
cou a conversa. O gesto remete 
a um cuidado especial com a 
família. "Os valores que eu 
adquiri vieram da história de 
meus pais, criados em um con-
texto de dificuldades, mas que 
construíram uma relação de 
solidariedade entre si." 

Outra premissa herdada do 
berço familiar foi a educação. 
Graças ao valor que o pai deu ao 
ensino, Jayme nasceu na cidade 
de Passo Fundo, e não na colô-
nia onde vivia a família. "Meu 
pai, José Sirotsky, era quase 

analfabeto, mas decidiu abandonar a zona rural 
para estudarmos. Esse gesto me fez nascer um 
homem urbano." Diante de tudo o que construiu 
na mídia, Jayme sempre refletiu sobre o papel dos 
veículos perante a educação e levou ao grupo o 
envolvimento editorial e social com o tema. 

ENTRE IRMÃOS 
O Grupo RBS só surgiu pela parceria entre 

Jayme e seu irmão mais velho, Maurício Sirotsky 
Sobrinho. A dupla, que mesclava feeling comercial 
e o dom da comunicação, sempre demonstrou a 
energia necessária para levar adiante qualquer tipo 
de negócio. Nove anos e meio mais novo que 
Maurício, Jayme diz que a relação com o irmão foi 
paterna e fraterna. "Ele me atribuía responsabili-
dades de um homem, isso foi muito importante." 

Do Armazém Econômico — uma espécie de 
mercearia — administrado pela família, em 
Passo Fundo (RS), até a ajuda dada ao irmão na 
Rádio Passo Fundo, Jayme sempre esteve muito 
próximo de Maurício. Mesmo sem ser empre-
gado formalmente na rádio, fazia o possível para 

m dos patronos 
do Grupo RBS, 
Jayme Sirotsky 
é presidente de 
honra de um 

gigante da mídia brasileira. Seu 
nome se confunde com a histó-
ria do grupo e, além de vir acom-
panhado do título de "presiden-
te emérito", foi emprestado ao 
parque gráfico da empresa, inau-
gurado em 2009. Nos dois casos, 
o significado dessas nomeações 
o incomoda. "Quando o local 
ficou pronto, perguntei se não 
era possível ter dado meu nome a algum projeto 
digital. Logo um lugar que imprime jornal, plata-
forma que vai acabar." 

Para Jayme, "receber essas homenagens pode 
ser sinônimo de pendurar a chuteira", o que 
está longe de passar por sua cabeça. Aos 78 
anos, essas questões são encaradas sempre com 
bom humor. Aposentar-se seria a última coisa 
que aconteceria com esse descendente de imi-
grantes judeus que, neste ano, comemora o 
centenário da chegada de sua família — paterna 
e materna — ao Brasil. Juntos, Sirotskys e 
Birmanns fugiram da perseguição sofrida na 
Europa Oriental. À época, foram ajudados pelo 
barão Maurice de Hirsch, responsável por com-
prar terras no interior do Rio Grande do Sul, 
região próxima à cidade de Erebango. 

Jayme é tão atuante nos assuntos do grupo 
que faz questão de acompanhar seu sobrinho, 
Nelson, sempre que possível. A primeira vez 
que marcou entrevista com IMPRENSA, esque-
ceu que o sobrinho daria uma palestra no 
mesmo dia. Ligou pedindo desculpas e remar-
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Na época em que a rádio e a TV já caminha-
vam para um processo de consolidação, a TV 
Globo operava regionalmente. A relação entre 
Marinhos e Sirotskys começa aí, muito antes de 
a RBS tornar-se afiliada. Os negócios da emisso-
ra carioca com a Time Life permitiam a exibição 
de filmes, porém, a transmissão estava limitada 
ao Rio de Janeiro. O tino comercial de Jayme 
entrou na história. "Eu me aproximei dos dire-
tores e propus a compra dos direitos para trans-
mitir os filmes no Sul; foi a primeira relação de 
negócios com a Globo." 

A parceria foi fundamental para a estratégia de 
Roberto Marinho de montar uma rede. Jayme 
explica que as mudanças estruturais' oferecidas 
pelo governo para transmitir o sinal do Rio de 
Janeiro ao Sul viabilizaram o projeto. "Eu digo que 
nós assumimos um risco para fazer algo que na 
época não tinha nenhum parâmetro. Além disso, 
tínhamos um problema: como as retransmissoras 
não conseguiam atingir a qualidade da cabeça de 
rede, pensamos então em montar uma rede regio-
nal dentro do Rio Grande do Sul." E foi o que acon-
teceu. Hoje, a RBS possui emissoras espalhadas 
pelo estado gaúcho e também em Santa Catarina. 

Não era só a questão técnica que chamava a aten-
ção de Jayme, mas a viabilidade financeira do negó-
cio. Saber capitalizar era fundamental. "Foi muito 
importante conseguir desenvolver o mercado 
publicitário do interior, foi algo que ajudou a con-
solidar empresarialmente o que é a RBS hoje", 
lembra. Essa união entre viabilidade técnica e 
expertise comercial marcou o início da parceria, que 
já dura quase meio século, entre RBS e TV Globo. 

Em 1986, com a morte do irmão, Jayme assu-
miu a presidência do grupo e ficou até 1991, 
quando Nelson assumiu o cargo. Se a essência do 
Grupo RBS é a família, a origem de seus proble-
mas também poderia ser os herdeiros. Como 
qualquer negócio familiar, o grupo não escapou 

ajudar o irmão. Ele brinca que na época cuidava 
das dedicatórias feitas por ouvintes, que eram 
pagas e representavam importante fonte de 
receita para a emissora. Anos mais tarde, em 
1956, a proximidade incentivou os dois a darem 
início a uma sociedade, criando a Mercur 
Publicidade, com mais dois sócios. 

Em depoimento ao livro "Diplomata da 
Comunicação", do jornalista Lauro Schirmer, o 
amigo Flávio Antônio Corrêa, publicitário e ex-
presidente das agências Standard Propaganda e 
Ogilvy Mather, lembra que foi Jayme o respon-
sável por apresentá-lo a David Ogilvy, uma 
lenda da propaganda. "Uma vez meu pai me 
disse: 'Faveco, entre todos os teus amigos, 
aquele gordinho é o mais inteligente'. Ele falava 
de Jayme", relata Corrêa. 

EMBRIÃO DA RBS 
Após um ano como sócios, em 1957, um 

empresário conhecido dos irmãos ofereceu a 
Maurício a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, que 
estava a ponto de fechar. Era o veículo que o fez, 
aos 17 anos, trocar Passo Fundo por Porto Alegre 
para conciliar as funções de locutor e vendedor. 
Maurício adquiriu uma cota e dividiu com três 
sócios a gestão da emissora. "Ele ficou na aventu-
ra da rádio, e eu, na agência", lembra Jayme. 

Foram cinco anos trabalhando separados, até 
que Maurício convidou o irmão para uma nova 
sociedade. "Voltamos a trabalhar juntos na rádio e 
já tínhamos a licença de um canal, que mais tarde 
se tornou a TV Gaúcha." Preocupado em conflitar 
interesses, Jayme optou por dedicar-se somente 
aos veículos e não continuar paralelamente com a 
agência, que acabou sendo vendida. "Hoje, nós 
sabemos bem que essa separação entre veículos e 
agências está muito gris. A mídia não se resume 
aos meios tradicionais. Na ocasião, já estava claro 
que não era bom misturar as coisas." 
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de viver experiências ruins que contribuíram 
para acelerar o processo de profissionalização. 
"Ainda nos anos 1970, decidimos que não querí-
amos mais conviver com alguns problemas e 
contratamos uma consultoria para nos ajudar." 

VISÃO MULTIMÍDIA 
Quem compreende a importância do Zero 

Hora e sua relação histórica com o povo gaúcho 
pode imaginar que o jornal veio antes da mídia 
eletrônica, ou que sempre foi prioridade para o 
grupo. Porém, a história é outra. Com rádio e 
televisão consolidadas, Maurício e Jayme já ali-
mentavam um projeto de grupo multimídia. Para 
isso, - apostaram na compra de um periódico. 
"Entendíamos que um grupo de comunicação 
deveria ter mídia impressa. Ao contrário da 
maioria de outras empresas, que começam com 
o jornal, nós iniciamos com meios eletrônicos e 
depois fomos para o papel." 

Apesar do interesse, o mercado na região era 
consolidado. A companhia Caldas Junior tinha 
grande participação no segmento e, segundo 
Jayme, produzia periódicos com excelência, além 
dos Diários Associados, que também estavam 
presentes de forma agressiva no estado. Em 1967, 
os irmãos compraram 50% do título do Zero Hora. 
A sociedade durou apenas três anos. "Chegamos a 
uma situação insustentável; ou vendíamos nossa 
parte por um valor simbólico, ou comprávamos a 
outra metade. A má situação do jornal já começa-
va a afetar os outros negócios." 

Após duras negociações, o Zero Hora passou a 
ser integralmente dos irmãos Sirotsky, em 1970. 
Com isso, surgiu um segundo desafio: como 
administrar um nicho que eles não dominavam? 
O dilema era ter um diferencial diante de con-
correntes tão fortes. "Decidimos tomar o cami-
nho oposto do que já existia, apostar em outra 
linguagem e investir em qualidade." A compra 

do Zero Hora justifica o adjetivo de persistente 
dado a Jayme no início da matéria. Ele insistiu 
em um jornal "quase morto" e num cenário de 
extrema concorrência e incerteza. 

Seis anos depois, a publicação já respondia por 
4 0 % da receita da RBS. Hoje, o grupo possui 
oito jornais e investiu R$ 70 milhões em seu 
parque gráfico, aquele citado no início do texto 
que leva o nome de Jayme. 

LIBERDADES INCONDICIONAIS 
Quando deixou a presidência da RBS, Jayme 

passou a dedicar-se às causas da liberdade de 
imprensa. Sua militância elevou o patamar do 
Brasil nas discussões relacionadas ao jornalismo 
pelo mundo. Um dos grandes orgulhos de Jayme 
é a coautoria no texto da "Carta de Chapultepec". 
Criado em 1994, o documento se propõe a ser um 
indicador de princípios relacionados à liberdade 
de expressão e já foi assinado por mais de 50 
chefes de Estado, entre eles, o ex-presidente Lula. 
Rosental Calmon Alves, diretor do Knight Center, 
conviveu com Jayme em meados de 1990, no 
Comitê Executivo da ANJ. Ele reconhece que, 
além da dedicação pela liberdade de expressão, 
Jayme foi muito atento ao futuro do jornalismo 
liderando, nos tempos de ANJ, caravanas pelo 
país para profissionalizar o mercado, sem esque-
cer, como um bom gaúcho, das churrascadas. 

O Brasil ficou pequeno para a atuação de Jayme 
na defesa da liberdade de expressão. Filiado à 
Associação Mundial dos Jornais (WAN), exerceu 
vários cargos até chegar, em 1996, à presidência 
da entidade. Foi o primeiro latino-americano a 
dirigir a WAN, que na época mantinha nome 
francês, Fédération Internationale des Editeurs 
de Journaux (Fiej). Sua primeira ação foi mudar o 
nome para o inglês, demonstrando a necessidade 
de a organização se adequar a seu tempo. Em 
1998, Jayme foi indicado para a diretoria-geral da 
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Unesco, mas abriu mão da candidatura em função 
da dedicação integral que o cargo exigia. 

Vincent Peyrègne, atual CEO da WAN, conta à 
IMPRENSA que a devoção de Jayme fez dele um 
dos grandes protagonistas para uma imprensa 
livre. "Através de sua habilidade profissional e 
carisma pessoal, contribuiu para o crescimento 
da associação. Continua como embaixador sênior 
da WAN e nos ajuda de várias maneiras." 

Peyrègne compartilha a opinião de Rosental. 
Para ele, Jayme foi figura-chave não só no cresci-
mento e transformação da entidade, mas em 
ajudar a indústria jornalística mundial a atualizar-
se em meio aos desafios digitais. "Ele supervisio-
nou o crescimento das atividades da organização 
e criou redes de conferências e negócios, o que 
proporcionou a seus membros e à indústria como 
um todo um período de transformação." 

OUTRO OLHAR DA LIBERDADE 
Quando se propôs a defender a liberdade, Jayme 

estava ciente de que não seria fácil. Lutar por um 
jornalismo livre implicava em negociar sem a 
garantia de sucesso, muitas vezes até mesmo com 
políticos refratários à ideia de liberdade de expres-
são. Em 1997, liderar uma delegação da WAN para 
a China era um feito e tanto, mas ele conseguiu. O 
desafio encarado por Jayme como "exercício da 
paciência chinesa" não gerou muitos frutos, mas 
foi uma grande vitória pelo valor simbólico de ser 
recebido pelo império comunista. 

Como qualquer figura influente, Jayme não 
vive somente de elogios. O grupo que ajudou a 
fundar e as associações de que participa, entre 
elas a Sociedade Interamericana de Imprensa 
(SIP), são alvos de críticas por movimentos que 
lutam contra o chamado "monopólio da mídia". 
No caso da RBS, as críticas são pela "hegemonia" 
que o grupo exerce no Sul. No mês de abril, em 
entrevista à Folha, o ex-ministro José Dirceu, 
quando falava sobre regulação dos meios, citou a 
RBS como exemplo de monopólio. No mesmo 
mês, o governador do estado. Tarso Genro, disse 
que é necessário combater os sistemas de mídia 
compostos por monopólios e oligopólios. 

Aos que levantam a discussão sobre a regulação 
da mídia e utilizam as expressões acima, Jayme 
responde sem titubear: "Qualquer possibilidade de 
regulação da mídia é censura". Seu jeito "político" 
de responder às perguntas polêmicas faz jus ao títu-
lo do livro "Diplomata da Comunicação". Expressão 
que ele detesta, mas que ainda continua sendo a 
melhor forma de resumir sua história de vida. A ut
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 289, p. 52-57, maio 2013.




