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A empresa de lácteos LBR - Lác-
teos Brasil encerrou as opera-
ções produtivas das unidades
de São José dos Cedros (SC) e
Gaurama (RS), que fabricavam
queijo. “As estações passarão a
funcionar como Postos de Res-
friamento, que enviarão leite
cru às regiões Sul e Sudeste”,
esclareceu a empresa em nota.
A LBR também anunciou a redu-
ção da produção da unidade de
Fazenda Vilanova (RS), que fun-
ciona como usina de beneficia-
mento de leite UHT da marca
Bom Gosto. Com a decisão, 84
funcionários foram demitidos.

VAREJO
LBR fecha fábricas de
queijo em SC e no RS

A siderúrgica ArcelorMittal re-
gistrou prejuízo no Brasil em
2012. A companhia teve
prejuízo de R$ 960,6
milhões nas opera-
ções brasileiras –
em 2011, já havia
perdido R$ 166,7
milhões. A receita
líquida consolidada
foi de R$ 15,7 bilhões,
redução de 9% ante os
R$ 17,3 bilhões de 2011. O
volume de vendas atingiu 8,5
milhões de toneladas de produ-
tos no ano. Este resultado foi
18% inferior ao de 2011.

A Delta Air Lines anunciou on-
tem que reduziu as projeções

de crescimento de receita
para o primeiro trimes-

tre. A notícia divulga-
da ontem fez as
ações da Delta desa-
barem 7% e tam-
bém atingiu papéis

de outras compa-
nhias do setor. A com-

panhia americana afir-
mou ainda que espera ser

lucrativa no primeiro trimestre
e manteve sua previsão de mar-
gem operacional em 2,5% a
3,5%.

O Grupo Pão de Açúcar anun-
ciou a criação do primeiro
“shopping mercado” na inter-
net, sob a marca Extra. Segundo
o presidente de Varejo Alimen-
tar do grupo, Roberto Tambas-
co, a experiência de compra será
no mesmo local, incluindo pro-
dutos de parceiros, em conjunto
com alimentos e produtos do
dia a dia. Tambasco conta o deli-
very do Extra em São Paulo e no
Rio será mantido para entrega
de alimentos. A nova platafor-
ma, porém, deve atender todo o
País, embora alguns parceiros

tenham atendimento regional.
O presidente da Nova Ponto-
com, que reúne as operações de
internet do grupo, German Qui-
roga, avalia que a grande varieda-
de de produtos deve ser o desta-
que do “shopping mercado”.

SIDERURGIA

Países europeus discutem
punições para o Google

ArcelorMittal tem perda
de R$ 960 mi no Brasil

Ex-Microsoft investirá
em novas tecnologias

Após um raro pedido de descul-
pas, a Apple passou de desrespei-
tosa a louvável aos olhos das em-
presas de mídia chinesas contro-
ladas pelo Estado. Os jornais do
país que criticaram a Apple há
alguns dias por sua política injus-
ta de garantia e reparo de iPho-
nes mudaram o tom.

“A carta de desculpas da com-
panhia facilitou a situação,
abrandando a relação tensa en-
tre a Apple e o mercado chinês...
Sua reação merece respeito se
comparada a outras empresas
norte-americanas”, disse o ta-

bloide popular Global Times. O
ministro das Relações Exterio-
res elogiou a companhia por “res-
ponder conscientemente” às de-
mandas dos consumidores.
“Nós aprovamos o que a Apple
disse”, afirmou o porta-voz
Hong Lei em coletiva de impren-
sa ontem.

Depois dos ataques diários
nas últimas duas semanas e da
ameaça de sanções de dois depar-
tamentos do governo chinês, a
Apple pediu desculpas aos con-
sumidores chineses pela comu-
nicação falha acerca de sua políti-
ca de garantia e afirmou que vai
mudar os termos de alguns de
seus iPhones vendidos na China.
Tim Cook, presidente da Apple,
disse, em carta, reconhecer ter
muito a aprender sobre a opera-
ção da companhia na China e pe-
diu “sinceras desculpas por

quaisquer receios”.
O novo tom da mídia chinesa

tem sido recebido como um reca-
do para outras empresas estran-
geiras não subestimarem a velo-
cidade e o poder da imprensa es-
tatal. Companhias estrangeiras
que não sabem gerir crises em
seus países encontram um am-
biente muito mais difícil na Chi-
na, onde os meios de comunica-
ção estatais favorecem diferen-
tes públicos e têm agendas e in-

tenções complexas. Analistas
também disseram que as em-
presas estrangeiras precisam
se lembrar que, quanto maior
a marca, maior o alvo será, es-
pecialmente na China.

O país é o segundo maior
mercado e o de mais rápido
crescimento da Apple. No últi-
mo trimestre de 2012, a região
representou uma alta de 40%
nas vendas, com uma receita
de US$ 6,8 bilhões. /REUTERS

LATICÍNIOS AVIAÇÃO INTERNET

Eric Pfannen
THE NEW YORK TIMES
SERRAVAL, FRANÇA

Os jornais, que antes reluta-
vam em cobrar os leitores pe-
lo acesso aos seus sites, con-
verteram-se ao novo modelo.
Em muitas economias desen-
volvidas da América, Europa e
Ásia, proliferam os chamados
“paywalls” (cobrança pelo
acesso ao conteúdo dos sites),
para tentar compensar a que-
da da receita dos seus produ-
tos impressos.

A publicidade online, outrora
considerada a grande esperança
do futuro, começou a estagnar,
contribuindo para acelerar a
pressão por novos modelos de
negócios na internet. “Por que
agora?”, perguntou Douglas
McCabe, analista da Enders
Analysis em Londres. “As pers-
pectivas da publicidade digital
para todos os sites, com exceção
dos maiores, parecem cada vez
mais complicadas. Portanto, é
crucial que os serviços de notí-
cias procurem experimentar ou-
tros modelos de assinatura.”

A tendência acabou conven-
cendo alguns grandes títulos, co-
mo o Washington Post, que em
março informou que começará a
cobrar dos leitores online. O San
Francisco Chronicle também
anunciou recentemente seus pla-
nos para introduzir as assinatu-
ras digitais. Com isso, o número
de jornais americanos que co-
bram pelo conteúdo online su-
biu para mais de 300.

Na Europa, a recente conver-
são foi ainda mais impressionan-
te. Na semana passada, o Telegra-
ph Media Group, que edita os
maiores jornais da Grã-Breta-

nha, afirmou que começará a co-
brar os leitores britânicos pelo
acesso ao conteúdo online, uma
vez que já adotava o pagamento
para os internacionais. O maior
tabloide britânico, The Sun, tam-
bém confirmou planos para a co-
brança de assinatura.

No mês passado, na Suíça, o
Tages-Anzeiger, o jornal de quali-
dade de maior circulação na re-
gião de língua alemã do país,
anunciou seus planos para a ado-
ção do novo modelo de cobran-
ça, imitando seu principal rival,
o Neue Zurcher Zeitung, que fez
isso no ano passado. Na Alema-
nha, o Schwabisches Tagblatt tor-
nou-se o 35.º jornal a introduzir
o paywall. Entreos principais diá-
rios nacionais, o Die Welt come-
çou a cobrar o acesso online, e o
Bild pretende fazê-lo no verão.

Outras editoras alemãs disse-
ram que estudam o caso. “Não
há quase mais ninguém que resis-
ta ao modelo”, disse Tobias Froh-
lich, porta-voz da Axel Springer,
que publica os dois jornais.

Na Ásia também começa a sur-
gir a cobrança das assinaturas, e
publicações como Asahi Shim-
bun e Nihon Keizai Shimbun, no
Japão, e The Strait Times, de Cin-
gapura, deverão começar a co-
brar pelo acesso.

As publicações que adotaram
o paywall poderão testar alguns
pressupostos antigos na ques-
tão das tarifas. Na Grã-Breta-
nha, por exemplo, as editoras
costumavam afirmar que seria
impossível que os jornais conse-
guissem convencer os leitores a
pagar pelo noticiário online; em-
bora o jornal britânico The Finan-
cial Times tenha sido o pioneiro
do novo sistema, alguns analis-
tas atribuíram seu sucesso ao
seu conteúdo especializado na
sua área de negócios e ao fato de
que muitos dos seus clientes pa-
gam pelas assinaturas sob a for-
ma de despesas corporativas.

Transição. Algumas particulari-
dades do mercado britânico tor-
nam a transição para os jornais
em geral mais difícil na Grã-Bre-
tanha do que em outros países.
Uma delas é a taxa elevada das
vendas em bancas em compara-
ção à entrega em domicílio, que
predomina nos Estados Unidos
e na Alemanha. É mais fácil co-
mercializar novos serviços, co-
mo acesso online pago, aos assi-
nantes antigos do que a clientes
anônimos numa banca.

Os tabloides britânicos tam-
bém tiveram de responder a
questões sobre a sua credibilida-
de depois do escândalo da inva-
são dos telefones, que provocou
o fechamento do The News of the
World, irmão do The Sun, da
News Corp.

A popularidade do site de notí-

cias da BBC, que na Grã-Breta-
nha deve ser gratuita, é mais um
obstáculo para as editoras onli-
ne concorrentes. Entretanto, de-
pois das últimas adesões ao mo-
delo, somente dois jornais im-
portantes do país, The Guardian
e The Daily Mail, estarão disponí-
veis gratuitamente na internet.

Entre as principais publica-
ções, o modelo preferido para o
pagamento digital é o chamado
modelo poroso, segundo o qual
os visitantes casuais do site de
um jornal não são cobrados, en-

quanto os que ultrapassam de-
terminado número de artigos –
10 por mês, por exemplo – deve-
rão pagar.

Este modelo, introduzido pe-
lo Financial Times e posterior-
mente adotado pelo New York Ti-
mes, permite que os jornais onli-
ne mantenham um amplo públi-
co leitor, imprescindível para
vender publicidade digital, ob-
tendo ao mesmo tempo nova re-
ceita dos leitores mais fiéis.

O New York Times adotou o sis-
tema poroso há dois anos, e afir-

ma ter atraído cerca de 640 mil
leitores pagantes para as suas
versões digitais no final do ano
passado. Em outros países, jor-
nais como Die Welt e Neue Zur-
cher Zeitung também adotaram
o modelo, e The Telegraph disse
que pretende fazê-lo logo. Em
Hong Kong, o South China Mor-
ning Post, que durante anos ope-
rou um paywall rígido – exigindo
pagamento para todo acesso –,
no fim do ano passado adotou o
modelo poroso. / TRADUÇÃO ANNA

CAPOVILLA

Após pedir desculpas,
Apple vira exemplo
para imprensa chinesa

Grupo Pão de Açúcar lança
‘shopping center’ na internet

ROBERT GALBRAITH/REUTERS-24/2/2009
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Delta reduz projeção de
crescimento trimestral

O cofundador bilionário da Mi-
crosoft, Paul Allen, está abrindo
um escritório no Vale do Silício
para fazer novos investimentos
em tecnologias emergentes e
empresas de internet. O escritó-
rio vai operar sob o nome Vul-
can Capital, braço de investi-
mentos da empresa de Allen – a
Vulcan, que administra sua for-
tuna pessoal avaliada em cerca
de US$ 15 bilhões. Allen, de 60
anos, deixou a Microsoft em
1983 depois de um câncer. A ri-
queza que acumulou fez dele a
53.ª pessoa mais rica do mundo,
de acordo com a revista Forbes.

Cobrança por
conteúdo online
avança no mundo
Nos Estados Unidos, mais de 300 jornais já passaram a adotar
o modelo de pagamento pelo acesso às notícias em seus sites

Reguladores europeus deram
mais um passo para penalizar o
Google pela manipulação de da-
dos de usuários depois que a fer-
ramenta de busca se recusou a
mudar sua política de privacida-
de. França, Alemanha, Itália, Ho-
landa, Espanha e Inglaterra dis-
seram ontem que iniciaram o
processo para decidir se a políti-
ca do Google de março de 2012
violou leis nacionais.

O Google consolidou 60 políti-
cas de privacidade em uma só no
ano passado e começou a combi-
nar informações coletadas de
usuários individuais por meio de
seus serviços, como YouTube,
Gmail e a rede social Google+. A
empresa não deu alternativa pa-
ra rejeitar essa política.

Como resultado disso, 29 regu-
ladores europeus de proteção à
informação começaram um in-
quérito conjunto. Liderado pela
francesa CNIL, o inquérito deter-
minou que a nova política pôs
em “alto risco” a privacidade dos

indivíduos, apesar de ter deixa-
do de declará-la ilegal.

“Os reguladores em seis paí-
ses começaram o processo de
avaliar as penalidades, e cada um
vai atuar com base na legislação
nacional”, disse a presidente da
CNIL, Isabelle Falque-Pierro-
tin. “Nós determinamos uma
contagem regressiva para o Goo-
gle agora. Promessas de mudan-
ças não serão mais suficientes.”

Os seis países têm poder para
impor multas ao Google, disse
Isabelle, mas cada um deve fazer
isso por meio de um inquérito
local para determinar se houve
erro no cumprimento da lei na-
cional depois da posição euro-
peia conjunta em outubro.

O Google disse que continua-
rá a cooperar com os regulado-
res europeus. A batalha com a
companhia americana tem sido
vista como um teste da habilida-
de da Europa de interferir no
comportamento de empresas
globais de internet. / REUTERS

R$ 15,7

Assinatura. O ‘San Francisco Chronicle’ já anunciou que vai passar a cobrar o acesso ao site

Tratamento. Apple teria sido ‘arrogante’ com chineses

Controlada pelo Estado,
mídia da China diz que
reação da companhia
merece respeito diante
de outras empresas

BILHÕES FOI
A RECEITA DA

ARCELORMITTAL
EM 2012

● Futuro

DOUGLAS MCCABE
ANALISTA DA ENDERS ANALYSIS
“As perspectivas da publicidade
digital para todos os sites, com
exceção dos maiores, parecem
cada vez mais complicadas.
Portanto, é crucial que os
serviços de notícias procurem
experimentar outros modelos de
assinatura.”

TOBIAS FROHLICH
PORTA-VOZ DA AXEL SPRINGER
“Não há quase mais ninguém
que resista ao modelo.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B22.




