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Meio & Mensagem — O sr. atuou na Brahma, na Vale e 
participou da Varig em sua pior época. O que de mais po-
sitivo, dentre essas experiências, pode ajudá-lo a pro-
fissionalizar a gestão de uma companhia familiar?  
Guilherme Laager — Passei dez anos na Accenture 
e fui buscar novas aventuras na Brahma, onde 
fiquei por 14 anos. Participei do crescimento da 
Vale e, depois, do fundo que atuou na transição 
da venda da Varig. Foi um período muito sofrido. 
Mas é bom sofrer de vez em quando. Aquilo foi 
uma revisão da minha forma de trabalhar. Assim, 
tornamo-nos mais humildes e aprendemos a va-
lorizar as coisas.  
  
M&M — Como é encarar esse novo desafio em um seg-
mento bastante peculiar, a mídia, com a Rede Bahia?  
Laager — Eu conheço o Antônio Carlos Magalhães 
Neto há tempos. Ultimamente, a família estava se 
mobilizando por uma profissionalização na Rede. 
Uma vez conversamos, e eles me disseram que a 
mudança era necessária, até por fatores exógenos. 
Isso aconteceu antes mesmo de ACM falecer (o 
senador morreu aos 79 anos, em 20 de julho de 
2007). Eles queriam a mudança, sabiam que ela era 
fundamental. E eu vivenciei uma grande transfor-
mação do uso da mídia pelo cliente com a Brahma. 
Ela ditou certas regras no marketing. Eduardo Fis-
cher, Nizan Guanaes e Roberto Justus ensinaram e 
aprenderam muito com a Brahma. A empresa era 
uma grande via de duas mãos em termos de criati-
vidade; todo mundo dava sua opinião.

M&M — O sr. esteve na Brahma em que época?  
Laager — Trabalhei lá de 1987 a 2001. Eu peguei as 
grandes transformações da Brahma: víamos toda a 
linha de trabalho ser elaborada. Fui muito cliente 
das agências. E hoje eu me vejo no meio de uma 
cadeia — para chegar ao cliente final, o processo 
passa por agências, alguns franqueadores, passa 
pelo cliente e daí vai ao consumidor final.   
  
M&M — E como é perceber esse desafio com essa mu-
dança para a Bahia?  
Laager — No mínimo, vai fazer bem também para 
a saúde. Por aqui nada é monótono. Uma empresa 
como a Rede Bahia é dinâmica, e o futuro, além de 
tudo, é incerto. Existe uma analogia muito clara 
com a época da Brahma: quando entrei lá, a garrafa 
retornável era o que vendia, com volume de venda 
de 90%. Com a criação da long neck e das latas de 
alumínio, bem menores, fizemos um trabalho para 
não perder a rentabilidade. E isso só poderia ser 
feito com a diminuição de custos.  
  
M&M — E essa visão valeu também para quando você 
entrou na Rede?  
Laager — Na verdade, essa analogia vale para muitos 
setores. A cerveja em garrafa ainda vai sobreviver 
muito tempo. Aqui temos de saber utilizar a com-
binação das mídias: como vai crescer o meio rádio, 
jornal e até mesmo a TV contra esse tsunami que a 
gente chama de internet, que passa das fronteiras. 
E, no nosso setor, esse trade off — palavra que tem 

de ser utilizada em inglês, porque em português, 
traduzida como conflito, soa diferente do que real-
mente é — existe com muita intensidade, porque 
estamos vivendo uma troca de geração determi-
nante. Hoje, temos um grupo que lida com novas 
mídias, novas ferramentas oferecidas no mercado, 
que são utilizadas pelos jovens que entram em uma 
faixa de cinco a 15 anos. A criança de cinco a nove 
anos não entra em pesquisa, não é mensurável. E, 
de repente, daqui a três ou quatro anos, eles é que 
irão ditar as regras.  
  
M&M — E como administrar tantas mudanças rápidas 
em uma companhia que possui um mix extenso de 
produtos?  
Laager — Falando de Brasil, não apenas da Rede, 
temos uma vantagem em relação ao resto do mundo: 
a velocidade de penetração. Em nosso país, essa 
velocidade — por causa do poder aquisitivo, do 
nível cultural, da capilaridade — é muito mais lenta 
do que nos países desenvolvidos. Então, quando 
acontece alguma coisa lá, podemos somar a cria-
tividade brasileira com esse tempo da chegada ao 
Brasil. E aqui o consumidor não é tão voraz. Essa 
velocidade vai permitir que trabalhemos bem nosso 
posicionamento dentro de cada mídia, com espaço 
para criar.    
  
M&M — Esse talvez seja um dos maiores desafios à fren-
te da rede: perceber essa mudança a tempo e adequar 
a empresa para isso?  
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“Estamos no meio de uma cadeia 

e gostaria que ela fosse mais 

curta possível. Hoje, grande parte 

das decisões vem do consumidor. 

Antigamente, você o influenciava 

com a mídia, e hoje ele tem a 

oportunidade de dizer não. 

Temos de oferecer algo a mais”

Laager — É isso que estamos fazendo. E o que fize-
mos com o Correio da Bahia mostra bem. Não tem 
coisa que não seja de risco quando a gente vai inovar 
mesmo, fazer algo do zero, mesmo que tenhamos 
feito uma série de pesquisas. E já estamos olhando 
para o futuro em outras situações.  
  
M&M — Neste ano, vimos a saída de alguns executivos, 
como o Carlos Libório, que virou consultor da TV Bahia, 
e de Amaury Pekelman, que foi para a Bahia Mineração. 
Esse é o primeiro passo da mudança na gestão?  
Laager — Alguns foram por aposentadoria, outros 
por opção. E se você for comparar com outras 
empresas, as saídas foram em pequeno número. 
O Libório já era “aposentável” e continua conosco. 
E existe uma preocupação de reconhecimento. 
Só que o reposicionamento é natural, até para a 
gente trazer sangue novo, uma oxigenação. Nada 
que violentasse nossa estrutura. As pessoas não 
gostam de falar em mudança em alguns assuntos. 
Mas ela é inerente ao ser humano. E a mudança 
por aqui tem sido soft, normal. Que temos hoje 
mais trabalho, isso temos — é a arrancada para 
depois ficarmos mais tranqüilos. E temos de se-
gurar os melhores, mesmo.  
  
M&M — O sr. passou por isso quando a Brahma comprou 
a Antarctica...  
Laager — Esse caso é muito interessante. O Marcel 
Telles, quando houve a aquisição, em 1999, acumu-
lou a diretoria de RH, tamanha a importância que 
dava ao departamento. E a primeira preocupação 
dele era que não podíamos perder os melhores. 
Porque a reação natural de quando acontece uma 
compra assim é que os melhores já saiam em busca 
de uma nova posição.  
  
M&M — Antigamente, os executivos da Rede ficavam 
separados em seus escritórios, por vezes até em pré-
dios diferentes. No novo leiaute, temos as principais 
cabeças todas em uma mesma sala. Isso seria o maior 
exemplo da fase pela qual companhia passa?  
Laager — Exatamente. E isso passa a ser um sím-
bolo. Antigamente, cada um tinha sala — e com 
persiana. Nem viam o que acontecia lá fora. Agora 
estamos todos juntos. O Bradesco pratica isso há 
muito tempo — melhora a forma de trabalhar e 
acelera as decisões. Todo o mundo perde algumas 
liberdades, mas é uma troca e faz parte da vida. E 
nossa margem operacional já cresceu quase 30% 
em seis meses, e não foi só de faturamento. Essa 
margem fala do desempenho de todo mundo.
  
M&M — Nos últimos anos a maioria das empresas de 
mídia também cresceu...  
Laager — É, e temos de tomar muito cuidado e 
sermos muito corretos nessas avaliações. Fizemos 
nosso “housekeeping” e agora temos de mostrar 
quais são nossos produtos. Estamos no meio de uma 
cadeia e gostaria que ela fosse mais curta possível. 
Hoje, grande parte das decisões vem do consumidor. 
Antigamente, você o influenciava com a mídia, e 
hoje ele tem a oportunidade de dizer não. Temos 
de oferecer algo a mais.  
  
M&M — A Rede tem 14 empresas e mais de mil funcio-
nários. Essa percepção, por isso, fica mais complicada?  
Laager — Aqui não acontece isso. Trabalhamos de 
forma individual e estratégica. E de forma sistê-
mica buscamos a integração das mídias. É aí que 
precisamos perceber as oportunidades. Quando 
você vê uma empresa que está no limbo, entre ter 
verba para TV e não ter, a gente tem outras opções 

e trabalha para um dia estar na televisão. Essa 
orientação nossa é muito prática.  
  
M&M — E em relação às novas mídias? Você vê as verbas 
de TV se direcionarem para outros meios?  
Laager — A televisão vai continuar bombando na 
nossa geração. E temos uma vantagem: acabei de 
passar 20 dias na Ásia, passei por seis países e 
é muito difícil ver TV. Aqui, a qualidade da pro-
gramação da nossa número um é imbatível. Isso 
em termos de conteúdo, produto, acabamento, 
iniciativa e empreendedorismo.  
  
M&M — Hoje temos uma faixa etária que liga o rádio ao 
acordar. Outra que liga a TV. E essa, que você citou, liga 
o computador antes de tudo. Como alcançar todo esse 
público, tão heterogêneo?  
Laager — É, e o futuro é imprevisível e nos obriga a 
sermos inovadores, com muita pesquisa e muita in-
formação. Além de todas estas mudanças, uma coisa 

não vai mudar para nos ajudar: o dia. Ele vai continuar 
tendo 24 horas. Então, temos de saber fazer o cliente 
usar ao máximo a sua rádio, televisão, internet e 
ainda visitar seus eventos! É a única coisa que é 
imutável. Imagina se tudo fosse monótono.  
  
M&M — Diversas empresas têm aumentado seus 
investimentos na Bahia. Até que escala isso é bené-
fico para a Rede?  
Laager — É diretamente proporcional. É uma 
conjugação de duas coisas: o aumento do poder 
aquisitivo com a aproximação da comunicação 
que passa mais informação para o público. Se o 
público vai comprar mais, eu anuncio mais.   
  
M&M — Já se pode, de alguma forma, mensurar as 
mudanças na gestão?  
Laager — Temos números ótimos neste ano. Nossa 
rádio, a Bahia FM, subiu do sexto para o segundo 
lugar. A Bahia FM, o Correio e a mudança de atua-
ção dentro do escopo de eventos são os primeiros 

passos. E temos o case de sucesso de nossa TV, 
reconhecida pela excelência em conteúdo — a TV 
Bahia fechou o primeiro semestre do ano na lide-
rança de 93% de todos os minutos dos seis primei-
ros meses do ano. E seis emissoras da Rede estão 
interligadas digitalmente. E isso não é de graça. 
Não existe do dia para a noite, é uma conquista 
constante. Nós conseguimos fazer essa primeira 
arrumação dando festas na casa ao mesmo tempo.  
  
M&M — A Rede Bahia acabou de anunciar um investi-
mento de R$ 15 milhões no novo Correio, com formato 
berliner, colorido e com grande destaque para as ima-
gens. É fruto dessa profissionalização?  
Laager — Foi uma grande mudança. Uma coisa é 
fazer uma adaptação, e outra coisa, sair de uma base 
zero. Fomos muito criteriosos. E também percebe-
mos um pouco de intuição no projeto. Adoro que 
tenha intuição porque é ela que faz com que você 
não atrofie, não fique dentro do quadrado. 

M&M — Essas mudanças no jornal vão conseguir retirar 
o viés político histórico da publicação?   
Laager — Isso é passado. A aprovação desse projeto 
passou por todas as instâncias da Rede. Esse viés 
não existe mais. E nas pesquisas que fizemos tive-
mos a grata surpresa que a percepção do leitor não 
passa pelo viés político. Passa, sim, pela qualidade 
de conteúdo do produto mesmo. Além disso, tam-
bém fizemos mudanças estruturais na redação para 
provar isso. E aqui na Bahia temos o desinteresse 
em relação à leitura. O maior desafio é instigar os 
consumidores a ler, não só o jornal, mas também 
revistas e livros.  
  
M&M — Quais são as expectativas de investimento no 
meio digital?  
Laager — Cada frente tem uma estratégia sendo 
montada. Agora, materializamos o novo Correio e já 
estamos preparando as novidades para o ibahia.com, 
que estão na incubadora e devem estar finalizadas 
até o começo do ano que vem. 
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