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Eventos em SP e no Rio apresentaram o grupo para alguns dos grandes nomes da 
propaganda. O lançamento da Companhia Brasileira de Multimídia (CBM), que reúne seis 
unidades de empresas, com jornais, revistas, internet, eventos, logística e televisão, foi 
aprovado pelo mercado de propaganda, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. Ontem, 
inclusive, foi a vez do Rio promover o evento que apresentou detalhes do grupo aos 
publicitários e executivos. Pelo modelo de operação da CBM, convergência dos meios foi um 
dos temas mais comentados.  
 
"Vamos não apenas falar, mas praticar o cross media", comentou Daniel Barbara, presidente 
da CBM, empresa formada por Editora JB (Gazeta Mercantil e Jornal do Brasil), Editora Peixes, 
Casa Brasil (divisão cultural), Brasil Digital, Brasillog (logística) e a JBTV (antiga CNT).  
 
A expectativa de Barbara, reforçada pelo vice-presidente do grupo, Helio Tuchler, é ampliar a 
unificação da gestão das seis unidades. Sem falar que a Editora Três, que edita a revista Isto 
É, está na mira da CBM. "Temos um acordo e nos próximos 60 dias deveremos consolidar a 
participação", disse Tuchler.  
 
No que depender de convidados presentes ao evento de lançamento da CBM no Rio de Janeiro, 
a unificação das empresas renderá frutos polpudos. O executivo Pedro Martins, da João Fortes 
Engenharia, avalia que esta diversificação propiciará "um aumento de possibilidades de 
exposição e direcionamento" de anúncios.  
 
O publicitário José Calazans, da agência Contemporânea, aposta que a solidificação do grupo 
vai beneficiar os funcionários. "Barbara é mestre em fazer unificação", reforça o sócio da 
agência, Mauro Mattos.  
 
"Tenho certeza de que a CBM já está disputando a liderança", disse Alexander dos Santos, 
presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB).  
 
O VP da CBM, Helio Tuchler, lembra que estas empresas, reunidas, compõem um grupo de 
mídia com grandes planos. "Já nasce formado por marcas renomadas e um faturamento de R$ 
500 milhões ao ano", diz o VP. "Estamos nos estruturando, especialmente com a contratação 
de um dos profissionais mais importantes no segmento de mídia, que é Daniel Barbara", 
completa Tuchler. Barbara trabalhou 25 anos na DPZ.  
 
O publicitário Mauricio Eugenio, presidente da agência Eugenio Publicidade, considerou a 
chegada da CBM um grande lançamento. "As mídias interagem dentro de um mesmo grupo. O 
fato de ter diversos veículos juntos só beneficia as agências", disse o publicitário. A agência é 
a responsável pela campanha publicitária que lança a CBM, o que inclui a JBTV. Aliás, a nova 
programação da emissora começa em meados de abril, inicialmente das 18 às 24 horas.  
 
Entre os nomes confirmados para comandar atrações na JBTV estão o de Augusto Nunes, 
diretor editorial de todos os jornais e revistas do Grupo CBM, e o deputado Clodovil 
Hernandes. Além, é claro, de Boris Casoy, à frente do "Tele Jornal do Brasil", de segunda a 
sexta-feira, às 22 horas. "Trata-se de um jornal para públicos bastante exigentes, com 
entrevistas sobre os acontecimentos do dia", informou Casoy.  
 
O diretor-geral da JBTV, Paulo Marinho, ressaltou que esta é uma oportunidade de a CBM 
ganhar experiência e preparar-se para a TV digital, que em sua opinião deverá abrir espaço 
para novos operadores. "Não há como uma empresa ser multimídia sem estar na televisão", 
afirmou Marinho.  
 
Internet é outro meio eletrônico que tem destaque dentro do grupo. O diretor-geral da Brasil 
Digital, Amauri Mello, deixa claro que o conteúdo da web não deve ser simplesmente replicado. 
"Ele precisa de uma atenção especial, para se adequar ao meio em que está. Estamos atentos 
a isso na CBM."  



 
"Considero o lançamento do grupo um marco para o nosso negócio. O agrupamento de 
veículos só deixará a CBM mais forte", considerou o publicitário Petrônio Corrêa, presidente do 
Conselho Executivo das Normas-Padrão (Cenp). O diretor-geral da DPZ, Flávio Conti, 
concorda: "temos de aplaudir e apoiar esta iniciativa. Informação é fundamental. Este tem 
tudo para ser um dos maiores grupos de comunicação do País."  
 
Barbara mencionou ainda que o Grupo CBM está comercialmente em 15 mercados e que uma 
de suas funções é deixar esta rede mais integrada e consolidada. "Estamos começando por 
Rio, São Paulo, Brasília e Curitiba. Acreditamos na convergência e temos o compromisso de 
fazer dar certo", explicou o presidente da CBM.  
 
Convergência também foi palavra citada pelo presidente da agência NBS, Cyd Alvarez. "Este é 
um lançamento que permite fazer o cruzamento de mídias, ou seja, o anunciante estar em 
vários meios ao mesmo tempo." João Fernando Vassão, sócio da GP7, adotou a mesma linha 
de raciocínio: "o mercado precisa mesmo de convergência digital e real", concluiu Vassão.  
 
De acordo com o diretor-geral da Gazeta Mercantil, Flavio Pestana, para o jornal é motivo de 
alegria estar dentro da CBM. "Vamos ter a oportunidade de enriquecer em conteúdo. Além 
disso, ganharemos musculatura para aumentar o market share no mercado publicitário. E 
poderemos dividir a base de dados de clientes para fazer crescer nossa circulação paga", disse 
Pestana.  
 
Para Eduardo Lampreia Carvalho, diretor-geral do Jornal do Brasil, o desafio, depois da 
reforma gráfica na publicação, é traduzir o aumento de vendas também para a publicidade. 
"Vamos ajudar os anunciantes a quebrar exclusividades. O setor imobiliário é um dos que já 
estão colocando em prática esta interação das mídias. É uma sinergia muito grande. Este é o 
nosso desafio", completou Lampreia.  
 
Eventos diversos, especialmente os culturais, também são foco da CBM, por meio de sua 
divisão Casa Brasil, que tem como diretor-geral Marcos Troyjo. "Temos a tarefa de trabalhar o 
non-media, um segmento que só ganha importância. Um dos nossos próximos desafios é atuar 
com eventos nos setores de moda, entretenimento e design brasileiro", revelou Troyjo.  
 
Já a divisão Brasillog tem André Tanure como diretor-geral. É uma novidade dentro da CBM, 
que se dedica à distribuição e comercialização de todas as publicações do grupo. "A Brasillog, 
por cuidar de tantos títulos, nasce como uma empresa de porte. Vamos trabalhar até mesmo 
com as campanhas de marketing para vendas de publicações. Lembrando que com toda esta 
unificação, conseguimos ganhar escala e aumentar a qualidade", arremata Tanure.  
 
kicker: Esta nova estrutura, comandada por Daniel Barbara, surge com marcas consolidadas e 
boas expectativas de faturamento anual  
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