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Após impacto da depressão econômica no ano passado, especialmente do segmento 
imobiliário, o que mais investe em publicidade, os jornais já apresentam sinais de recuperação. 
Segundo Judith Brito, presidente da ANJ (Associação Nacional de Jornais), as informações 
para determinar share dos jornais na distribuição de verbas devem ser mais precisas. "Antes 
da crise, os jornais brasileiros vinham crescendo em circulação e na captação de investimentos 
publicitários. Com o reaque-cimento da economia, essa tendência deve voltar", diz Judith, que 
também é superintendente do grupo Folha da Manhã, que edita os jornais Folha de S.Paulo e 
Agora, além do portal UOL. Nesta entrevista, a executiva ressalta a importância da publicidade 
para a independência dos jornais e que a liberdade de imprensa é a maior luta nos 30 anos da 
ANJ. Investimentos em educação poderiam ampliar volume de circulação. 
 
Como está o cenário para o mercado de jornais no Brasil? 
 
Com a recuperação da economia, que já dá seus primeiros sinais, temos excelentes 
perspectivas. Os jornais brasileiros vinham num ritmo de crescimento bastante vigoroso até o 
ano passado, quando a crise econômica mundial chegou ao Brasil. Ela afetou todos os setores 
da economia e não podia ser diferente com a indústria jornalística. Antes da crise, os jornais 
brasileiros vinham crescendo em circulação e na captação de investimentos publicitários. Com 
o reaquecimento da economia, essa tendência deve voltar. 
 
Quais são as medidas essenciais para que esse segmento de mídia tenha atratividade 
suficiente para manter o interesse de leitores e anunciantes? 
 
Jornais, na mídia impressa ou na mídia digital, são instrumentos de informação e formação de 
opinião essencial. Quanto mais moderna, democrática e participante for uma sociedade, maior 
será o papel dos jornais. Portanto, sob o ponto de vista dos cidadãos, dos leitores, o 
fundamental é que os jornais cumpram da melhor forma possível, com independência e 
responsabilidade, esse papel de transmitir as informações de interesse público. Isso tudo, é 
claro, precisa ser feito de forma criativa, atraente, em todo o tipo de mídia. Em relação a 



anunciantes, os jornais precisam também buscar fórmulas criativas, preços competitivos, como 
todas as mídias. Mas no nosso caso específico é muito importante, também, demonstrarmos 
ao mercado de anunciantes e agências de publicidade o diferencial positivo do meio jornal 
junto aos consumidores. Neste sentido, a ANJ tem trabalhado muito e continuará a trabalhar, 
com pesquisas que comprovam a grande capacidade dos jornais como mídia publicitária. As 
pesquisas demonstram, por exemplo, que o jornal é considerado a mídia de maior 
credibilidade no País. 
 
A abordagem mercadológica para o trade publicitário e de leitores (bancas e 
assinantes) acompanha o ritmo internacional? 
 
As empresas jornalísticas brasileiras são altamente profissionalizadas e realizam um trabalho 
permanente de buscar as melhores práticas, de trocar informações, de encontrar soluções 
criativas para o desenvolvimento do seu negócio. Veja os casos dos jornais populares, um 
fenômeno no Brasil, modelo em todo o mundo, que demonstrou nossa capacidade de avançar 
no mercado de leitores, sem que isso significasse prejuízo para os jornais tradicionais. 
 
Por que as campanhas publicitárias dos jornais, salvo exceções, perderam o brilho 
criativo do passado? 
 
Não concordo com essa afirmação. Uma campanha publicitária em jornal vencedora do Prêmio 
ANJ de Criação Publicitária em 2008, por exemplo, acabou de ganhar um Leão de ouro em 
Carmes. Não sou especialista em publicidade, mas me parece que, de uma forma geral, a 
publicidade brasileira, para todos os tipos de mídia, atravessa um período de mudanças e 
ajustes. No caso da internet, por exemplo, me parece que a publicidade não apenas brasileira, 
mas mundial, não encontrou ainda os caminhos mais adequados. 
 
Em um ambiente cada vez mais midiático, como os jornais são impactados? 
 
Já é lugar-comum dizer que a internet significou uma profunda revolução no mundo todo e no 
mercado de comunicação em particular. Hoje todas as mídias se confundem e pautam umas às 
outras. Mas com certeza os jornais seguem sendo uma mídia diferenciada nesse aspecto. 
Jornais têm a capacidade de aprofundarem os temas e as coberturas. Basta lembrar, por 
exemplo, da cobertura política. Essa característica de serem uma mídia que aprofunda as 
questões permitirá que os jornais mantenham um espaço muito próprio, de análise, de 
reflexão. 
 
Alguns relatórios apontam queda de investimentos publicitários nos jornais. O que é 
determinante para esse quadro? Como revertê-lo? 
 
Nos últimos anos cresceu muito a concorrência entre as mídias. O que aconteceu foi uma 
divisão maior dos investimentos publicitários. Mas no caso dos jornais, há uma distorção na 
percepção que o mercado tem da fatia que nos cabe no bolo publicitário. O mercado trabalha 
com dados que dependem do fornecimento voluntário das informações pelos veículos. Jornais 
compõem o segmento menos concentrado, é a mais pulverizada das mídias. Só a ANJ conta 
com 144 jornais associados e independentes entre si, mas existem cerca de 500 jornais diários 
no País, e infelizmente ainda é reduzido o número de jornais que fornecem as dados sobre 
captação de publicidade. De qualquer forma, é importante que os jornais estejam sempre 
buscando demonstrar ao mercado a nossa incomparável capacidade de falar com um público 
formador de opinião, com um público de alto poder aquisitivo. Temos uma eficácia muito 
grande, comprovada em diversas pesquisas. Pesquisa recente sobre retorno de investimento 
publicitário, feita pelo Ipsos Marplan, por exemplo, mostrou que uma mesma verba usada 
conjuntamente em jornal e televisão proporciona 65% de retorno, enquanto apenas com 
publicidade em televisão esse retorno cai para 38%. 
 
No ano passado, a perda de investimentos do mercado imobiliário foi fundamental 
para o desempenho negativo dos jornais. A retomada de negócios imobiliários já se 
reflete nas receitas do meio?  
 



Já podemos perceber uma recuperação nessa área. Jornais são comprovadamente a melhor 
mídia para esse tipo de mensagem publicitária, pois permitem que o consumidor consulte as 
informações, veja as plantas e compare as diferentes ofertas com mais tempo para refletir e 
tomar suas decisões. A retomada dos negócios imobiliários certamente trará daqui para frente 
um melhor desempenho dos jornais na captação de investimentos publicitários. 
 
Quais os segmentos que estão priorizando o jornal como meio de mídia? 
 
O segmento imobiliário, já cita do, sempre fez dos jornais sua mídia preferida. O setor 
automobilístico e o de produtos da linha branca, beneficiados pela redução do IPI, também 
têm anunciado muito em jornais. Somos tradicionalmente a mídia preferencial do varejo. 
Enfim, os jornais têm um largo espectro de anunciantes. 
 
Qual é o equilíbrio da circulação e de venda de espaços publicitários na composição 
de receitas dos jornais? 
 
Isso varia muito de jornal para jornal. No caso dos jornais populares, cujos "preços por 
exemplar são mais baixos, a publicidade tem uma participação comparativamente maior no 
faturamento total. No caso dos jornais tradicionais, temos cerca de 35% vindos das vendas por 
assinaturas e nas bancas e 65% vindos da captação de investimentos publicitários. 
 
A publicidade realmente garante a independência de conteúdo dos jornais? 
 
A publicidade é absolutamente fundamental para a independência dos jornais. Quanto mais 
variada, quanto menos concentrada, melhor. É essencial também que os jornais tenham 
grande parte da sua publicidade vinda da iniciativa privada. Dependência de publicidade 
governamental é muito ruim. Por isso, a ANJ defende a livre iniciativa e a liberdade de 
expressão comercial como fundamentos de uma imprensa vigorosa e independente, que é 
pressuposto das verdadeiras democracias. 
 
A liberdade de imprensa é o maior desafio da ANJ?Nessa direção, o que mais 
preocupa a entidade? 
 
A liberdade de imprensa e, num sentido mais amplo, a liberdade de expressão são pilares da 
missão da ANJ, desde sua fundação. A ANJ nasceu tendo como principal objetivo a defesa 
desses valores, por acreditar que eles são essenciais para uma sociedade verdadeiramente 
democrática e próspera. Mesmo depois da restauração da democracia, com a Constituição de 
88, essa permanece como nossa grande missão. Neste aspecto, o que mais preocupa a ANJ é 
a censura prévia que vem sendo exercida por meio de decisões liminares de alguns juizes. A 
censura prévia é terminantemente proibida pela Constituição, mas muitos juizes, atendendo 
geralmente a ações de políticos, determinam previamente o que os jornais podem ou não 
publicar. Isso é uma afronta ao direito da população de ser livremente informada, é um dano à 
democracia. 
 
Os mais de 250 projetos de lei relacionados à publicidade, a maioria com tom 
restritivo, ampliam a dependência dos meios de comunicação da publicidade estatal? 
 
Há uma preocupante tendência dos nossos legisladores de restringir a liberdade de expressão 
comercial. Isto parte de um princípio absolutamente equivocado de que os cidadãos precisam 
ser tutelados. Mais preocupante do que esse possível aumento da dependência da publicidade 
governamental é esse equívoco primordial de imaginar que os cidadãos não têm capacidade de 
decidir sobre o que podem ou devem consumir. É uma postura obscurantista, portanto 
antidemocrática. 
 
A ANJ acaba de completar 30 anos de atividades. A sra. assina com Ricardo Pedreira 
o livro "A força dos jornais". O que é mais relevante nesse período para a entidade? 
 
Considero que o mais importante de tudo nessa nossa trajetória foi mesmo o fato de estarmos 
unidos, compartilhando os mesmos valores e lutando pelos mesmos princípios. Antes da ANJ, 



os jornais brasileiros, sempre muito competitivos entre si, atuavam de forma isolada. Foi a 
partir da nossa Associação que podemos, por exemplo, defender juntos e unidos portanto com 
muito mais vigor o princípio maior da liberdade de expressão. Foi essa unidade, também, que 
nos permitiu uma intensa jornalística brasileira a um nível de excelência excepcional. 
 
O que os leitores mais valorizam nos jornais? 
 
A credibilidade é o grande patrimônio dos jornais e o que os diferencia de modo notável das 
outras mídias. Sucessivas pesquisas de opinião demonstram esse diferencial. Por isso é tão 
importante que o jornalismo seja feito com total independência e máxima responsabilidade. 
Jornais como diz recente campanha institucional da ANJ, em comemoração aos nossos 30 anos 
são os olhos e ouvidos do País. 
 
Como os jornais podem se aproveitar dos processos transmídia, especialmente com a 
internet? 
 
Os jornais já estão se aproveitando com grande competência dessa mudança. Somando as 
audiências dos jornais impressos e na internet, nunca se leu tanto jornal quanto atualmente. 
 
Quais suas observações sobre a cobrança de conteúdo nos sites dos jornais? 
 
Informação jornalística de qualidade custa muito investimento e não há como oferecê-la 
gratuitamente. Estamos passando por uma mudança significativa nesse campo da produção e 
veiculação de informação: há alguns anos, havia a percepção de que as informações 
jornalísticas poderiam ser disponibilizadas de forma gratuita na internet, o que faria aumentar 
a audiência e, consequentemente, o faturamento publicitário. Mas o cenário é bem mais 
complexo. Há e haverá muita informação gratuita na internet inclusive as de qualidade 
duvidosa - sendo custeadas por alguma forma de publicidade ou patrocínio. Mas conteúdos 
mais elaborados e aprofundados continuarão a ter seu público certo, e este estará disposto a 
pagar por algo tão valioso. 
 
O preço do papel e a necessidade de encomendas antecipadas restringem o 
crescimento dos jornais no Brasil? 
 
Papel é obviamente um insumo básico dos jornais em seu formato tradicional e tudo que se 
relaciona a esse produto nos afeta muito. Continuamos a depender fortemente das 
importações, uma vez que a produção nacional atende a apenas 30% da demanda. 
Atualmente, os jornais brasileiros estão beneficiados pela queda na demanda internacional e o 
câmbio favorável - mas temos experiências complicadas com as oscilações neste mercado. 
Preocupa bastante a forte tendência de concentração de fornecedores no mercado 
internacional. A diminuição dos prazos para pagamento do papel também é preocupante, e 
afeta sobretudo os jornais menores. 
 
Por que o Brasil não é autossuficiente na produção de papel jornal? 
 
A grande carga tributária brasileira dificulta enormemente a competitividade do produto 
nacional. Além disso, há uma falta de compreensão da importância de sermos autossuficientes 
nesse campo. Veja que a única fábrica brasileira de papel para jornal, da Norske Skog, no 
Paraná, enfrenta problemas no âmbito estadual, sendo impedida de compensar seus créditos 
de ICMS relativos à energia elétrica (como poderia fazer em outros estados do País). Os 
grandes prejudicados com essa política equivocada são os pequenos jornais, os jornais 
regionais, pois os grandes jornais têm um acesso ao mercado internacional que os menores 
não têm. 
 
Que outros materiais dificultam os processos de crescimento? 
 
Os jornais brasileiros vêm tendo um excelente crescimento, que foi interrompido recentemente 
pela crise. Mas poderiam crescer ainda mais se o hábito da leitura, se a alfabetização no Brasil 
fossem maiores. Essa é uma das razões de termos o nosso Programa Jornal e Educação, que 



estimula os professores a usarem jornais como instrumentos pedagógicos e de conscientização 
de cidadania. O brasileiro ainda lê pouco - jornal, livro, tudo o mais. 
 
Como vê a tendência dos tabloides? 
 
A Europa tem mais a tradição dos tabloides do que o Brasil ou os Estados Unidos, por 
exemplo. Mas cada empresa jornalística é que saberá avaliar qual é o melhor formato do seu 
produto, de acordo com as pesquisas que faz, com a realidade do seu mercado. No Sul do 
Brasil, por exemplo, há uma forte tradição em favor dos tabloides. É uma questão quase 
cultural, eu diria. Mais importante que o formato, naturalmente, é o conteúdo. 
 
E o fenômeno dos jornais populares, que a cada dia avançam no volume de vendas e 
desbancam antigos líderes? 
 
Os jornais populares têm crescido muito no Brasil graças à percepção competente da nossa 
indústria jornalística, de que havia um espaço a ser conquistado naquelas parcelas da 
população que estão tendo ganhos de renda. Isso é muito bom, são mais brasileiros lendo 
jornal, são mais brasileiros adquirindo o hábito da leitura. Melhor ainda é que este avanço não 
está erodindo a circulação dos quality-papers, porque os populares são voltados a outro target. 
 
E os gratuitos? O que eles agregam? 
 
Desde que o jornal gratuito seja de qualidade, agrega, porque é mais informação sendo 
veiculada. Mas a tendência parece ser de gratuitos mais como veículos de publicidade. 
 
Como os jornais se posicionam sobre o seu papel educativo? 
 
Jornais são instrumentos básicos de educação, de cidadania. Jornais são uma porta para o 
mundo, para a sociedade que nos cerca. Jornais são insubstituíveis por esse aspecto 
educativo, cultural e de consciência cidadã. A ANJ tem clara essa relação e desenvolveu o 
Programa Jornal e Educação, que ensina aos professores da rede pública e privada o uso do 
jornal no processo educativo. 
 
Jornais devem exibir sua cor política? 
 
O correto é que as opções políticas de cada jornal sejam expressas de forma clara e 
transparente em seus editoriais. Mas o noticiário deve buscar a máxima isenção possível e a 
independência de posicionamentos políticos, que são condições básicas do nosso maior 
patrimônio credibilidade. 
 
Propmark, São Paulo, 7 set. 2009, p. 22.  


