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Naspers prepara novas 
aquisições no Brasil
Maior holding de comunicação do continente africano  
busca oportunidades de crescimento nos países do Bric
Robert Galbraith

O grupo sul-africano de mídia 
Naspers foi apresentado ao Bra-
sil no início de 2006, ao investir 
cerca de US$ 400 milhões na 
compra de 30% das ações do 
Grupo Abril, tirando proveito da 
lei que passou a permitir a par-
ticipação do capital estrangeiro 
em empresas jornalísticas. Sem 
mais nenhum movimento que 
chamasse atenção desde então, 
a empresa montou uma base 
em São Paulo, sob comando do 
executivo Anderson Thees, que 
tem feito inúmeras visitas a em-
presas do setor em todo o País, 
mapeando o mercado e ajudan-
do seus colegas sul-africanos a 
descobrir novas oportunidades 
de investimento.

Neste ano a empresa adqui-
riu uma participação de 49% 
na Compera nTime, provedora 
de serviços de valor agregado 
para telefonia celular que atua 
também nos EUA, México, 
Argentina, Peru e Uruguai. A 
próxima tacada pode acontecer 
em breve, segundo recentes 

declarações do presidente exe-
cutivo do grupo, Koos Bekker, 
à agência Reuters. “Nós gosta-
ríamos de encontrar mais ativos 
no Brasil, se pudermos”, disse 
Bekker, colocando a China e a 
Rússia como os mercados em 
que a Naspers também deseja 
incrementar seus negócios, 
além da Índia. Ressaltando o 
crescimento dessas economias, 
Bekker afirmou que a desacele-
ração do consumo na África do 
Sul pode afetar os resultados 
do grupo e que a saída tem sido 
mesmo apostar em mercados 
emergentes. No que tange a isso, 
Bekker revelou que a empresa 
também quer expandir a Allegro 
— sua unidade de negócios de 
internet, que opera platafor-
mas de comércio eletrônico na 
Hungria e na República Tcheca 
— para outras partes do Leste 
Europeu. Bekker está na função 
de principal executivo do grupo 
desde 1997 e faz parte do comitê 
organizador da Copa do Mundo 
de 2010, na África do Sul.  

A preocupação com uma 
possível recessão sul-africana 
provém do fato de que a em-
presa tem hoje 72,7% de seu 
faturamento no país, além de 
participações em empresas dos 
seguintes países, além dos já 

citados: Chipre, EUA, Grécia, 
Holanda, Polônia e Tailândia. Na 
África do Sul, o grupo controla 
80% da rede de TV paga Multi-
choice África.

Na mídia impressa, detém 
os jornais Rapport, Beeld, City 

TV Esporte Interativo turbina web
Diante de uma comunidade 

de 121 mil membros no Orkut, 
a maior entre as 215 que se 
formaram em torno da TV Es-
porte Interativo, os sócios da 
emissora fundada no início de 
2007 se inspiraram para criar 
um portal que oferecesse as 
mesmas ferramentas para seus 
usuários realizarem os debates 
em torno da programação. Após 
oito meses de desenvolvimento 
e R$ 600 mil investidos, o novo 
portal entrou no ar no fim de 
semana passado e espera em 
breve ter no Esquadrão, nome 
dado à comunidade virtual, pelo 
menos o mesmo número de ca-
dastrados no Orkut.

Dentro da proposta de inte-
ratividade que norteia o canal, 
todos os usuários criarão auto-
maticamente uma conta virtual 
de pontos, que poderão ser tro-
cados por brindes. A Embratel, 
por exemplo, pontuará todos 
os números cadastrados que 
realizarem chamadas usando 
seu código de longa distância. 
Além disso, seguindo exemplos 

como o site Overmundo, de 
Hermano Viana, seus par-
ticipantes poderão inserir 
conteúdo participativo e 
serem graduados à medida 
que essa contribuição seja 
relevante e regular.

O projeto do novo por-
tal começou a ser desen-
volvido em novembro do 
ano passado, tendo como 
principais articuladores 
Fabio Medeiros, diretor de 
conteúdo da TV Esporte 
Interativo; Miguel Cariello, 
gerente de novas mídias; 
e Renata Moraes, respon-
sável por gerenciar todo o 
desenvolvimento do novo 
portal. Cariello e Renata fo-
ram trazidos especialmente 
para o projeto, vindos da 
Globo.com e da Coca-Cola, res-
pectivamente, com a missão de 
conceber e desenvolver o portal. 
“Queremos mudar o paradigma 
de um portal de esportes ofere-
cendo conteúdo, uma rede social, 
possibilidade de reconhecimento 
e a produção de conteúdo pelo 

próprio usuário”, explica Edgar 
Diniz, presidente da emissora. 
Para cuidar de sua comercializa-
ção foi contrato Roberto Maielo, 
que veio do portal Terra.

A emissora também come-
mora a entrada da Gillette como 
nova cotista de seu pacote de 

futebol, que inclui as transmis-
sões dos campeonatos italiano 
e inglês, da Copa da Espanha 
e das eliminatórias européias 
e sul-americanas (menos os 
jogos do Brasil) para a próxima 
Copa do Mundo. Renovaram 
Embratel, TIM, Century e Spor-

ting Bet. Diniz afirma que 
as recentes contratações de 
Robinho, Deco, Jô e o técnico 
Luís Felipe Scolari pelo fu-
tebol inglês — 21 brasileiros 
no total — darão ainda mais 
visibilidade para as transmis-
sões. A TV Esporte Interativo 
alcança hoje os domicílios via 
antenas parabólicas — as es-
timativas desse mercado vão 
de 12 a 18 milhões de domicí-
lios atendidos —, além de 12 
milhões via rede UHF.

Para incrementar a vi-
sibilidade do canal, há hoje 
acordos com as redes abertas 
Bandeirantes e Gazeta (de 
São Paulo), que abrem es-
paço em sua grade de fim de 
semana para transmitir jogos 
em parceria com a TV Espor-

te Interativo, dona dos direitos 
para TV aberta. A TV Esporte 
Interativo declara ter faturado 
R$ 16,5 milhões no primeiro 
semestre deste ano, contra R$ 
8,6 milhões nos primeiros seis 
meses de 2007.

Robert Galbraith

Fabio Medeiros, Renata Moraes  e Miguel Cariello: novo portal e promoções
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Press, Daily Sun, Die Burger, 
The Witness e Volksblad, além 
de 18 títulos de revista, incluindo 
a versão local da Men’s Health. 
A Naspers também traz em seu 
portfólio doméstico 15 empresas 
de internet e serviços para celu-
lar. Segundo o posicionamento 
da empresa, descrito em mate-
rial institucional, sua atuação é 
voltada para criação de conteúdo 
de mídia, criar marcas a sua 
volta e gerenciar diversas pla-
taformas de distribuição. Nesse 
contexto, o grupo se divide nos 
segmentos de mídias impressa e 
eletrônica, que operam com os 
nomes Media24 e MIH Holdings, 
respectivamente. A MIH respon-
deu por 65% do faturamento do 
grupo em 2007 e 80% do lucro, 
enquanto a Media24 respondeu 
pelo restante.

Origem quase centenária
O grupo Naspers foi fundado 

em 1915, época em que o país co-
meçava a fundamentar as raízes 
que consolidariam o apartheid 
na segunda metade do século 20, 
com restrições legais de convívio 
social entre brancos e negros. A 
sigla Naspers deriva do termo 
De Nasionale Pers — imprensa 
nacional, em africâner —, com 
o objetivo de defender a causa 
dos descendentes de holande-
ses, derrotados pelos ingleses 
na Guerra do Bôeres, no final 
do século anterior. O primeiro 
jornal editado foi o De Burger (O 
Cidadão), mas logo se expandiu, 
criando sua primeira revista 

semanal, De Huisgenoot. (O Com-
panheiro de Casa). Em 1918 criou 
uma editora de livros chamada De 
Burger Boekhandel.

A entrada no ramo da mídia 
eletrônica aconteceu em 1985, em 
conjunto com outras empresas de 
mídia sul-africanas na criação da 
primeira rede de TV a cabo do país, 
a M-Net. Em 1993, um ano antes do 
fim do apartheid, com as primeiras 
eleições multirraciais, a M-Net foi 
dividida em duas unidades. A M-
Net passou a ser apenas um canal 
enquanto o sistema de gestão de 
assinaturas, distribuição de sinal e 
serviços de telefonia móvel passou 
a ser uma empresa independente, 

batizada MultiChoice Limited. 
A então Nasionale Pers colocou 
suas ações na bolsa sul-africana 
(JSE), em 1994, e a partir de 
1998 o grupo passou a assinar 
como Naspers.

A primeira aquisição no exte-
rior aconteceu em 2001, na China, 
com a incorporação de 46,5% da 
Tencent Holdings Limited, opera-
dora de mensagens instantâneas 
chamada QQ, mercado que a Nas-
pers controla até hoje no país. Na 
Rússia, a entrada se deu em janei-
ro do ano passado, com a compra 
de 30% da Mail.ru, operadora de 
mensagens instantâneas na inter-
net e em telefonia móvel.
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