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1936
Nascimento
Roberto Civita, filho do ítalo-
americano Victor Civita, nas-
ce em Milão, Itália – depois,
se naturalizaria brasileiro.
Entre 1939 e 1949, vive em No-
va York com a mãe, Sylvana.

1950
Abril
Victor Civita funda, em São
Paulo, a Editora Abril, cujo pri-
meiro título em circulação foi
a revista Pato Donald
Formação
Durante a década de 50 e início
dos anos 60, Roberto Civita
estudou física nuclear,
no Texas e
formou-se em jornalismo na

Universidade da Pennsylvania.
Também fez faculdade de eco-
nomia pela Wharton School e
em seguida e fez pós-gradua-
ção em sociologia.

1968
Veja
Roberto Civita volta ao Brasil.
Por sua iniciativa, é lançada a
revista semanal de informação
Veja, ainda hoje o carro-chefe

da Editora Abril.

1990
No comando
Com a morte do pai, Victor,
Roberto Civita, presidente do
Grupo Abril desde 1982, assu-
me também o comando do
conselho administrativo da
companhia. Lança a Abril nu-
ma série de novas empreita-
das, como a criação da MTV,

primeiro canal segmentado do
País, e a TVA, primeira TV a
cabo nacional.

1999
Crise
Depois de fazer sociedades
com grupos internacionais, a
Abril se endivida em dólar.
Mas a desvalorização cambial
faz a dívida da companhia dis-
parar.

2006
Sócios
Para melhorar a situação fi-
nanceira do grupo, Civita ven-
de, em 2006, 30% da Abril à
companhia sul-africana Nas-
pers.

2013
Doença
Morre em São Paulo, após um
longo período de internação.

Com Roberto Civita no coman-
do, a Editora Abril foi pioneira
no Brasil no lançamento de vá-
rios produtos e serviços. Atual-
mente, além de publicações im-
pressas, o grupo mantém mais
de 80 sites e portais na internet
e também cria conteúdos para
iPad e internet móvel.

Em televisão, numa parceria

com a americana Viacom, a
Abril lançou em 1990 a MTV, pri-
meira TV segmentada do Brasil.

Anos depois, Civita lançou a
TVA, primeira operadora de TV
por assinatura do País. Na mes-
ma década, criou o provedor de
internet BOL (Brasil On Line),
que foi posteriormente fundi-
do com o UOL.

Também nos anos 90, a
Abril iniciou uma série de par-
cerias e sociedades com empre-
sas de mídia internacionais, co-
mo a Time Warner, a Sony Pic-
tures e Disney. O objetivo era
criar canais para TV a cabo bra-
sileira, como a ESPN Brasil e a

HBO Brasil.
Mas, no ambiente de econo-

mia conturbada dos anos 90 e
início dos anos 2000, a TV por
assinatura no Brasil permane-
cia como um produto para pou-
cos. A TVA teve problemas fi-
nanceiros que resultaram em
prejuízos, demissões de funcio-
nários e dívidas para a Abril.

O cenário piorou com a desva-
lorização cambial, em 1999. A
companhia viu sua dívida em dó-
lares disparar. Civita, então, viu-
se forçado a iniciar um proces-
so de venda de ativos, como sua
participação na ESPN Brasil e
no próprio UOL. Somente em
2006 a companhia conseguiu
vender a TVA para a empresa
espanhola Telefônica.

Sócios. Numa tentativa de me-
lhorar a situação financeira do

grupo, Civita vendeu, em 2006,
30% da Abril para a companhia
de mídia sul-africana Naspers.
Como aporte dado pelos estran-
geiros, a empresa conseguiu
uma redução de sua dívida líqui-
da, alongando o perfil para cin-
co anos e diminuindo juros. Em
2007, o saldo da dívida líquida
era de R$ 178 milhões, abaixo

dos R$ 681 milhões de 2006.
Atualmente, a Abrilpar, hol-

ding da família Civita, controla
a Abril S/A e detém o comando
do capital da Abril Educação
S/A – empresa líder em conteú-
do para alunos e professores
dos níveis infantil ao fundamen-
tal. A Abril Educação inclui as
editoras Ática e Scipione (com-
pradas por Civita em 1999) e os
sistemas de ensino Anglo e SER
(adquiridos pelo empresário
em 2010 e 2011), além dos colé-
gios pH, do Rio de Janeiro, e
ETB, de São Paulo.

Em 2010, a Abril Educação
passou a atuar separadamente
da Abril S/A por meio de uma
reorganização societária. No
mesmo ano, 20% das ações da
Abril Educação foram vendidas
para o fundo de private equity
BR Investimentos.

Também naquele ano, o Gru-
po Abril fez a aquisição de 70%
da Elemidia, empresa de mídia
digital em elevadores e painéis.
Os 30% que haviam permaneci-
do com a família Forjaz, funda-
dora da empresa, foram com-
prados em 2012.

Em 2011, a Abril anunciou a
contratação de Fábio Barbosa,
ex-presidente do conselho de
administração do Santander
Brasil, como presidente da com-
panhia. Barbosa respondia dire-
tamente ao presidente do con-
selho, Roberto Civita.

Em seu mais recente balanço,
a Abril S/A registrou receita de
R$ 2,975 bilhões em 2012, queda
de 5,9% sobre o ano anterior. O
lucro líquido foi de R$ 64,2 mi-
lhões no ano passado, ante os
R$ 185, 9 milhões registrado em
2011.

Geraldo Alckmin
Governador de São Paulo
“Era um homem de coragem e
de vanguarda. Tinha amor
pelo Brasil, obsessão pela
verdade e crença inabalável na
liberdade de imprensa.”

Luiz Moan
Presidente da Anfavea
“Raros líderes empresariais
lutaram tanto pela ética

quanto Civita. Foi um
paladino da liberdade de
expressão e um empreendedor
idealista na formação de um
Brasil melhor.”

Joesley Batista
Presidente da holding J&F
“Que seu exemplo de
vida e profissionalismo
sirvam de guia para as
próximas gerações.”

Gabriel Rodrigues
Fundador da
Anhembi-Morumbi
“Perde o Brasil um grande em-
presário da comunicação, aten-
to a todas as áreas que envol-
vem informação, cultura, entre-
tenimento, tecnologia e educa-
ção, que procurava pelas diver-
sas mídias atingir o público in-
teressado em adquirir
conhecimento.”

Sob seu comando, Abril
enfrentou crises e cresceu

TRAJETÓRIA

Morre o empresário Roberto Civita
Presidente do conselho de administração do Grupo Abril e criador de ‘Veja’ tinha 76 anos e estava internado havia três meses

Da Itália
para o Brasil

O empresário Roberto Civi-
ta, diretor editorial e presi-
dente do conselho de admi-
nistração do Grupo Abril,
morreu ontem, às 21h41, no
Hospital Sírio-Libanês, em
São Paulo, de falência múlti-
pla de órgãos. Ele tinha 76
anos e estava internado havia
três meses para a correção de
um aneurisma abdominal. O
corpo do empresário será ve-
lado a partir das 11h de hoje
no Crematório Horto da Paz,
em Itapecerica da Serra.

Civita deixou a esposa, Maria
Antônia Civita, e três filhos:
Giancarlo Civita, vice-chair-
man da Abrilpar, holding da fa-
mília Civita que controla a Abril
S/A e a Abril Educação S/A, Vic-
tor Civita Neto e Roberta Civita.
Giancarlo exerce interinamen-
te a função do pai no comando
do Grupo Abril desde o fim de
março. O empresário dedicou
mais de cinco décadas de sua vi-
da a transformar a editora cria-
da em 1950 por seu pai, Victor
Civita, em um dos maiores con-
glomeradoseditoriais daAméri-
ca Latina. Foi ele quem ideali-
zou e lançou, em 1968, a revista
Veja, ainda hoje o carro-chefe
do grupo. Estudou física nu-
clear, jornalismo e economia,
além de ter feito pós-graduação
em sociologia. Mas considerava-
se, acima de tudo, um editor.

Em nota, o governador de
São Paulo, Geraldo Alckmin
(PSDB), disse que Civita “era
um homem de coragem e de
vanguarda”. “Tinha amor pelo
Brasil, obsessão pela verdade e
crença inabalável na liberdade
de imprensa. Ao idealizar e
criar publicações como Veja,
maior revista de informação se-
manal fora dos Estados Uni-
dos, deu uma contribuição ines-
timável à construção da demo-
cracia brasileira. Nossos senti-
mentos à família e aos amigos.”

Comando. O empresário assu-
miu a presidência do conselho
do Grupo Abril em 1990, após a
morte de Victor Civita. Inicial-

mente, seu plano para a compa-
nhia (que, além da editora, in-
cluía uma indústria gráfica e
um braço de distribuição e logís-
tica) era transformá-la em uma
empresa de capital aberto. Che-
gou a anunciar, em 1994, o cro-
nograma para ir à Bolsa de Valo-
res com 30% do capital do gru-
po, que até então detinha 155
títulos, entre revistas semanais
e mensais, e um faturamento
de US$ 418 milhões (cerca de
R$ 820 milhões em 1993).

Mas a Abril nunca chegou a
fazer sua oferta inicial de ações
na Bolsa. Por causa de uma série
de aquisições e sociedades fei-
tas no início da década, a empre-
sa entrou em um período de ins-
tabilidade financeira (leia abai-
xo). Por isso, durante os anos
em que liderou o grupo, Civita
reduziu o número de publica-
ções para 54 títulos regulares.

Após 23 anos à frente do gru-
po, o empresário conseguiu fa-
zer a receita líquida da compa-
nhia saltar para R$ 2,975 bi-
lhões em 2012, conforme o últi-
mo balanço divulgado.

O empresário diversificou as
áreas de atuação da companhia,
que, além de revistas, passou a
publicar conteúdo e serviços
online e atuar em TV segmenta-
da, comércio eletrônico e na
área de educação (livros didáti-
cos e sistemas de ensino).

Editor. Em entrevista concedi-
da ao Estado em 2010, quando
criou um curso de pós-gradua-
ção em jornalismo em parceria
com a ESPM, o empresário –
nascido em Milão, na Itália, e
naturalizado brasileiro – se de-
finiu essencialmente como um
editor. “A única coisa que eu
sei mesmo fazer na vida é ser
editor, me considero um edi-
tor. E, ao longo desses anos –
estou na Abril há mais de 50 –,
participei da criação de um
monte de revistas.”

Sobre as mudanças dos últi-
mos anos no mercado editorial,
principalmente por causa do
avanço da internet, Civita acre-
ditava que, seja qual for o meio
em que for veiculada, a informa-
ção sempre será um produto co-
biçado. “Acho que haverá mu-
danças impossíveis de se imagi-
nar hoje, mas no conjunto, te-
nho certeza de que a função de
jornalista é necessária, que al-
guém ir buscar a informação é
algo necessário e que os amado-
res não podem fazer isso. Os
amadores, que não têm nada a
fazer na vida a não ser entrevis-
tar gente e ouvir um que acha
isso, outro que acha o contrário.
E quem vai organizar? Quem vai
hierarquizar? Isso é coisa para
jornalista profissional. Não te-

nho dúvida disso”, afirmou.
“Mas a profissão vai ser mo-

netizável? Tenho certeza de
que as pessoas vão estar dispos-
tas a pagar por isso. Porque é
um serviço valioso. E não venha
me dizer que está tudo de graça
na internet. Só se você não tiver
mais nada para fazer na vida.
Mesmo assim, no fim de 12 ho-
ras que você passe na internet,
no fim do dia, você teria uma boa
visão do conjunto? Não. Você
precisa de profissionais para fil-
trar,paraescolher, ponderar. Pa-
ra avaliar. Não tenho nenhuma
dúvida sobre isso. Nenhuma.”

SERGIO DUTTI/ESTADÃO–3/5/2005

● Negócios

Número de publicações
caiu, mas faturamento
anual atualmente está
próximo ao patamar
de R$ 3 bilhões

REPERCUSSÃO

20%
das ações da Abril Educação
foram vendidas ao fundo de
private equity BR Investimentos

70%
é a fatia da Abril na Elemidia, de
mídia em elevadores e painéis

“Acho que haverá
mudanças impossíveis de
se imaginar, mas tenho
certeza de que a função de
jornalista é necessária, que
buscar a informação é
necessário.”

“Não venha me dizer
que está tudo de
graça na internet. Só se
você não tiver mais nada
para fazer na vida.”
Roberto Civita
EMPRESÁRIO

Multifacetado.
Civita estudou
física nuclear,
jornalismo,
economia e fez
pós-graduação
em sociologia
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A8.




