


Como passar

O presidente da ANJ - Associação Nacional de Jornais e diretor-presidente do

Grupo KBS, Nelson Pacheco Sirotsky, tem uma longa intimidade com o universo da

comunicação. Não apenas pelo tempo que se dedica ao setor, mas porque traz no sangue

a herança de uma família que criou e desenvolveu uma das maiores e mais respeitadas

organizações de mídia do Brasil — a partir do pioneirismo de seu pai, o saudoso

Maurício Sirotsky Sobrinho, e de seu tio, Jayme Sirotsky.

Nelson passou por diversas áreas e funções dentro da RBS antes de assumir a

liderança do grupo, que hoje congrega seis jornais, 18 emissoras de TV afiliadas à

Rede Globo, 26 emissoras de rádio, um portal de internet, duas emissoras locais de

televisão, uma gravadora, uma operação dedicada ao segmento rural e uma empresa de

logística — além da Rede Gaúcha Sat de Rádio, com 123 emissoras afiliadas em dez

estados brasileiros.

Além de tocar ativamente os negócios da família Sirotsky, dom que herdou de seu pai,

Nelson incorporou as virtudes de liderança de seu setor de atividade, tradicionalmente

cultivadas por seu tio, que, entre outros cargos, também presidiu a ANJ.

E foi na qualidade de líder da principal entidade de jornais do País que Nelson

falou à About, não deixando sem resposta nenhuma das indagações que se faz após o

tsunami que varreu a imagem da propaganda brasileira.

Qual é o impacto dessa sucessão de

escândalos sobre a imagem e credibilidade do

setor da propaganda?

Infelizmente, a

grave crise ética que estamos vivendo não

é um "privilégio" da propaganda ou da

comunicação, mas de toda a sociedade

brasileira. Há mais de 20 anos, a questão

da ética não ocupa uma posição central

na agenda do País, deixando de fortalecer

os princípios e valores da sociedade —

entre eles o respeito à dignidade e à hon-

radez pessoal e empresarial.

Isso significa que a única saída pos-

sível é promovermos um choque ético

que leve esta questão para o centro das

preocupações de todas as pessoas, de

todas as empresas, de todas as profissões,

de todas as organizações e instituições

sociais e políticas.

O Brasil precisa entender que a

agenda ética é essencial para evoluir-

mos para um patamar superior de

desenvolvimento, de civilização. Sem

esse componente ético, estaremos con-

denados a marcar passo na etapa na

qual nos encontramos. Só voaremos

mais alto com o suporte da ética.

Por essa razão, acredito que esta

crise, que parece interminável, na ver-

dade trará resultados benéficos, pois ela

colocou o desafio e gerou o sentido de

urgência do País em debater essa agen-

da de princípios éticos que se desdo-

bram nas atitudes pessoais, profissio-

nais, empresariais e políticas.

Nesse sentido, podemos dizer que a

propaganda quase que é caudatária dessa

baixa preocupação e respeito com a ética.

Mas isso não exime nossa responsabilida-

de coletiva e a culpa pontual daqueles

que se colocaram no centro da crise.

Já percebo sinais de que as áreas da

comunicação estão se movimentando

para reverter essa situação de modo defi-

nitivo. O que reforça meu otimismo e

minha disposição de trabalhar para isso

como pessoa, empresário e líder setorial.
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O que nós, profissionais e líderes deste
setor, temos de entender é que também

nos é dada uma oportunidade de propor
uma agenda diferente nas nossas relações
institucionais. Assim, sinalizamos para a

sociedade que nós, da área da comunica-
ção e da propaganda, estamos propondo

uma agenda diferente para o exercício da

nossa atividade no presente e no futuro.

Essa crise "pega" apenas nos empre-

sários de agências ou atinge todos os profissio-

nais da área? Ela marca somente as agências

ou resvala para os veículos?

Ela atingiu a todos nós,
infelizmente. Tudo que se relaciona ao
universo publicitário ficou, no mínimo,
sob suspeita. Mesmo considerando que

na essência da questão está o fato de
que houve uma utilização desvirtuada
da propaganda por parte de integrantes

dos poderes públicos e políticos.
As generalizações são perigosas,

como se sabe, mas é fato que temos de
elevar nossos padrões éticos e preparar
um plano para reverter essa percepção
negativa que atraímos.

As entidades relacionadas à mídia im-
pressa, ANJ e Aner, vão ao Governo Fe-

deral nos próximos dias levar uma pro-
posta formal sobre a utilização de verbas
públicas nos nossos veículos, com a
sugestão de que ela seja ancorada por

um processo formal de auditagem das

nossas circulações. Esta é uma iniciativa
objetiva no sentido de dizer à sociedade
que não temos nada a esconder.

Como você vê as agências envolvi-

das nos esquemas de desvio de verbas: elas são

assim tão diferentes das demais ou apenas

pesaram a mão mais que as outras?

Não tenho dúvida de que o
mercado brasileiro possui um parque
profissional e empresarial do setor bas-
tante qualificado, sério e ético. A regra é
a propaganda do bem. Mas desvios acon-

tecem em qualquer lugar, profissão ou
atividade. É da natureza humana.

O que você considera que seria uma
boa utilização e um mau uso da propaganda

pelo poder público?

A propaganda é boa e até
necessária quando ela informa algo útil
à sociedade e aos cidadãos. Pode ser até

mesmo uma idéia, um conceito, um
fato, não importa, desde que seja útil.

Isso pelo lado da sua função. Pelo aspec-
to do modo de se fazer uso dela, é essen-
cial considerar as técnicas da atividade e

buscar o melhor custo-benefício.

Uma verba pública que não tenha no
seu conteúdo uma mensagem útil e no
seu custo uma negociação adequada

está sendo mal aplicada.
A utilização política da propaganda

governamental é um desastre que acabou
por contaminar e deteriorar nossa ativida-
de em diversos pontos. Temos de enfren-
tar essa realidade, romper com a falta de

ética e saber dizer "não" às tentações.

Mas como dizer não?

É preciso ter uma atitude
ética para poder dizer não. Espero que,
como regra geral, qualquer tipo de des-
virtuamento seja repelido pelos meca-

nismos do próprio processo. Entretanto,
a propaganda não é uma exceção nem
será perfeita, mas terá que aprender a
dizer não.

Como você vê a importância do

Governo (como um todo, nas três esferas - fede-

ral, estadual e municipal) como anunciante e

seu reflexo no mercado de agências e veículos?

Felizmente, a importância
econômica do conjunto governamental
está diminuindo na matiz de receita das

agências e dos veículos — o que é ótimo.
Pois é condição essencial de preservação
da democracia a existência de veículos

independentes de qualquer pressão de
empresas, grupos e governos.

A musculatura econômica dos veícu-

los é conquistada pela busca de recursos
legítimos derivados de suas duas fun-

ções centrais: por um lado, investigar e
divulgar a verdade plural, informando
sem vieses e, quando necessário, as-

sumindo posicionamentos claros; por
outro lado, cumprir a missão comercial

de servir como intermediário das rela-
ções de consumo entre fabricantes e
compradores.

Mas entre essas duas funções deve

ser erguida uma verdadeira "grande
muralha" chinesa, para nenhum lado
cair em tentação de interferir no outro.

As verbas ditas "políticas' não teriam

uma função importante de ajudar a sustentar

muitos veículos pequenos? Essa multiplicidade

de veículos não é essencial para a democracia?

Essa visão de sustentabilida-
de da mídia por meio de recursos políticos

alimenta a destruição do nosso setor, pois
causa dependência e deformação, pela

manipulação e controle indevidos do
Estado sobre os meios de comunicação.

Tenho absoluta certeza de que há
espaço para os pequenos veículos cres-
cerem bastante sem apelar para esse

desvio. Inclusive porque, na realidade,
os pequenos veículos praticamente não
recebem recursos públicos, salvo quan-
do são apaniguados de alguém, o que
comprova o grande perigo desse pensa-
mento subordinativo.

Como empresário do ramo, e com
base na análise da história, posso afirmar
que o veículo que mantiver essa postura

dependente estará fadado ao fracasso.

Quais seriam as alternativas ade-

quadas para empregar melhor essa grande verba

pública destinada à comunicação, seja em ter-

mos de seus objetivos como de métodos de sele-

ção de agências e mídia?

Adotar um modelo estrita-
mente técnico, seguir a lógica profissio-

nal, utilizar um processo de comprova-



ção que seja aceito e certificado, otimizar

o custo-benefício. Simples assim. Basta-
ria o TCU - Tribunal de Contas da União
instrumentalizar essas regras.

Penso também que deva ser mantida

a ação centralizadora da Secom, que
precisa definir as políticas de comunica-

ção de cada Governo e operar as inicia-
tivas de interesse geral da sociedade.

Mas também acredito que deveria ha-

ver uma descentralização mais acentua-
da das verbas dos órgãos e empresas
públicos, da mesma forma que no caso

do suprimento das necessidades regio-
nais. Mais agências regionais deveriam
atender contas de órgãos públicos fede-
rais, para responder aos interesses espe-
cíficos daquela área.

Também não podemos nos esquecer
que o Governo arrecada 40% do PIB e

tem a obrigação de fazer esses recursos
circularem por toda a sociedade.

Quais as perspectivas ideais e pos-
síveis de evolução de toda essa questão no
futuro próximo?

Primeiro, temos de romper
com esse presente e passado e gerar o

choque ético que nos abrirá as portas
para o futuro. Ou o Brasil segue nessa
direção da ética e dos valores ou vamos
fracassar como nação.

Além disso, a reforma política é
essencial, saindo do atual modelo hipó-

crita, gerando novos sistemas de repre-

sentatividade e partidos mais sólidos.
Apenas depois disso é que a contribui-
ção do setor da propaganda, que já vem
se mexendo, fará efeito real.

O denominado "mercado publicitá-
rio" pode mudar?

Sem dúvida. Inclusive vejo
sinais de que já estamos fazendo nossa
parte, internamente. Mas temos que de-
mandar, estimular e apoiar as outras

mudanças, mais abrangentes, dos de-
mais setores. Podemos estimular a "von-

tade política" de acelerar o choque éti-
co e todas as mudanças necessárias.

Mudando um pouco de assunto,
como você vê as constantes ameaças à liberda-

de de anunciar e seus reflexos sobre a liberda-
de de imprensa?

Esta é sempre uma amea-
ça concreta, devido à sedução de regu-

lamentar, de criar mecanismos ini-
bidores da liberdade de imprensa e
comercial. Há casos até de má-fé, gera-

dos pelo espírito revanchista dos que

viram suas maracutaias desbaratadas
pelo trabalho da imprensa.

E claro que temos de ter regras, mas
não controle; limitações, não banimen-

to; em relação principalmente às áreas
de saúde, bebidas, tabaco, alimentos,
brinquedos.

Um perigo adicional deriva das cha-
madas "agências reguladoras", que siste-
maticamente têm excedido seus limites

e sua função, gerando regras e normas
não previstas na lei.

Quais são as perspectivas para o
meio jornal neste ano e para 2007?

O ano passado foi de recu-
peração do que havíamos perdido. Au-

mentamos os números de circulação,
da publicidade e de nosso share.

Penso que em 2006 vamos repetir
essa performance, apesar do primeiro
trimestre menor. Como virão a Copa e

as eleições, acreditamos que a curva vol-
tará a crescer.

Se o País continuar nessa direção eco-
nômica do presente, estaremos bem e

deveremos entrar, pelo lado da iniciativa
privada, em um círculo virtuoso. 
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