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Companhia adota nova estrutura organizacional para se adequar às mudanças do mercado 
 
Tendo por base análises realizadas no exterior e estudos acadêmicos focados em mídia, o 
Grupo RBS reformula sua estrutura organizacional para se adequar ao novo cenário da 
comunicação. A estratégia da empresa é que esse novo sistema de trabalho absorva melhor as 
rápidas mudanças do mercado para que o contato com os clientes — anunciantes, internautas, 
telespectadores, leitores e ouvintes — permaneça atualizado daqui a cinco anos. "O mundo 
muda em uma velocidade extraordinária, as pessoas estão adquirindo novos hábitos, 
relacionando-se de maneiras diferentes, e a RBS, como vem fazendo ao longo de seus mais de 
50 anos, vai acompanhar seu público", afirma Nelson Sirotsky, presidente do Grupo RBS, em 
comunicado sobre as mudanças. Nesse remanejamento da companhia, a principal novidade é a 
criação de três vice-presidências: de produto e operações, comandada por Geraldo Corrêa 
(antigo vice-presidente de rádios e jornais); gestão e finanças, liderada por Antônio Tigre (que 
era responsável pela diretoria executiva de gestão); e mercado e desenvolvimento de 
negócios, conduzida por Eduardo Sirotsky Melzer (antes diretor geral para o mercado 
nacional). De acordo com a empresa, entre as atribuições dessa nova estrutura está a 
"atuação ágil e integrada para aumentar a interatividade e valorizar a diversidade de grupos e 
comunidades". 
 
"A estratégia desenhada tem como objetivo situar o grupo no futuro, e para isso temos de ter 
uma estrutura adequada que considere todas as possibilidades e oportunidades que 
encontrarmos no mercado", comenta Cláudio Santos, que assumiu na semana passada a área 
comercial da companhia após mais de dois anos de trabalho no Grupo Estado. Segundo ele, 
sua função será a de implementar "as novas frentes de atuação com viés nacional", 
abrangendo a estratégia para os próximos cinco anos. 
 
E essa nova fase não abrange apenas a parte interna da companhia. O Grupo RBS — que 
compreende o jornal Zero Hora e 21 emissoras de TV, entre outros veículos — negocia 15% de 
seu capital com a Gávea Investimentos, gestora de fundos de private equity que tem entre 
seus sócios Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central. "O negócio está caminhando, mas 
ainda não há nada fechado", diz Santos. 
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