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Segundos antes do início da entrevista, a ressalva da assessoria: "Nada de perguntas de cunho 
político". Difícil imaginar uma entrevista com o ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo 
Fernando Henrique sem abordar tal tema. Mas o próprio Pedro Parente, agora vice-presidente 
executivo do Grupo RBS, teceu alguns comentários por iniciativa própria. Entre eles, a negativa de 
ter participado da concepção da Medida Provisória nº 70, que regulamenta a entrada de capital 
estrangeiro em empresas de comunicação brasileiras e flexibiliza as regras de controle de 
outorgas de radiodifusão para a participação de investidores institucionais; além de sua surpresa 
positiva com os cem dias do governo Lula. Ele observou que um protagonista estrangeiro pode 
comandar uma operação de mídia brasileira, a despeito do teto de 30%, mediante acordos 
acionários - observação contemporizada pela sua defesa do conteúdo nacional. Parente afirmou 
que foi chamado pela RBS para utilizar seus conhecimentos de gestão, parte dos quais será 
conhecida dentro de 120 dias, quando a empresa gaúcha começa a colocar em prática seu 
planejamento estratégico "revisitado" pela visão do ex-ministro.  
 
Meio & Mensagem - Na sua posse, quando falou dos desafios que teria, o senhor já havia 
comentado que, em tese, é mais fácil solucionar problemas do setor privado que do público, por 
ter menos instâncias. A expectativa está se confirmando?  
 
Parente - O processo decisório no setor privado se confirmou muito mais simples do que no setor 
público. Se você olhar o alcance das suas decisões, é muito mais limitado do que era no governo 
federal. Qualquer decisão, no governo federal, de autoridades em posições como a que eu 
ocupava, tem um alcance nacional. Por exemplo: quando estava gerenciando a crise de energia, 
as decisões tinham repercussão dentro de todos os lares, em importantes regiões do País - não 
aqui no Sul, que não estava no racionamento. No entanto, a autoridade e o verdadeiro poder que 
eu tinha em um universo muito maior era menor. Hoje, o universo sobre o qual eu, nessa posição 
que ocupo, tenho autoridade e poder, é muito menor. Mas a autoridade, esse poder específico, é 
muito maior. Do ponto de vista do processo decisório, o setor privado é muito mais simples. Na 
maioria das vezes, a decisão nem sequer precisa estar escrita, enquanto no setor público nada 
vale até que esteja publicado. O pessoal aqui costuma rir um pouco quando digo que no setor 
público papel assinado pelo presidente da República nada vale até que esteja publicado no Diário 
Oficial.  
 
M&M - Como o senhor se sentiu ao sair da primeira esfera do poder federal para entrar em um 
grupo de comunicação regional?  
 
Parente - Eu sempre me considerei um executivo do governo. Não sou político, nem filiado a 
partido político...  
 
M&M - O senhor nunca foi filiado a partido nenhum?  
 
Parente - Nunca. Porque sempre entendi que isso me atrapalhava mais do que ajudava. Como 
nunca tive ambição política, sempre achei que o meu futuro não estaria na vida política. E sempre 
me vi ocupando posições em que deveria utilizar a autoridade específica daquela posição para 
servir à causa para a qual eu estava trabalhando. Estava engajado, procurando verdadeiramente 
interpretar o que seria o interesse público. Nunca tive dificuldade de mudar nesse sentido. Penso 
o seguinte: aqui, tenho que continuar fazendo o melhor que posso em uma linha de trabalho 
executivo; era assim que eu me entendia no governo federal. E procurando entender a cultura. 
Acho fundamental entender que, para qualquer lugar que você vá, existe uma cultura. E é 
importante você entender aquela cultura para que, de dentro dela, possa primeiro se encaixar e 
depois mudar aquilo que você acha que tem de mudar. Eu vivi no serviço público várias 
experiências de pessoas que vinham do setor privado e achavam que conseguiriam fazer coisas 
por um simples gesto de voluntarismo, de vontade, desconhecendo a cultura. Em 100% dos 



casos, a expressão que me ocorre agora é: quebraram a cara. Exatamente porque, se você não 
procura entender a cultura, não vai conseguir mudar as coisas. Foi por essa vivência de serviço 
público que entendi que quem chegasse em qualquer posição tinha que, primeiro, entender como 
as coisas haviam funcionado, para depois tentar mudá-las. Acho que me encaixei bem nesse 
sentido. E a impressão que tenho é que fui bem recebido aqui também. E que já estou legitimado 
na minha função. Para exercer qualquer função, você precisa demonstrar que tem capacidade 
para aquilo e que, portanto, você é legitimado - não por aquele que está acima de você na 
posição hierárquica, mas principalmente pelos que estão abaixo de você. Porque aí se torna muito 
mais fácil coordenar, fazer as coisas acontecerem, se você tem a sua posição reconhecida. Caso 
contrário, você vai precisar todos os dias exercer autoridade e é claro que isso funciona uma ou 
duas vezes, mas em médio ou longo prazo traz um desgaste muito grande.  
 
M&M - Pela sua trajetória, e pelo desafio de gestão, é surpreendente pensar que a RBS, em um 
processo de profissionalização, trouxe uma pessoa que não tem história no mercado de 
comunicação. Como é que se processa um desafio desses?  
 
Parente - Depende um pouco do motivo para o qual você quer aquele executivo. Não vim para 
tocar um dos negócios específicos da RBS. Não vim aqui para tocar o negócio de televisão, o de 
jornais ou de rádio. Vim para trabalhar como responsável pela cooperação da empresa em um 
nível muito mais importante da sua capacidade executiva e do seu conhecimento de práticas de 
gestão do que especificamente de cada negócio. Para cada negócio nós temos aqui na RBS 
pessoas extremamente competentes. Tenho o Geraldo Corrêa nos jornais e nas rádios; o Afonso 
Motta na televisão; portanto me sinto muito bem, apesar de não ter um conhecimento dos 
negócios. Vim aqui para ajudar Nelson Sirotsky a tocar a operação da empresa. Nisso, o 
fundamental é o conhecimento de práticas de gestão, e nem tanto o tema de cada área específica. 
Também é importante lembrar que a empresa não foi buscar um funcionário do governo, mas um 
funcionário com determinadas características e competências, e para isso buscou ajuda de 
profissionais do ramo, de uma grande empresa de headhunting. Foi uma certa coincidência 
também porque, quando decidi sair do serviço público, conversei com Antônio Maciel, presidente 
da Ford, meu amigo, que também teve a mesma experiência de sair do serviço público para ser 
executivo no setor privado, e o headhunter dele, que a Ford contratou, era exatamente o mesmo 
procurado pelo Nelson. Eu não conhecia o headhunter. Quando ele falou nessa oportunidade, não 
disse o nome da empresa. Comentou que era uma empresa fora do eixo Rio-São Paulo e que, no 
entanto, ele deveria consultá-la primeiro para então saber se poderia abrir para mim quem era a 
organização em questão. Foi um processo muito isento. As coisas aconteceram por força das 
características, e não porque eu era um funcionário do governo, um ex-ministro.  
 
M&M - Isso tudo aconteceu no segundo semestre do ano passado?  
 
Parente - As conversas com o headhunter ocorreram a partir de setembro de 2002, e a minha 
primeira conversa com o Nelson foi na véspera do primeiro turno das eleições. Foi aí que o 
conheci. Para ser absolutamente preciso - foi ele quem disse, eu não lembrava -, eu estive em 
uma cerimônia pública aqui, na época do Britto (Antônio Britto, ex-governador), em que ele 
também estava.  
 
M&M - Não será justamente a ausência de profissionais em estratégias de gestão que coloca a 
grande maioria dos veículos de comunicação do Brasil hoje em uma posição delicada?  
 
Parente - É preciso tomar cuidado com as generalizações. Diria que é um bom tema para vocês 
investigarem mais. Afirmo com muita tranqüilidade que não estou em posição de confirmar isso, 
porque nunca fiz essa análise. Acho que para você ter uma opinião tem de olhar cada caso.  
 
 
 



M&M - É algo que o senhor pretende vir a conhecer com o passar do tempo, analisando o 
mercado?  
 
Parente - Meu objetivo hoje é atender as finalidades para as quais eu fui trazido para a RBS. Não 
tenho um interesse específico ou uma obrigação profissional de avaliar as outras empresas. 
Exceto na situação de uma eventual aproximação da RBS com outro grupo, o que não se coloca 
hoje. Mas aí sim, por um interesse objetivo, a estaríamos avaliando essa outra empresa.  
 
M&M - O senhor comentou recentemente que a lei de participação de capital estrangeiro no 
mercado brasileiro de comunicação é uma oportunidade a ser usada em seu devido momento. O 
que vai determinar o tempo certo para esse tipo de oportunidade?  
 
Parente - Tem muito a ver com a situação macroeconômica do País, que atingiu fortemente o 
setor de comunicação. Investidores estrangeiros naturalmente querem um retorno na moeda em 
que investiram, não em reais. O que significa uma grande dificuldade em um quadro de 
instabilidade macroeconômica: enquanto ela perdurar, e se não houver um horizonte de médio e 
longo prazos de maior estabilidade, esses investidores vão requerer uma valorização e um retorno 
muito superiores ao razoável, dentro do valor intangível do negócio, para o investimento que 
possivelmente fariam. Então, dentro do meu comentário, estava muito claro que não podíamos 
falar em encontrar um investidor estrangeiro porque o quadro macroeconômico estava incerto. O 
que temos observado nas últimas semanas, porém, é uma melhora bastante grande desse quadro 
macroeconômico por um posicionamento do novo governo que a todos surpreendeu 
positivamente. Acho que se isso continuar e houver a visão muito clara de que saímos de um 
governo de centro-esquerda para um governo mais à esquerda - uma verdadeira mudança, troca, 
transição, alternância de poder -, e ainda assim o País for capaz de ter uma visão 
macroeconômica que valorize a estabilidade, isso terá um enorme valor para toda a economia do 
Brasil e especificamente para o setor de comunicações. Nesse momento, quando se consolidar a 
visão de que temos instituições que são mais fortes do que se julgava no início, se colocará uma 
boa oportunidade de discussão de um investimento estrangeiro. Antes disso, eu acho que não.  
 
M&M - Até que ponto a injeção de capital na mídia nacional será interessante para empresas 
estrangeiras, se essa organização não puder interferir em decisões estratégicas da própria 
empresa? E, além disso, com os grandes grupos da mídia nacional, de modo geral, enfrentando 
problemas de endividamento e baixa rentabilidade?  
 
Parente - Essa condição sine qua non - o quadro macroeconômico estável - não é suficiente para 
que se fechem negócios dessa natureza. Ela é condição necessária, mas não suficiente. A partir 
daí você deve avaliar cada negócio que está sobre a mesa. E é aí que se colocam as questões 
microeconômicas do setor, entre as quais como vai se comportar a receita de publicidade, e a 
partir daí quais são as rentabilidades possíveis desse negócio. A próxima avaliação a ser feita é se 
esse resultado - que pode ser satisfatório em reais, se a situação macroeconômica se estabilizar - 
deverá ser também suficiente em moeda estrangeira. Se não for, não há como garantir qualquer 
resultado. Como é negócio de risco, não se garante o resultado - mas obviamente ninguém 
investe sem ter uma perspectiva. E com um quadro macroeconômico instável não é possível ter 
essa perspectiva, então é muito difícil começar a pensar nisso. Estabilizou-se o quadro 
macroeconômico? Aí sim, teremos condições de colocar os olhos sobre o negócio especificamente. 
E aí, a rentabilidade do setor, que foi prejudicado por um crescimento abaixo da inflação, será 
fundamental.  
 
M&M - Dentro dessas alternativas, a primeira tendência seriam possíveis aproximações entre 
grupos nacionais, para depois negociações internacionais? E, sobre sócios investidores ou sócios 
operadores: até que ponto, em termos de mercado, um é mais interessante que o outro?  
 
Parente - É muito difícil falar em tese sobre essas coisas, porque acho que vai depender de 
aparecer a oportunidade e aí então se avaliar concretamente a questão. Hoje, tem-se um cenário 



em que grandes grupos de comunicação no País enfrentam problemas, procurando resolvê-los, e 
penso que neste momento a energia desses grupos está devotada principalmente para seus 
temas internos. E, como a situação macroeconômica não permitia a vinda de investidores 
externos, acredito que por enquanto as coisas continuam com cada grupo procurando resolver 
seus próprios problemas até um determinado ponto do futuro. Qual será o limite, eu não sei. E o 
que acontecerá nesse determinado ponto do futuro também não importa. Várias coisas são 
possíveis: os grupos conseguirem resolver os seus problemas e se consolidarem isoladamente; ou 
a união de alguns grupos, de alguns negócios. É muito difícil hoje ter qualquer pista do que vai 
acontecer. Mas sabe-se que, fundamentalmente, é necessário continuar esse processo, no qual os 
grupos estão com as suas energias voltadas para resolver seus problemas internos. A impressão 
que tenho é de que todos prefeririam um sócio investidor. Todo mundo acredita na capacidade de 
gestão do seu próprio negócio. A questão, na hora em que aparecer a oportunidade, o negócio e 
esse sócio, é saber o que ele vai pensar. Óbvio que uma coisa é o que pensam os gestores desse 
grupo, outra é a colocação da possibilidade de um futuro sócio, lembrando que tudo tem um 
preço. Dependendo do espaço de poder que cada grupo estiver disposto a ceder, aquilo terá um 
valor menor ou maior.  
 
M&M - As empresas de mídia têm de organizar a sua casa, para depois ir ao mercado. Esse seria o 
momento atual da RBS? O executivo Pedro Parente já está indo ao mercado, ou a hora é ainda de 
colocar o seu padrão de gestão?  
 
Parente - Não seria o caso da RBS. É inegável que a situação macroeconômica do segundo 
semestre do ano passado atingiu o setor de comunicação como um todo, e a RBS não é exceção. 
Mas também é inegável que a nossa situação seja bastante diferente de outras que são vistas no 
mercado. Sempre digo que a RBS, na sua história, demonstrou a sua capacidade de antecipação. 
E é nessa linha que nós estamos trabalhando, procurando fazer um dever de casa adicional na 
linha da profissionalização. Mas o objetivo básico desse dever é o de se antecipar e melhorar as 
condições da empresa que não são, nem de perto, as mesmas de outros grupos conhecidos. Ainda 
não estamos procurando oportunidades, embora seja nossa obrigação estarmos abertos a discuti-
las.  
 
M&M - Sobre o seu padrão de gestão, o senhor acredita que ele se estabeleça dentro de quanto 
tempo?  
 
Parente - Vim para cá para dar uma contribuição. Portanto, é de se esperar alguma mudança. Se 
você olhar as teorias de gestão que determinam o sucesso de um empreendimento, observará 
que existem três fatores fundamentais: liderança, conhecimento e metodologia. E eu não tenho 
nenhuma dúvida de que, do ponto de vista da liderança e do conhecimento do negócio, a RBS 
está muito bem.Talvez eu possa contribuir na parte de metodologia de gestão. É nisso que 
estamos trabalhando agora; revisitando nosso planejamento estratégico, com a visão de 
transformá-lo numa administração estratégica, com os princípios da qualidade total. Esse trabalho 
já está em andamento, creio que dará bons resultados e espero que esteja avaliado, desenvolvido 
e implementado dentro de 120 dias. E aí tem um componente de cultura extremamente 
importante: não posso afrontar a cultura. Eu tenho que convencer os meus colaboradores da 
necessidade e do valor que isso agrega para que eles estejam juntos nesse processo. Então, o 
que é o padrão Pedro Parente? É o padrão de gestão RBS com a minha colaboração.  
 
M&M - É possível esperar manobras mais ousadas a partir da definição desse padrão?  
 
Parente - Diria que estaremos mais bem posicionados para as oportunidades que aparecerem. 
Não quero qualificar como mais ousado ou menos ousado, mas vamos estar mais bem plantados 
em uma condição de produtividade e de competitividade - a melhor possível, trabalhando na linha 
de obter o melhor resultado em termos financeiros e de qualidade do produto, com o menor 
custo. A nossa idéia é novamente nos anteciparmos e que a RBS seja ainda mais reconhecida 
como uma boa operadora dos negócios de comunicação.  



M&M - O senhor já sinalizou que a visão estratégica para a RBS deve incluir associações em áreas 
específicas, e não simplesmente uma superoperação de negociação ou de aproximação com 
outras empresas. É essa visão estratégica que está sendo definida?  
 
Parente - Não. Estamos revisitando o nosso planejamento estratégico, mas o que já pude ver é 
que temos chances de crescimento dentro daquilo que já fazemos hoje, na área geográfica em 
que operamos, e não devemos desconsiderar essas oportunidades. Assim como podemos ter 
chances de crescimento estendendo nossa atuação em direção a outras áreas geográficas ou a 
outros setores nos quais ainda estamos operando em forma de projeto. Precisamos estar abertos 
para qualquer oportunidade de crescimento e de negócio, e não ficar esperando que surja uma 
grande chance para que mudemos o patamar da empresa de uma hora para a outra. Acho que 
vamos errar se fecharmos os olhos para oportunidades que estejam dentro daquilo que já 
fazemos, no espaço em que já atuamos, assim como em coisas que ainda não fazemos em 
lugares onde ainda não atuamos. Portanto, estar abertos às oportunidades como elas 
aparecerem: não se pode se dar ao luxo de ficar selecionando. É claro que vamos escolher pelo 
retorno que poderão dar. Recentemente, compramos um jornal em uma cidade; em outra, 
lançamos um jornal praticamente do zero, e em ambos os casos estamos tendo sucesso. Isso 
apenas mostra que, dado o conhecimento que já existe, do aproveitamento de sinergias, aquilo 
que talvez não seja uma boa oportunidade para um terceiro, para nós é. Temos que voltar a 
atenção para os negócios tradicionais e para possíveis novas oportunidades. Nós temos unidades 
de negócios tradicionais: a de jornais e rádios; a unidade de TV; e uma terceira para novos 
negócios, e todas as três têm a finalidade de prospecção.  
 
M&M - Possivelmente, estas conversas de planejamento da RBS e de prospecção de negócios 
remetam para duas negociações não deferidas no ano passado: a compra das retransmissoras da 
Rede Globo no Paraná e a negociação com os Diários Associados.  
 
Parente - Não creio que tenha havido falha para esses negócios não ocorrerem. Eu não estava na 
RBS na época, mas pode ser que o negócio tenha sido avaliado e, das duas uma: ou se chegou à 
conclusão de que não valia a pena ir em frente ou se chegou a um preço e a partir daí não se 
avançou. E se o processo ocorreu com um terceiro, é porque esse terceiro julgava que esse 
negócio tinha mais valor. É preciso ter frieza para não se deixar envolver emocionalmente pelo 
negócio.  
 
M&M - Voltando à questão da lei do capital estrangeiro na mídia nacional, o senhor acredita que, 
se os porcentuais de participação tivessem sido diferentes dos 30%, o cenário hoje seria outro?  
 
Parente - Poderia ser qualquer porcentual. Diante da instabilidade do quadro macroeconômico, 
acho que não haveria apetite de grandes grupos estrangeiros em vir para o Brasil. Na minha 
opinião, naquele momento não se tratava de uma questão de porcentual. É claro que as normas 
estabelecem que a gestão tem de ser feita por brasileiros, mas isso não quer dizer que não se 
possa ter um brasileiro no poder designado por um determinado acionista, por força de um acordo 
- mesmo que este acionista tenha só 30%. Mas é claro que é preciso dar um poder proporcional 
ao capital que está sendo vendido.  
 
M&M - O senhor, que estava envolvido diretamente nessa medida, acredita que seja possível que 
os grupos de mídia pressionem o governo nos próximos anos querendo aumentar esses 
porcentuais?  
 
Parente - Não tive nenhuma participação nesse assunto. É preciso lembrar que isso foi tema de 
discussão a partir do momento em que fui dispensado da quarentena para vir trabalhar numa 
empresa que não tinha nada a ver com o que eu fazia antigamente. Vou deixar bem claro: não 
participei da discussão do tema, nem da proposta de emenda constitucional (PEC), nem da 
elaboração da medida provisória (MP), nem da sua transformação em lei. Dito isso, e como eu 
não participei, então não sei das condicionantes que existiram naquele momento para definir esse 



porcentual. Agora, acho que o tema meios de comunicação é sensível o suficiente para que, sim, 
você tenha algum resguardo legal e constitucional sobre a propriedade desses meios. É uma 
posição pessoal, de natureza política. Esse é um tema em que não se pode descuidar, até para 
preservar uma coisa muito rica em nosso país que é o nosso conteúdo. O Brasil foi capaz de 
resistir à massificação do conteúdo que é proporcionada pela cultura dominante. E nós fomos 
capazes de resistir a isso pela televisão, pela produção local. Veja o exemplo de A Casa das Sete 
Mulheres, um produto de excelente qualidade. A RBS tem uma excelente produção, que valoriza 
temas de cultura local. Meios de comunicação são um tema estratégico para o País, agora falando 
com minha ex-camisa de ministro, e acho que devemos ter muito cuidado com essa questão.  
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