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O grupo Abril deu mais um passo determinante no processo de recuperação de sua saúde 
financeira. Acaba de acertar com um conjunto de bancos credores o alongamento da dívida de 
curto prazo da Editora Abril, superior a R$ 500 milhões. Os débitos tinham vencimentos 
concentrados, o que representava um risco elevado para o negócio. 
 
O Valor levantou detalhes do acerto feito entre bancos e empresa há duas semanas. Ao ser 
procurada, a companhia optou por confirmar as informações e falar abertamente sobre os 
entendimentos com os credores. "É o último grande evento (a renegociação) para a 
reestruturação patrimonial que colocará a empresa em condições normais de operação", afirmou 
Emílio Carazzai, vice-presidente de finanças da companhia. 
 
A reestruturação financeira do grupo começou em 2001 e, no meio deste ano, passou pela 
admissão de um sócio estrangeiro, a americana Capital International. A empresa, gestora de 
fundos de investimento, adquiriu 13,8% da Abril S.A., a holding do grupo (inclusive da Editora 
Abril), por R$ 150 milhões. 
 
Entraram na renegociação com os bancos dívidas num total de R$ 521,7 milhões. A cifra 
repactuada poderá subir a R$ 552,6 milhões com a adesão futura de duas instituições. Os 
principais credores, segundo fontes do mercado financeiro, são Bradesco, Unibanco, o maior 
deles, Banco do Brasil e JP Morgan. Carazzai não fez menção ao nome das instituições envolvidas. 
"Estou proibido por acordo de confidencialidade." 
 
Agora a editora terá praticamente dois anos de carência. A dívida deverá ser paga em três 
parcelas. A primeira, equivalente a 20% do total, só vencerá em dezembro de 2006. A segunda, 
relativa a 40% do débito, vence em dezembro de 2007, e os últimos 40% só terão que ser pagos 
no fim de 2008. Os juros serão equivalentes a CDI mais 2,5% ao ano para os créditos em reais e 
de Libor mais 2,5% para aqueles em dólar; e deverão ser pagos em junho e dezembro de cada 
ano, a partir da metade de 2005. 
 
"A diretriz da negociação foi a nossa capacidade de geração de caixa", explicou Carazzai. Neste 
ano, a geração de caixa (lajida, lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) da 
Editora Abril deverá ser superior a 18% da sua receita líquida, segundo Carazzai. De janeiro a 
setembro, a receita líquida acumulada é de R$ 906 milhões. A margem lajida vem crescendo 
desde 2001, quando foi de apenas 7%.  
 
A assinatura do acordo com os bancos só deve ocorrer no início de 2005. "Com isso, 
reestruturamos 76% da dívida de curto prazo da editora. O que ficam são empréstimos de 
liquidez, para capital de giro", explicou Carazzai. 
 
Segundo o Valor apurou, o alemão Dresdner retirou-se das negociações. Como precaução, os 
demais credores incluíram no acordo uma cláusula que não pe rmite à empresa oferecer condições 
mais vantajosas de renegociação à instituição. 
 
Outras cláusulas do acordo dão aos bancos direito de participar em decisões estratégicas do grupo 
que poderiam afetar a sua capacidade de pagamento. A partir de um determinado valor, novos 
investimentos terão que ser aprovados pelo grupo de credores. "Mas consideramos que o limite 
estabelecido é confortável para que continuemos investimento em modernização", disse o 
executivo. 
 
Em caso de venda de ativos, pela editora, há o compromisso de compartilhar com os bancos os 
recursos levantados para amortizar antecipadamente os débitos. Ficou definido que o excedente 
de recursos acumulados no caixa da empresa, a partir de um limite definido, será revertido para 



as instituições credoras. "Consideramos tudo isso racional e aceitável, porque a intenção é pagar 
a dívida." 
 
Se na editora a dívida parece estar equacionada, na TVA o mesmo ainda não ocorreu. Mas 
Carazzai está otimista. A operadora de TV por assinatura ficou inadimplente em 26 de novembro, 
quando venceu uma dívida de US$ 48 milhões em títulos emitidos no exterior. Originalmente, o 
valor captado foi de US$ 250 milhões, mas a maior parte já foi liquidada. De acordo com ele, 81% 
dos credores já aderiram à proposta de alongar até 2008 o prazo de pagamento. A renegociação 
estaria sendo conduzida pelo Unibanco. "Acreditamos que os demais também aceitarão." 

 
 
Leia Mais 
 
Ática e Scipione foram dadas em garantia 
De São Paulo   
 
O grupo Abril adquiriu, no início deste ano, os 50% do capital das editoras Ática e Scipione que 
pertenciam ao grupo francês Vivendi. Com isso, passou a deter a totalidade do capital das 
editoras de livros didáticos. No entanto, por conta de uma sofisticada operação para financiar a 
aquisição, pode-se dizer que hoje o controle das duas editoras não está nas mãos do grupo, 
embora estejam sob sua gestão. Como resultado da transação, a dívida da Editora Abril foi 
reduzida em quase R$ 100 milhões. 
 
A operação foi explicada nas demonstrações financeiras trimestrais da Editora Abril. As ações da 
Ática e da Scipione foram dadas em garantia ao banco que financiou a compra, diz a empresa. O 
nome da instituição financeira não é revelado. 
 
Ainda nas demonstrações financeiras, a empresa afirma que, enquanto o empréstimo não for 
quitado, o banco poderá vender a Ática e a Scipione a qualquer comprador "por um preço mínimo 
acordado entre as partes". 
 
A editora explica em suas demonstrações financeiras que já devia R$ 99,6 milhões ao referido 
banco, com vencimento em março de 2005. Para refinanciar esse valor, o banco emprestou um 
total de R$ 215,7 milhões diretamente à Ática e à Scipione. Desses, R$ 116,5 milhões foram 
usados para adquirir as participações que pertenciam à Vivendi. Os restantes R$ 99,2 milhões 
foram destinados ao pagamento do que a Editora Abril devia ao próprio banco. 
 
Na prática, a dívida original, de quase R$ 100 milhões, foi transferida da Editora Abril para Ática e 
Scipione, contribuindo para melhorar o seu balanço. As novas condições de pagamento, porém, 
são ma is suaves: dez parcelas semestrais, a partir de março de 2005, com vencimento final em 
setembro de 2009. Os juros são de CDI mais 3% ao ano, a serem pagos semestralmente. 
 
A Abril informa que, na sequência dessa operação, transferiu integralmente a participação que 
detinha na Cedro International, controladora da Ática e da Scipione, para a ATC Trustees Limited. 
Aparentemente, a intenção seria segregar o risco da operação. Mais adiante esclarece que "não 
possui qualquer participação legal no capital da Cedro ", mas tem diretos de veto na indicação ou 
troca de conselheiros da companhia. Tão logo o empréstimo seja quitado, as duas editoras voltam 
para o grupo Abril "sem custos adicionais".  
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