
Entrevista: Ricardo Gandour

POR INÊS PEREIRA

O dia do homem que dirige as cinco frentes de
conteúdo de um dos mais importantes grupos
jornalísticos do país começa às 6h30, em casa
ainda, quando lê as primeiras páginas de diver-
sos jornais, e vai até 10 da noite. Aos 46 anos,
Ricardo Gandour é dono de um olhar multimí-
dia apuradíssimo, convive com o ferramental
tecnológico absolutamente desenvolto e tem
vocação de gestor. Orquestrou uma transição
na redação que durou um ano e envolveu uma
mudança de mentalidade no exercício de edi-
tar, que, na verdade, começa desde a concep-
ção da pauta. Ao mesmo tempo, não perde
de vista valores essenciais. "A internet é um
ler diferente do papel. O ser humano precisa
ter a informação fixada por um tempo para
que permita a reflexão que leve ao debate. A
interatividade extrema é o caos. Você precisa
assimilar, pensar, e isso leva um tempo, não dá
para reagir na hora (é a questão do ciclo bio-
lógico, é humano). Quantas questões não têm
resposta imediata? Ou estaremos embriagados,
nos tornaremos seres hiperativos, ansiosos por
responder tudo na hora."

Como você descreveria o momento que
vivemos com relação à internet? Qual é a
sua visão da internet como plataforma de
comunicação que está se consolidando?
Eu analisaria da seguinte forma: toda mídia
nova, quando entra, encanta pelas possibilida-
des novas. Quando surgiu o CD em oposição
ao vinil, tudo o que você gravasse vendia, por-
que a novidade era o meio, o suporte. Quando
surgiu o VCR, o DVD, o cinema em 3D... Esse
é o primeiro ponto: o suporte encanta pelas
possilidades do próprio suporte. Passada a fase
de sedimentação, vem outra fase, da mensagem.

O ser
humano
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tecnologia.
Antes era
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estar 24
horas online.
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mudou

Você não vai mais comprar qualquer CD
ou navegar em qualquer site. Eu diria
que a internet está começando, não a
saturar, mas a ficar aceita e entendida
pelas pessoas como 'normal' nas suas
possibilidades de interatividade... e as
pessoas começam a ver a qualidade,
credibilidade, a fonte.
O segundo ponto é a dimensão huma-
na do ato do consumo da informação.
O consumidor de informação, por ser
humano, está sujeito aos cinco sentidos
e até a um ciclo biológico. Na década
de 70, para dar um exemplo, o merca-
do rejeitou a quadrifonia, porque o ser
humano é estéreo. Excesso de tecno-
logia, eventualmente, o ser humano
pode rejeitar. A vida é analógica, as
pessoas são analógicas, portanto têm
ciclos. Elas não têm tempo de abrir to-
dos os e-mails, vídeos, comentar todos
os posts, olhar todos os sites, blogar,
entrar em chats... No começo, na fe-
bre dos e-mails, era moda o executivo
estar totalmente online. Hoje em dia,
até na hora do almoço param de chegar
e-mails. Isso por causa da dimensão bio-
lógica, humana. O executivo moderno,
hoje, sai de férias e não vê e-mails. Ao
se perceber diante dessa limitação de
tempo, as pessoas de novo vão escolher,
selecionar. É impossível ver tudo.
O terceiro ponto a analisar são os va-
lores da sociedade. Isso tem a ver com
credibilidade. A história também mostra
que a tecnologia, por si só, não altera a
escala de valores de uma sociedade. O
que muda são outros movimentos: os da
própria sociedade, rupturas, revoluções,
evoluções, mudanças de comportamento.
O que a tecnologia faz, e é muito forte, é
propiciar uma troca de informações, um
desafio ao ambiente, como no caso da
China, que tenta censurar Cuba e não
consegue. Mas os valores pertencem à
sociedade. Mesmo com novidades na di-
mensão tecnológica, a questão da ética,
da credibilidade, do que é certo e o que
é errado, e da confiabilidade sobre o que
eu leio e escuto, permanecem.

O que mudou para os jornais depois
da chegada da internet?
A história mostra que a mídia nova não
aniquila a outra. A mídia que já existia
passa por uma grande turbulência, tem de



se adaptar e continua convivendo. Foi assim com
o rádio e a imprensa escrita, a imagem e o rádio...
Achavam que a chegada do videocassete ia matar
o cinema, a TV. Neste momento, a história se
escreve diante dos nossos olhos. Estamos no
olho do furacão, uma nova mídia se estabelece,
poderosíssima. A interatividade possibilita várias
coisas, inclusive, questiona o modelo existente
da comunicação. O receptor passa a ser também
emissor, todos podem publicar.
Eu estou absolutamente convencido de que a
sociedade, de modo geral, em especial a bra-
sileira, precisa de alguns valores jornalísticos.
O jornalismo foi um dos atores principais na
condução do processo de redemocratização do
país. Desde a censura (há pouco se comemo-
rou 40 anos do AI-5) o papel que a imprensa
teve, em despertar a sociedade, denunciar,
passando pelas Diretas Já, os planos econô-
micos, impeachment do presidente, a eleição
do Lula, e assim por diante... Então, os valores
jornalísticos a sociedade deveria prezar.
O jornalista tem sido um intermediador da
informação. E a internet é uma plataforma es-
sencialmente desintermediadora. No comércio,
coloca comprador e vendedor em contato, põe
o poder na mão do comprador. É muito fácil
fazer a analogia disso na informação. A internet
também é desintermediadora, na medida em
que eu posso me organizar e criar o meu pró-
prio 'jornal' na internet. Eu passo a ser editor.
Mas organizar o mundo dá muito trabalho e eu
acredito que, apesar de toda a tecnologia, o ser
humano não vai deixar de delegar ao jornalista
a missão de organizar o mundo para ele. Esse
trabalho jornalístico jamais vai desaparecer e
a sociedade não vai perder de vista o valor que
ele tem. Como se eu dissesse: 'vou continuar
confiando que um grupo de pessoas, jorna-
listas, olhe o mundo por mim e me ofereça a
sua leitura editada do que aconteceu. E neles
eu confio'. Claro que aí tem a opção de marca
- e isso independe da plataforma, se é escrita,
falada, transmitida, interativa ou não. .:

A mídia interativa fortalece a marca?
Sim, se ela souber aproveitar bem as novas";
possibilidades, e é isso que tentamos fazer no
Estadao.com.br, que é uma extensão do jornais
O lado fascinante é que os jornais nunca foram:
tão lidos, se você somar o papel e a internet.
E o que é melhor: por jovem, gente que não:
tinha o hábito de ler.
Em agosto do ano passado, foram registrado
18 milhões de page views/mès - número que
saltou para 70 milhões (quase quadruplicou).
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As cinco frentes de conteúdo do grupo são totalmente integradas

Esse é o valor jornalístico do site, com todas as possibilidades
que a tecnologia permite: vídeos, documentários, podcasts,
blogs... Coisas que a gente vem aprimorando.
Mas é preciso que a geração atual de editores faça com que
a sociedade continue reconhecendo o valor jornalístico, da
edição, mesmo na nova plataforma (lidando com as novas
questões, de conteúdo e de audiência etc.). Isso é uma gran-
de responsabilidade. Essa transposição requer uma atitude
proativa: manter os conceitos de separação Igreja-Estado,
independência editorial em relação à atividade comercial,
manter os princípios éticos e de conduta, manter o manual
de redação também na plataforma digital.

Você já afirmou que a internet não se sustenta como mo-
delo de negócio. Por quê?
O que sustenta as empresas jornalísticas ainda é a operação
em papel. É dali que vem a grande receita publicitária que
está financiando a construção das mesmas marcas na internet.
As receitas no meio digital, embora cresçam a um percentual
muito alto ano a ano, ainda representam uma base pequena.
Hoje, a grande maioria do que se fala na internet, nos sites dos
jornais, blogs, é baseada na informação gerada pelas opera-
ções tradicionais do jornal. Se o Estadao.com, a Folha online,
o Globo online, as principais agências de notícias (Agência
Estado, Reuters...) pararem de operar, a internet não terá o
que falar hoje. Ela comenta o que a mídia tradicional produz
por meio dos seus sites. A internet, em si, ainda não tem
modelo de negócio 'estabelecido', com raríssimas exceções
nos Estados Unidos e Europa, mas são sites de nicho.

Se os
principais
jornais e
agências
de notícias
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falar hoje

A internet ainda sofre com uma
avalanche de informações sem a
devida apuração e a análise mais
aprofundada. Você vê a solução
desse mal a médio ou longo prazo?
Não estamos falando dos jornais, cujas
marcas merecem a credibilidade do
leitor. Na internet, é claro que tem
muita coisa, mais é preciso separar o
jornalismo que está sendo construído
na nova mídia, que segue os mesmos
valores da tradicional, dos sites de
entretenimento, bate-papo...

Falando nos valores jornalísticos,
independentemente da plataforma,
como você vê o jornalismo prati-
cado no Brasil atualmente?
O Brasil produz um jornalismo de al-
tíssima qualidade. Ainda com coisas a
aprimorar, mas está no primeiro time
em nível mundial. Podemos nos orgu-
lhar do jornalismo praticado aqui.

Quais são os melhores jornais
do mundo? Que jornal brasileiro
assinaria?
São muitos jornais excelentes no
mundo, até difícil dizer. Mas cito o
The New York Times, o Washington
Post, o The Guardian, o The Eco-
nomist, o The Times, de Londres,
o Wall Street Journal... Assinaria
O Estado de S. Paulo, em primeiro
lugar. Em casa assino vários: Folha,
O Globo, Valor...
Nas bancas, fico impressionado como
cresceu o mercado de revistas seg-
mentadas. Acho bacana o fato de se
sustentarem. As pessoas têm inte-
resses segmentados: investimentos
financeiros, investimentos pessoais,
decoração, moda; para vários tipos
de leitores. Isso mostra o dinamismo
do mercado editorial.

O Estadão também busca atender a
esses interesses segmentados?
O Estado até aprimorou bastante isso.
A reforma de 2004 foi uma estratégia do
jornal: ter o jornalismo no dia-a-dia im-
portante, com o chamado 'hardnews'
(política, economia, cidades, esporte,
cultura, geral, saúde, educação, meio
ambiente) e contemplar o leitor com
cadernos temáticos, roteiros...
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Como é feita a gestão de conteúdo do grupo?
Hoje, nós temos cinco grandes frentes de conteúdo: o Es-
tadão, o JT, a rádio Eldorado, a AG e toda a plataforma de
portais. Nossa gestão de conteúdo é totalmente integrada.
Embora cada redação persiga o seu perfil e sua missão estra-
tégica, todos se relacionam — a Agência Estado e a rádio, a
Agência e O Estado, o JT com O Estado , com a rádio, com
a Agência, a equipe de portais. É uma sinergia inteligente,
uma cooperação; mas não aquela coisa antiga, quando se
produzia um material para ser aproveitado por todos. Com
isso, cada plataforma perderia a sua personalidade. Temos
um processo engenhoso interno, que permeia sete dias da
semana, de planejamento de pautas, aproveitando e cru-
zando idéias, produções. O espaço da redação também é
integrado: no meio da redação, os 'mesões' de fechamento
reúnem os editores; o estúdio da TV Estadão e da TV Limão,
com sua ilha de edição, câmeras e cenários compartilham
o mesmo espaço: entre as redações de O Estado e do JT,
e por aí vai.

Se houvesse uma grande reforma no jornalismo, o que
você mudaria dentro das redações?
Nossa reforma aconteceu durante todo o ano passado. Mu-
damos modos de fazer, editorias, mas a grande mudança foi
o processo multimídia, que era acessório e passou a ser o
principal. Desde o começo da pauta, é levado em conta. A
matéria já nasce multimídia. Quando vai sugerir uma pauta,
o repórter já pensa que pode render uma reportagem para o
jornal, um áudio para a rádio, um compacto no JT, um especial
na internet com vídeo, tudo na mesma pauta.
Por conta disso, o Estado é um dos jornais de papel que mais
remete à internet. É uma mudança de mentalidade que já
está acontecendo. E todas as frentes vão pelo mesmo cami-
nho: o JT.com será em breve inaugurado, a rádio Eldorado
e o seu Território Eldorado, e a Agência Estado, que nasceu
multimídia, é eletrônica por natureza.
Depois de um ano de transição, agora estamos colhendo
os frutos. É um processo que estimula a criatividade, gera
pautas, gera furos.
A fase inicial foi de reconhecimento de experiências. Manda-
mos equipes para visitar jornais no mundo todo - o The New
York Times tem uma operação multimídia que é um modelo
em termos de edição, áudio e vídeo... Já estamos alinhados
ao que é feito internacionalmente e até recebemos pedidos
de visita de países latino-americanos.

O que espera das novas gerações de jornalistas?
Por meio do Curso Estado de Jornalismo, temos muito con-
tato com os recém-formados — aproveitamos 40% deles na
redação. Falo muito com eles no sentido de fazer com que
aproveitem as possibilidades tecnológicas dessa era em que
estão entrando, mas sem deixar que as novidades tecnoló-
gicas ofusquem a essência do jornalismo — a capacidade
de se indignar, a curiosidade, a possibilidade de revelar o
oculto. Lembrar que a essência da pauta não é a tecnologia.
Ela envolve pesquisa, interesse, o olhar.

Uma preocupação é certa dispersão
que a tecnologia traz e que observo
no dia-a-dia. O repórter, antigamente,
fazia a sua reportagem e voltava no
táxi já pensando no lead, no título, o
que iria escrever. Chegava à redação,
se concentrava e redigia. Hoje, ele
entra no táxi e pega o celular. Chega
na redação, ainda vai ler e responder
seus e-mails...

Como é o seu dia-a-dia na gestão
de conteúdo do Grupo?
Temos um processo de trabalho mon-
tado que me permite acompanhar todo
o andamento da produção do jornal ao
longo do dia, com relatórios sintéticos,
as principais pautas. Meu dia começa
de manhã, lendo as primeiras páginas
dos jornais que recebo lá em casa,
às 6h30. No jornal, fico das 9h30 às
21h30, 22 horas. A não ser na sexta,
que saio meia-noite, uma da manhã.
Para mim, seria a morte me distanciar
da rotina da redação. Claro que as
reuniões executivas, de orçamento,
estratégia, de diretoria, fazem par-
te. Mas ainda escrevo alguma coisa.
Quando vou a Brasília, sempre faço
uma matéria, mesmo que o texto fi-
nal não seja meu. Às 16h30 estou na
reunião de primeira página e todo dia
participo de uma reunião de edição.
Dou palpite nas chamadas, curto ma-
téria... Uma rotina que mescla pro-
fissionalismo e prazer. Difícil separar
uma coisa da outra.

Falo com os
jovens no
sentido de
aproveitarem
as novidades
tecnológicas,
sem perder a
a curiosidade,
a capacidade
de se
indignar
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