
de mídia avançam 87% em 2005
Onze setores da indústria de informação fecharam 525 negócios no valor de U5$ 55,8 bilhões no ano passado
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Fusões e aquisições em grupos

A onda de consolidação entre
empresas de mídia e de informa-
ção, estourada em 2001 com o
crash das pontocom, recuperou
o dinamismo e deverá atingir
níveis recordes em 2006, diz a
consultoria e investidora ame-
ricana The Jordan, Edmiston
Group, Inc. (JEGI), especialista
no mercado global de fusões e
aquisições (F&A). Segundo o
relatório 2005 Media and Infor-
mation Industries M&A Activity,
os 11 setores da indústria moni-
torados pelo grupo (ver tabela^
fecharam 525 negócios no valor
de US$ 55,8 bilhões em 2005,
ultrapassando pela primeira vez
o volume histórico de US$ 49,3
bilhões movimentado em 2000

o ponto alto das atividades
de F&As, que no ano seguinte
despencariam para meros US$
18,6 bilhões.

Um dos principais fatores
do aquecimento das consoli-
dações, que avançaram 13,4%
em número e 87% em valor das
transações, foi a necessidade
de expansão dos ativos de mí-
dia digital de grandes grupos
tradicionais (como News Corp.,
Dow Jones, New York Times e
Gannett), que optaram por am-
pliar seus canais de produção e
entrega de conteúdo online via
aquisição de especialistas já exis-
tentes no mercado. "Associados
a essas profundas mudanças do
cenário da mídia, os múltiplos
atraentes dos empréstimos, os
fortes balanços corporativos e
as taxas excepcionalmente bai-
xas de juros colaboraram para
impulsionar o mercado de F&A.
O grande volume de cash dispo-
nível acumulado por firmas pri-
vadas de investimentos também
contribuíram para as condições
de um mercado comprador",
informa o relatório.

SETORES-CHAVE
Com movimento de US$ 12,5

bilhões em 2005 (crescimento de
101%), gerados por 120 F&As
(adição de 37,9%), o setor de
mídia online só foi superado
pelo de listas e guias de refe-
rência, que registrou transações
de US$ 16 bilhões (ganho de
26,3%). Serviços de marketing,
incluindo interativos, somaram
US$ 9 bilhões (42,3%), gerados
por 92 acordos (29,6%). Outros
grandes aumentos de atividade

vieram das revistas B2B (avanço
de 42% do valor) e das de inte-
resse geral (472%).

A consolidação foi mais ace-
lerada na categoria de exposi-
ções e conferências (avanço de
43,5% em número), seguida por
serviços de marketing (29,6%) e
lista e guias (26,3%). Por outro
lado, a publicação de newslet-
ters, livros de ficção, revistas de
interesse geral, além de serviços
informacionais de databases, fo-
ram os que mais desaceleraram.
(ver tabela).

Com base nesses resultados,
o diretor administrativo da Jor-
dan Edmiston, Tolman Geffs,
havia declarado em janeiro que

a perspectiva para 2006 seria
muito semelhante, se não mais
promissora: "Prevemos um
mercado em ascensão, estimu-
lado por contínua consolidação
da mídia tradicional, rápido
crescimento da propaganda
online e maiores investimentos
interativos dos grandes players
de mídia diversificada. Apesar
da boa expansão do mercado
em 2005, os compradores
continuam disciplinados e cau-
telosos, e esperamos que essa
abordagem ajude a prolongar
esse ciclo de forma saudável".
O balanço do primeiro se-
mestre deste ano justificou o
otimismo (ver box}.



Ano começa aquecido, indica balanço
As fusões e aquisições

entre empresas de mídia e
serviços de informação manti-
veram um ritmo acelerado no
primeiro semestre, como indi-
ca um novo relatório parcial da
JEGI. Os 315 negócios globais
realizados de janeiro a junho
representaram uma adição de
12,5% ao volume do mesmo
período de 2005, enquanto
o valor total, de US$ 37,2 bi-
lhões, foi 33,5% maior do que
o resultado anterior e quase o
triplo dos US$ 9,5 bilhões ve-
rificados no primeiro semestre
de 2004 (ver tabela).

Do total de F&As, 70 en-
volveram empresas de mar-
keting e serviços interativos.
43 editoras de jornais, e J4
revistas de interesse geral. O
maior acordo foi a aquisição
de US$ 11 bilhões da gigante
holandesa VNU, proprietária
dos serviços de mensuração
ACNielsen e Nielsen Media
Research e das publicações
Adweek, Billboard e The
Hollywood Repórter, pelo
consórcio de investidores
privados Valcon. A compra
da Knight-Ridder pela Mc-
Clatchy também contribuiu
com US$ 6 bilhões.

CATEGORIAS
O setor de mídia online foi

de longe o que mais avançou
em número de transações
(para 86, ganho de 79.2%),
embora em escala muito infe-
rior de valor (US$ 3,7 bilhões,
recuo de 38%). "O aumento

de fusões online de baixo valor
é uma conseqüência natural
do surto de acordos titânicos
em 2005. Como em qualquer
mercado, o ápice de grandes
transações em geral declina em
seguida", explicou Adam Gross,
vice-presidente de marketing
e comunicações da JEGI.

Do montante das transa-
ções do semestre, os serviços
de marketing responderam
por US$ 12 bilhões (avanço
de 116,3%), comparados a
US$ 9,43 bilhões de jornais
(172,4%) e US$ 6,28 bilhões
de listas e guias (queda de
2,3%). Apesar do baixo valor
das transações, a catego-

ria de livros de ficção saltou
2.807% no período.

Já o setor de exposições/con-
ferências, depois de um ganho de
128% nos seis primeiros meses
de 2005, perdeu 65,7% do valor
de negócios do semestre poste-

rior. Outros fortes recuos vieram
das editoras de títulos educacio-
nais, que declinaram 72,1%, e
das revistas de interesse geral,
com perda de 62,6% (as B2B,
por outro lado, movimentaram
21,8% mais capital).

"Para o restante do ano,
tudo indica que o mercado
de F&As manterá seu avanço
robusto e que os resultados
totais excederão os fortes
níveis alcançados em 2005",
prevê o relatório.
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