
ÉPOCA - Qual o legado de seu pai? 
Arthur Ochs Sulzberger Jr.-Seu maior legado foi compreender 
que o núcleo da marca The New York Times é o jornalismo. A 
essência do que fazemos é jornalismo de qualidade. No caso 
dele, também houve momentos econômicos difíceis. Não a 
desafiadora transição no modelo de negócios que vivemos 
agora, mas houve tempos difíceis. Seu legado foi ter mantido 
a marca associada a notícias de qualidade. 

ÉPOCA - A estratégia do Times está baseada na produção de con
teúdo. Mas o meio digital é dominado por empresas de distribui
ção, como Google ou Facebook, que não produzem o próprio 
conteúdo. Por que a estratégia de vocês estaria certa? 
Sulzberger- Nesse ambiente em constante mudança, você não 
pode eleger uma única estratégia e achar que basta. É preciso 
continuar testando e aprendendo. Você pode nos comparar a 
Google, Facebook e dizer: "Olha só o tamanho da audiência 
deles". Isso é absolutamente justo. Mas sabe qual seria a versão 
disso há 50 anos? "Olha sua audiência comparada à CBS, ou 
aos programas de televisão." Você estaria certo. Mas o propó
sito é diferente. Então o público vem até nós pelo que somos. 

Isso não quer dizer que não soframos concorrência por es
pectadores e anunciantes. Da mesma maneira que acontecia 
em relação ao rádio. Tenho uma ótima história. Na década 
de 1850, um editor de Nova York escreveu em seu jornal que 
acabara de testemunhar a morte dos jornais. A literatura, ele 
dizia, sobreviverá. Mas os jornais devem desaparecer. Ele 
acabara de conhecer... o telégrafo. Não estou inventando essa 
história. Sempre dizem que o telégrafo matará os jornais, o 
rádio matará os jornais, a televisão matará os jornais. Qual 
é a primeira tecnologia, em 150 anos, que nos traz de volta 
à palavra escrita? A digital. Não quer dizer que o vídeo não 
seja importantíssimo para nosso sucesso. Ele é. Não significa 
que o crescimento internacional não seja crítico. Olhe para 
essa oportunidade incrível que temos agora. Baixei o New 
York Times no meu iPad assim que aterrissei. É incrível, não? 
Há as tecnologias móveis, e precisamos entender como isso 
afetará nossos negócios. O público está se afastando cada vez 
mais dos computadores para usar iPads e smartphones. Mas 
tudo é um retorno à palavra escrita. É fascinante. 

ÉPOCA - O obituário de seu pai no Times cita uma frase dele: • 
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"Você não compra notícias quando compra o New York Times. Com
pra um posicionamento". Num mundo com tantos blogs, redes so
ciais e opiniões, por que alguém se interessaria pelo posicionamento 
dos jornalistas naquele edifício belíssimo do arquiteto Renzo Piano? 

Suizberger- Imagine, por um momento, que dentro daquele 
belo prédio está o jornalista do New York Times. Seu posicio
namento editorial é baseado em experiência, conhecimento 
e observação. Todo mundo pode ter uma opinião, e isso é 
ótimo. Mas e quanto à opinião de que o mundo é plano? Todo 
mundo sabe que isso não é muito útil. Para quem busca basear 
as próprias opiniões em conhecimento e experiência, temos 
algo de valor. Porque temos pessoas com conhecimento in
crível. Quando David Sanger escreve, de Washington, sobre o 
armamento atômico na Coreia, se baseia num enorme conhe
cimento, numa experiência de anos compreendendo a questão, 
monitorando, falando com cientistas e gente do governo. Ele 
não está simplesmente dizendo o que 
lhe passa pela cabeça. Numa democracia, 
em que votamos para escolher o próxi
mo líder da cidade, Estado ou país, esse 
conhecimento é relevante. 

ÉPOCA - Que lições o senhor tira dos escân
dalos que o Times viveu, com os repórteres 
Jayson Blair (que inventava o que publica
va) e Judith Miller (usada para disseminar 
a versão - falsa - de que o Iraque estava em 
busca de armas nucleares)? 
Suizberger - Eu tinha a sensação de que 
estávamos entrando no território J... 
Foram duas experiências diferentes. 
Jayson Blair foi, de longe, o mais pro
blemático, o pior. Aprendemos que, 
mesmo numa organização compro
metida com olhar para todo o resto do 
mundo, se você não olhar para dentro, 
se não gastar tempo e recursos para 
saber o que acontece em sua própria 
organização, estará cego para proble
mas imensos. Foi por isso que criamos 
a figura do editor público. Criamos 
também uma nova estrutura de subordinação nas editorias 
e nos asseguramos de que as pessoas sejam ouvidas. Porque 
um de nossos editores seniores já tinha apontado para Jay
son antes - sem que fosse ouvido. É preciso abrir vias de 
comunicação, para que as pessoas se sintam confortáveis 
e digam o que pensam. 

ÉPOCA- E com respeito ao caso Judith Miller? 
Suizberger- Somos uma empresa humana, e todas as empre
sas humanas cometem erros. A chave está em reconhecê-los, e 
não fingir. É por isso que o cargo de editor público é tão im
portante. Temos duas pessoas nesse cargo: um editor público 
voltado ao exterior, aos leitores; e um cargo interno, o editor 
de padrões. Ele trabalha para os editores. Seu papel é assegu
rar que estamos fazendo a coisa certa sempre. Reconhecemos 
que cometeremos erros. Esse é o pensamento-chave. 

ÉPOCA - O mercado financeiro tem sido brando com vocês nos 
últimos meses. Mas não foi assim nos últimos anos. 
Suizberger - Na verdade, não foi tão ruim. O pior foram os 
últimos cinco anos. Isso ocorre porque o modelo de negócios 
está em transição, e não há nada que os mercados odeiem 
mais que a incerteza. Bem, seja bem-vindo à realidade do 
negócio de notícias. A boa notícia é que, por causa de nossa 
estrutura acionária, somos capazes de manter nosso foco 
no longo prazo, mesmo que reconheçamos que precisamos 
de lucro no curto prazo. Agora, o que eles viram foi, claro, o 
sucesso de nosso plano de assinaturas digitais, o "paywall". 
Todos diziam: "Isso vai dar errado, isso vai dar errado, isso 
vai dar errado". Mas não deu, e eles reconhecem isso. Agora, 
temos uma novíssima fonte de receitas, a circulação digital. 

f 
ÉPOCA- Com que dados vocês amparam a afirmação de que esse 

modelo não deu errado? 
Suizberger- Não dizemos que não deu 
errado. Afirmamos que deu certo (ri
sos). Essa afirmação é baseada nos nú
meros, financeiros e de assinantes. O 
sistema está em funcionamento há 18 
meses. Os últimos números que divul
gamos têm três meses. Teremos novos 
números na semana que vem, quan
do anunciarmos as receitas do terceiro 
trimestre. Três meses atrás tínhamos 
pouco mais de 500 mil assinantes, em 
um ano e três meses. É mais que o Fi
nancial Times, um jornal incrível. E 
há quanto tempo eles têm assinaturas 
digitais? Ao mencionar esse sucesso, 
claro que é preciso dizer que somos 
um jornal de interesse geral. E, por 
causa disso, atraímos uma audiência 
maior. E isso está dando resultados. 

ÉPOCA - Qual o futuro do jornalismo? 
Suizberger- Fabuloso. Não precisamos 
ficar preocupados. 

ÉPOCA - Mesmo? 
Suizberger - Sim. Estamos num período de constante mu
dança. As pessoas estão abandonando os computadores e 
aderindo aos dispositivos móveis. Mas o impresso ainda está 
lá. Temos mais ou menos 850 mil assinantes do jornal im
presso, número constante há bastante tempo. Claramente, 
o mais importante é que estamos nos movendo em direção 
ao que o público quer. Esse é um desafio. Com os anúncios 
em dispositivos móveis - ainda não está claro o que fazer. 
Ninguém criou um modelo para ganhar dinheiro com pu
blicidade no iPhone. No iPad? Mais fácil, muito mais fácil. 
No iPhone? Difícil, bem mais difícil. Vídeos? Está claro o que 
fazer. Os anúncios em produtos audiovisuais são uma ques
tão resolvida. Mas esse ainda será um cenário em constante 
mudança. Quando comecei, 80% de nosso lucro vinha de 
publicidade, e 20% da circulação. Agora, é meio a meio. • 
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ÉPOCA - Por que, em vez de ser uma empresa familiar de capital 
fechado, vocês escolheram uma modelo misto, uma empresa de 
capital aberto controlada por um "trust" familiar? 

S u i z b e r g e r - Meu pai abriu o capital da empresa. Ele fez isso 
numa estrutura que permite que a empresa tenha acesso ao 
mercado, claro, mas que também a proteja. É uma estrutura 
com duas categorias de ações, que permite que continuemos 
com a visão a longo prazo e não passemos, de repente, a olhar 
apenas para a realidade de curto prazo. As ações de classe B, 
controladas pela família Ochs-Sulzberger, elegem a maior 
parte dos conselheiros, 70% aproximadamente. O que isso 
nos traz? Estabilidade, com uma clara missão. A missão do 
"trust", como foi estabelecida por meu bisavô Adolph Ochs, 
é proteger a independência editorial e a integridade do New 
York Times. Não menciona lucros. Claro que, para proteger 
a independência editorial e a integridade, você precisa de 
recursos para sustentar o jornalismo. 
E isso significa ter lucros. Há compa
nhias de capital aberto administradas 
de maneira consequente, e empresas de 
capital aberto administradas de manei
ra inconsequente. O mesmo vale para 
empresas de capital fechado. No nos
so caso, somos felizardos por ter uma 
família unida em torno da missão, em 
torno da forma como a estamos cum
prindo e que apoia a equipe de gestão. 

ÉPOCA - Mas vocês sofrem pressão dos 
demais acionistas... 
Sulzberger- Claro. Temos de lidar com 
isso. Sofremos pressões de acionistas, 
como o Morgan Stanley... Bom, você 
aceita e reconhece. 

ÉPOCA - O senhor indicou, pela primeira 
vez, uma mulher, Jill Abramson, para co
mandara redação do Times. O senhor tam
bém é conhecido como um promotor de 
minorias e pessoas que encontraram obstá
culos em suas trajetórias. Qual sua opinião 
sobre as ações afirmativas? 

Suizberger - Não penso nisso como ação afirmativa. Sou con
tra ações afirmativas. A palavra que usamos é diversidade. 
Acreditamos em diversidade. Vivemos numa sociedade cada 
vez mais diversa. Se nosso jornalismo não refletir a diversida
de da cidade, do país ou do mundo, fracassaremos. Temos Jill 
Abramson, como nossa primeira editora executiva mulher. 
Também temos Dean Baquet, como secretário de redação. 
Ele não é nosso primeiro secretário de redação negro. Temos 
uma editora de opinião mulher. Do lado dos negócios, Janet 
Robinson foi nossa primeira CEO mulher. Não considero 
que nosso novo CEO se encaixe propriamente na categoria 
de contratação por diversidade, mas, enfim, ele é britânico 
(gargalhadas)! O que Mark Thompson traz para nós? É o 
primeiro CEO externo desde que meu bisavô comprou o 
New York Times, em 1896. Ele nos traz sua experiência inter-

nacional, num momento em que nosso futuro será cada vez 
mais global. Há outra experiência que ele nos trará, como 
ex-executivo da BBC - vídeo. É importante ter maior pre
sença de vídeos, e ele pode nos ajudar nisso. 

ÉPOCA - A BBC tem uma experiência on-line maravilhosa. Mas eles 
não parecem muito preocupados com o bolso... 
Suizberger - A maioria tem uma visão da BBC como uma 
empresa financiada pelos cidadãos britânicos. Fui repórter 
no Reino Unido por dois anos, então sei como é. Eles agora 
estão presentes em 28 línguas, e muitos de seus produtos 
não são financiados pelo contribuinte. Precisam ganhar 
dinheiro. 

ÉPOCA - Vocês estão criando um website no Brasil, em português. 
O que está por trás dessa estratégia? 

Suizberger- Há um desejo real pelo tipo 
de informação de qualidade que ofere
cemos. E vamos expandir isso oferecen
do conteúdo nos idiomas nativos. No 
Brasil, teremos 30 reportagens por dia. 
Dois terços delas serão traduzidas. Um 
terço será de reportagens sobre o Brasil, 
escritas em português, para leitores bra
sileiros vivendo no país ou fora dele. 

ÉPOCA - O senhor gosta de trekking e de 
escalar. Foi assim que quebrou o pé? 
Sulzberger - Não, ele não está quebra
do. Na verdade, rompi meu tendão de 
aquiles. Leva algum tempo para curar, 
mas foi há dois meses, então está bem 
encaminhado. Não foi com alpinismo 
ou trekking, aconteceu numa pequena 
brincadeira com uma motocicleta. 

ÉPOCA - O que o senhor aprendeu com o 
alpinismo? 
Suizberger- Quando era jovem, me en
volvi com um grupo chamado Outward 
Bound, de experiências externas. Isso 

me ajudou a crescer não apenas como indivíduo, mas como 
parte de uma equipe. Quando vem o estresse, as equipes ou 
se rompem e sofrem - ou se unem e têm sucesso. Foi uma 
parte crítica de meu crescimento como jovem. O prazer da 
escalada é a concentração, o foco. Há um zilhão de coisas 
acontecendo na vida a qualquer momento, e sempre nos 
perguntamos como relaxar. Quando você está numa escalada 
ou andando de moto, adivinhe no que fica pensando? Em 
nada mais. Você fica apenas fazendo isso e, no final do dia, 
está totalmente relaxado. 

ÉPOCA - O senhor vem de uma família de editores que ergueu o 
jornal com o maior prestigio do mundo. Qual será seu legado? 
Su izberger - Meu legado será bastante simples, se eu tiver 
sucesso: entregar a meu sucessor um jornal tão bom quanto 
aquele que meu pai deixou para mim. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 753,  p. 60-64, 22 out. 2012.




