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Meio & Mensagem — Você está completando um ano desde 
que assumiu o posto de vice-presidente executivo do Grupo 
RBS (cargo que antes era ocupado por Pedro Parente).  Qual 
o balanço que faz da sua gestão e os principais movimentos 
deste período?
Eduardo Sirotsky Melzer — 2010 foi de efervescência na 
empresa toda. Termino assim o ano com orgulho dos 
quase seis mil colaboradores da nossa empresa. E eu 
acho que o que realmente pautou este ano foi a relação 
das pessoas entre si e com a empresa; construímos um 
ambiente de parceria entre os colaboradores e a RBS,  
porque a gente entende os desafios e as oportunidades 
que se tem pela frente. 

M&M — E ficou mais fácil, já que pelo menos o resultado do 
primeiro semestre foi de crescimento de dois dígitos.
Melzer — Quando a gente consegue realmente estabe-
lecer as amarras do time, o alinhamento, a motivação, a 
energia, isso gera na empresa um ambiente de alinha-
mento e de muita atividade e realização. Então, pode 
escrever: vamos crescer este ano mais de 13% em relação 
ao ano passado, que já tinha sido um ano de crescimento 
muito forte, da ordem de uns 12% também.

M&M — Fora da região Sul, o Grupo se mostra um tanto ou-
sado, eu diria até agressivo para expansão nacional. Como 
a RBS pensa isto? 
Melzer — Quando o Nelson me convidou para assumir 
essa posição — somos dois membros da família, lembre-
se —, sentamos e falamos assim: “O que  vamos fazer? 
Que empresa a gente vai construir, que cara e que alma 
terá esta empresa? E mais do que isso: “Para onde a 
gente quer levá-la?” Porque existem vários caminhos e 
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Terra de gigante
Aos 38 anos, ele presenciou, no mês passado, pela primeira vez, 
um show de Paul McCartney – com o detalhe de ter proporcio-
nado isto também a outras 60 mil pessoas no estádio Beira-Rio, 
na capital gaúcha. O vice-presidente executivo do Grupo RBS, 
Eduardo Sirotsky Melzer, ou Duda, fala com orgulho daquele momento. Relaciona-o 
com a própria missão do conglomerado de mídia do qual é, após oito anos de atua-
ção na empresa, o seu principal executivo abaixo do atual presidente executivo e 
presidente do conselho de administração, o tio por parte de mãe Nelson Sirotsky. 
Como todos os demais empreendimentos da família no Sul – TVs, rádios, jornais, internet, eventos – ou em 
São Paulo (Geo Eventos, associação com as Organizações Globo), uma nova tacada também é prenúncio de 
sucesso: uma sociedade fifty-fifty com a HSM Educação para uma escola de negócios. O grupo gaúcho de  
R$ 1 bilhão/ano de faturamento só vislumbra crescimento também para o próximo quinquênio. Para tanto, 
cabe agregar novos negócios. E foi após a entrevista, que você lê a seguir, que M&M apurou uma aquisição 
em processo avançado no segmento digital sobre a qual o VP do Grupo RBS não falou. Trata-se da Hi-Mídia, 
player no segmento de ad-networks, ou venda de inventários, atualmente com portfólio de 450 sites verticais.  
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a gente tem que definir qual deles seguir, para depois 
decidir como e o que se quer fazer. E assim investimos 
bastante tempo  pensando: qual era o legado? O meu avô 
fundou a empresa, e agora o Nelson e eu definimos que 
temos uma causa, uma causa que é muito maior do que 
um projeto empresarial! Queremos ter uma perpetuação 
do nosso negócio e a gente trabalha para isso.

M&M — Ou seja, a meta não é crescer para vender empresas?
Melzer — Nem estamos trabalhando só para crescer a em-
presa, para ter resultado maior ou para crescer ano após 
ano. A gente está fazendo tudo isso porque queremos 
perpetuar essa empresa, como ela é hoje: uma companhia 
relevante que realmente tem impacto onde opera. Olha 
que momento o Brasil está vivendo, um país que terá 
uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, com estabilidade 
econômica e política! Então, temos todas as condições 
e o sistema está pronto para quem tiver condições de 
aproveitar essas oportunidades. Na RBS, não queremos 
surfar a onda; queremos ajudar a construir essa onda 
toda. Queremos ser parte do motor que está por trás, 
ajudar a formar toda essa geração de novas oportunida-
des, de novos negócios. Então, o momento é único, e a 
gente quer aproveitá-lo e olhar daqui a quatro, cinco, dez 
anos e ter muito orgulho do que foi construído.

M&M — Vocês têm uma parceria de 40 anos com as Organi-
zações Globo em TV. Qual é a estratégia para os negócios de 
mídia tradicional e de novas mídias?
Melzer — Acreditamos em rádio, TV e jornal. Há mais 
de dez anos, alguns profetas anteciparam o fim dessas 
mídias. A gente não está vendo o fim delas; ao contrário, 
os nossos negócios estão se ampliando. A circulação dos 

nossos jornais cresce e a audiência de nossa TV aumen-
ta, assim como o faturamento, de forma real, acima de 
PIB e acima de inflação. Vai ser assim sempre? Eu não 
sei, não tenho como saber, mas também ninguém sabe. 
Enquanto não tivermos sinais objetivos de queda desse 
negócio, não vamos acelerar qualquer tipo de declínio 
na indústria; vamos sim fazer de tudo para manter e 
ampliá-los, porque achamos que são bons, e isso tem 
muito a ver com a nossa operação no Rio Grande do Sul 
e em Santa Catarina. Queremos cada vez mais fortalecer 
a nossa relação com os nossos públicos nestes estados 
e isto será feito através de TV, jornal, rádio e internet. 
Lançamos produtos novos de internet no RS e em SC este 
ano, de eventos, e de tudo aquilo que tenha a ver com 
a nossa atividade e que tiver interesse e relevância com 
os nossos públicos. Temos uma estratégia que é focada 
no mundo digital, um segundo braço de atuação da RBS, 
que está cada vez mais estruturado e mais independente 
da empresa de mídia. Acreditamos que, por uma série de 
razões, como avanços tecnológicos, mudança de hábito 
do consumidor, enfim, com o surgimento de novas mí-
dias, esse negócio de internet vai crescer cada vez mais. 
A RBS quer participar ativamente desse crescimento; 
queremos fazer investimentos e movimentos nessa área 
que nos tornem um player relevante como somos em 
rádio, TV e jornal. Fizemos algumas aquisições e alguns 
movimentos nos últimos dois anos e a construção de uma 
identidade própria nesse segmento. 

M&M — Por onde vai a expansão digital? 
Melzer — Dentro de uma outra lógica, de uma indepen-
dência sobre todos os aspectos, estamos construindo 
um pilar digital que é de internet e de mobile. Tanto em 
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um como no outro, fizemos importantes movimentos, 
mas queremos muito mais; achamos que temos reserva 
de crescimento alocada para esses investimentos e nós 
queremos construir uma empresa relevante aqui.

M&M — Para esse crescimento vocês pensam em aquisições 
ou em criação de novos produtos?
Melzer — Pensamos nos dois. Por exemplo, lançamos nes-
ses últimos 30 dias dois novos produtos: o Desejomania e 
o EuComparo. Nós não fizemos nenhuma aquisição nesse 
sentido, mas temos muitas aquisições em nosso planeja-
mento, porque achamos que essa é uma construção que 
será feita a partir de parcerias sólidas, estratégicas, em vá-
rios níveis, entre os quais esses empreendedores, que são 
fundadores de suas empresas, a que nós nos associamos.

M&M — Como, por exemplo, o portal Oba Oba?
Melzer — Oba Oba, o Guia da Semana e o Pontomobi são 
empresas para as quais olhamos o empreendedor, olhe e 
lá está o Léo Xavier do Pontomobi ou o Carlos Azevedo 
do Guia da Semana. Queríamos apostar nessas pessoas, 
que já têm o seu sucesso comprovado a partir dessas 
empresas. Mas as queremos sem prejudicar,  sem gerar 
o abafamento na realidade dessas empresas, tentando 
sim acelerar o plano de negócio delas. 

M&M — E para onde mais vocês estão olhando no digital? 
Área de serviços, entretenimento, e-commerce?
Melzer — Tanto na área de internet baseada em mídia 
mesmo, em publicidade, como na área transacional. Mas 
temos uma estratégia muito sólida. O que nós fizemos 
até agora foi uma importante experimentação que nos 
deu a segurança de “olha, é possível”, e agora vamos 
dar um passo mais largo, e ele significa essa separação 
importante do mundo digital em relação à empresa de 
mídia tradicional. Eu quero deixar claro aqui que a nossa 
empresa de TV é muito importante ...

M&M — Quanto o pilar da mídia tradicional – rádio, TV e jornal 
– representa hoje dentro do Grupo RBS? 
Melzer — 90% no Grupo como um todo. Mas aí acredi-
tamos na nossa estratégia. E o digital aqui é um mundo 
novo; achamos que o crescimento é exponencial, fan-
tástico, e hoje representa 10% do grupo. Eu não sei 
daqui a 4 ou 5 anos quanto que pode representar. E nós 
temos um terceiro braço que é aquilo que chamamos 
de participações da RBS, mas não são participações 
de investimentos que nós fazemos, de investimentos 
passivos na condição de investidor financeiro, são 
negócios que temos e que os entendemos com vida 
própria; usualmente temos esses negócios com sócios 
relevantes, mas negócios adjacentes. Um exemplo 
objetivo é a Geo Eventos (na qual a RBS detém 40%), 
que montamos com as Organizações Globo – uma 
empresa com investimentos de R$ 240 milhões. É 
um negócio que tem um vínculo muito grande com as 
nossas atividades “core”, com a comunicação, venda 
de publicidade, agregação de audiência, produção 
de conteúdo. Mas é um negócio independente, onde 
temos um sócio e uma gestão independente. O Kzuka, 
por exemplo, está no campo dessas participações; o 
Canal Rural também. 

M&M — Vocês contemplam o lançamento de um jornal gra-
tuito no Sul? 
Melzer — Não, jornal gratuito, não. Ao contrário, pen-
samos em construir conteúdo de qualidade e cobrar 
por esse conteúdo. Nossa estratégia é fechar conteúdo. 
Nosso conteúdo é único e de qualidade; as pessoas pagam 
para ler, para acessar, porque ele é diferenciado. O grupo 
RBS emprega mais de mil jornalistas.

M&M — E a expansão dos negócios para além do Sul se dará 
por onde?
Melzer — Temos outros negócios.  A RBS vai entrar em 
educação. Acreditamos no crescimento do País e que-
remos participar desse crescimento, contribuindo para 
ele. Vemos que, talvez, um dos principais gargalos seja 
o fator “gente”, formação. Então, tem uma oportunidade 
aqui que tem a ver com a credibilidade que temos, que 
tem a ver com produção de conteúdo, com juntar gente, 
que é o que nós fazemos hoje no nosso dia a dia a partir 

dos nossos jornais, rádios, televisão, dos nossos eventos. 
E queremos fazer isso com educação. Nossa associação 
à HSM tem tudo a ver com isso.
 
M&M — Essa associação à HSM acontece fora do âmbito da 
Geo Eventos, portanto? E qual será o foco?
Melzer — A Geo se associou à HSM Eventos. Estamos 
desenvolvendo junto com o grupo da HSM, a HSM Edu-
cação, com foco em educação executiva.  E essa é uma 
associação da RBS com a HSM Educacional. O movimen-
to relevante aqui é a criação de um grupo educacional 
novo, com escolas, cursos e mestrados, que ainda não 
existe. Terá pós-graduação, um competidor de FGV, de 
Dom Cabral.

M&M — Qual a lógica destes novos negócios? 
Melzer — Essa formatação de grupo nos dá condição 

de operar essas empresas de forma adequada, onde 
cada conjunto de negócios tem uma lógica de gestão 
independente, que funciona: os dirigentes tocam lá a 
vida deles e a gente agrega valor a partir de um con-
selho, a partir de reuniões periódicas. Então, por trás 
disso tudo, desenvolvemos na empresa um processo de 
transformação cultural na RBS, que nós chamamos de 
“nosso jeito de ser e de fazer”. Estamos revitalizando 
a cultura da empresa; queremos uma empresa com-
pletamente vibrante, com muita energia, com muita 
realização, com muita capacidade de execução,  com 
gente que tenha brilho no olho.

M&M —  Houve uma modificação acionária este ano, recente 
até, na composição do Grupo, com a entrada do acionista es-
trangeiro – o JP Morgan, que comprou a Gávea Investimentos, 
que por sua vez detinha quase 13% do capital do Grupo RBS. 
O que muda na gestão?
Melzer — Não houve venda de ativos de mídia. O que 
houve foi que a Gávea fez a sua transação e foi devida-
mente anunciada. E o que eu digo agora é que quem tem 
propriedade de 12,65% da RBS é a Gávea. Se mudou a 
propriedade da Gávea, a RBS tem um contrato com o 
Armínio Fraga, entendeu? A nossa relação para com 
ele, aliás, não mudou absolutamente em nada, nem das 
regras de governança, nem do processo. E a participação 
do conselho da Gávea continua literalmente a mesma 
na RBS: não mudou representante,  não mudou arti-
culação, não mudou nem a interlocução do outro lado, 

não mudou nenhuma prática nossa com eles. Então, o 
impacto é zero. 

M&M — E qual o cenário para os próximos cinco anos no 
Grupo RBS?
Melzer — 2011 é o primeiro ano de um ciclo, que enxer-
gamos com muito otimismo. Na RBS, achamos que vai 
ser um ano muito bom para a publicidade, em que es-
peramos crescer mais de 12% da nossa receita. Acredito 
que também outros grupos tenham estratégias tão boas 
ou melhores do que a nossa, que tenham estratégias um 
pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, e 
o macroambiente está posto para todo o mundo. O que 
vai mudar no êxito de grupo para grupo tem a ver com a 
execução: é quem vai ter condições de fazer aquilo que 
está dizendo que vai fazer. Pra isso, além de ter discipli-
na, tem de ter muita força de trabalho, porque as coisas 

não caem do céu. Trabalha-se muito na RBS; eu trabalho 
muito, muitas horas, final de semana, mas trabalho com 
paixão. Só vai fazer isso quem tiver condições de executar 
mesmo. E aí precisa de gente, gente boa, comprometida, 
qualificada e que esteja entendendo o momento e que 
traga brilho no olho, gente com paixão. Eu sou um apaixo-
nado. Eu adoro o que eu faço, e eu me motivo enlouque-
cidamente quando vejo o que se tem pela frente. Então, 
na virada do domingo para segunda-feira, à 1h da manhã 
de 8 de novembro, quando eu olhei lá o Beira-Rio vazio, 
não tinha quase mais ninguém lá dentro; eu olhei assim 
e uma pessoa que trabalha comigo disse: “Poxa Duda,  já 
acabou tudo, já estamos com saudades”.

M&M — Haverá outro megaevento tipo Paul McCartney?
Melzer — A sensação que eu tive foi um orgulho, um sen-
timento de realização que não dá para explicar. Dá gás 
para fazer outro e não precisa ter só Paul McCartneys. 
Eu acho que a gente tem que olhar e ter esse tipo de 
atitude perante todas as nossas ações, tudo que a gente 
fizer, desde uma ação lá teoricamente pequena até um 
grande evento ou a grande aquisição de uma empresa. 
Temos de nos preocupar de verdade, cuidar dos detalhes 
daquilo, tratar com carinho, entender que tem pessoas 
por trás daquilo, entender que há um movimento impor-
tante, gente que será impactada, uma expectativa, uma 
história de marca, de credibilidade, de respeito. São 53 
anos de história do Grupo RBS. Então, acho que essa é 
a nossa filosofia.

“Pensamos em construir conteúdo 

de qualidade e cobrar por esse 

conteúdo. Nossa estratégia é fechar 

conteúdo. Nosso conteúdo é único 

e de qualidade; as pessoas pagam 

para ler, para acessar, porque ele é 

diferenciado. O grupo RBS emprega 

mais de mil jornalistas.”
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