
Martha Stewart sai da prisão e vai para a TV  
Bloomberg News 
 
Martha Stewart, a empresária do setor de decoração e utensílios domésticos que cumpre pena de 
cinco meses por obstrução da Justiça, passará a maior parte de sua semana de trabalho gravando 
dois programas de TV após sair da prisão, no próximo dia 6 de março. Essa é parte de uma 
estratégia para recuperar sua imagem e atrair anunciantes de volta à Martha Stewart Living 
Omnimedia Inc.  
 
Stewart, 63, tornará a divisão de TV de mídia e utensílios para casa da empresa "uma genuína 
geradora de receita" após os dois anos de prejuízos, disse Susan Lyne, principal executiva da 
companhia, em entrevista concedida em 23 de fevereiro a partir de seu escritório de Nova York.  
 
Os programas de TV - um talk show diá rio e uma versão de "O Aprendiz", o reality show que 
transformou em estrela o magnata do ramo imobiliário Donald Trump - podem atrair 
consumidores de volta para as lojas da empresa, que são as responsáveis pela geração de maior 
parte de sua receita, disse Lyne. A estratégia também apresenta riscos, pois dependerá da 
aceitação, por parte do público, de Martha após sua saída da prisão.  
 
"Martha empenhou muito tempo à TV, que nunca foi uma geradora de receita de grande porte 
para a empresa", disse Douglas Arthur, analista do Morgan Stanley que recomenda "reduzir a 
exposição" às ações da empresa e não detém nenhuma em seu portfólio pessoal. "Eles esperam 
que essa exposição na mídia possa ajudar a comercializar páginas de anúncios, mas precisamos 
esperar para ver".  
 
Suzanne Sobel, editora e presidente-executiva da Martha Stewart Living, pediu demissão dias 
atrás, informou a empresa. Lauren Stanich administrará as vendas de anúncios da empresa 
enquanto uma substituta não for encontrada. A divisão de TV gerou cerc a de 5,6% das vendas da 
Martha Stewart Living em 2004, enquanto metade da receita de US$ 187,4 milhões foi 
proveniente de lojas como a Martha Stewart Living e a Everyday Food. As vendas de utensílios 
para casa por meio da Kmart Holding Corp. e da Marthastewart.com geraram o restante do 
faturamento.  
 
A empresa, sediada em Nova York, divulgou na semana passada que teve prejuízo de US$ 59,1 
milhões em 2004, comparativamente ao prejuízo de US$ 1,9 milhão em 2003. No quarto 
trimestre de 2004, a Martha Stewart Living registrou prejuízo líquido de US$ 7,3 milhões devido à 
queda brusca das vendas de anúncios.  
 
As ações da Martha Stewart Living triplicaram de valor desde 16 de julho passado, quando a 
fundadora da empresa recebeu a menor sentença possível determinada pelas diretrizes da Justiça 
Federal norte-americana. Os papéis da Martha Stewart Living continuaram a subir após a empresa 
ter dito em setembro passado que trabalharia com o produtor do programa "Survivor", Mark 
Burnett, em uma nova série para a TV.  
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