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O valor das fusões e aquisições na indústria européia de mídia cresceu 52%, para 24,7 
bilhões de euros (US$ 29,9 bilhões), no ano passado, indicou um estudo divulgado 
ontem pela consultoria PricewaterhouseCoopers LLP . Segundo o estudo, foram as 
compras dos fundos de investimentos que levaram à maior procura por empresas de 
mídia. O número de acordos cresceu 61% sobre 2004, com 156 acordos de compra e 
venda de empresas fechados no ano passado, ante 97 em 2004, informou a 
consultoria no seu relatório anual. Do total de acordos, 10 excederam o valor de 500 
milhões de euros, em comparação a oito que tiveram esta magnitude em 2004.  
 
“As empresas decidiram reforçar estratégias já existentes de compras, em sua maioria 
de empresas de valor médio ou baixo, ao invés de fazerem aquisições que 
significariam mudanças radicais”, informou a PwC no estudo. O incremento de valor 
das empresas de mídia nos acordos europeus reflete um aumento de gastos de 25% 
dos fundos de investimentos, que destinaram 9 bilhões de euros a aquisições no ano 
passado. Além disto, também refletem maior movimentação em compra e venda de 
empresas da Internet. Em outubro de 2005, a norte-americana e-Bay Inc. pagou US$ 
3,3 bilhões na Skype Technologies Inc. , sediada em Luxemburgo. 
 
Quando levadas em conta somente as transações na Europa continental, ou seja, 
excluídos Reino Unido e Irlanda, as compras e vendas de empresas de mídia 
cresceram para 89 negócios, ante 54 em 2004. O valor dos negócios dobrou para 16,5 
bilhões de euros em 2005.  
 
Em 2006, indica o relatório, os fundos concentrarão a atenção na aquisição de revistas 
e empresas de pesquisas. A primeira oferta deste ano, avaliada em US$ 8,8 bilhões, já 
foi feita nesta semana, quando sete fundos de aquisições, liderados pela Kohlberg 
Kravis Roberts & Co ., fizeram proposta na holandesa VNU NV , dona da revista 
Bilboard e do instituto de pesquisas de mercado ACNielsen .  
 
Os economistas da Merrill Lynch & Co. disseram-se “otimistas” com o mercado de 
mídia, especialmente da Europa continental. Eles citaram um “cenário positivo”, e um 
crescimento nos lucros “acima da média de mercado”. Para o setor de Internet, o 
estudo prevê que em 2006 as empresas serão mais cautelosas em comprar 
companhias de conteúdo. “Mesmo que algumas empresas de telefonia comprem 
companhias da Internet, esperamos poucos acordos neste ramo”, diz o relatório. Em 
2005, o maior acordo no Reino Unido foi a compra da IIR Holdings Ltd . pela Informa 
Plc , por 1,1 bilhão de euros. 
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