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Roberto Gazzi dos Santos, nasceu em setembro de 1957, na cidade de Rolandia, norte 

do Estado do Paraná, chegou a São Paulo aos 4 anos de idade, indo morar em São Caetano 
do Sul na região do Grande ABC, estudou em escolas públicas e em uma unidade conveniada 
da Prefeitura com o Colégio Vocacional. 

Desde sua adolescência demonstrou ser pró-ativo, e orientado por sua mãe prestou 
concurso disputadíssimo a uma vaga no curso de formação de ferramenteiros da General 
Motors em parceria com o SENAI em 1972 começou e lá descobriu com os operários a 
importância da leitura dos jornais. Esta descoberta aliada a paixão pela literatura, despertou ao 
ainda jovem Roberto Gazzi seu talento e no Colégio público Barcelona conquistou pequenos 
prêmios para jovens escritores e o cargo de editor do jornal do colégio o incentivou a abraçar a 
carreira de jornalista. 

Terminado o colégio e convocado para servir o Tiro de Guerra, ingressou no curso de 
jornalismo da Faculdade Metodista de Ensino Superior ,hoje, Universidade Metodista de São 
Paulo-UMESP, de São Bernardo do Campo), ocasião em que deixou o emprego de 
ferramenteiro e optou por ser free-lancer de jornais sindicais e de bairros, período em que já 
demonstrava o espírito empreendedor, complementava sua renda vendendo peças de 
borracha em uma pequena empresa instalada no famoso Cotonifício Rodolfo Crespi no bairro 
da Mooca o que propiciou conhecer vários bairros da capital e cidades da Grande São Paulo. 

Casou-se em 1978 com a pedagoga Sónia Maria Sanches dos Santos. 

Iniciou sua carreira como estagiário em setembro de 1979 no recém-criado Jornal da 
República, uma publicação nascida no clima de abertura do regime militar e conviveu com 
alguns dos principais nomes do jornalismo brasileiro da época, como Cláudio Abramo, Mino 
Carta, Clóvis Rossi, Ricardo Kotscho, Hélio Campos Mello, entre muitos outros; de onde seguiu 
em 1980 para o maior jornal de sua região, o Diário do Grande ABC onde atuou como repórter, 
repórter especial, editor, secretário de Redação e acompanhou o crescimento do movimento 
sindical da região, que influenciou a história do Brasil. 

Em 1984 ele e sua esposa tornaram-se pais de Eric, após adoção legal. 

Transferiu-se para a Folha de São Paulo em 1987, que à época estava se tornando um 
dos maiores jornais do país, onde também foi repórter, editor-assistente de "Cidades". Em 
1989, foi convocado para ser chefe de reportagem do jornal de cobertura das primeiras 
eleições diretas para presidente do Brasil após o fim da ditadura militar e a redemocratização. 
Em 1990 tornou-se editor-adjunto de Política da Folha. 

Em meados de 1990, resolveu aceitar o terceiro convite do Jornal O Estado de São 
Paulo, então em um processo de modernização, inicialmente como subeditor de Cidades (atual 
Metrópole), em seguida Promovido a Editor Geral. No ano seguinte foi chamado para fazer o 
projeto Caderno Cidades, uma das novidades que o jornal apresentaria ao voltar a publicar a 
edição de segunda-feira, que retornava após meio século, que dirigiu por oito anos. No 
comando do Caderno Cidades, editou várias reportagens vencedoras dos mais diversos 
prêmios de Imprensa, entre eles o Prêmio Esso. Ganhou em 1999 o 1º Grande Prêmio Ayrton 
Senna de Jornalismo. Em 2000 tornou-se editor -executivo. Quatro anos depois foi um dos 
coordenadores de uma bem sucedida reforma gráfica do jornal. Em seguida foi nomeado 
editor-chefe adjunto e em 2007 a editor-chefe, cargo que exerceu até 2010. Nesta função e 
neste ano foi coordenador da famosa reforma editorial e gráfica que recebeu diversos prêmios 
nos anos seguintes, como o Jabuti, e segue como a base do jornal impresso publicado 



atualmente e alçou a marca a uma referencia de qualidade de um jornal no Brasil e no mundo. 
O sucesso do projeto fez com que a empresa criasse em 2011 o cargo de Diretor de 
Desenvolvimento Editorial do Grupo Estado, para o qual foi nomeado com a missão de 
preparar a redação para as mudanças causadas pela revolução digital. Foi neste cargo 
responsável pela adaptação da redação a uma produção multimídia. O novo portal digital, cujo 
projeto coordenou em 2013, permitiu a evolução da audiência e tornou a marca de maior 
engajamento do jornalismo brasileiro. Em 2015, coordenou a reforma da versão móvel do 
Portal, o M Estadão que tornou o jornal mais analítico, prospectivo e amigável, e do portal 
Estadão.com, além do lançamento da plataforma mobile, no ano passado, que já recebeu 
diversos prêmios 

O projeto resultou num aumento de 90% no número de páginas vistas e de 30% no 
número de visitantes únicos. O produto foi ganhador em poucos meses de dois prêmios 
internacionais, menos de um ano após ser lançado. No cargo supervisionou o projeto de 
digitalização dos 140 anos do Acervo do jornal, o maior do Brasil. Também foi o responsável 
pela ampliação do Curso Estado de Jornalismo, criando o Curso Estado de Jornalismo 
Económico, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, e de várias outras atividades 
educacionais, como as Semanas Estado de Jornalismo, que atrai milhares de estudantes a 
cada ano. 

Foi membro do Comitê Editorial da Associação Nacional dos Jornais de 2003 a2007. 
Nos últimos anos foi palestrante, debatedor, mediador, organizador e participante em diversos 
eventos da Associação Mundial dos Jornais (WAN), Associação Nacional dos Jornais (ANJ), 
Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), INMA e Abraji, entre outros. Atualmente é 
consultor da empresa para novos projetos digitais, além de continuar supervisionando o Acervo 
Estadão e o Curso Estado de Jornalismo. Participa ainda de novas iniciativas na área do 
jornalismo. 

Julgamos, pois, merecida a homenagem que propomos a esse ilustre cidadão Roberto 
Gazzi dos Santos, jornalista que tanto contribui para o desenvolvimento e avanço na qualidade 
da imprensa e à sociedade brasileira, neste sentido, pedimos o apoio dos Nobres Pares para 
aprovação desse Projeto. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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