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O líder do maior grupo regional de comunicação do país diz o que mudou no seu estilo de 
comandar dez anos depois de tomar parte de uma empreitada que golpeou os grandes grupos 
de mídia do Brasil – a privatização das teles. 
 
Não, o casamento de que fala o título não se refere à histórica aliança da RBS com a Globo – 
que, pela palavra de Nelson Sirotsky, vai muito bem “É em função desta parceria que nós 
muitas vezes não aproveitamos outras oportunidades que surgem para a RBS na área de mídia 
convencional”, garante o homem que tem a delicada missão de conduzir a RBS a um 
protagonismo nacional sem colocar em risco o entendimento com a família Marinho. Afinal, 
essa sintonia deu impulso ao grupo fundado por seu pai, Maurício Sirotsky Sobrinho, há 50 
anos, um conglomerado que fatura R$ 900 milhões e opera oito jornais, 26 rádios e 21 
emissoras de TV no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, além do portal de negócios 
Hagah, já em território paranaense.  
 
Hoje na presidência da Associação Nacional de Jornais, Nelson deixa claro que a RBS tem 
ambições, mas vai examinar com lupa os valores das empresas e pessoas com as quais fará 
negócios. E admite que já não coloca o senso de oportunidade acima do primado do 
planejamento, numa serena autocrítica à decisão de inserir a RBS nos leilões de privatização 
das teles, em parceria com o grupo espanhol Telefónica, um tipo de negócio no qual a mídia 
brasileira embarcou sem glória. Para Nelson, um “casamento sem amor”.  
 
Por que nenhum grande jornal brasileiro abre o capital, como o argentino Clarín? 
 
Apesar do boom do mercado brasileiro de ações, acho que esta não é uma janela de 
oportunidade para a mídia. Por dois fatores. Em primeiro lugar, a lei determina que o limite de 
participação de capital estrangeiro nas empresas brasileiras de mídia convencional é de 30%.  
 
Então, a empresa que abrir capital só poderá vender 30%, na medida em que inexiste um 
mecanismo capaz de assegurar que a propriedade desta participação não esteja na mão de 
estrangeiros. E, naturalmente, um processo de abertura de capital que tem este limite de 30% 
significa, para a empresa de mídia que o fizer, que se trata de um one shot deal. É um negócio 
que se faz uma vez e está feito. É muito diferente do que acontece com as empresas de outros 
setores, que por não terem este limite podem usar o mercado de ações várias vezes, quase 
como se criassem uma moeda de financiamento definitivo para suas operações. 
 
E qual é o segundo fator? 
 
O segundo ponto, igualmente relevante, é que o mercado de capitais olha para a performance 
das empresas numa perspectiva de prazo muito curto.  
 
A cada trimestre você tem de oferecer retorno, e tal, e isso é levado ao extremo pelos 
investidores. E as empresas de mídia, pela natureza de sua atividade, têm de perseguir 
resultados não no horizonte de um trimestre, mas de três, quatro anos... Uma empresa de 
mídia é fiscalizada pelo público todos os dias. Nossa coerência e credibilidade é monitorada 
continuamente. Adicionar a isso uma outra fiscalização, de investidores que cobram resultados 
de curto prazo, pode criar uma pressão sobre a empresa de mídia... A gente tem de ter muito 
cuidado. 
 
Que cuidado? 
 
O cuidado de não perder a visão de longo prazo, de ter o mercado na tua cola, te pressioando 
por resultados de curto prazo. Um dos elementos de sustentação das empresas de mídia é a 
sua independência econômica. O que idealizamos é uma empresa de mídia forte, independente 
do setor A, B ou C, para poder cobrir tudo, publicar o que tem de publicar.  
 



A gente tem de ter muito cuidado para entender até que ponto o mercado financeiro é capaz 
de te influenciar, para que não se coloque em risco a credibilidade da tua linha editorial. 
 
As grandes empresas de mídia dos EUA, que têm ações em bolsa e enfrentam o mau humor 
dos investidores com os fracos resultados de suas operações, estariam com este tipo de 
dificuldade para construir estratégias de longo prazo? 
 
Com certeza. Nós estamos observando exatamente isso. Neste momento, no mercado norte-
americano, várias empresas de mídia estão tendo de reorganizar o seu modelo de gestão e a 
sua atuação exatamente para oferecer ao mercado resultados imediatos – e nisso estão 
perdendo a perspectiva de longo prazo. E outro fenômeno por lá é o de empresas que querem 
fechar o seu capital, recomprando aquelas ações que flutuam no mercado para adquirir 
liberdade em seus movimentos estratégicos. 
 
Por esta linha de raciocínio, Arthur Sulzberger, o publisher do New York Times, estaria numa 
posição menos favorável do que os publishers brasileiros para repensar o seu negócio?  
 
O New York Times tem a marca mais forte do mundo no seu segmento. E isto é um hedge, 
uma defesa que a companhia tem para enfrentar eventuais pressões de curto prazo. Mas seria 
ingenuidade a gente achar que uma empresa como o NYT não tem problemas na conceituação 
estratégica de longo prazo. Tem, exatamente por esta questão da abertura de capital. Vou dar 
um exemplo.  
 
O NYT decidiu, recentemente, abrir seu conteúdo de Internet. Eles haviam fechado por uma 
estratégia de cobrança da versão on-line. Imaginavam que, gradativamente, os seus leitores 
migrariam do papel para a internet e pagariam ali, no site, o mesmo valor. Na prática, eles 
tiveram de voltar atrás, porque não é assim que as coisas estão acontecendo. O conteúdo da 
internet está cada vez aberto. Aliás, o modelo econômico do jornal na internet é cada vez mais 
parecido com a lógica do jornal impresso, cuja essência é ser um suporte para publicidade. 
Esta mudança de tendência da nossa indústria afetou a estratégia deles, que era outra. 
 
“Éramos pequenos perto das empresas estrangeiras que vieram para cá. Foi um casamento de 
oportunidade. Não deu certo para ninguém: RBS, Folha, Abril, Estado, Globo...” 
 
Sulzberg disse não saber se, daqui a cinco anos, o grupo continuará a imprimir o Times, e 
declarou que sua real preocupação não é encontrar a melhor forma de operar a transição da 
mídia impressa para a internet. É a visão que a RBS tem sobre o desafio de Zero Hora e de 
seus outros jornais impressos? 
 
O Nicholas Negroponte, do Media Lab, esteve em 1991 aqui, neste prédio. Na época, eu estava 
assumindo a presidência da empresa. Reunimos nossos executivos para ouvi-lo. Ele me disse: 
“Vende o teu jornal porque daqui a dez anos não vai ter edição impressa e esse negócio não 
vai valer nada.”. E nós não só não vendemos os dois títulos que tínhamos, Zero Hora e Diário 
Catarinense, como abrimos ou adquirimos mais seis jornais, de 1991 para cá. 
 
Desde então, a cada novo jornal agregado ao grupo o alerta de Negroponte não ecoava, como 
num pesadelo? 
 
(Rindo)O Negroponte e o Sulzberg estão certos quando percebem que há uma transformação 
profunda no processo de geração e distribuição de conteúdos. E que cada vez mais as pessoas 
serão bombardeadas por informação vindas de todos os lados e não apenas dos jornais, que 
no passado possuíam quase uma reserva de mercado como produtores de conteúdos. Não há 
dúvida de que o nosso negócio está mudando.  
 
É uma transformação fantástica. Mas esta mudança não significa que não haverá mercado, por 
muito – e, na minha opinião, forever – para o papel. No livro “Os dez elementos do 
jornalismo”, ressalta-se que a leitura no papel atende a uma espécie de sexto sentido: a 
percepção do indivíduo só é completa a partir da leitura no papel. Todos nós já vivemos na Era 
Digital. Mas pega um texto longo e tenta ler na tela... Não dá, por melhor que seja o layout. 



Então haverá sempre, no meu entendimento, espaço para o papel. Não fosse assim, por que 
os livros continuam existindo e cada vez vendendo mais? 
 
Seus filhos e netos concordam com esta visão? 
 
Mais do que concordar, eles vivem isso na prática. Tenho uma filha de 24 anos, um filho de 22 
e outro de 20. Eles são da geração digital: têm laptops em seus quartos há dez, doze anos, 
cresceram acessando a internet... Só que, ali pelos 16, 18 anos, eles começaram a ter uma 
necessidade de ler no papel – livros, jornais, revistas... Brincando um pouco, leitura em papel 
é que nem aspargo, segundo a teoria que ouvi de um diretor da diretor do NAA, a associação 
dos jornais norte-americanos.  
 
Ele costuma dizer que criança não gosta de comer aspargo, acha ruim, mas quando têm seus 
16 anos começa a ver que aspargo faz bem a saúde e passa a gostar... Falando sério, acho 
que continuará a existir espaço para o jornal impresso. O grande desafio que temos, como 
editores, é saber qual é o conteúdo que vamos oferecer ao nosso público. 
 
No funeral das velhas mídias, que tipo de jornal se pode dizer que descansa em paz? 
 
O jornal que está sepultado é este que diz para o leitor: estou te entregando uma síntese de 
tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas e que tu ainda não sabes. Este jornal morreu 
porque esta informação de ontem nós já temos.  
 
Queremos jornal para outra razão: para nos aprofundarmos, para entende e para criticar uma 
informação que já temos. O grande desafio do presente e do futuro é viver com estes dois 
mundos. É por isso que a Zero Hora Online tem a preocupação de atualizar a notícia a cada 
instante, ao mesmo tempo em que a Zero Hora em papel trabalha com um ciclo de 24 horas 
em busca da profundidade, da multiplicidade de visões e opiniões, numa compactação diária. 
Este é o mundo novo que a gente está vendo. 
 
A legislação trabalhista e a ação dos sindicatos podem dificultar esta integração entre o mundo 
o-nline e o off-line, no qual toda hora é hora de publicar? 
 
A legislação está absurdamente desatualizada, antiga, conservadora, fora da nossa realidade. 
Acho que nós todos que fazemos jornalismo faríamos um grande benefício se houvesse uma 
revisão completa do marco regulatório e adequássemos a legislação a esta nova realidade. Eu 
sou absolutamente favorável aos cursos de jornalismo, apóio a formação acadêmica como um 
elemento que dá um diferencial de qualidade para os profissionais - sobretudo aquela 
formação acadêmica que se renova, que se atualiza.  
 
Agora, esta obrigatoriedade de se ter o diploma de jornalista para o exercício deste jornalismo, 
neste novo tempo em que vivemos, isso acho uma coisa absolutamente conservadora, antiga, 
que tem base em uma outra realidade do nosso país, em um ambiente institucional e 
tecnológico que ficou para trás.  
 
O ideal era que a Lei de Imprensa e todas as leis que vieram do regime autoritário e que 
trazem, na sua origem, um objetivo de controlar a atividade, desaparecessem, e que 
tivéssemos plena liberdade para o exercício do jornalismo. E que efetivamente houvesse 
mecanismos de estímulo à atividade acadêmica, de formação do jornalista de amanhã. 
 
O que você tem dito para mobilizar jornalistas que vêem com receio o desafio de migrar para 
uma forma de operação em que é preciso produzir notícias em áudio, em vídeo e em texto, e 
sem contar com aquele antigo ciclo de 24 horas da notícia e da jornada profissional? 
 
A mensagem é de conclamar todos a uma atualização permanente, a enxergar esta era como 
um sendo um mundo novo. “Preparem-se porque este novo mundo já está aí.” É óbvio que a 
empresa tem de dar suporte, criar as condições para isso. Mas os jornalistas devem 
reconhecer que, neste mundo novo, já não existe mais, realmente, aquela distinção entre ser 
um profissional do rádio, ser da TV ou ser do jornal... Tudo isso se encontra na usina de 



geração de conteúdo que é distribuído por plataformas distintas: uma no papel, a cada 24 
horas, uma na internet a cada segundo, uma no rádio e uma outra na televisão, segundo 
formatos específicos. 
 
Como a RBS vê a possibilidade de trazer um sócio estrangeiro, um fundo de private equity? É 
uma operação menos complexa que a de abertura de capital, não? 
 
Esta possibilidade, de alguém comprar até 30% da empresa e se tornar um sócio financeiro, é 
um belo mecanismo de financiamento. É uma oportunidade interessante, e falo aqui em tese – 
não estou me referindo especificamente à RBS. Mas novamente é preciso considerar a questão 
legal. A lei brasileira não estabelece ao capital estrangeiro apenas aquela limitação financeira, 
de restringir sua participação a 30% das empresas de mídia convencional.  
 
A lei também estabelece uma limitação estratégica ao determinar que nenhum estrangeiro 
pode ter participação e influência na gestão das empresas de mídia. E isso já significa uma 
redução do número de empresas de mídia que tenham interesse estratégico de investir aqui no 
Brasil. Você vai colocar capital para adquirir o equivalente a 30% da companhia e não pode 
influir na gestão? Fica um processo torto.  
 
No campo da mídia convencional, isto é, jornal, rádio, televisão, a situação é esta. Mas há um 
campo novo que talvez surja, aí, nos próximos anos: uma onda de evolução das empresas de 
mídia tradicional para outro caminho. 
 
É uma cogitação da RBS? 
 
Nós estamos numa discussão anterior, que é sobre o nível de crescimento que vamos ter nos 
próximos anos, onde esta empresa vai chegar num ciclo de cinco ou dez anos. Vamos 
continuar a ser uma empresa de mídia tradicional - de rádio, televisão, jornal - ou vamos 
aproveitar as novas plataformas de internet para abrir o escopo do nosso horizonte em termos 
deste mundo novo de convergência, de novas oportunidades e tal? Estamos fazendo esta 
discussão agora. 
 
A RBS é percebida e apontada como o maior grupo regional de comunicação do país. O grupo 
se contentará em consolidar esta liderança regional ou pretende ir além e se tornar um grande 
player nacional? 
 
Pretendemos continuar nos próximos anos com um protagonismo neste mundo novo que 
vivenciamos, e que transcende a visão regional. Somos uma empresa regional: o centro de 
nossa atuação é o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas nosso protagonismo não é 
regional, é global, é nacional. Somos uma empresa que atua numa perspectiva mais ampla e 
pretendemos continuar assim.  
 
O que nós seremos com certeza nos próximos cinco ou dez anos? Continuaremos sendo uma 
empresa de mídia tradicional regional, sim, mas não apenas isso. Adicionalmente, acho que a 
RBS tem uma oportunidade extraordinária de crescer e se desenvolver em outras plataformas 
que a tecnologia está oferecendo e que não estão relacionadas diretamente a este conceito de 
empresa de mídia tradicional. 
 



 
 
 
“Em 1991, o Negroponte disse: “Vende teus jornais porque em dez anos esse negócio não vai 

valer nada. Não só não vendemos, como adquirimos mais seis jornais” 
 
Que oportunidades são estas e como se dará esta transição? 
 
Hoje, atuamos com base em um conceito de produção de conteúdo numa perspectiva B2C. 
Produzimos e vendemos informação e entretenimento para o consumidor final. Acho que, por 
um lado, podemos fazer uso de toda a expertise que adquirimos nestes 50 anos de foco no 
usuário final e na relação com anunciantes e, por outro, explorar o novo ambiente tecnológico 
e de mudança do comportamento do consumidor para aproveitar oportunidades 
extraordinárias que estão aí na perspectiva do B2B (business-to-business). Cada vez mais, as 
oportunidades no B2B representam um volume de negócios superior ao da tradicional receita 
de anunciantes. A nossa visão é explorar mais este mundo B2B. Este novo mundo não tem 
fronteiras. É o mundo da Internet. 
 
E nesta perspectiva de crescer fora do território da mídia convencional que papel as 
Organizações Globo devem ter? 
 
Somos parceiros da Globo, sem dúvida, neste nosso projeto de empresa de comunicação de 
mídia tradicional. Tem sido assim, vai continuar sendo assim. É em função desta parceria que 
nós muitas vezes não aproveitamos outras oportunidades que surgem para a RBS na área de 
mídia convencional. E não aproveitamos porque temos com a Globo esta parceria, que é uma 
operação ganha-ganha. Acho que o modelo de televisão em nosso país é vitorioso, ao agregar 
esta capacidade da Globo de produzir conteúdo nacional e a nossa capacidade, que é a de 



todas as afiliadas, de produzir conteúdo local. Desta combinação vem o sucesso. Não há 
conflitos com a Globo. Agora existem outras oportunidades. 
 
A lei brasileira está correta ao blindar os grupos de comunicação contra a participação e o 
controle do capital estrangeiro, situação que não se verifica nos demais setores da iniciativa 
privada? 
 
Acho que o setor de comunicação tradicional, por envolver produção de conteúdos, tem, por 
sua própria natureza, uma diferenciação estratégica. É pela comunicação que uma sociedade 
constrói os seus valores, os seus princípios, a sua identidade. Em função desta realidade, 
inúmeros países, não só o Brasil, têm uma legislação restritiva à participação estrangeira. É o 
caso de Israel, Chile, Bélgica, Argentina, Alemanha, França, entre outras nações.  
 
O conteúdo da lei brasileira não atende a uma demanda dos meios de comunicação. Atende a 
uma percepção do Estado brasileiro. E não é uma proteção para os grupos de comunicação. Ao 
contrário. Este dispositivo que limita em 30% a participação do capital estrangeiro na mídia 
convencional representa uma perda de valor econômico para os negócios de quem empreende 
neste setor.  
 
Se houvesse a oportunidade de uma empresa como a RBS, por exemplo, ser vendida para um 
grupo estrangeiro na totalidade de seu capital, e não apenas até o limite de 30%, o número de 
empresas estrangeiras com interesse estratégico nesta aquisição seria dezenas de vezes 
maior. Isto é uma perda de valor. Portanto, esta situação não é uma demanda nossa. É uma 
carga que temos de carregar. 
 
Sem a lei, 49% da RBS valeriam muito mais do que hoje. É este o raciocínio? 
 
Valeriam muito mais. Isto é contra nós, contra quem empreende. O meu crivo é de que esta 
proteção, não para os meios de comunicação, mas para a sociedade, é legitima e tem de 
existir, pois sem esta lei o risco de se desnacionalizar os meios de comunicação é grande, com 
todas as conseqüências negativas que isso traria. Na minha visão, porém, o limite para o 
capital estrangeiro poderia ser estendido de 30 para 49%, o que daria uma flexibilidade maior 
ao setor. Mas já que esta é a lei, cumpra-se a lei...  
 
A RBS, como outros grandes grupos de mídia, participou do leilão de privatização das teles, e 
os resultados foram ruins. O erro da mídia brasileira não foi o de ter superestimado seu cacife 
ao entrar num negócio bilionário, reservado a grandes players? 
 
Foi exatamente isso. Depois que a história acontece fica bem mais fácil a gente saber por que 
não deu certo. O que aconteceu foi extremamente simples. Nos anos 90, o quadro que se 
apresentava era aquele que o Nicholas Negroponte discutiu com a gente, aqui. A convergência 
tecnológica levaria a um novo modelo de distribuição da informação e entretenimento ao 
usuário final e o consumidor começaria a receber conteúdos por outros meios. Era esta a visão 
estratégica que se tinha no início dos anos 90.  
 
Nós, como empresa de mídia, discutíamos que papel iríamos ter naquele cenário. Seríamos os 
players da distribuição deste conteúdo? Ou este papel seria das empresas de 
telecomunicações, que naquela perspectiva de convergência migrariam da prestação de 
serviço em telefonia para a condição de empresas de distribuição de informação e 
entretenimento?  
 
As empresas de mídia, então, pensaram: se vai mudar a forma pela qual o conteúdo chega ao 
consumidor, nós temos de estar posicionados neste mundo. Em paralelo a isso, as empresas 
de telecomunicações estavam para ser privatizadas e os estrangeiros que vieram para cá 
bateram na porta das empresas de mídia e nos convidaram para participar daquele furor, 
porque a visão era a da convergência dos canais de informação. 
 
 
 



Por que não deu certo? 
 
Por duas razões. Uma delas relacionada a dimensão. Todas as empresas estrangeiras que 
vieram para cá eram megacompanhias. Perto delas, os grandes grupos de mídia do Brasil 
eram microempresas. O desnível, a diferença de tamanho, eram muito grandes. Quer dizer, 
havia ali um casamento de oportunidade, mas não um casamento por amor. Não deu certo 
para ninguém. A Abril foi mal, a Globo foi mal, a Bandeirantes foi mal, O Estado de São Paulo 
foi mal, a Folha, nós da RBS... Todo mundo foi mal. 
 
E qual a segunda razão do insucesso? 
 
Foi o marco regulatório de que falávamos há pouco. Nós, como empresa de mídia, além de 
menores no tamanho, tínhamos aquela limitação legal que restringia a entrada do capital 
estrangeiro. Houve um desbalanceamento do processo. Havia dois marcos marcos 
regulatórios. Um totalmente livre para o capital estrangeiro que vinha participar do leilão das 
telecomunicações do país e outro, muito restritivo, para as empresas de mídia, que não tinham 
nenhuma flexibilidade para atrair capital estrangeiro... E estes caras tinham que casar... Um 
casamento forçado, com desequilíbrio muito grande nas relações... E como tínhamos todas 
aquelas limitações – de capital, de regulação – deu problema... Aqui falo pela RBS, pois não 
posso falar pelos outros grupos. 
 
“Hoje, antes de fazer uma associação ou contratar um executivo, eu quero saber se há 
simetria de valores” 
 
Este episódio produziu ensinamentos no seu modo de conceber e implementar estratégias para 
o grupo? 
 
Na área de gestão, tudo é ensinamento. Nesse caso, foram vários. O primeiro deles 
identificaste agora, na pergunta: o conceito de planejamento tem de estar na frente do 
conceito de oportunidade. Ou seja, não se pode mergulhar num negócio que é apenas uma 
oportunidade. Só se deve mergulhar num negócio que condiz com uma lógica na qual tu 
acreditas. Nós, e todas as empresas de mídia do Brasil, olhamos aquilo como uma 
oportunidade, mais do que como uma conseqüência de um trabalho de planejamento sério, 
sólido, no qual a gente acreditasse. Para mim, este é o ensinamento número um: a 
importância do planejamento.  
 
Muitas vezes, as pessoas que trabalham comigo hoje e as que trabalhavam comigo naquela 
época se surpreendem quando eu digo que eu não me incomodo em esperar mais três meses, 
mais seis meses, mais um ano para tomar uma decisão – ou o tempo que for necessário para 
que eu tenha a convicção de que o planejamento está sólido. Não que planejamento seja 
certeza de sucesso. Mas diminui enormemente o risco. 
 
É muito fácil perder o foco, sucumbir à tentação das inúmeras oportunidades que aparecem 
pela frente? 
 
As oportunidades aparecem a todo instante. Se tu não tens um planejamento bem claro e 
sólido, tu não chegas lá. Planejamento versus oportunidade, é a questão. Naquela época, eu 
colocava oportunidade na frente do planejamento.  
 
Hoje eu inverti. Um outro ponto fundamental e que se mostrou um ensinamento, para mim, é 
aquele que envolve valores, cultura, e aqui falo de pessoas e de empresas. As pessoas e 
empresas constroem ao longo do tempo valores e cultura. Fazer negócios com pessoas, com 
empresas cujos valores e cultura são diferentes daqueles em que tu acreditas, é 
extremamente perigoso.  
 
Pode-se fazer negócio com empresa menor, com empresa maior, com empresa de outro 
ramo... Mas é crítico entender esta lógica de valores e de culturas que as organizações e as 
pessoas têm. Na época, não dei muito valor para isso. O foco estava nas oportunidades...Hoje, 
antes de fazer uma associação, antes de contratar um executivo importante, eu quero 



entender qual é a cultura, quais são as práticas e as crenças desta pessoa ou daquela 
empresa, para entender se há simetria, se há identidade, se acreditamos nos mesmos valores. 
Este é um ponto que, para mim, passou a ser muito importante. 
 
Em resumo, se trata de colocar a ênfase não tanto na velocidade, mas na consistência das 
decisões... 
 
Exatamente: a solidez em primeiro lugar. E há um terceiro ponto, que é a compreensão de 
que, no final, tudo acaba sendo um processo envolvendo pessoas, por mais que se fale em 
empresa A, B ou C. Todo o desafio, mesmo em matéria de negócios, é entender as relações 
humanas. Hoje sou diferente do que eu era há dez anos atrás.  
 
Para mim reconhecer uma pessoa, olhar no olho, gostar dela de verdade, passou a ter muita 
relevância, até por uma questão de idade. Mas tudo isso não deve ser confundido com falta de 
agilidade. O ambiente institucional e competitivo é muito mais complexo, e por isso uma 
empresa, hoje, precisa de muito mais agilidade do que dez ou 15 anos atrás.  
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