
Meio & Mensagem — Na divulgação das 
atuais mudanças no Grupo Estado, citou-se 
uma pesquisa que respalda a redução do 
volume de páginas do Estadão. Enfim, quem 
é e o que deseja este novo leitor de jornal? 
Francisco Mesquita Neto — Hoje, as 
pessoas estão mudando rapidamente a 
forma como veem o jornal como veículo 
de informação. E, se não respondermos 
rapidamente a estas mudanças, vamos 
ficar para trás. A maneira como as pessoas 
estão se informando envolve fontes 
muito variadas e o jornal continua sen-
do a principal fonte para um determina-
do grupo, porque traz mais credibilida-
de, mas é preciso adaptar o produto a no-
vas tendências para não perder esse pú-
blico. Quando se fala do "novo leitor, eu 
diria que não é um leitor que não lia e que 
agora está começando. Estamos olhando 
para o nosso atual leitor, embora essas 
mudanças também poderão satisfazer o 
leitor que ainda poderá chegar. 

M & M — U m dos efeitos dessa mudança é uma 
redução drástica no volume de informação de 
cada edição, porque o leitor não teria tempo 
para consumir o jornal todo. Mas essa deci-
são não conflita por uma demanda cada vez 
mais por conteúdo? Ou é justamente por cau-
sa dela que isso foi decidido? 
Mesquita Neto — As pesquisas revelam 
de forma muito clara que as pessoas não 
querem deixar de ter informação. Ao 
contrário: elas pediram mais informação, 
mas não factual. Elas desejam material 
exclusivo. As informações mais factuais, 
"comoditizadas" não precisam de tan-
to espaço. Talvez estivéssemos dando 
mais que o espaço devido a elas. Temos 
de valorizar a reportagem, a entrevista, a 
análise e a opinião, que são pontos mui-
to fortes do Estadão. Isso tem de crescer. 

Nosso leitor não é mais exclusivo do exem-
plar que chega na porta da casa dele. Ele 
está lendo o Estadão durante 24 horas: de 
manhã no papel, vai ouvir na Rádio Esta-
dão, vai chegar ao escritório e ler no Esta-
dão.com, vai ver conteúdo no mobile e, à 
noite, vai atualizar-se via smart TVs. 

M & M — Em relação ao impresso, isso 
representa uma migração para o mode-
lo dos jornais europeus, depois de uma 
hegemonia do hard news nos jornais 
brasileiros? Existe algum título inspirador 
para essa transição? 

Mesquita Neto — Eu adoraria poder 
copiar alguém que já achou um caminho. 
Estamos desenvolvendo o nosso mode-
lo e, em alguns pontos, estamos mais 
avançados que eles. O que as empresas 
digitais têm feito é baseado em algorit-
mos. Ou seja, é uma maquina fazendo o 
trabalho de curadoria. No futuro, a inte-
ligência profissional e humana por trás 
dessa seleção que os jornais fazem vai 
ser mais valorizada. 

M & M — O Bras i l vivencia fenômenos 
como aumento de renda, escolaridade e 
da demanda por mídia e informação, mas 
os jornais não se beneficiam na mesma 
proporção desta mudança. Essa é uma 
contradição do mercado brasileiro? 
Mesquita Neto — No papel, sim. Ainda que 
a circulação dos jomais tenha crescido, não 
foi na mesma intensidade de outros meios, 
que estão satisfazendo esse novo público 
que está surgindo. Mas, ao olhar o volume 
de pessoas que estão se informando pelas 
plataformas digitais, eu diria que estamos 
acertando. Para os impressos, o futuro é 
mais complicado. Mas, no site, no mobile, 
nos tablets o Estadão está cumprindo seu 
papel. E, nesse caso, o nosso desafio não é 

no aumento do número de leitores, mas no 
modelo de negócios. Por outro lado, gerar 
receita nessas plataformas tem sido mui-
to mais difícil do que na versão impressa. 
Esse é um desafio para nós. 

M&M — Na Europa, a tensão entre os meios 
tradicionais, como os jornais, e empresas 
do novo mercado, como o Google, chegou 
a níveis muito elevados justamente por 
causa disso. 

Mesquita Neto — Quando a Associação 
Nacional dos Jornais (ANJ) sugeriu que 
os jornais saíssem do Google News e eles 
aderiram, ficou evidente que estamos pre-
ocupados na defesa do meio. Na Europa, 
esse processo foi mais lento e provavel-
mente a semente do que está acontecen-
do lá veio daqui. Mas nós fizemos de uma 
forma muito mais pacífica que os france-
ses, belgas e alemães. 

M & M — Depois de muito anunciado, o 
conflito entre oferta de conteúdo gratuito 
e pago na internet, finalmente, revelou-se. 
Qual é sua avaliação sobre a eficiência dos 
modelos de cobrança como o paywall do 
The New York Times? Existe como edu-
car o consumidor digital a atribuir valor 
financeiro ao conteúdo na internet? 
Mesquita Neto — O consumidor que 
tem um interesse maior tem uma dispo-
sição em pagar pelo conteúdo. O leitor 
que deseja apenas uma passada de olhos 
dificilmente pagará. Existe uma diferença 
entre eles. Para o leitor mais interessado, 
cobrar pela informação vai ser um mo-
delo vencedor. Para o outro, o modelo 
de publicidade continua sendo excelen-
te. Isso oferece um panorama mais sau-
dável que o atual, de 20% da receita vin-
do do leitor e 80%, da publicidade. Pro-
vavelmente teremos um equilíbrio maior 

entre elas. O formato será híbrido entre 
paywall e publicidade. 

M&M — Tem sido mais difícil convencer o 
leitor ou o mercado anunciante? 
Mesquita Neto — Talvez o mercado publi-
citário esteja mais avançado que o leitor, 
no sentido de que já esteja experimentan-
do essas novas formas de se comunicar 
pelo mundo digital. O mercado leitor pa-
rece um desafio um pouco maior. 

M&M — Mas o mercado anunciante precisa 
se convencer de que o custo por mil do jornal, 
ainda que mais alto, guarda benefícios, já 
que o universo digital achatou essa variável. 
Mesquita Neto — Essa sempre foi a eterna 
batalha dos jornais impressos. Não dá pa-
ra disputar com o Google. Temos de mos-
trar que, se o objetivo é volume, os anun-
ciantes não devem perder tempo conos-
co. Agora, se o objetivo é criar uma mar-
ca e falar com um público específico, te-
nho certeza de que a comunicação em si-
tes de conteúdo com credibilidade vale 
muito mais. Nunca entramos nesse jogo 
e não vai ser agora que vamos fazer isso. 

M & M — Historicamente, o Grupo Estado 
sempre ampliou sua presença em diferentes 
plataformas e unidades de negócio. Recen-
temente, o que se vê é um esforço de enxu-
gamento da estrutura do grupo. Por que foi 
preciso fazer essas reduções? 
Mesquita Neto — As duas palavras-
chave são foco e evolução. O Estadão 
tem 138 anos e, neste período, o mundo 
mudou, o mercado mudou, e nós tam-
bém. Em muitos momentos, foi preci-
so fazer investimentos. Às vezes, a evo-
lução exige redução de custos. Ao olhar-
mos para trás, pode-se ter a impressão de 
um enxugamento, até porque o produ-
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to vai ser mais focado. Mas, ao olhar pa-
ra a frente — e esta é a nossa filosofia —, 
tenho certeza de que estamos fazendo um 
produto impresso de acordo com o que o 
leitor quer. Se fôssemos montar um jor-
nal hoje para o público que desejamos 
atingir, este seria o jornal que começa a 
circular neste dia 22, não o que fazíamos 
na semana passada. 

M & M — A últ ima década foi bas tan-
te turbulenta no Estadão, com muitas 
mudanças, desde a grande reestrutura-
ção de 2003. Foram tantas alterações que, 
muitas vezes, pareceram desconectadas 
umas das outras ou mesmo contraditórias. 
Que avaliação você faz desse processo? 
Mesquita Neto — Quem está aqui dentro 
enxerga de uma forma mais única. O 
trabalho envolve todas as partes da 
empresa: a governança e a relação dos acio-
nistas por meio de conselho; o financeiro e 
ainda a distribuição de conteúdo. Ao cir-
cunscrever a análise em determinado mo-
mento, pode parecer caótica. Mas, ao se 
olhar no tempo, é uma evolução organiza-
da e consensual. O mundo está mudando 
muito rápido, alterações que são feitas ho-
je acabam sendo revistas um ano depois e 
isso não é culpa ou demérito de ninguém. 
Se não testarmos e arriscarmos nunca va-
mos achar a solução deste novo modelo. 
Arriscamos, tentamos e desistimos de ini-
ciativas que não deram certo. 

M&M — Uma companhia centenária tem 
mais dificuldades de inovação? 
Mesquita Neto — O Estadão tem 
princípios muito fortes. Somos uma 

empresa de mídia e temos uma mis-
são editorial clara, desde a fundação 
do jornal: a defesa da democracia e da 
livre iniciativa. Isso ajuda muito, por-
que são valores que estão impregna-
dos na empresa e, independentemente 
de quem esteja aqui, serão mantidos. O 
fato de ser uma empresa centenária e fa-
miliar exige uma governança caracterís-
tica, que temos administrado bastante 
bem, com o conselho e a ajuda de pro-
fissionais de fora, o que permite que o 
processo de decisão seja o mais rápido 
possível em uma empresa com a histó-
ria que ela tem. 

M&M — Em muitos momentos de reformas 
empresariais, os grupos de mídia convidam 
profissionais externos para fazer cortes, 
ajustes ou mudanças mais drásticas. É no 
seu retorno, como acionista e presidente, 
que o grupo tem feito isso. Por quê? 
Mesquita Neto — O que o conselho 
decidiu em julho do ano passado 
foi que eu liderasse um processo de 
transformação na expectativa de que 
o meu conhecimento do mundo do 
jornal impresso e minha participação 
no conselho nestes anos todos fosse a 
melhor combinação para isso. Eu não 
voltei pelo meu sobrenome, mas por essa 
soma de experiências. Esse era o perfil 
que desejavam e, em vez de contratarem 
um headhunter, resolveram me convidar. 
Nesse caso, estou 100% subordinado ao 
conselho. O plano de ação apresentado 
logo no começo da minha gestão foi 
bastante discutido pelo conselho e tudo 
o que é decidido é aprovado. 

M & M — Por que o grupo não aproveitou 
a força da marca Jornal da Tarde com 
exclusividade no ambiente digital? Isso 
pode acontecer? 

Mesquita Neto — O encerramento do 
Jornal da Tarde não foi um processo 
emocionalmente fácil, uma decisão clara 
de foco na marca Estadão. A marca conti-
nua nossa, se um dia tiver uma oportunida-
de que seja interessante para a empresa, por 
que, não? Mas não está em nossos planos. 

M & M — Por que a abertura do mercado 
de mídia ao capital estrangeiro não foi 
tão bem- sucedida quanto se esperava? 
O Grupo Estado prospectou investidores? 
Mesquita Neto — O percentual de 30% foi 
baixo. Poderíamos ter chegado próximo 
aos 50%, o que manteria o controle com 
brasileiros, mas teríamos espaço maior para 
investidores estrangeiros participarem do 
negócio. Houve um trabalho bastante gran-
de de chegar a um consenso e o Congresso 
concordou com esse percentual. Nós nunca 
procuramos um grupo estrangeiro, mas so-
mos muito procurados, desde aquela épo-
ca, principalmente tentando associar-se a 
negócios específicos. 

M & M — Existe a lguma negociação em 
andamento para a venda do Grupo Estado 

para o Infoglobo, como vem sendo dito 
desde o começo das mudanças estruturais 
da empresa? 

Mesquita Neto — Não existe nenhuma 
negociação. Temos sociedade com a Folha 
na empresa de distribuição, tivemos com 
o Globo no Zap, e, de comum acordo, 
desfizemos a associação. Hoje o mundo é 
feito de parcerias e associações. Estamos 
totalmente abertos para isso, bem como 
a grande maioria das empresas de mídia 
no Brasil, mas não existe uma negociação 
para venda. Talvez alguém tenha ouvido 
o galo cantar mas não sabe bem onde. 

M&M—Qua l é a maior ameaça às empresas 
de mídia, hoje, e ao setor de jornais, 
particularmente? 

Mesquita Neto — É encontrar o tempo para 
que o nosso modelo de mídia digital seja 
criado e isso não vai acontecer amanhã. É 
preciso ter uma empresa sustentável por al-
guns anos para que ela gere recursos que 
possam ser investidos no digital, em multi-
plataforma, até que isso transforme-se em 
um negócio que arque com esses custos 
e hoje quem financia isso é a mídia tradi-
cional. O mundo digital é um risco e uma 
oportunidades. O tempo é o grande desafio. 
Se ficarmos parados, não chegamos lá. Se 
dermos um salto, podemos cair no vazio. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1556, p. 6-7, 22 abr. 2013.




