
Aumenta quantidade de transações entre jornais 
 
A quantidade de aquisições e fusões entre os jornais aumentou 7% entre janeiro e setembro, 
chegando o número de 33. Mas o valor dos negócios despencou 93% e houve poucos acordos 
notáveis no período (nenhum no terceiro trimestre), entre eles a aquisição do Newsday, da 
Tribune Co., para a Cablevision (US$ 650 milhões). Em 2007, a própria Tribune foi comprada 
pelo magnata dos imóveis e clubes esportivos Sam Zell por quase US$ 4 bilhões.  
 
A quinta maior categoria, a de exposições e conferências, também declinou em volume e 
quantidade, embora tenha realizado 40 negócios, no valor de US$ 712 milhões. Alguns 
destaques dos primeiros trimestres incluem alguns acordos de valor não revelado, como a 
compra da Clarion Events pela VSS, a da Vision Events e Think Service (da Gartner) pela CMP, 
e a venda do portfólio de 38 eventos North American Consumer Shows, do Jegi (US$ 53 
milhões).  
 
Valores  
 
As transações entre revistas B2B, por sua vez, recuaram 36% em quantidade e 87,4% em 
dólares. O maior negócio da área até agora foi a venda da Randall-Reilly Publishing para a 
Investcorp, por menos de US$ 200 milhões. Nada comparável, portanto, à aquisição de US$ 
1,1 bilhão da Advanstar pela VSS no primeiro semestre de 2007.  
 
O setor de revistas de interesse geral, por sua vez, recuou tanto em volume (queda de 95%) 
quanto em quantidade (28,3%), sem registrar nenhum negócio equiparável ao realizado em 
2007 pela Source Interlink, que pagou US$ 1,2 bilhão pela compra do Enthusiast Media Group, 
da Primedia.  
 
Na área de publicações educacionais e profissionais, o Jegi não registrou nenhum acordo acima 
de US$ 24 milhões e mencionou apenas a venda da CQ Press à SAGE. Em 2007, a Apax 
Partners e a Omers Capital Partners fecharam a aquisição da Thomson Learning por US$ 7,75 
bilhões.  
 
Movimento  
 
A categoria de newsletters, que movimentou apenas 11 negócios no valor de US$ 153 milhões, 
foi a única a registrar crescimento tanto em número quanto em volume. As fusões e aquisições 
listadas pelo Jegi incluem a venda da University Health Publishing à MediZine e a da LRP 
Publications à John Wiley.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 out. 2008, Empresas & Negócios, p. C1. 


