
Editora Abril:
57 anos de historia

Desde personagens de Walt Disney a temas femininos, a

Abril produz 350 milhões de exemplares impressos, entre

revistas, suplementos e edições especiais

Considerado um dos maiores e mais
influentes grupos de comunicação
da América Latina, o Grupo Abril

inaugurou uma cultura jornalística, com
linguagem brasileira de texto, fotografia,
edição e produção. Às margens do rio Pi-
nheiros, em São Paulo, se localiza a sede
de um dos maiores impérios das comu-
nicações. Um prédio de 23 andares onde
funcionam a editora, com suas 45 revis-
tas e 50 sites, a TVA e a distribuidora na-
cional de publicações.

Toda esta história começou com um
empreendedor chamado Victor Civita,
que chegou ao Brasil, em 1949, com a
idéia de seguir o caminho do irmão Cé-
sar, que já publicava revistas infantis em
Buenos Aires, Argentina. Civita se insta-
lou em um pequeno escritório no Centro
de São Paulo e iniciou a construção do
que se tornaria uma potência da comuni-
cação brasileira.

Em 1950, com o lançamento da re-
vista infantil O Pato Donald é fundada a
Editora Abril. Inaugurada com o nome de
Sociedade Anônima Impressora Brasileira
(SAIB), a Editora tinha meia dúzia de fun-
cionários. Já a gráfica, funcionava no edi-
fício de uma velha fundição na rua Nova
dos Portugueses, em Santana, São Pau-
lo. Possuía uma linotipo, duas cortadeiras
de papel, uma impressora de duas cores
e uma grampeadeira. A primeira máqui-

na que importou foi a Webendorfer, que
começou a imprimir em cores O Pato Do-
nald, publicação que não exigia grandes
esforços de produção e fez parte da infân-
cia de muitas crianças. A primeira edição
da revista, que circulou no dia 12 de ju-
lho de 1950, invadiu as bancas do terri-
tório nacional com uma tiragem de mais
de 87 mil exemplares e conquistou todos
que liam as histórias do pato e de outros
personagens de Walt Disney.

Mesmo após o lançamento da revista de
fotonovelas Capricho, em 1952, a deman-
da interna não chegava a ocupar os 40°/o
da capacidade da máquina Webendorfer.
Com o objetivo de investir na empresa,
em 1958, Victor Civita estrutura a gráfi-
ca para suas novas instalações. Ele con-
ta com a ajuda do técnico austríaco Ignaz
Johan Sessler, que chegou ao País quando
a fábrica Planeta, para a qual trabalha-
va, exportou duas máquinas para o Bra-
sil. Sessler comprou, na Itália, a primeira
impressora Cerutti e treinou uma equipe
para trabalhar com o equipamento insta-
lado na Abril. Em 1959, criou uma esco-
la de aprendizes gráficos, que mais tarde
serviu de modelo para o centro de trei-
namento do Senai - Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial - e ajudou a di-
fundir uma cultura gráfica no Brasil.

Já em 1964, inauguraram-se as novas
instalações da gráfica, em um terreno às



margens do rio Tietê, onde até hoje fica a
principal gráfica do Grupo.

Evolução e novas publicações
Em 1960, num empreendimento inovador
e ousado, Civita publica obras de referên-
cia em fascículos. O conhecimento antes
restrito às bibliotecas e livrarias chega-
va às bancas. Ao mesmo tempo, o cres-
cimento da família Disney e o lançamen-
to de Zé Carioca, em 1961, estimularam
os quadrinhos nacionais. Recreio, lança-
da em 1969, levou mais adiante a pro-
posta de educar divertindo com suas his-
tórias e atividades. Circulou por 12 anos
e, em 2000, foi relançada com uma pro-
posta editorial atualizada.

Presente nas principais transforma-
ções da sociedade brasileira, com o cres-
cimento do turismo e da indústria auto-
mobilística, por exemplo, a Abril lançou
as publicações: Quatro Rodas, Guias Qua-
tros Rodas e Viagem e Turismo. Futebol e
sexo ganharam revistas sobre o assunto
com Placar, Playboy, Vip e Mens Health.
E Veja, hoje considerada a maior revista
do País e a quarta maior revista semanal
de informação do mundo, foi responsável
por algumas das melhores reportagens
publicadas na imprensa nacional. Em
1968, os 700 mil exemplares do número l
começaram a ser impressos num sábado e
acabaram na quarta-feira seguinte.

Muitas operações manuais foram me-
canizadas. Entre elas, inserir impressos en-
tre as páginas, retirar os cadernos da estei-
ra rolante, alinhar as pilhas e levar para o
acabamento. Os retoques, que ocupavam
quase 300 pessoas, passaram a ser feitos,
em 1985, pelo sistema eletrônico Scitex, e
depois por novos programas de computa-

dor. Ao parar de funcionar, em 1984, a pri-
meira impressora adquirida pela Abril, a
Cerutti, que havia produzido dois bilhões
de cadernos, imprimindo na velocidade de
160 mil páginas por hora, foi substituída
pela Cerutti VI, que produzia nesse mesmo
tempo 2,9 milhões de páginas.

A Abril também abriu espaço para a
mulher brasileira com o lançamento de
revistas femininas. Capricho começou
com fotonovelas e em 1981 foi reformu-
lada para falar com as adolescentes. Ma-
nequim, a primeira revista de moda da
editora, hoje é uma das mais vendidas.
Claudia, que nasceu em 1961, focalizava
inicialmente a dona-de-casa.

Ao longo dos anos, recebeu sucessivas
adaptações e tratou de temas polêmicos,
como o feminismo. Nas décadas seguin-
tes, surgiriam inúmeros títulos, entre eles
Nova e Elle, e, mais recentemente, Estilo.
Em busca da liderança, a Abril diversifi-
cou sua atuação, investindo em televisão
e Internet. Colocou no ar a TVA, W digi-
tal, Internet em banda larga e a MTV, com
programação dirigida ao jovem. A edu-
cação também é uma das áreas de negó-
cio do Grupo.

Em 1999, com a aquisição de par-
te das Editoras Ática e Scipione e, em
2004, da totalidade das ações, o Grupo
passou a liderar o mercado brasileiro de



Victor Civita: A história de um
empreendedor

Victor Civita foi um dos principais editores
brasileiros do século XX, o homem que re-
volucionou a atividade editorial por meio de
revistas, livros e obras culturais. Sabia como
poucos entender o que o público queria e
precisava para se informar, se entreter e se
educar. Esse espírito empreendedor, a cora-
gem e a ousadia, somadas à preocupação
permanente com a integridade e a excelên-
cia, foram decisivos para a transformação
da história das publicações no Brasil. Civi-
ta também tinha a crença de que é precei-
to básico da democracia uma imprensa livre,
forte e independente.

Filho de judeus italianos, Victor Civita
nasceu no dia 9 de fevereiro de 1907, em
Nova Iorque, mas mudou-se com os pais
para Milão (Itália), onde passou a maior par-
te da infância. Voltou aos Estados Unidos
em 1939, na iminência da Segunda Guerra
Mundial. Em 1949, mudou-se com a família
para o Brasil, e no dia 12 de julho de 1950,
leva às bancas O Pato Donald, primeiro títu-
lo da Abril. Depois disso, em rápida progres-
são, viu a empresa crescer.

Para celebrar os 100 anos do nasci-
mento de Civita, falecido em 24 de agosto
de 1990, o Grupo Abril prestou uma home-
nagem para o empreendedor. Foram produ-

zidos vídeo, site, reportagens e todas as re-
vistas da casa circularam naquela semana
com o logotipo do centenário, comemorado
no dia 7 de fevereiro. Na noite de homena-
gem foram apresentados oito totens de cer-
ca de três metros de altura, que contavam a
história do editor, expondo fotos e algumas
de suas frases mais famosas, como "Se eu
tivesse aceitado a centésima parte dos 'não'
que recebi desde que cheguei ao Brasil, to-
das as empresas que fundi não existiriam".

livros escolares com 30% de participação
do mercado.

Abril de hoje
Ao longo de sua história, a Abril expan-
diu e diversificou suas operações, e hoje
fornece diversos conteúdos de informa-
ção. Com 52.500 m2 de instalações e pro-
dução de 350 milhões de exemplares im-
pressos, entre revistas, suplementos e
edições especiais, a Gráfica Abril é consi-
derada a maior da América Latina, sendo
a única com impressão em rotogravura
para publicações. Opera com os proces-
sos filmless e CtP, que agilizam tempo de
produção das revistas e garantem quali-
dade gráfica cada vez melhor. A impres-
são é totalmente integrada às áreas de lo-
gística e distribuição, o que, segundo a
Editora, possibilita grande produtividade
e competitividade.

Desde junho de 2001, por meio de uma
parceria com o grupo canadense Quebe-
cor, o processo de impressão de Veja foi
descentralizado e os repartes destinados
ao Norte e Nordeste passaram a ser im-
pressos em uma nova e moderna gráfica

em Recife. Em março de 2002, por meio
de uma parceria com a Donnelley, a Grá-
fica passou a prestar serviços para tercei-
ros. Em maio de 2006, a Abril se associou
ao grupo de mídia sul-africano Naspers,
que passou a ter 30% do capital da com-
panhia. Em outubro do mesmo ano, o
Grupo anunciou a participação da Tele-
fônica na TVA.
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