
Silvio Genesini

Ponto de mutação
Engenheiro por formação, o novo CEO do Grupo Esta-
do, Silvio Genesini, sempre teve mais afinidade com as
ciências humanas e se confessa leitor ávido, um verda-
deiro apaixonado pelo meio impresso. Com longa carreira de consultor especia-
lizado em tecnologia e mídia, sua missão à frente do conglomerado (que faturou
R$ l bilhão no ano passado) é conduzi-lo no processo de transição digital hoje em
curso em toda a indústria da comunicação. Membro de uma diretoria composta totalmente por profissio-
nais do mercado, sem participação da família controladora da corporação, ele adianta que grandes mu-
danças estão por vir, mas ressalta que o jornal de papel ainda continuará firme e forte por muitos anos.
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Meio & Mensagem — Quais são seus planos no Grupo
Estado? Implementar a transição digi ta l?
Silvio Genesini — A transição digital é super necessá-
ria. Todos têm que fazer, e vão fazer. Mas é uma falsa
questão achar que vai virar digital do dia para a noite.
Primeiro, porque não tem um modelo — ninguém
tem. Segundo, porque não tem dinheiro suficiente
no digital. E terceiro, porque no Brasil a versão
tradicional em papel tem um modelo de negócios
que ainda vai viver por muitos anos. Em condições
normais — fora da crise, com a economia andando

, o jornal impresso, por si só, é um produto lu-
crativo e é o maior gerador de caixa. E vai ser pelo
menos pelos próximos cinco anos. Potencialmente
mais, pelos próximos dez anos. O principal objetivo
meu e do Gandour (Ricardo Gandour, diretor de
conteúdo do grupo') é fazer um produto cada vez
mais relevante no papel, cada vez mais forte, mais
influente e compatível com as tradições do grupo —
de credibilidade, de linha política e editorial.

M&M — Como fazer isso?
Genesini — O jornal tem sido relevante, corajoso em
vários aspectos, do ponto de vista do conteúdo. E aí
entramos em um círculo virtuoso: cada vez mais ha-
verá gente querendo ler, assinar e comprar, haverá
mais publicidade. Esse círculo virtuoso ainda tem
um espaço muito grande. Em adição, é importante
que a gente leve audiência e dinheiro para o digital.
Um dos grandes problemas que muitos vivenciaram
é que só tem audiência, não tem dinheiro. Não
serve. Mais do que isso, o conjunto da mídia está
vivendo um instante que eu chamaria de multimídia:

como é que se faz o digital e o papel.

M&M —Qual é a receita?
Genesini — Você faz o digital, faz o papel, faz con-
teúdos específicos para produtos específicos, faz

presencial muitas vezes, com eventos. Um exemplo
que temos, entre outros, é o Paladar, nosso caderno
de gastronomia. Ele ficou relevante no papel, lançou
agora a coleção (Coleção Gourmet Paladar, de
fichas com receitas'), fez um evento de cozinha
brasileira, está na internet de maneira relevante e
atrai publicidade, atrai gente. Existem vários assun-
tos desse tipo para os quais o Grupo Estado tem
vocação e pode desenvolver de forma multimídia,
em que as mídias digitais são uma parte relevante,
mas é um conjunto de ações. E é mais importante
pelo conjunto do que pelo digital. O digital vai
certamente crescer; então, um dos indicadores é
fazer com que a audiência nas mídias digitais seja
cada vez maior e que o dinheiro vá cada vez mais
para lá. Temos, por outro lado, algo que nenhum
dos grupos de mídia tem: uma operação extrema-
mente relevante e lucrativa, totalmente eletrônica,
que é a Agência Estado. Ela vende informações em
tempo real para um conjunto de clientes — grandes
bancos, corretoras, empresas — e 100% de seu
faturamento é digital. Atualmente, grande parte
do faturamento do grupo não é com a publicidade
tradicional em papel. Trinta por cento do nosso
faturamento é eletrônico, é puro digital.

M&M — A questão mais premente para os veículos é
que existe uma audiência crescente nos meios digi-
tais, que ainda não geram receita suficiente para se
manter, enquanto o coração das empresas ainda é a
mídia tradicional, que vive um momento complicado,
com queda de circulação e de receita publicitária. Como
resolver isso?

Genesini — O jornal como nós conhecemos hoje,
editado, com anúncios, vai viver por muito tempo.
Mas alguma hora haverá a troca do papel. O Estadão
tem uma versão digital na qual se tem o mesmo look
and feel, como se diz em TI, do papel. Inclusive com

a possibilidade de clicar nos anúncios e ir para o
site do anunciante e até de fazer uma animação,
uma brincadeira — a gente fez com o Bradesco.
Também vai chegar um momento em que o e-paper,
o e-book, vai existir. É uma questão de tempo, de
tecnologia. Isso vai baratear muito, porque um custo
importante é o da impressão. Ainda assim o valor do
editado, com a propaganda junto, vai existir.

M&M — Isso em relação ao suporte, mas e quanto ao
conteúdo?
Genesini — O movimento mais importante será uma
combinação, com coisas mais analíticas, conteúdo,
histórias bem contadas. Fazer o hard news para
dizer que o Sarney não vai renunciar, que teve briga
no Senado com o Renan ou com o Collor, isso você
já viu no celular, na televisão, na internet. Repetir
exatamente isso (no jornal) não tem valor. Mas
se contar uma história por trás disso, se tiver uma
análise... Acho que muitas coisas do new journa-
lism, na linha do Gay Talese, vão voltar fortemente.
Contar histórias sobre pessoas semifamosas, por
exemplo. Qual a história da menina que morreu de
pneumonia dentro do avião? Tem uma história para
ser contada ali.

M&M — Com cobrança pelo conteúdo?
Genesini — Minha defesa é que temos de cobrar
alguma coisa que seja justa. Cobrar pouco com-
parativamente, mas o conteúdo deve ser cobrado.
Há um conjunto de pessoas na comunidade que
considera importante ter esse conteúdo, então
acho que existe um valor para ele. Mas isso não
pode ser feito individualmente. No fundo, todos
nós perdemos o bonde da história quando nos
entusiasmamos rápido demais com a internet
- ou seja, vai ter publicidade suficiente, vamos

todos para lá. No modelo tradicional cobramos o



exemplar, ele é pago. Para replicar esse modelo,
um pedaço deveria ser cobrado.

M&M — Mas os internautas vão aceitar pagar pelo
conteúdo?
Genesini — Creio que a solução é mista. O hard
news é aberto. Boa parte dos portais importantes
compra da Agência Estado. Acredito no misto: um
pedaço fechado, com valor, e tem que ser feito por
todo mundo. Os americanos — o Murdoch (Rupert
Murdoch, dono da News Corp.), o The New York
Times — estão chegando à conclusão de que um
pedaço deve ser cobrado. E quanto mais especiali-
zado, mais fácil monetizar. Quanto mais genérico,
menos fácil. Você vai encontrar uma análise econô-
mica aprofundada de um setor em um telejornal?
Não, pois o meio não consegue fazer. Vai encontrar
isso no jornal grátis que recebe na rua? Não. Os
modelos serão mistos. Essa vai ser uma transição
na qual o produto original terá de ser relevante,
forte, importante; ele é o gerador das outras coisas,
e não o contrário.

M&M — O Estadão hoje é o quinto maior jornal em circu-
lação no Brasil, mas já foi o segundo. O meio como um
todo registrou queda de faturamento publicitário em
torno de 10% neste ano, além da queda de circulação.
Haverá como voltara patamares anteriores ou estamos
vivendo um novo momento?
Genesini — Acho que a circulação vai voltar, não
para níveis da década de 80, 90, dos anabolizantes,
mas vai voltar a crescer. No caso do Estadão ela vai
voltar porque parte da queda foi irreal, ou artificial.
Aconteceu por várias razões. Levando para o lado
positivo: a campanha atual do Estadão ("Qual é o
valor do seu conhecimento?") faz sentido. Você
precisa vender para quem valoriza o que o jornal
tem. Acredito piamente que uma quantidade de
pessoas vai comprar esse conceito e voltar. Tam-
bém acho que a circulação como um todo crescerá
progressivamente, um pouco a cada ano, 5%, 10%.
E teremos mais gente entrando. O Brasil fica mais
rico, o poder aquisitivo da população aumenta. Te-
mos um crescimento que não é de 30% ou 40%, mas
que ocorre juntamente com a melhoria do Brasil.

M&M — E a pub l i c idade , volta?
Genesini — Uma das coisas importantes no Brasil
é que a publicidade nunca foi embora como nos
outros países. Alguns segmentos tradicionalmente
são anunciantes de jornais, como setor imobiliário,
financeiro, de veículos, telecomunicações e varejo.
Essa publicidade não foi embora, e volta a crescer.
Se ela crescer 5% ou 10% por ano, já é suficiente.
Em conjunto com as outras mídias, isso compõe um
processo que pode gerar crescimentos saudáveis. A
circulação é uma questão, mas tem a quantidade de
gente que entra na internet, quanta publicidade vai
para a web, quantas pessoas vão aos eventos, com-
pram a coleção, ouvem a rádio. O conjunto é que cria
possibilidade de propiciar aumento de receita.

M&M — Como é o projeto de extensão de marcas do
impresso para outros tipos de produtos e serviços?
Genesini — Estamos no processo de escolher quais
são as outras marcas relevantes, mas teremos mais
exemplos como o Paladar. Inclusive com uma com-
binação que vai para o evento, para o que a publici-
dade chama de below the line. O mundo, apesar da
tecnologia, revitalizou a presença física. Ninguém
mais compra CD, então o público ir aos shows é algo
importante para o artista, porque muito do fluxo de
dinheiro está nos shows. Essa questão de como o

mundo virtual também permite o contato pessoal
é bastante importante.

M&M — Vocês apostam em eventos?
Genesini — Um exemplo é a Eldorado. Ela tem dois
programas: o Sala dos Professores, que de tempos
em tempos faz shows ao vivo transmitidos pela rá-
dio, e o projeto Grandes Encontros, também trans-
mitido pela emissora e filmado — o vídeo vai para
a internet. Esse é um exemplo de multimídia com
presencial, e achamos que cada vez mais haverá
o below the line, o multimídia com o presencial, e
que a força vem não de uma mídia específica, mas
do conjunto de mídias utilizadas juntas. Vamos ter
mais projetos de marcas. Temos dez ou 12 marcas,
ou vocações, importantes, e que queremos explorar.
Quais delas primeiro? Estamos nessa discussão com
o Conselho. Mas economia é uma vocação, música,

M&M — Quando chegará às bancas o Estadão com novo
design?
Genesini—Ainda não temos a data. Haverá coisas mais
impactantes, que vão demorar um pouco. É a primeira
experiência — acho que não há nenhum grupo de mí-
dia no qual 100% dos executivos, inclusive o presiden-
te do conselho (Aurélio Cidade), não são da família.
Estamos aqui em um modelo de governança no qual a
gente está construindo essa discussão. Estamos fazen-
do a discussão estratégica agora, já temos consenso e
um acordo de direção. Eu diria que haverá novidades
positivas sobre o grupo nos próximos meses. É toda
uma estratégia, não dá para redesenhar só um pedaço.
É uma coisa maior, até porque o grupo tem a Agência
Estado, as rádios, a Oesp Mídia — que também é um
negócio de papel migrando para o d i g i t a l , e tem
ainda uma operação com a mfoglobo chamada Zap,
de classificados digitais.

"O jornal impresso, por si

só, é um produto lucrativo

e o maior gerador de caixa.

E vai ser pelo menos pelos

próximos cinco anos,

potencialmente mais,

pelos próximos dez anos"

esportes. Além da vocação natural do grupo, que é a
vocação política — é a base da nossa credibilidade,
da nossa independência.

M&M — Como surgiu a idéia da campanha de assinatu-
ras do Estadão, de deixar o leitor decidir o quanto queria
pagar pelo primeiro mês?
Genesini — A campanha básica é só um atrativo.
Vamos vender nosso produto pelo que ele vale, pelo
que ele tem de forte, para que tenhamos cada vez
mais leitores e assinantes que o comprem pelo seu
valor. Qual é o valor? É o valor do conhecimento, de
uma maneira ampla. Aí pensamos em como trans-
formar isso em uma promoção. Teremos outras ofer-
tas associadas, mas a primeira é que você escolhe
o quanto vale seu conhecimento no primeiro mês.
Quando se faz essa pergunta, o número de zeros é
muito pequeno, quase nenhum. O retorno é muito
bom. Isso não vai virar l milhão, mas acho que dá
para criar uma base para os próximos anos na faixa
dos 250 mil, 300 mil exemplares de circulação. Vim
com essa crença e com essa meta.

M&M — Acredita que empresas de mídia, que são na
maioria familiares, caminham para um processo de pro-
f issionalização, a exemplo do que fez o Grupo Estado?
Genesini — Acho que sim. A velocidade com que isso
vai acontecer depende muito de em qual geração es-
tão, qual a necessidade que o grupo vê de fazer isso.
As organizações estão caminhando para esse processo
de profissionalização. Creio que em mais uma geração
isso deve acontecer na maior parte delas.

M&M — Há pouco tempo houve especulações sobre a
venda da empresa. O Grupo Estado está ou esteve à
venda?
Genesini — Não posso comentar isso, quem poderia
dizer seria a própria família Mesquita. Não tenho
conhecimento disso, minha informação é de que
ele nunca esteve à venda.
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