes & Noble.

Riggio, que foi pioneiro no for-
mato grandes lojas de livros nos
anos 1980 e 1990, disse que vai
garantir o financiamento de capi-
tal e organizar qualquer financia-
mento de dívida para o negócio.

A Barnes & Noble disse que
criou uma comissão de três con-
selheiros independentes para
avaliar a proposta de Riggio.

A Evercore Partners servirá co-
mo consultoria financeira para a
empresa e Paul, Weiss, Rifkind,
Wharton & Garrison LLP será a
assessoria jurídica, disse a em-
presa. O Wall Street Journal infor-
mou que o acordo foi proposto
no domingo. / REUTERS

‘NYT’ deixa de usar
marca ‘Herald Tribune’
Com o objetivo de transformar o jornal americano em um serviço global
de notícias, grupo de mídia passará a concentrar forças na marca principal

Chairman quer
ativos de varejo
da Barnes & Noble

GARY HERSHORN/REUTERS–30/4/2008

ProBRENDAN MCDERMID/REUTERS–24/10/2012

Grupo Pearson
se reorganiza e
nega venda do ‘FT’

Concentração. ‘NYT’ está aos poucos vendendo marcas secundárias, como o ‘Boston Globe’
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PARIS

O grupo New York Times
anunciou ontem que seu jor-
nal ‘International Herald Tri-
bune’ será renomeado e passa-
rá a se chamar ‘International
New York Times’, eliminando
assim uma marca tradicional
da mídia impressa mundial,
que teve origem em 1887.

O novo título vai estrear ainda
este ano, afirmou a New York Ti-
mes Corporation, em comunica-
do. A publicação será editada em
Hong Kong, Paris, Londres e No-
va York, de acordo com a empre-
sa, que prometeu divulgar mais
detalhes nas próximas semanas.

“Há um potencial significati-
vo para ampliarmos o número
de assinantes do New York Times
fora dos Estados Unidos”, disse
o presidente da New York Times
Co., Mark Thompson, em nota.
“É o momento de renomearmos
o International Herald Tribune,
que passará a se chamar Interna-
tional New York Times, com o ob-
jetivo de criar uma marca unifica-
da e global de mídia.”

O jornal, que começou como
uma edição europeia do New

York Herald, é de propriedade
da companhia que edita o New
York Times desde 2003. A mu-
dança elimina uma marca apre-
ciada por americanos que vivem
na Europa – especialmente em
Paris, capital escolhida para ser a
sede da publicação.

O International Herald Tribune
ganhou fama no filme Acossado,
de Jean-Luc Godard, em que
uma personagem vende o Herald
Tribune nas ruas da cidade.

Nos anos 80, o IHT passou a

transmitir suas páginas para
Hong Kong via satélite, tornan-
do-se o único jornal a estar dispo-
nível em várias regiões do mun-
do ao mesmo tempo.

Com a mudança, Larry Ingras-
sia, um dos principais editores
do NYT, passará a coordenar a
cobertura internacional da publi-
cação, segundo Eileen Murphy,
porta-voz da companhia. Um
editor sênior continuará a traba-
lhar de Paris, ajudando na cober-
tura feita diretamente pelo futu-

ro International New York Times.
A Times Co. adquiriu a totali-

dade do IHT há uma década, ao
comprar os 50% que pertenciam
ao Washington Post. O jornal hoje
já carrega o subtítulo “Edição
global do New York Times”.

O presidente do conglomera-
do de mídia está apostando no
aumento das assinaturas digi-
tais para compensar a redução
dos anúncios impressos. O fatu-
ramento da empresa com publi-
cidade caiu 10%, considerando o

resultado de janeiro a setembro
de 2012 em todos os jornais da
companhia, na comparação com
igual período do ano anterior, de
acordo com a Associação Ameri-
cana de Jornais.

Agora, o objetivo do New York
Times é fazer mais dinheiro co-
brando mais de leitores do que
de anunciantes, com a ajuda de
seu programa de assinaturas por
internet, hoje com 640 mil clien-
tes pagantes. Assim como o
NYT, o Herald Tribune também

tem uma ferramenta que exige
que os leitores paguem caso quei-
ram ler todo o conteúdo ofereci-
do. “Com a revolução digital, o
New York Times deixou de ser
um grande jornal americano pa-
ra se tornar um dos mais conheci-
dos provedores de notícias do
mundo”, disse Mark Thompson.
“Nós queremos explorar a opor-
tunidade de atrair a audiência in-
ternacional, tanto de assinatu-
ras digitais quanto de anuncian-
tes.” / BLOOMBERG NEWS

Proposta. Riggio quer comprar lojas físicas e e-commerce

O empresário Abilio Diniz en-
viou ontem uma notificação ao
grupo francês Casino, seu sócio
no Pão de Açúcar, acusando seus
administradores de usarem as
reuniões do conselho de admi-
nistração para “a veiculação de
acusações graves e absolutamen-
te falsas” contra ele.

Nas últimas semanas, o Casi-
no vem adotando a posição de
pedir que Abilio se retire da presi-
dência do conselho de adminis-
tração do Pão de Açúcar caso ve-

nha a assumir a mesma posição
no conselho da BRF, como vem
sendo negociado. Para o Casino,
haveria um conflito de interes-
ses na acumulação dos cargos.

“A posição defendida pelos ad-
ministradores do Casino é desti-
tuída de qualquer respaldo jurídi-
co, sendo contrária à prática em-
presarial brasileira e mundial”,
diz Abilio, na notificação. “Fosse
adotada a estapafúrdia tese do
‘conflito de interesses’, o pró-
prio sr. Jean Charles Naouri (pre-
sidente do Casino) estaria impe-
dido de exercer cargo no conse-
lho da CBD (Companhia Brasilei-
ra de Distribuição, a holding do
Pão de Açúcar), dado que o Casi-
no não é apenas acionista contro-
lador, mas também fornecedor

da companhia.”
A notificação enviada ontem,

segundo fontes ligadas a Abilio,
é uma forma de mostrar ao Casi-
no que o empresário pretende
reagir caso o grupo francês tente
mesmo retirá-lo da presidência
do conselho do Pão de Açúcar.

O Casino preferiu não se mani-
festar de forma oficial sobre o as-
sunto. Mas, informalmente,
seus representantes dizem que
não é apenas o Casino que enxer-
ga conflito de interesses, tanto
que o fundo de pensão Petros,
maior acionista individual da
BRF, já endossou publicamente
esse ponto de vista.

Informe Publicitário

Conectando o Brasil ao melhor
do mercado imobiliário mundial

Por uma cidade mais amiga

Já está presente na pauta do
debate público para melhorar a
qualidade de vida na cidade de
São Paulo o tema do planejamen-
to urbano. Assuntos como mobi-
lidade e transporte público, lazer
e áreas verdes aparecem constan-
temente na imprensa e entre os
formadores de opinião pública,
com respaldo tanto dos arquitetos
urbanistas quanto da população e
de gestores públicos e privados.

Um bom exemplo dessa si -
tuação é a questão da mobilidade
urbana, que volta a ganhar desta-
que com o retorno às aulas e ao
caos cotidiano de São Paulo, com
vias congestionadas e um siste-
ma de transporte público que
ainda não atende plenamente a
demanda da população.

Os números são eloquentes:
enquanto em 1970 havia na capi-
tal paulista cerca de 970 mil veí-
culos rodando em 14 mil km de
vias públicas, atualmente são
cerca de 7 milhões disputando
17 mil km de vias pavimentadas.
Assim, os congestionamentos en  -
tre 17h e 20h aumentaram con -
sideravelmente nos últimos anos,
atingindo a média diária de 122
km em novembro de 2012. E,
enquanto nesse período a frota
de veículos cresceu seis vezes
mais rápido do que a população,
a implantação da malha metro-
viária evoluiu dos 7 km inaugu-
rados em 1974 para os atuais
65,3 km − bem aquém do metrô
da Cidade do México que, no
mesmo espaço de tempo, expan-
diu-se para 200 km.

No entanto, essa é apenas
uma parte do problema, pois, por
trás da balbúrdia no trânsito de
São Paulo, está a irracionalidade
na ocupação do território da
cidade. Desde o artigo “O perí-
metro de Irradiação” − publicado

por Prestes Maia e Ulhôa Cintra
em 1922 no Boletim do Instituto
de Engenharia − que se tenta
resolver a equação entre a circu-
lação viária e a ocupação do solo
no centro da capital, atendendo
aos mais variados interesses −
legítimos ou não. Do Plano de
Ave ni das (1930) ao atual Plano
Diretor Estratégico (2002), pas-
sando pe la pesquisa Lebret
(1950) e pelo primeiro Plano
Diretor de Desen volvimento
Integrado (1971), ne nhum desses
planos conseguiu resolver o
equilíbrio entre localização da
moradia e do trabalho.

E, ao refletir sobre a atual
oferta de residências, verifica-
mos que a solução permanece
complexa. Segundo o Anuário do
Mer cado Imobiliário Brasileiro
de 2011, os lançamentos imobi-
liários na região metropolitana
de São Paulo atingiram Valor
Ge ral de Vendas de R$ 30,5 bi -
lhões naquele ano, representando
36% do total no Brasil. Contudo,
apesar do alto volume de lança-
mentos, 30% da população conti-
nua a viver até hoje em assenta-
mentos irregulares nas áreas
urbanas da capital.

Este é o cenário da nova ges-
tão municipal paulistana e o seu
desafio: equilibrar a infraestrutu-
ra existente com o uso e a ocupa-
ção do solo paulistano. Um passo
decisivo para cumprir essa mis-
são será a revisão do Plano
Diretor Estratégico e da Lei de
Zoneamento face ao atual contex-
to urbano de São Paulo. Planos
que, em sua gênese, incorpora-
ram avanços do Estatuto da
Cidade e criaram instrumentos
urbanísticos capazes de gerir a
ocupação do solo paulistano,
como as Áreas de Intervenção
Urbana e as Zonas Especiais de
Interesse Social, mas que foram
pouco utilizados para gerar novos
vetores de expansão urbana, em
áreas degradadas ou não.

Temos, portanto, uma tarefa
árdua, que demandará respeito e
cumplicidade de todos os envol-
vidos.  De nossa parte, estamos
prontos a colaborar e, assim,
construir uma cidade mais amiga.

*Eduardo Nardelli é arquiteto e
presidente da Associação Brasileira
dos Escritórios de Arquitetura
(AsBEA); Adriana Levisky é arquite-
ta e vice-presidente da AsBEA

* Por Eduardo Nardelli e Adriana Levisky 
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 fev. 2013, Economia & Negócios, p. B22.




