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A IT Mídia, empresa de comunicação integrada, especializada em business to business, acaba de 
ampliar sua atividade com a aquisição da revista e do portal "Agrinova", da CSM Editorial e 
Comunicações. Trata-se de uma transação de R$ 3 milhões que envolve, além da compra, 
investimentos nos dois produtos nos próximos 12 meses. "O agronegócios é um segmento no qual 
ainda não atuávamos e que representa 27% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro", diz o 
presidente da IT Mídia, Adelson de Sousa. A compra foi de 100% dos dois ativos.  
 
Com seis anos de mercado, o grande know-how da IT Mídia está na área de tecnologia da 
informação (TI), setor em que trabalhou até 2001, quando fez a sua estréia em telecomunicações, 
também com revista, site e a promoção de eventos para unir clientes e fornecedores. "Essas três 
ferramentas são o que chamamos de soluções integradas de mídia", explica o presidente.  
 
Em 2002, a empresa percebeu que eram necessárias novas estratégias de ação e se transformou 
numa S/A. 25% do capital da IT Mídia foram vendidos e os outros 75% permaneceram com os 
sócios-fundadores da empresa. "Nessa análise, também descobrimos que era necessário atuar em 
outros setores, além dos dois que já estávamos trabalhando, sempre no business to business."  
 
Ainda no ano passado, a empresa comprou os ativos na área de saúde e governo da Editora Guia. 
"Compramos as revistas e fomos complementando, mas ainda faltava o agronegócio em nosso 
portfólio", argumenta Sousa.  
 
Maior circulação  
 
O objetivo da IT Mídia agora é focar no desenvolvimento da Agrinova - desenvolvendo campanhas 
de marketing, ampliando circulação, contratação de profissionais, etc. Em relação aos eventos 
promovidos pela IT Mídia, eles acontecem na Bahia e o "Agrofórum" já está marcado para agosto 
do próximo ano. "Vamos reunir no Hotel Transamérica da Ilha de Comandatuba os cem maiores 
empresários do agronegócio brasileiro." Os convidados, selecionados pela empresa por meio de 
pesquisas, vão ao evento como convidados. Os patrocinadores, que financiam o evento, expõem 
suas novidades. "É um evento de negócios, o qual realizamos nos mesmos moldes em todos os 
segmentos."  
 
Com a aquisição da nova unidade de negócios, a IT Mídia passa a ser responsável pela edição de 
sete revistas, cinco portais e realiza sete eventos por ano. "Os setores o qual trabalhamos são 
responsáveis, juntos, por cerca de 50% do PIB brasileiro", calcula Sousa. A expectativa, segundo 
o empresário, é aumentar a receita em 10% no prazo de um ano.  
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