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Abril podevenderunidades, diz presidente
Pedido de recuperação judicial, aceito nesta quinta, foi reação a risco de paralisia das atividades, afirmaMarcos Haaland

entrevista
marcos haaland
-Nelson de Sá

São Paulo Há menos de um
mêscomopresidentedaAbril,
Marcos Haaland diz que seu
planopara o grupo “podeou
nãoincluiravendadealguns
itens, de áreas denegócio”.
O plano será apresentado

aoscredoresdaquiadoisme-
ses, como resultado do pe-
dido de recuperação judici-
al, aceito nesta quinta-feira
(16) pela Justiça. O grupo de-
veR$ 1,6bilhão.
SóciodaconsultoriaAlvarez

&Marsal, contratadapela fa-
mília controladora da Abril,
Haaland diz que fez o pedi-

do porque “sentiu que tinha
o riscode fornecedores eou-
troscomeçaremabuscarati-
vos da companhia”.

*
Foi um problema imediato
com os credores que levou
à decisão de pedir a recupe-
ração judicial? Não é segre-
doqueaAbril vempassando
por dificuldade. Os resulta-
dos financeiros têmmostra-
doquedadereceitaeaumen-
todoprejuízo.Houveoutros
esforços de redução de cus-
to, ao longo do tempo, mas
ela aindanão chegou.
Não tinha chegado a um

pontodeequilíbrio.Continua-
vaprecisandodecapitaldegi-
roparasustentarodéficit. Is-

sochegouaumpontoemque
fornecedorescomeçaramafi-
car insatisfeitos, irrequietos.
Agentetemcréditocomal-

gunsfornecedores,principal-
menteparaagráfica,quesão
os insumosprincipais.
Enfim,agentesentiuqueti-

nhaoriscodeessegrupo,for-
necedoreseoutros, começar
abuscarativosdacompanhia
e pôr em risco a continuida-
de operacional.
Entãoagentepediuoinsti-

tuto da proteção judicial pa-
ra poder negociar comesses
credoressemaameaçadepa-
radadas operações.

A distribuidora de revistas
não serve só aos títulos da
Abril. Há risco para as ou-

tras? Agenteestáatéemcon-
tatocomoutraseditorasquea
gentedistribui.Aoperaçãode
distribuição continua. O que
a gente está é reformulando
aoperaçãoparaeladeixarde
serdeficitária. Esse éo foco.

Éumadasoperaçõesmaiscus-
tosas. Haverá umesforço es-
pecífico emdistribuição? É
umesforçoemtodasas fren-
tes. As três áreas de negócio,
publicação,gráficaedistribu-
ição, serão focosnossospara
reestruturação.
Adistribuiçãotemsidoum

problemaporqueéumnegó-
ciodevolume, eovolumede
mídia impressa se reduziu.
Por isso precisa redesenhar
onegócio.

Quais títulos permanecerão
impressos? Superinteressan-
te, Veja, Exame, Saúde, Clau-
dia, Quatro Rodas. Todos os
títulosemqueaempresaé lí-
der nos seus segmentos.

O Guia do Estudante tam-
bém? Continua, inclusive
há um evento grande em se-
tembro.Agente temumasé-
rie de eventos confirmados,
atéofimdoano.OGuianãoé
umapublicaçãoregular.Afor-
madeproduçãopodemudar,
mas ele continua ativo.

Osr.estavanoeventoMaiores
&Melhores,daExame? Esta-
va, foiumsucesso,emprestí-
gio: dos 21prêmios, 19 foram
recebidospelosCEOsdasem-
presas.Éextremamenterele-
vante e vai continuar.

Quais são os títulos em que
estáapostandomais, empu-
blicidade? Os títulos princi-
pais,defoco,sãoVeja,Exame,
Claudia,QuatroRodas,Saúdee
Superinteressante.Derelevân-
cia,decirculação,depresença
nãosóimpressacomoonline.
Temos 41milhões de usuá-

rios no Facebook, 7milhões
naVeja,4milhõesnaExame.
Nossites,600milhõesdevisi-
tantesúnicos.São30%amais
emrelação a 2017.
OproblemadaAbrilnãoes-

tánosprodutos.Estánaestru-
tura de capital, que é o que a
genteestáaquiparatrabalhar.
E no equilíbrio econômico e
financeiro, que a redução de
títulos já endereçou.

Hápossibilidadedevendado
grupo como um todo ou de
parte dele? Olha, isso tudo
vai estar refletido no plano
de recuperação que a gente
temdeapresentarem60dias.
Esseplanovaicolocarafor-

madepagamentoqueagente
vaifazeraoscredores,quepo-
de ou não incluir a venda de
algunsitens,dealgumasáreas
denegócio daAbril.
Não existe nenhuma pro-

posta na mesa. Se existisse,
não precisaria da recupera-
ção,agenteestarianegocian-
do comocomprador.

Osr. já participoudeproces-
sos semelhantes emdiferen-
tes empresas. É a primeira
de mídia? O know-how da
operação a gente tem parci-
almente, mas toda a experi-
ênciaacumuladaestádentro
daprópria empresa.
Agentefazumcomplemen-

to dos “skills”, da capacidade
queaempresatem,comanos-
sacapacidadedegerirumacri-
se,principalmentefinanceira.

Éaprimeiracommídia? Não,
aAlvarez&Marsal temexpe-
riência com mídia, mundi-
almente, emdiversos casos.

Qual é a análise que o sr. faz
do setor demídia, não só no
Brasil? O mundo está mu-
dando,amaneiradeconsumir
a informaçãoestámudando.
Oqueagente temdeende-

reçarécomomonetizarege-
rarvalornaproduçãoedistri-
buiçãodeinformação.Esseé
odesafio,nãosónossocomo
dasoutrasempresas.Agente
está analisando casos mun-
dialmente, casos de sucesso,
casos de fracasso, para dese-
nharonovomodelodaAbril.

marcos haaland, 53
é diretor-executivo na alva-
rez &Marsal, tendo atua-
do na reestruturação de em-
presas de gás, açúcar e ou-
tras; antes da a&M, traba-
lhou na consultoria Booz, al-
len &Hamilton; formado em
engenhariamecânica pe-
la Unicamp, tem pós-gradua-
ção pela Universidade de illi-
nois e pela insead (Sorbonne)

Convida o público interessado a participar da Audiência Pública que esta Comissão realizará tendo como objeto expor
e debater a seguinte matéria:
· PL 107/2018 - Autor: Ver. José Police Neto
“Autoriza o Poder Executivo a prorrogar o prazo dos termos de permissão de uso e concessões administrativas de áreas
públicas municipais ao Ipê Clube e dá outras providências.”
Data: 21 de agosto de 2018 Horário: 19h00
Local: Ipê Clube - Rua Ipê, 103 - Vila Clementino

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

ASPDM–ASSOCIAÇÃOPAULISTAPARAODESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA-HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA, convida as
empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE

nº 009/2018, realizado para a Contratação de Serviços de Sessões de
Hemodiálise à Beira Leito. Para informações e condições de participação
favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/AME Taboão da Serra, convida as empresas
interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº 004/2018,

realizado para a Contratação de empresa especializada em Portaria e
Controlador de Acesso. Para informações e condições de participação
favor acessar o site: www.publinexo.com.br/privado

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A Empresa Supermercado Souza Bueno Ltda,
CNPJ n° 02.522.473/0001-84 e Inscrição Estadual n°
472.005.448.118, estabelecida na Rua Padre Nicolau,
25 - Centro - Nazaré Paulista/SP - DECLARA: para
os devidos fins de direito o extravio das Leituras X e as
ultimas reduções Z das impressoras Z ZPM/1FIT LOG-
GER ZP 040701594, ELGIN FIT EL10900000000015654,
TMH600 FBII EP051020000000003013 e ZPM-
300 ZP061200000000009637. As ocorrênc ias
encontram-se registradas na Delegacia de Policia
Nazaré Paulista sob n° 543/2018 e 572/2018.&nbsp

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVI-
MENTO DA MEDICINA/AME Taboão da Serra, convida as
empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE

nº 005/2018, realizado para a Contratação de empresa especializada
em Vigilância. Para informações e condições de participação favor
acessar o site: www.publinexo.com.br/privado

FUNDAÇÃO ATAULPHO DE PAIVA
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 - CONVÊNIO 797508/2013
A Fundação Ataulpho de Paiva avisa aos interessados que fará realizar no dia 20 de
setembro de 2018 às 14:00 horas, Licitação na modalidade Concorrência Pública do
tipo Menor Preço Global, visando a Aquisição de Sistema de Codificação e Gravação
de Ampolas, conforme especificações contidas no Anexo I –Especificações. Sessão
de abertura das propostas no dia e hora acima marcados, na Av. Pedro II, 260, São
Cristóvão, Rio de Janeiro. Retirada do Edital e Anexos, bem como maiores esclare-
cimentos poderão ser obtidos no mesmo endereço, junto a Comissão de Licitação.

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2018
GERMANO GERHARDT FILHO - Presidente


