mídia
da Universidade Columbia. No Brasil,
foi um dos responsáveis pela criação do
Instituto de Altos Estudos em Jornalismo
da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), do qual era membro do
conselho deliberativo. Durante a III Conferência Legislativa sobre Liberdade de
Imprensa, em Brasília, em 2008, Roberto Civita resumiu esse compromisso com
o jornalismo, a liberdade de expressão e
a livre iniciativa: “A livre manifestação
do pensamento e a liberdade de imprensa,
porém, não constituem um fim em
si mesmo, mas sim
um meio imprescindível para garantir a sobrevivência de uma sociedade livre e democrática. Existe uma indissolúvel interdependência entre democracia, liberdade de imprensa e livre iniciativa, o conhecido
tripé que envolve
uma das mais extraordinárias simbioses do
mundo moderno.”

memória

pa
ra

fin

s

O legado da era RC

ed
u

ARQUIVO M&M

ca

cio

na

is.

42

Repercussão
Dirigentes, profissionais do setor e políticos lamentaram a morte de Civita. A
presidente da República Dilma Rousseff
emitiu nota oficial em que ressaltou que,
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Roberto Civita transformou o Grupo Abril em um conglomerado multimídia
e alavancou a empresa às maiores companhias de conteúdo do mundo

lidade. Atento às mudanças de mercado,
Roberto Civita entendia que o meio vinha passando por transformações muito profundas e que conteúdo multimídia, interatividade e diálogo com o leitor
fazem parte das revistas após o advento
das novas tecnologias e que a leitura dos
títulos em tablets seria o futuro inevitável
do meio. Em participação no MaxiMídia
2010, Roberto Civita afirmou que a tecnologia “não é um problema. É um mundo novo cheio de novas oportunidades”.
“Estou fazendo revistas há 50 anos. Destes, em 48 anos fazíamos texto e ilustração, texto e infográfico, desenho, fotografia. E, se tinham cartas à redação, publicávamos. Agora não podemos mais fazer
assim”, afirmou, na ocasião.
A trajetória da Abril nas duas décadas
sob o comando de Roberto Civita soube,
além de aproveitar as oportunidades que
as mudanças trouxeram, incorporá-las ao
negócio. Em sua gestão, a Abril participou
de momentos decisivos do mercado, com
a criação da MTV Brasil, o investimento
no mercado pontocom, com a criação do
Bol e, posteriormente, associação junto ao
Grupo Folha para o lançamento do UOL,
e a entrada no mercado de TV por assinatura, com a TVA e DirecTV, posteriormente repassados pelo Grupo Abril a outros
players. Mais recentemente, o grupo fez
uma bem-sucedida incursão em novos
meios, como digital mídia out-of-home,
com a aquisição da Elemidia, e, sobretudo,
nos negócios de educação, com o spin-of
da área, que envolve marcas como Ática
e Scipione; Anglo, Ser, Maxi, pH e GEO,
os sistemas Anglo Vestibulares e o Cur-
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ssim como seu pai, Roberto Civita
também assinava bilhetes e memorandos internos com as iniciais de seu
nome. Em 1990, quando assumiu o posto de Victor Civita, fundador da Abril, como sucessor familiar da editora, dividiu a
companhia em duas eras: a VC e a RC. A
Era RC terminou no domingo 26 de maio,
quando Roberto Civita morreu, de falência múltipla dos órgãos, após três meses
de internação em virtude de complicações após cirurgia para colocação de um
stent abdominal.
À frente do Grupo Abril desde 1990, Roberto Civita foi responsável por transformar a Abril — que já era a maior editora
de revistas do País — em uma companhia
multimídia, com frentes não apenas em
comunicação, mas também em educação e no mercado de livros. No ano passado, a receita líquida da Abril S/A foi de
R$ 2,98 bilhões e a da Abril Educação, R$
883 milhões. Sua trajetória, no entanto,
começa com sua grande paixão: revistas,
negócio do qual nunca se afastou, tendo
sido editor responsável pela Editora Abril
até a sua morte.
A relação de Roberto Civita com o
mundo das revistas começou logo após
ter retornado da temporada em que morou nos Estados Unidos para estudar. Em
1958, ao dar os primeiros passos na Editora Abril, fez parte das equipes criadoras de títulos que entraram para a história do jornalismo e do mercado editorial
brasileiro, entre eles as revistas Claudia,
Quatro Rodas, Realidade, Exame e Veja,
carro-chefe da empresa, com mais de um
milhão de exemplares semanais na atua
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so e Colégio pH e outros colégios e escolas de idiomas. Em 2011, a Abril Educação fez oferta pública de ações e captou,
na ocasião, R$ 371,13 milhões (veja linha
do tempo ao lado). Além disso, também
mantém negócios nas áreas gráfica e de
logística. O volume de operações e o papel da companhia no Brasil permitiram
que, em 2006, o grupo sul-africano Naspers comprasse 30% da Abril, na maior
transação feita após a abertura das companhias de mídia à participação de capital estrangeiro, em 2002.
Democracia e livre iniciativa
Mesmo que os negócios tivessem se
diversificado, fazer revistas e defender o
jornalismo e a livre iniciativa eram parte das atividades cotidianas de Roberto
Civita, ressaltaram publicamente todos
que lamentaram sua morte. “Temos um
monte de gente que se orgulha dos valores da Abril, da honestidade, do compromisso com a verdade, com a verificação,
enfim, com a ética permanente. Isso é o
DNA da empresa. Temos revistas em que
as pessoas podem acreditar, isso é o nosso maior ativo”, afirmou Civita, em 2010.
Seu engajamento o levou a participar de
entidades e organismos importantes para a regulação e manutenção dos valores
do mercado editorial. Roberto Civita fazia parte do Conselho Superior do Instituto Verificador de Circulação (IVC), assim como era membro do Board of Governors do Lauder Institute, do Wharton
Advisory Board, da Câmara de Mantenedores do Instituto Millenium e do conselho de visitantes da Escola de Jornalismo
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ração de Roberto Civita há 27 anos, o ex-presidente do Grupo Abril tinha “uma
combinação ímpar de empreendedorismo e visão jornalística”, o que levou o grupo “a um patamar internacional de qualidade e relevância. Sem dúvidas, um legado que por muito tempo será inspiração
pra todos nós, editores de revistas”, afirmou, em comunicado oficial.
Daniel Slaviero, presidente da Associação Brasileira de
Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), ressaltou que “Civita tinha como marcas pessoais o otimismo e a coragem
com que defendia suas crenças; foi um pregador incansável de princípios democráticos,
da livre iniciativa e da liberdade de imprensa”. Carlos Fernando Lindenberg Neto, presidente da Associação
Nacional de Jornais
(ANJ), apontou
que Roberto Civita “foi essencialmente um
editor, como ele
mesmo gostava de se
classificar. Com seu falecimento, o Brasil perde um editor
fundamental para a formação do
País que somos hoje”.
Para o presidente das Organizações Globo, Roberto Irineu Marinho, Civita “deu uma contribuição
ímpar ao jornalismo brasileiro” e
“foi um defensor intransigente da
liberdade de expressão, jamais deixando
de advertir que sem ela não há cidadania plena”. Fábio Barbosa, presidente executivo da Abril S/A desde 2011, afirmou,
também em nota, que “Roberto Civita foi
uma das personalidades mais importantes da história do jornalismo brasileiro e
fará muita falta ao País” e que o grupo vai
“trabalhar para continuaro seu legado”.
Paulo Skaf, presidente da Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp), declarou que Civita “esteve na
vanguarda não apenas da defesa da liberdade de imprensa, mas também na
edificação de valores republicanos fundamentais”. Para Skaff, “o Grupo Abril
perde um grande editor, e o Brasil, um
de seus mais corajosos jornalistas”. Para

Luiz Lara, presidente do Conselho Superior da Associação Brasileira de Agências
de Publicidade (Abap), Civita teve um papel central na história do mercado publicitário e das agências de propaganda. Em
entrevista durante o 27º Prêmio Abril de
Publicidade, na terça-feira 28, Lara afirmou que “nós não teríamos chegado até
aqui e prosperado não fosse o empreendedor com a capacidade de Roberto Civita” (leia cobertura do Prêmio Abril à pág.
19). O Sindicato das Agências de Propaganda de São Paulo (Sinapro-SP) também emitiu nota de pesar, assinada por
Geraldo De Brito, onde destaca que Civita “tornou-se um baluarte da defesa da
democracia e da luta contra a corrupção”.
Sucessão
Interinamente no lugar de Roberto Civita desde a última semana de março,
Giancarlo Civita, seu filho e terceira geração familiar no comando da empresa,
permanece como presidente do Conselho
de Administração do Grupo Abril, diretor
editorial da Abril e chairman da AbrilPar,
holding que administra os negócios da
família Civita nas área de comunicação,
mídia e educação entre outras.
Segundo Giancarlo Civita, “nosso pai era
um entusiasta do Brasil. Durante toda sua
vida ele mostrou em atos e palavras que
uma nação de verdade, viável e justa não
nasce ao acaso. Ela precisa ser construída. Ele tinha certeza de que as ferramentas para isso são a educação e a liberdade
de expressão. A esses dois fundamentos,
que ele via como inseparáveis, nosso pai
dedicou sua vida”. Em pronunciamento
oficial, o sucessor de Roberto Civita afirma que os filhos reiteram “o compromisso que já havíamos feito a ele, de perseverar na busca da verdade, na melhoria da
qualidade de vida dos brasileiros e no fortalecimento das instituições democráticas
no Brasil. Esse foi o legado que ele recebeu
do nosso avô, Victor Civita. Esse é o legado que eles nos deixou. Vamos ser fiéis a
ele”. Em 2010, Roberto Civita falou sobre
sucessão: “espero que meus filhos sejam
os guardiões da chama. Se eles vão fazer
ou não vocês me avisem depois”.

s.

dos, Henrique Alves (PMDB/RN), que
afirmou Civita ter criado “um império da
boa comunicação no País, no tocante a informação, cultura, entretenimento, tendo
como exemplo maior
e inigualável a revista
Veja”. O governador
de São Paulo, Geraldo Alckmin, ressaltou o lega-

1950 Roberto Civita
chega ao Brasil, onde
fica até 1953, quando
retorna aos Estados
Unidos para estudos
1953 Termina as
faculdades de jornalismo e
economia na Universidade
da Pensilvânia
1958 De volta ao País,
inicia sua trajetória na
Abril

ut

1960 Lança a revista
Quatro Rodas
1961 Chega ao
mercado a revista
feminina Claudia
1966 Cria a revista
Realidade, referência
de jornalismo em
profundidade no Brasil
1967 Abril lança
Exame
1968 Começa a
circular a semanal Veja,
título que viria a se
tornar o maior sucesso

A

1936 Roberto Civita
nasce em Milão
1939 A família Civita
muda-se para Londres
e, depois, Nova York,
escapando do fascismo
1949 Victor Civita
chega ao Brasil e lança
a Editora Abril
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Assista ao vídeo com trechos da entrevista
de Roberto Civita no Papo de CEO, no
MaxiMídia 2010 em http://migre.me/eMwN6

de circulação da Editora
Abril, com mais de um
milhão de exemplares
nos dias atuais
1975 Lança a versão
brasileira de Playboy
1982 Em preparação à
sucessão, Victor Civita
separa os negócios do
grupo entre os dois
filhos, Roberto e Richard
Civita
1985 Veja recebe
o prêmio Veículo do
Ano, da Associação
Brasileira de
Publicidade
1985 Victor Civita cria
a fundação que leva o
seu nome
1986 É lançado
o Prêmio Abril de
Publicidade
1990 Morre Victor
Civita. Roberto Civita

assume a presidência
do grupo
1990 Chega ao Brasil
a MTV

1991 A Abril entra
nos negócios de TV por
assinatura, com a criação
da TVA, que passou ao
controle à espanhola
Telefonica em 2012
1995 Cria o Brasil
On Line (BOL); um ano
depois, funde-o ao UOL,
em sociedade com o
Grupo Folha
1996 Lança a DirecTV
Brasil
1997 Recebe o título
Doutor Honoris Causa,

da Fundação Cásper
Líbero
2002 Recebe a
comenda da Ordem
do Rio Branco, pelo
Itamaraty
2003 Repassa sua
participação no UOL
para a Grupo Folha
2006 O grupo sulafricano Naspers
compra 30% do capital
da Abril
2006 É criada a DGB,
holding que reúne quatro
empresas de logística
e distribuição da Abril,
entre elas a Dinap
2006 É
homenageado como
Conselheiro Emérito da
ESPM
2007 Compra a
Fernando Chinaglia
Distribuidora

2010 Abril faz spinof da área educacional,
com a criação da Abril
Educação
2011 Abril Educação
faz IPO e capta R$ 371
milhões
2013 Morre, em São
Paulo, aos 76 anos; seu
filho Giancarlo Civita
assume a presidência
do conselho de
administração, a
direção editorial da
Abril e a presidência da
AbrilPar, holding que
concentra os negócios
da família
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do de Civita: “que ele influencie gerações e gerações de brasileiros por
esse apreço à docência e liberdade
de imprensa”. O prefeito de São Paulo
e ex-ministro da Educação Fernando Haddad lembrou que “uma das
características do Grupo Abril foi
compromisso de longa data com
o setor educacional”.
O mercado deu destaque às
suas contribuições para o setor
de revistas e para as comunicações no País. Para Frederic Kachar, diretor-geral da Editora
Globo e presidente da Associação Nacional de Editores
de Revistas (Aner), entidade criada com a colabo-
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“sob o seu comando, a Editora Abril consolidou-se como uma referência.” Também emitiram nota oficial o presidente da Câmara dos Deputa-
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