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Avaliar todas as operações e ver o que 
realmente vale a pena manter na gra-

de e o que deve ser substituído ou elimi-
nado. Essas são as palavras de ordem que 
vêm pautando as decisões da diretoria do 
Grupo Bandeirantes nos últimos meses. 
Com o apoio de uma consultoria, contra-
tada para auxiliar essa revisão dos proces-
sos e negócios, a empresa busca encerrar 
o ano em uma situação financeira mais 
saudável e com um cardápio de produtos 
mais competitivos e rentáveis.

Um dos primeiros resultados dessa fa-
se de avaliação foi apresentado na sema-
na passada. Em um comunicado distri-
buído a todos os funcionários do grupo, 
Paulo Saad Jafet, vice-presidente da área 
de canais pagos da emissora, anunciou a 
quebra da barreira que separava a produ-
ção desse tipo de conteúdo das atrações 
da TV aberta. 

“Seguindo uma tendência mundial, a 
união de plataformas de mídia sob a mes-
ma gestão será definitivamente implantada 
no Grupo Bandeirantes”, anunciou Saad no 

TV

Band arruma a casa
Grupo revê negócios e reorganiza produção, que unifica a gestão  
do conteúdo do canal aberto e da TV paga
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comunicado. Na prática, o texto explicou 
que a produção de conteú do de todos os 
canais do grupo será comandada por um 
trio de diretores: Diego Guebel, Marcelo 
Meira e o próprio Paulo Saad. “O objetivo 

da fusão é criar maior eficiência criativa e 
de produção em nossos canais pagos, uti-
lizando das expertises e competências de 
todas as nossas plataformas e seus profis-
sionais”, declarou Saad.

Nessa nova organização, a definição 
dos programas e projetos da Bandeiran-
tes (canal aberto) e também de BandNews, 
 BandSports, Arte1, Terra Viva e Sex Privê 
partirá do trio de diretores, o que deve fa-
cilitar o tráfego de ideias, de elenco e de 
criatividade dentro do grupo. A Band já 
vem dando sinais de querer ampliar os 
investimentos na indústria de TV por as-
sinatura. Para esse objetivo, nomes como 
Meira e Guebel são estratégicos para qua-
lificar as produções e alçar à importância 
dos canais fechados.

Com essa reorganização, a Newco, bra-
ço independente do grupo responsável 
pelos canais pagos, será absorvida pe-
la própria Bandeirantes. Segundo o co-
municado, os diretores de cada um dos 
canais serão mantidos no novo modelo. 
São eles: Eduardo Ramos (produção ge-
ral, BandSports e Sex Privé); Humber-
to Candil (BandNews e jornalismo); Ro-
gerio Gallo (Arte 1); Evandro Guimarães  
(Terra Viva) e Silvia Jafet (Band Inter e 
BandNews Inter). Embora a empresa não 
confirme, novas movimentações são es-
peradas, uma vez que o processo de re-
avaliação das áreas e equipes ainda não 
tem data para ser finalizado.

Além do agrupamento da produção de 
conteúdo, a Band também tomou outra 
medida nas últimas semanas. O departa-
mento de marketing da casa foi extinto e 
a executiva Martha Cajado, responsável 
há anos pela área, desligou-se do grupo. A 
emissora não informou se, posteriormen-
te, montará uma nova equipe de marke-
ting ou se delegará as tarefas pertinentes 
ao setor a outros departamentos.

Confirmada a venda do 
Diário de S. Paulo
Traffic negociou Rede Bom Dia com a Cereja Digital

Um comunicado curto, sem detalhes, 
confirmou a venda do Diário de S. 

Paulo e os títulos integrantes da Rede Bom 
Dia de Comunicações, até então perten-
centes ao Grupo Traffic, do empresário 
J. Hawilla, para a Cereja Digital, empresa 
que tem entre seus sócios Mário Cuesta, 
dono da editora RMC e da gráfica GMA, 
instalada em Jarinu, no interior paulista. 
Na edição anterior (1575, de 2 de setem-
bro), Meio & Mensagem publicou que 
esse acordo estava para ser concretizado.

O negócio foi fechado na segunda-fei-
ra 2, como consta do sucinto anúncio ofi-
cial. “Em razão de um compromisso de 
confidencialidade entre as empresas os 
detalhes não serão divulgados”, informa. 

Criada em 2005, a Rede Bom Dia, que 
tem cinco títulos próprios no interior pau-
lista e mais afiliados, foi colocada à venda 
em janeiro. Mas o principal atrativo pa-
ra os potenciais compradores era o Diá-
rio de S. Paulo, periódico que nasceu em 
1884 e já passou por quatro proprietários: 
José Maria Lisboa, o fundador; o ex-go-
vernador Orestes Quércia (que adquiriu 
a empresa em 1988); Infoglobo (em 2001, 
pela quantia de R$ 200 milhões); e J. Ha-
willa, em 2009.

O Diário teve circulação média de 130 
mil exemplares por dia ainda na época de 
Quércia. Nesse tempo, chamava-se Diá-
rio Popular e era também conhecido pe-
lo apelido Dipo. Na mudança para a In-
foglobo, seu nome foi mudado e a ges-
tão imprimiu um caráter mais nacional 
ao título. Como muitos veículos, o jornal 
passou a sofrer com a queda da circula-
ção (chegou a 30 mil exemplares). Já na 
Rede Bom Dia, ao qual foi incorporado, 
o título melhorou sua performance. Ho-
je, sua média está em 50 mil exemplares.

De acordo com o informativo Jornalis-
tas & Cia, Hawilla teria assinado dias an-
tes um acordo de venda para Cuesta, que, 
para ser confirmado, demandaria uma au-
ditoria para conferir números e resultados 
da Rede Bom Dia. O empresário, ex- sócio 
da Editora Escala, já tinha se aproxima-
do da empresa e sido apresentado como 
“sócio estratégico”, conforme Jornalistas 
& Cia. Os valores aventados no mercado 
como sendo os propostos por Hawilla pe-
la gráfica e pelo Diário seriam de R$ 25 
milhões a R$ 30 milhões. A Cereja Digi-
tal, empresa de  out-of-home  criada em 
2007, informa ter uma audiêncial de 27 
milhões de pessoas ao mês. 

Em comunicado, Saad anunciou a união de plataforma de mídias sob a mesma gestão
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1576, p. 37, 9 set. 2013.




