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AMoody's Investors Service, em-
presa de análise de riscos, voltou

a classificar a Editora Abril em seu
rating (escala de risco), a pedido da
própria empresa, que estava desde
2003 fora do ranking da Moodys.

A Abril, na escala global, está clas-
sificada como Ba3, o que significa que
está abaixo do risco Brasil; ou seja, a
empresa da família Civita ainda está
com alto risco de crédito em relação
às demais empresas do mundo. Mas,
segundo Soummo Mukherjee, ana-
lista da Moodys, isso não é ruim. "O
nível Ba3 não é baixo e poucas em-
presas brasileiras estão acima dessa
classificação, cujo grau de investi-
mento começa a partir do nível Aa3",
explica. A Rede Globo, por exemplo,
está classificada como Bal.

Já na Escala Nacional Brasileira,
a Abril está na posição A3.br, um
alto grau (baixo risco de crédito) em
comparação com as demais empresas
brasileiras.

"Os ratings são suportados pela li-
derança da Editora Abril no mercado
brasileiro de revistas, por seu valioso
portfólio de marcas, pela constante

melhoria dos índices de alavancagem
e cobertura demonstrada pela empre-
sa e pelo Grupo Abril nos últimos três
anos, assim como pelos benefícios
com o crescimento mais sustentável
do mercado brasileiro de publicidade,
que tem sido impulsionado por uma

constante expansão da renda real de
consumo brasileira", afirma o analis-
ta Mukherjee.

Segundo a Moodys, os ratings
atribuídos à Abril também refletem
a contribuição da receita publicitária
(40% da receita líquida), a sazonalida-

de dos negócios da empresa e a falta
de transparência na divulgação de su-
as demonstrações financeiras, assim
como sua complexa estrutura acioná-
ria com um alto nível de transações
entre as companhias do grupo.

De acordo com a análise da
Moodys, a liderança de mercado da
Abril levou ao crescimento nas assi-

;naturas em 2007, encerrando o ano
com 3,3 milhões de assinaturas, um
aumento de 4,4% em relação a 2006.
No ano passado, a empresa também
implementou um programa de redu-
ção de custos que trouxe economias
permanentes de cerca de R$ 6o mi-
lhões e também transferiu a distri-
buidora, Dinap, para a subsidiária do
grupo, a Treelog Logística e Distribui-
ção.

Em outubro de 2006, o Grupo
Abril fez um acordo com a Telesp
que, em 2007, a Anatel (Agência Na-
cional de Telecomunicação) aprovou
a participação minoritária no negócio
de TV a cabo e a Editora Abril havia
recebido R$ 163,9 milhões em recur-
sos líquidos da transação.

A dívida total, ajustada no ano pas-
sado, totalizou R$ 923 milhões, dos
quais R$ 90,2 milhões vencerão nos
próximos 12 meses. A Editora Abril
possuía caixa de R$ 238 milhões no
final de 2007, suficientes para cobrir
todas as dívidas de curto prazo.
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