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Planos de gestão 
 
"A diretoria recém-eleita vai dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos quatro 
anos sob o comando de Nelson Sirotsky. A defesa da liberdade de imprensa, uma das razões 
da fundação da ANJ, permanece como grande missão. Ao lado disso, temos os desafios do 
mercado, sobretudo diante das grandes transformações que vêm ocorrendo no mercado de 
comunicação nos últimos anos com a chegada dessa mídia tão poderosa que é a internet. Os 
jornais brasileiros, com importante contribuição da ANJ, têm se reposicio-nado com 
competência nessa nova realidade. Basta ver os números recentes do aumento da circulação e 
da captação dos investimentos publicitários. Nesse aspecto, nosso grande desafio é conquistar 
a fidelidade do leitor também fora do ambiente do jornal impresso." 
 
Recuperação de share 
 
"Nos últimos anos, mesmo com a queda na participação dos jornais no bolo publicitário, já 
notávamos uma tendência de estabilização. Em 2007, houve aumento real no share, da ordem 
de cerca de 15%. Portanto, não há por que considerar inevitável a queda. O que estamos 
vendo é um mercado muito competitivo. A ANJ tem trabalhado intensamente para dar aos 
jornais as ferramentas que demonstrem o nosso poder como veículo de comunicação, como 
veículo eficiente para os anunciantes. No 7° Congresso Brasileiro de Jornais, recém-realizado, 
apresentamos pesquisa qualitativa encomendada ao Ipsos-Marplan que mostra a força do meio 
jornal como mídia aos anunciantes. Devemos aprofundar esse tipo de ação, com novas 
pesquisas ou outros recursos, sempre visando a dar aos nossos departamentos comerciais 
argumentos técnicos consistentes que mostrem a grande eficiência dos jornais como veículos 
para anúncios, diante da imensa credibilidade que temos." 
 
Liberdade de expressão 
 



"A liberdade de expressão é um princípio consagrado na Constituição de 1988. Ela não é 
essencial apenas para jornais e jornalistas, mas para todos os cidadãos. Sem plena e irrestrita 
liberdade de informar e ser informado, de pensar, de debater, as sociedade não evoluem, não 
constróem os consensos, necessários para avançar, para prosperar. A ANJ estará sempre na 
defesa permanente da liberdade de expressão. A tendência de impor restrições por meio de 
legislação-existem mais de 200 projetos de lei neste sentido tramitando no Congresso - parte 
da visão equivocada de que os cidadãos, a sociedade, precisam ser tutelados, e a ANJ está 
atenta à questão. “É fundamental destacar também o papel do Conar (Conselho Nacional de 
Auto-Regulamentação Publicitária), que tem se mostrado bastante atuante para evitar 
excessos e impropriedades na área publicitária.” 
 
Jornais mais atraentes 
 
"Os jornais têm sabido se tornar cada vez mais atraentes. Basta ver como eram há dez ou 
vinte anos e como são hoje. Evoluíram radicalmente na aparência e no conteúdo. São mais 
bonitos, mas fáceis de serem lidos, com matérias contextualizadas e hierarquizadas, e têm 
conteúdos cada vez mais próximos dos interesses dos leitores. Este é o caminho que 
continuará a ser trilhado." 
 
Eficácia de mídia 
 
"Jornais são eficazes para todo o tipo de anunciante, já que existem hoje jornais para todo o 
tipo de leitor. Os jornais brasileiros são comprovadamente eficientes como veículo de 
publicidade para o varejo, em que o consumidor pode conferir preços e características dos 
serviços e produtos. São também muito eficientes na veiculação de marcas e conceitos, já que 
têm um ambiente de alta credibilidade." 
 
Populares 
 
"O fenômeno dos jornais populares é extraordinário. E um reflexo das mudanças recentes que 
vêm acontecendo na sociedade brasileira, com maior crescimento econômico e distribuição de 
renda. Os jornais brasileiros souberam aproveitar com grande competência essa oportunidade 
e criaram jornais dirigidos às classes C e D. O grande valor agregado é fazer desses cidadãos 
leitores e consumidores mais conscientes e qualificados." 
 
Leitura 
 
"O baixo nível de leitura no Brasil é decorrência do nosso maior problema, o baixo nível de 
educação e de escolaridade. Considero esse o item número um da agenda do País. A ANJ tem 
trabalhado para dar a sua contribuição nesta causa prioritária, com o Programa Jornal e 
Educação. Trata-se de um programa que orienta e motiva os nossos jornais associados a 
desenvolverem seus projetos específicos de distribuição de jornais em salas de aula como 
instrumentos de educação e formação de cidadania. Temos mais de 6o jornais associados 
envolvidos nesse trabalho, que já beneficiou mais de 6 milhões de alunos em todo o País. 
Estamos fortemente engajados também no Movimento, Todos pela Educação, uma iniciativa da 
sociedade com metas e métodos muito consistentes na direção de buscar educação de 
qualidade no Brasil." 
 
Custo do papel 
 
"O papel é um dos principais in-sumos da nossa industria e isso certamente é decisivo em 
nosso negócio. O Brasil importa cerca de 60% do papel imprensa que consome e o restante é 
produzido por apenas uma fábrica aqui instalada. Esta fábrica, no Paraná, da Norske Skog, 
enfrenta sérios problemas decorrentes da política tributária. Isso tudo é muito preocupante. 
Afeta sobretudo os jornais menores, que não têm acesso ao mercado internacional de venda 
de papel imprensa, onde são negociadas apenas grandes quantidades do produto. Esta 
questão da oferta, assim como o preço do produto, é decisiva." 
 
Por que importar? 



"A carga tributária no Brasil é a principal razão de não termos uma maior produção de papel 
imprensa." 
 
Carbon free 
 
"São crescentes nos jornais brasileiros as políticas de responsabilidade social, inclusive no 
aspecto ambiental. A ANJ estimula os jornais a adotarem as melhores práticas nesse campo e 
vai trabalhar nos próximos anos de forma efetiva, inclusive por meio de parceria nossa com o 
Instituto Ethos - uma referência mundial - no sentido de oferecer aos jornais as alternativas 
para terem uma postura socialmente responsável." 
 
Internet 
 
"Há muito tempo a internet deixou de ser vista na nossa indústria como concorrente. É um 
desafio que estamos transformando em oportunidade. A indústria jornalística não é mais 
aquela que produz jornal impresso. Ela produz informação jornalística para diferentes mídias e, 
sobretudo, a internet. Basta ver os altos índices de leitura na internet dos sites jornalísticos. A 
audiência dos nossos conteúdos aumentou com a internet porque estamos sabendo conquistar 
este terreno. Mas o desafio é permanente." 
 
Dias contados 
 
"Isto é um grande equívoco que o tempo vai se encarregar de desmentir. Jornais impressos 
são insubstituíveis. Isto não significa que as pessoas vão ter que optar entre o jornal impresso 
e a internet. A realidade está demonstrando que as pessoas buscam informações em diversas 
fontes, em diferentes circunstâncias e de acordo com os diferentes interesses e oportunidades. 
Os dias estão contados para quem não levar a informação de qualidade, e da melhor forma 
possível, a seu consumidor. Os jornais impressos podem mudar de características, se 
segmentar, serem mais analíticos, mas estarão sempre aí, como o veículo de comunicação de 
maior credibilidade." 
 
Logística e marketing 
 
"Cabe a cada empresa, de acordo com sua realidade e circunstância, decidir como fazer sua 
logística e seu marketing. Na caso da Folha e do Estadão, ficou claro que a distribuição em 
conjunto era conveniente. Mas os dois jornais prosseguem com suas personalidades próprias. 
O jornal é como um amigo, um companheiro de cada leitor. Um amigo em quem ele acredita e 
confia. Esse é o maior marketing de cada jornal." 
 
Imprensa e credibilidade 
 
"O papel da imprensa é transmitir informação de qualidade e de profundidade para o exercício 
da cidadania. A credibilidade é o maior patrimônio da imprensa? Definitivamente, sim. Jornais 
nascem, crescem e se consolidam junto a seus leitores porque são confiávies, são "a âncora da 
sociedade", como indicou a pesquisa da Ipsos-Marplan que divulgamos no 7° Congresso 
Brasileiro de Jornais." 
 
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 25 ago. 2008. p. 7.   
 
 

 
 


