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RANKING‘Agência Estado’ premia analistas de ações

Christine Haughney
THE NEW YORK TIMES

A New York Times Company in-
formou ontem um declínio do
lucro líquido no primeiro tri-
mestre do ano, enquanto seus
executivos continuam o reposi-
cionamento da empresa em um
veículo global para a era digital.
Entre as atuais mudanças do se-
tor, a companhia anunciou tam-
bém planos de introdução de
modelos de assinaturas a pre-
ços inferiores, como parte de

uma estratégia de crescimento
mais ampla que foi detalhada
ontem.

A companhia está se reformu-
lando por causa das dificulda-
des registradas na publicidade
impressa e online. No primeiro
trimestre, o lucro líquido foi de
US$ 3,1 milhões em compara-
ção a US$ 42,1 milhões no mes-
mo período do ano passado.

O total da receita no trimes-
tre declinou 2% para US$ 465,9
milhões. No geral, a receita da
companhia referente à publici-
dade caiu 11,2%, para US$ 191,2
milhões, em comparação a US$
215,5 milhões. A publicidade im-
pressa nos jornais da compa-
nhia, que incluem The New York
Times, The Boston Globe e The In-
ternational Herald Tribune, enco-
lheu 13,3%. A receita da publici-

dade digital caiu 4%.
Em um persistente sinal posi-

tivo para a companhia, a receita
da circulação aumentou 6,5%
porque o New York Times inten-
sificou suas iniciativas relativas
à assinatura digital, e elevou os
preços de sua edição impressa.
O número de assinantes na in-
ternet, no e-reader e em outras
edições digitais de The Times e

The International Herald Tribu-
ne cresceu para 676 mil, um sal-
to de quase 49% em relação ao
mesmo trimestre no ano passa-
do. As assinaturas digitais de
The Boston Globe e do BostonGlo-
be.com cresceram mais de 50%
em comparação ao mesmo pe-
ríodo de 2012, para 32 mil assi-
nantes.

“Os resultados referentes ao

primeiro trimestre refletem as
nossas persistentes medidas pa-
ra a reformulação da The New
York Times Company”, disse
em um comunicado Mark
Thompson, presidente e dire-
tor executivo da companhia.
“Apresentaremos ainda outras
iniciativas estratégicas destina-
das a impulsionar ainda mais a
marca The Times e a redação
com o objetivo de criar novos
produtos e serviços destinados
a uma variedade maior de clien-
tes, nos EUA e no mundo todo.”

Projeto. Ao divulgar seu lucro
líquido trimestral, a companhia
revelou mais detalhes sobre
uma estratégia de crescimento
que começará a implementar
no quarto trimestre deste ano e
no início do próximo. Thomp-
son disse que a empresa planeja
oferecer tipos de assinaturas
mais variados que permitirão
aos leitores pagar menos pelo
acesso aos “artigos mais impor-
tantes e interessantes do The Ti-
mes” ou a conteúdo na área de
política, artes ou alimentação.

Para os ávidos leitores do
New York Times, será criada ain-

da uma assinatura especial que
incluirá serviços, como o aces-
so a eventos no The Times. A
companhia pretende ampliar
ainda mais a gama de produtos
e serviços da marca, como jogos
e comércio eletrônico, e aumen-
tar sua atividades no campo de
eventos e conferências, de olho
no aumento da receita. /
TRADUÇÃO ANNA CAPOVILLA

Luana Pavani

As ações de fabricantes de ali-
mentos, lojas de roupas, farmá-
cias e supermercados foram as
principais apostas nas carteiras
de recomendação dos vencedo-
res da 15ª edição do Prêmio
Broadcast Analistas. Esses seto-
res se beneficiaram do estímulo
ao consumo pela queda dos ju-
ros num ano em que a taxa bási-
ca, a Selic, abriu caindo meio
ponto, para 10,5%, e encerrou
dezembro em 7,25%, o menor
patamar histórico.

O ranking premiou na noite
de ontem dez analistas e uma
instituição financeira que pro-
porcionaram os melhores retor-
nos aos seus clientes a partir de

suas recomendações. A versão
2012 do levantamento, elabora-
do em parceria com o Insper
(Instituto de Ensino e Pesqui-
sa), com base em dados coleta-
dos pela Agência Estado, con-
tou com a participação de 93
profissionais e 13 corretoras.

Enquanto o Ibovespa teve al-
ta de 7,4% em 2012, a carteira do
analista vencedor, Renato Pra-
do, da Fator Corretora, regis-
trou rentabilidade de 57%. O
Goldman Sachs, primeiro lugar
no Prêmio Broadcast Correto-
ras, também garantiu ganhos
bem acima do Ibovespa, com
32,19% de retorno médio das re-
comendações no ano.

Entre as ações de maior fre-
quência nas carteiras vencedo-
ras de 2012 estavam empresas
de alimentos, com BRF (empre-
sa resultante da fusão de Sadia e
Perdigão); redes de farmácias
como RaiaDrogasil; varejistas
têxteis, como Lojas Renner;
além de companhias dos seto-
res de transportes, mineração e
papel e celulose.

Metodologia. Para participar
do Prêmio Broadcast de Analis-
tas e Corretoras são classifica-
dos os profissionais que anali-
sam empresas brasileiras, com
base na performance das ações
recomendadas durante o ano.

Essas recomendações são ca-
talogadas pelo Broadcast, servi-
ço de tempo real da Agência Es-
tado, a partir dos relatórios di-
vulgados ao longo do ano pelas
corretoras que aceitaram parti-
cipar do estudo.

Conforme a metodologia, as
diversas formas de recomenda-
ção adotadas no mercado de

ações são agrupadas em duas ca-
tegorias. Na primeira, ficam as
recomendações de compra e
manutenção das ações. Na se-
gunda categoria são agrupadas
as recomendações de venda. A
rentabilidade média da carteira
do analista é obtida por meio da
média simples das rentabilida-
des das posições.

● A internet está cheia de exces-
sos. O ano de 2012 terminou com
2,4 bilhões de usuários e 634
milhões de páginas na web. Em
meio a tantas opções de sites,
como saber em qual confiar? Da-
niel Hasan, de 26 anos, talvez
possa ajudar nessa tarefa. Ele é
um dos pesquisadores apoiados
pelo Google e estuda a qualidade
de páginas na web, com a orienta-
ção do professor Marcos Gonçal-
ves, na UFMG. Seu ponto de parti-
da é a Wikipedia, em que mais de

14 milhões de artigos são reedita-
dos frequentemente. Isso faz da
enciclopédia colaborativa um
ótimo laboratório. Número de
links, seções, imagens, versões
em diferentes idiomas e o históri-

co de edições dão a pista para a
avaliação da página. Gonçalves
diz que o trabalho consiste em
desenvolver algoritmos que, ba-
seados nesses critérios, identifi-
cam, por exemplo, que um texto
com poucas referências externas
ou modificado por muitas pes-
soas ao mesmo tempo não é con-
fiável. Assim, o software qualifica
milhares de páginas. “A ideia é
levar essa lógica da Wikipedia
para outros ambientes da web,
como fóruns”, diz o professor. A
imensidão da internet também é
tema de outro projeto financiado
pelo Google. Na PUC-Rio, Thiago
Nunes estuda maneiras de ofere-
cer aos usuários formas de explo-
rar uma grande base de dados.

NYTimes tem lucro
90% menor no
primeiro trimestre

POSIÇÃO ANALISTA INSTITUIÇÃO RENTABILIDADE MÉDIA

1º Renato Prado Fator 57,23%
2º Henrique Koch Banco do Brasil 56,10%
3º Ricardo Boiati Bradesco 49,14%
4º Renata Faber Itaú 48,98%
5º Juliana Rozembaum Itaú 44,06%
6º André Parize Votorantim 42,21%
7º Victor Penna Banco do Brasil 41,13%
8º Alexandre Miguel Itaú 38,89%
9º Felipe Reis Santander 38,51%
10º Flávio Queiroz Santander 38,43%

WASHINGTON ALVES/ESTADÃO

FABIO MOTTA/ESTADÃO

GARY HERSHORN/REUTERS

Google financia
pesquisas sobre
web no Brasil
Empresa investe em estudos acadêmicos que tentam desvendar do
sucesso de vídeos virais ao comportamento do aluno de videoaulas

Time. Marcos Gonçalves e
o aluno Daniel Hasan

Como saber se uma
página na internet é
confiável ou não

Nayara Fraga

Descobrir por que determina-
dos vídeos publicados na in-
ternet alcançam um sucesso
estrondoso num espaço tão
curto de tempo pode parecer
uma tarefa impossível de ser
realizada. Mas é exatamente
esse o objeto de estudo de
uma das pesquisas brasilei-
ras que começaram a ser fi-
nanciadas pelo Google.

A empresa norte-americana
vai investir US$ 1 milhão – sem
exigir direitos ou serviços em
troca – neste e em mais outros
quatro estudos de doutorado
de pesquisadores brasileiros. É
o primeiro aporte da compa-
nhia destinado ao financiamen-
to de estudos no País.

A pesquisa sobre os vídeos po-
pulares é de autoria de Flavio
Figueiredo, com a professora
Jussara Almeida. Pesquisado-
res da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), eles
querem ser capazes de prever
quando um vídeo vai “bombar”
na internet.

O trabalho de doutorado se
baseia na monitoração do que
ocorre ao redor dos vídeos: o ca-

minho percorrido até chegar
ali, a interferência de eventos
externos (por exemplo, uma no-
tícia) e a interação dos usuários
com conteúdo. “Existem pa-
drões de crescimento de popu-
laridade, como o da explosão e
o gradual. Nós estamos tentan-
do aprender esses padrões”, diz
Jussara.

Comportamento. Os questio-
namentos da pesquisadora
caem bem num mundo que as-
siste a 4 bilhões de horas no
YouTube por mês. Não à toa
essa e outras ideias atraíram o
Google. A empresa procurou fi-
nanciar estudos que tentassem
entender o modo como as pes-
soas se comportam na internet
– um de seus grandes desafios
atuais.

O diretor de engenharia do
Google para as Américas,
Stuart Feldman, explica que os
projetos têm em comum o cará-
ter experimental. “Nosso objeti-
vo maior é colaborar para o au-

mento da contribuição acadê-
mica em áreas que acreditamos
representar o futuro.”

Todos os pesquisadores
(dois grupos da UFMG, um da
UFRJ e um da PUC-Rio) estão
envolvidos nos temas dos estu-
dos há no mínimo dois anos.

O professor Edmundo Silva e
o aluno Gaspare Bruno, da
UFRJ, estudam as reações de
alunos de cursos a distância. O
objetivo é identificar quando o
estudante está desatento dian-
te das videoaulas. Três equipa-
mentos ajudam na análise: web-
cam, que captura as expressões
faciais, faixa na cabeça, para cap-
ta ondas cerebrais, e pulseira
que mede a condutividade da
pele. Os testes estão sendo fei-
tos com alunos do Cederj, um
consórcio de seis universidades
públicas do Rio de Janeiro.

Já o trabalho de Pedro Henri-
que Guerra com o professor
Wagner Meira Junior, da
UFMG, é fazer uma espécie de
“análise de sentimentos” nas re-
des sociais. Num cenário de elei-
ções, por exemplo, os pesquisa-
dores teriam condições de sa-
ber o posicionamento dos elei-
tores no Twitter.

Neste projeto, revela-se qual
seu candidato. Nos outros, a
que você assiste, como assiste.
Tudo pode ser calculado.

Sensor. Sistema de Gaspare Bruno identifica reação de alunos de cursos a distância

Reestruturação. Grupo reduz preço de assinatura digital

● Primeiro passo

Para recuperar o
crescimento, a
companhia planeja novos
modelos de assinatura
com preços mais baixos

Goldman Sachs ficou
com o primeiro lugar no
ranking de corretoras,
com ganhos de 32,1%,
bem acima do Ibovespa

● Investimento

● Resultado do 15º Prêmio Broadcast Analistas

● Pesquisa
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US$ 1 milhão
é o valor investido pelo Google
nos cinco projetos de doutorado
que têm a web como tema

“Os resultados do primeiro
trimestre refletem nossas
persistentes medidas para a
reformulação da
empresa”

“As iniciativas que
estamos anunciando hoje
devem ser consideradas
um primeiro passo
importante em nosso
esforço para colocar a
The New York Times
Company no caminho do
crescimento sustentado”
Mark Thompson
PRESIDENTE E DIRETOR EXECUTIVO DA

THE NEW YORK TIMES COMPANY

93
profissionais e 13
instituições participaram
do levantamento, que foi
feito em parceria com o Insper
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B15.




