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Flores

O escândalo que derrubou o
presidente americano Ri-
chard Nixon, que renunciou
em 1974, foi descoberto gra-
ças ao trabalho de dois repór-
teres do Washington Post, Bob
Woodward e Carl Bernstein.
A investigação, que foi defla-

grada graças a uma fonte secre-
ta dos jornalistas – a hoje famo-
sa “Garganta Profunda” – co-
meçou a ser publicada em ju-
nho de 1972. Embora o gover-
no tenha feito tudo para abafar
o caso, o jornal decidiu que in-
vestiria no tema e manteve os
desdobramentos da reporta-
gem em suas páginas.

O Washington Post foi funda-
do em 1877. Até hoje é o princi-

pal jornal da região de Wa-
shington e é considerado um
dos diários mais importantes
dos EUA, ao lado do New York
Times e do Wall Street Jour-
nal. Os atuais donos assumi-
ram o jornal em 1933, quando
ele foi comprado em um lei-
lão de falência por Eugene
Meyer. O genro de Meyer, Phi-
lip Graham, assumiu a publi-
cação em 1946.

Ricardo Brandt / CAMPINAS

P rodutores de flores e
plantas ornamentais
do Brasil decidiram

apostar no verde e amarelo para
incentivar a compra de flores
durante a Copa. Novidades co-
mo uma orquídea esverdeada e
flores e arranjos nas cores da
bandeira brasileira começaram
a ser apresentadas ao público,
nestefim de semana, em Holam-
bra, interior de São Paulo.

São mais de mil variedades
que podem ser vistas na 32ª Ex-
poflora, a maior exposição do
setor da América Latina, que es-
pera 300 mil visitantes nos cin-
co finais de semana do evento.

Espécie de fashion week das
flores, a exposição serve para o
setor testar novidades e apre-
sentar as tendências ao consu-
midor final, explica Paulo Fer-
nandes, um dos organizadores

do evento.
O mercado de flores brasilei-

ro cresceu 12% no último ano e
deve movimentar R$ 5 bilhões
em 2013. O País tem cerca de 7,8
mil produtores e o segmento ge-
ra cerca de 200 mil empregos.

No Brasil, são produzidas
mais de 350 espécies e mais de 3
mil variedades – quase tudo pa-
ra abastecer o mercado interno.
São 22 mil pontos de venda no
varejo e mais de 60 centrais de
atacado, além de 600 atacadis-
tas, segundo o Serviço Brasilei-
ro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae).

O mercado de flores vem se
expandindo desde 2006, mas
ainda há espaço, pois o consu-
mo per capita no País é hoje de

R$ 23 por ano. Na Europa, o gas-
to anual por habitante com flo-
res é equivalente a R$ 140.

A realização de Copa e Olim-
píada no Brasil tende a prejudi-
car o mercado de flores no País
em 2014. “Há uma insegurança
em relação ao próximo ano,
quando teremos uma econo-

mia andando provavelmente
em marcha lenta, inflação senti-
da alta, Copa do Mundo e elei-
ções”, analisa o presidente do
Instituto Brasileiro de Floricul-
tura, Kees Schoenmaker.

Para ele, o campeonato de fu-
tebol e as eleições “com certeza
não vão estimular o consumo

de flores, pelo menos duran-
te o período” e vão adiar even-
tos e casamentos pelo País.

‘Kit Copa’. O setor decidiu
investir na temática da Copa
para estimular o consumo de
plantas. “Decidimos apostar
em melhoramentos e técni-
cas que fazem alusão ao Bra-
sil, às bandeiras dos times e,
assim, buscar lucrar com a
Copa”, conta Benny van Rooi-
jen, de 52 anos, produtor de
rosas e plantas ornamentais
de Holambra, que concentra
cerca de 400 produtores.

Dentro dessa temática, a
Explofora traz uma série de
novidades. Além da orquídea
esverdeada por um pigmen-
to natural adicionado à plan-
ta, há flores de decoração co-
mo um impatiens que foi ge-
neticamente alterada até ad-
quirir folhagem verde e ama-
rela e flores brancas. A altera-
ção genética também criou
um hibisco laranja – cor da
camisa da Holanda.

Justiça manda
Gol reintegrar
ex-funcionários

A Kodak anunciou oficialmente
a saída da concordata e a conclu-
são do seu processo de reestru-
turação. O anúncio foi feito pe-
lo presidente da empresa, Anto-
nio Perez, em comunicado di-
vulgado ontem.

“Ressurgimos como uma em-
presa de tecnologia focada no
negócio de imagens e seus mer-
cados, incluindo embalagens,
impressão funcional, comunica-
ção gráfica e serviços profissio-
nais”, disse Perez.

Com sede em Rochester, em
Nova York, a tradicional empre-
sa americana do setor fotográfi-
co declarou concordata em ja-
neiro de 2012, devido aos eleva-
dos custos de pensões, e depois
de ficar por muitos anos atrás
dos rivais na incorporação da

tecnologia digital em seu negó-
cio de fotografia. Inventora da
câmara portátil, a Kodak aca-
bou perdendo mercado depois
do advento das máquinas digi-
tais, criadas pela própria empre-
sa nos anos 70.

A empresa declarou concor-
data depois de fechar 13 fábricas
nos Estados Unidos. Na oca-
sião, contava com 19 mil funcio-
nários, bem menos do que os
145 mil que chegou a empregar
nos seus tempos áureos.

A dívida da Kodak era estima-
da em US$ 5 bilhões em janeiro
de 2012. Não está incluído nes-
se valor o financiamento de
US$ 950 milhões que tomou
após protocolar o pedido de
concordata. Desde então, a Ko-

dak vendeu ativos e pretende
voltar como uma empresa co-
mercial focada em imagem.

“Ressurgimos revitaliza-
dos por meio de nossa rees-
truturação, o que nos torna
uma empresa altamente
competitiva no mercado –
com capital forte, estrutura-
do, saudável e com o melhor
know-how tecnológico da in-
dústria”, afirmou a Kodak.

A empresa anunciou tam-
bém ter conseguido chegar a
um acordo de financiamento
de US$ 695 milhões, disse que
pagou seus credores e deten-
tores de títulos, recebendo
cerca de US$ 406 milhões em
novos investimentos de capi-
tal. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Kodak sai da concordata
e se adequa à era digital

PARA LEMBRAR

Novo dono quer mais inovação no ‘Post’
Fundador da Amazon, que comprou jornal em agosto, diz que volta da ‘era de ouro’ da publicação passa por nova estratégia na internet

EMMANUEL DUNAND/AFP-28/9/2011
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A 8ª Turma do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 1ª Região
(TRT/RJ) determinou, ontem,
a reintegração imediata de 850
empregados da Webjet demiti-
dos pela Gol. Além disso, o cole-
giado confirmou a sentença so-
bre danos morais coletivos, fixa-
dos em R$ 1 milhão, e elevou de
R$ 100 reais para R$ 1 mil reais a
multa diária, por trabalhador,
em caso de descumprimento da
decisão.

De acordo com a desembarga-

dora relatora do acórdão, Maria
Aparecida Coutinho Maga-
lhães, a empresa não poderia
promover demissão em massa
sem prévia negociação coletiva
com o sindicato da categoria.

Em novembro de 2012, a Gol
anunciou o encerramento das
atividades da controlada Web-
Jet, com a demissão de cerca de
850 empregados. Na ocasião, o
Ministério Público do Trabalho
(MPT) ajuizou ação civil públi-
ca para reintegrar os funcioná-
rios, com pedido de antecipa-
ção da tutela, obtida em dezem-
bro daquele ano.

Em nota, a Gol disse que se
respalda na decisão do Órgão
Especial do TST e recorrerá da
decisão do TRT/RJ. / REUTERS

Paul Farhi
THE WASHINGTON POST

Jeffrey P. Bezos, o novo dono
do jornal The Washington
Post, diz não ter as respostas
para o que está enfraquecen-
do o setor de jornais ou para a
organização noticiosa finan-
ceiramente encrencada que
ele decidiu comprar. Mas afir-
ma que está ansioso para co-
meçar a fazer perguntas e rea-
lizar experimentos na busca
de uma nova “era de ouro” pa-
ra o jornal.

Em sua primeira entrevista
desde que a compra do Washing-
ton Post por US$ 250 milhões
foi anunciada, no início de agos-
to, Bezos afirmou que sua abor-
dagem para o negócio será pare-
cida com a filosofia que guiou a
construção da Amazon.com de
uma empresa startup, em 1995,
a um colosso da internet com
US$ 61 bilhões em vendas, no
ano passado.

“Tivemos três grandes ideias
na Amazon que mantivemos
por 18 anos: ponha o consumi-
dor em primeiro lugar, seja cria-
tivo e seja paciente”, disse. “Se
você substituir ‘consumidor’
por ‘leitor’, essa abordagem po-
de ser bem-sucedida no Post.”

Bezos, 49 anos, falou por tele-
fone de Seattle na sexta-feira,
quatro dias antes de sua primei-
ra visita à redação, marcada pa-
ra hoje. O negócio, que chocou
o meio noticioso, deve ser con-
cluído em outubro.

Bezos disse que sua principal
contribuição ao negócio será
oferecer seu “ponto de vista”
em discussões com a liderança
do jornal sobre como a publica-
ção deve evoluir. Disse também
que fornecerá suporte financei-
ro durante um período prolon-
gado no qual a administração
poderá experimentar para en-
contrar uma fórmula lucrativa
de fornecer notícias.

Durante a visita ao jornal, Be-
zos pretende se encontrar com
a editora-chefe do Post, Kathari-
ne Weymouth, e dirigentes de
alto escalão das operações edi-
toriais e comerciais do jornal.

Com base em seus comentá-
rios na entrevista de sexta-fei-

ra, parece improvável que Be-
zos tome qualquer decisão ou
faça declarações importantes
de forma imediata.

O Post é a estreia de Bezos no
mundo editorial e será operado
como uma empresa autônoma,
independente da Amazon. O
empresário acompanhará o ne-
gócio à distância, pois continua-

rá vivendo em Seattle, onde fica
o quartel-general da Amazon, e
não deixará os cargos de presi-
dente e presidente do conselho
da empresa de e-commerce.

Bezos é um dos homens mais
ricos do mundo, com uma fortu-
na de US$ 24 bilhões. Seus bol-
sos recheados, conhecimento
tecnológico e reputação como

um pensador estratégico no lon-
go prazo estavam entre os atri-
butos que o presidente executi-
vo da Post Co., Donald E. Gra-
ham, citou ao lhe vender o jor-
nal após 80 anos sob o controle
da família Graham.

Graham e Katherine Wey-
mouth, sua sobrinha, coloca-
ram discretamente a empresa à

venda no início deste ano após
concluir que o jornal precisaria
de um dono capaz de fazer um
investimento sustentado nele.

Nova ordem. “É importante
que o Post não apenas sobrevi-
va, mas que cresça”, disse Be-
zos. “O Post ainda tem um gran-
de produto, só que dentro de
uma empresa em dificuldades.”

Naentrevista, o dono da Ama-
zon ressaltou que não tinha so-
luções imediatas para os jornais
em geral e para o Post, que é cas-
tigado pela competição com a
internet, que enfraqueceu sua
receita publicitária e reduziu o
público do jornal impresso.

Bezos sabe que o investimen-
to no jornal terá de ser de longo
prazo. O empresário diz que se-
rá preciso experimentar e estar
disposto a repensar estratégias.
“(O jornal) despeja energia, in-
vestimento, suor e dólares na
descoberta de matérias investi-
gativas. E aí um bando de sites

da web resume esse (trabalho)
em cerca de quatro minutos e
os leitores podem acessar essas
noticias de graça. Uma questão
é: como ganhar dinheiro neste
tipo de ambiente? Se não puder,
é difícil pôr os recursos necessá-
rio nisso.”

Bezos relata que sempre teve
um “caso de amor” com a pala-
vra escrita – tanto que, além de
vender livros, hoje a Amazon
também os publica. A internet e
o lançamento do e-reader Kin-
dle da Amazon o convenceram
de que a palavra não precisa ne-
cessariamente estar no papel.

Depois de analisar por meses
a compra do jornal, Bezos che-
gou à conclusão de que poderia
colaborar em seu ressurgimen-
to. Ele diz ter a oferecer ferra-
mentas que o jornal precisa: “In-
vestimento de longo prazo, al-
guma habilidade com tecnolo-
gia e internet, foco no leitor e
vontade de experimentar.” /

TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

NA EXPOFLORA, EM HOLAMBRA,
A COPA DO MUNDO JÁ COMEÇOU
Arranjos com as cores da bandeira brasileira são destaques do evento

Jornal revelou
Watergate
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GRANDE SÃO PAULO OUTRAS LOCALIDADES

Longo prazo. Entre os problemas a ser resolvidos, diz Bezos, está o resumo de reportagens do ‘Washington Post’ na web

Tendências. Feira de Holambra é ‘fashion week’ das flores

● Pontos de vista

Empresa devia US$ 5 bi
quando pediu concordata
em janeiro de 2012;
companhia quebrou por
ignorar fotografia digital

“É importante que o jornal
não apenas sobreviva, mas
que cresça. O Post ainda tem
um grande produto, só que
dentro de uma empresa em
dificuldades.”

“Sou um otimista por
princípio: Disseram-me:
‘Jeff, você está se
enganando, o problema é
insolúvel’. Mas eu não
penso assim. Ele só exige
muito tempo, paciência e
experimentação.”

“Não existe nenhum gênio
que imagine tudo isso e
traga uma fórmula mágica.
Você estuda, debate, pensa
bem e as respostas
começam a surgir. Nada
acontece rapidamente neste
meio. Você desenvolve
teorias e hipóteses, mas não
sabe se os leitores
responderão. Você faz
experimentos o mais
rapidamente possível.”
Jeff Bezos
NOVO DONO DO ‘WASHINGTON POST’
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 set. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




