
Grupo Abril vende 30% de seu capital para sul-africana Naspers 
Alexandre Zaghi Lemos 
 
A Abril anunciou nesta sexta-feira, 5 de maio, a venda de 30% do capital do Grupo, por US$ 
422 milhões, ao conglomerado de mídia sul-africano Naspers. 
 
Dos 30% da Abril que passa a controlar, a Naspers comprou 16,2% da família Civita e 13,8% 
que pertenciam aos fundos de investimento administrados pela Capital International Inc. 
 
O acordo envolve a holding Abril S.A., integrada pela Editora Abril S. A., editoras Ática e 
Scipione e TVA. 
 
O comunicado oficial informa que “a família Civita permanece no controle do Grupo e do 
conteúdo editorial. A Naspers terá assento no conselho de administração, mas não exercerá 
influência na gestão do negócio”. 
 
A venda para os sul-africanos ocorre pouco depois de a Abril anunciar que iria abrir seu capital, 
conforme comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários no início do mês passado. 
Desta forma, fica suspenso tal processo de abertura de capital. 
 
“A transação está alinhada com a nossa estratégia de investir nas economias em 
desenvolvimento mais promissoras. O Brasil é um mercado atrativo, onde o forte crescimento 
da economia irá dirigir também a expansão da mídia. Isso nos dá oportunidade de aplicar 
nosso expertise nos vários tipos de mídias em outro mercado emergente para aprender e 
participar do seu crescimento”, comenta Koos Bekker, ceo da Naspers, salientando que este é 
o maior investimento no exterior feito pela sua companhia. 
 
“Nós estamos muito felizes com a nossa sociedade com a Naspers. Estou convencido que 
contribuirá para acelerar o crescimento e a diversificação da Abril nos próximos anos. Teremos 
muito prazer em trabalhar juntos e aprender um com o outro”, acrescenta Roberto Civita, ceo 
e editor do Grupo Abril. 
 
Fundada em 1915, na África do Sul, a Naspers é uma empresa multinacional que atua em dois 
segmentos principais: mídia eletrônica e impressa. 
 
Na área eletrônica, as operações envolvem televisão por assinatura, internet e atividades 
tecnológicas relacionadas, que constituem a MIH Holdings. 
 
O Grupo possui operações de TV paga, internet e mídia impressa na África, Grécia, Chipre, 
Tailândia, Rússia, Índia e China. 
 
A operação de TV por assinatura chama-se MultiChoice, na África, e NetMed, na Grécia. O 
braço interativo do Naspers é o M-Web, além do Sportscn.com e do chinês TencentQQ. 
 
A área impressa envolve a impressão e distribuição de jornais e revistas, além de operações 
com internet da Media24 Digital. 
 
O grupo publica vários jornais e revistas, sendo que o principal título diário é o Daily Sun, com 
tiragem de 440 mil exemplares. 
 
O portfolio de revistas tem títulos internacionais, como Cosmopolitan e FHM, além de alguns 
coincidentes com os da Editora Abril, como Men’s Health. 
 
A Abril foi fundada em 1950 e emprega hoje cerca de 6 mil pessoas  nas áreas de revistas, 
livros didáticos, conteúdo on-line, internet em banda larga, TV segmentada e por assinatura e 
data base marketing. 
 
 



A holding Abril S.A. é formada pelas empresas: Editora Abril S. A. (incluindo sua gráfica)  e 
subsidiárias (Dinap S. A. e Datalistas S.A., editoras Ática e Scipione, Abril Marcas Ltda, Abril 
Comunicações e subsidiárias (TVA). O Grupo Abril possui ainda 70% das ações da MTV, em 
sociedade com a Viacom. 
 
A receita líquida da Abril totalizou R$ 2,3 bilhões em 2005, 18,3% superior ao valor de 2004, 
de R$ 2 bilhões. Na comparação dos dois períodos, a receita subiu 8,4%. O Ebitda do Grupo 
sobre a receita líquida foi de 21,9%, índice comparável às melhores empresas de mídia do 
mundo. A Editora Abril participa com 70,3% do total das receitas, complementadas pela Abril 
Educação (Editoras Ática e Scipione), com 15,8%, e TVA, com 13,9%. 
 
Disponível em: <http://www.portaldapropaganda.com>. Acesso em 9 de maio de 
2006. 


