
Novo gás para os jornais 
 
Estudo desenvolvido pelo grupo Ipsos mostra a influência marcante desse meio na decisão 
sobre o consumo de bens e serviços 
 
O jornal como uma mídia extremamente vendedora, ou, mais exatamente, como o meio que 
mais influencia o público que deseja adquirir um bem ou um serviço e busca informações 
capazes de respaldar sua definição sobre o ato de consumo. Este deverá ser, em 2004, o 
posicionamento institucional básico do meio jornal. Ele será respaldado pela pesquisa Quero 
comprar - a relevância dos meios de informação no processo de decisão de compra, realizada 
pelo grupo Ipsos a partir de uma demanda da Associação Nacional de Jornais (ANJ).  A 
primeira grande apresentação desse estudo ao mercado ocorreu em outubro deste ano. Os 
profissionais do meio crêem que, pelas informações favoráveis aos jornais contidas nos 
relatórios do Ipsos, seus resultados (ver Box)) podem se transformar em potentes geradores 
de negócios. 
 
Na opinião de Geraldo Leite, coordenador executivo do núcleo de mercado da ANJ, o estudo 
cria uma alternativa à fórmula hoje comumente empregada pela publicidade, que trabalha 
comparando o custo por mil CPM) da mídia impressa com os parâmetros de custos da mídia 
eletrônica. Para ele, outras variáveis devem ser consideradas nessa análise. Por exemplo, a 
importância, confirmada pela pesquisa, do jornal como influência marcante na decisão sobre o 
consumo. "Essa influência tem muito a ver com as características do meio. Assim como não se 
pode querer que o jornal faça sonhar, não se pode exigir das pessoas que busquem 
informações sobre produtos e serviços na TV", compara. 
 
Segundo Leite, apesar de ainda persistir no mercado a visão de que o jornal é um meio 
associado especialmente à formação de opinião e basicamente à opinião política ou social há 
também um uso extremamente prático desse meio. Como prova dessa afirmação, o coorde-
nador da ANJ lembra que a pesquisa apontou serem os cadernos de classificados e os anúncios 
a terceira seção mais lida dos jornais (os dois primeiros postos nesse ranking cabem, 
respectivamente, à primeira página e ao caderno local). 
 
"Essa pesquisa é um grande momento do meio jornal, pois vai direto ao ponto principal: a 
análise da decisão de compra de produtos e serviços. Isso permite trabalhar com o custo por 
mil decisores, ao invés de mil leitores", afirma Antônio Carlos de Moura, diretor executivo 
comercial do Grupo Folha. De acordo com Moura, mesmo antes desse estudo já havia ao me-
nos a intuição da capacidade de geração de resultados do jornal, pois os dois segmentos 
anunciantes nos quais a aferição da eficácia comercial da comunicação é mais imediata—o 
varejo e o setor imobiliário —situam-se entre os principais investidores desse meio. "Mas a 
pesquisa ratifica essa percepção", analisa. "Obviamente, o jornal também tem uma função 
importante de construção de marca, mas está comprovado: ele vende", enfatiza.  
 
Marcos Nogueira de Sá, diretor de mercado anunciante dos jornais O Estado de São Paulo e 
Jornal da Tarde, também avaliza a pesquisa: "ela confirmou o jornal como um meio 
importantíssimo para a obtenção de informações sobre produtos e serviços". Sá lista, entre os 
segmentos anunciantes que podem aproveitar os resultados desse estudo para se fazer mais 
presentes nessa mídia, a indústria alimentícia, os produtores de eletrodomésticos e 
eletroeletrônicos e o setor de móveis e decoração. "Esse estudo também ajuda a derrubar 
alguns mitos, como aquele que afirma não serem as mulheres leitoras de jornais", acrescenta 
Sá. 
 
Veja alguns resultados do estudo 
 
A pesquisa Quero comprar - A relevância dos meios de informação no processo de decisão de 
compra teve como objetivo primordial investigar o papel do meio jornal na fase final do 
processo da comunicação, ou seja, na etapa na qual um consumidor já determinado a adquirir 
um produto ou serviço busca informações que fundamentem sua decisão sobre o destino final 
de seu investimento. Suas entrevistas foram realizadas em julho em 11 mercados brasileiros, 
nos quais foram ouvidas 960 pessoas que tinham lido jornal nos últimos três meses. 



O estudo abrangeu 20 categorias de produtos e serviços, incluindo automóveis, turismo e 
lazer, finanças, setor imobiliário, higiene e beleza, informática, eletroeletrônicos, móveis e 
decorações, entre outros. Além da mídia, foi analisada também a importância de outras fontes 
de informação, como amigos e vende-dores, no processo de busca de informações capazes de 
fundamentar a decisão sobre o consumo. Os resultados dessa pesquisa expõem o jornal como 
um meio de grande importância nesse processo decisório, ao mesmo tempo em que o colocam 
como canal extremamente relevante de informações sobre os mais variados temas. 
 

 
 

 



 
 
Isso é Brasil? 
 
Os resultados da pesquisa Quero comprar... endossam informações já contidas em outros 
estudos, afirma Paulo César Queiroz, vice-presidente de mídia da DM9DDB. "Em quase todos 
os segmentos analisados pelo TGI, do Ibope, o jornal é apontado como fonte primária de 
informações sobre preços", conta. Para Queiroz, esse levantamento pode impulsionar os 
negócios do meio jornal principalmente pela conquista de novos anunciantes. "Afinal, quem já 
anunciou em jornais sabe: ele vende", diz. Ainda de acordo com a opinião do vice-presidente 
da DM9, a pesquisa tem o mérito adicional de constituir uma ação de valorização institucional 
do meio. "Os grandes jornais já dispunham de algumas informações próprias, mas essa 
iniciativa da ANJ é importante porque atinge todo o meio", elogia. 
 

 
 
Daniel Barbará, diretor comercial da DPZ, considera a pesquisa "importante e ilustrativa", mas 
faz uma ressalva: "Ela trabalha com leitores de jornais e isso não é o Brasil. É óbvio que o pú-
blico leitor de jornais é aquele que paga Imposto de Renda, tem poder de decisão e elevada 
capacidade de consumo. Mas é preciso fazer essa distinção". Na opinião de Barbará, a 
pesquisa só terá impacto nos negócios do meio jornal se tiver continuidade.  
 
Leite, da ANJ, concorda com o diretor da DPZ quando ele distingue o Brasil leitor de jornais do 
Brasil como um país mais vasto. "Mas esse é o Brasil que sabe ler e é o Brasil mais importante 
para o consumo de várias categorias de produtos", destaca Leite. Ele acha também que o 
universo dos brasileiros leitores de jornais não pode ser considerado pequeno, pois uma 
estimativa do ano passado calculava em cerca de 6 milhões a circulação diária de jornais no 
País. Cálculos recentes indicam haver atualmente no Brasil cerca de 2,7 mil jornais, sendo 
mais de 520 deles diários. 
 
Para ressaltar ainda mais as dimensões do meio jornal, o coordenador do núcleo de mercado 
da ANJ lembra que ele tem hoje, na população com mais de 10 anos, uma penetração de 60% 



-no chamado duplo período, ou seja, pessoas que leram/folhearam o jornal pelo menos uma 
vez nos últimos três meses —, e de 56% no simples período (pessoas que leram/folhearam o 
jornal pelo menos uma vez nos últimos sete dias). Essas informações constam dos relatórios 
consolidados para 2002 do Ipsos-Marplan e referem-se aos nove mercados com os quais 
trabalha regularmente esse instituto. Ou seja, de acordo com Leite, trata-se do mesmo público 
que fundamenta a maioria dos estudos de mídia. 
 
"Quem lê jornal procura mais do que notícia" 
 
A Young & Rubicam está veiculando campanha criada para a Associação Nacional de Jornais 
(ANJ), com dados percentuais das pessoas que buscam preços e lugares para compra de 
alimentos e bebidas. 
 
A ação, que conta com oito anúncios para mídia impressa, apresenta a assinatura "Quem lê 
jornal procura mais do que notícia" e tem como mote os resulta dos da pesquisa Quero 
comprar -A relevância dos meios de informação no processo de decisão de compra,  
encomendada pela ANJ ao grupo Ipsos.  
A criação é de Denis Kakazu Kushiyama e Luiz Antônio Fleury, com direção de criação de Rita 
Corradi e J.R. D'Elboux. 
 

 
 
Informações originais 
 
Combinando a investigação do comportamento de um consumidor já predisposto à aquisição 
de um produto ou serviço com o estudo do jornal como meio que disponibiliza 
simultaneamente informações associadas ao consumo com outras de interesse geral, a 
pesquisa Quero comprar - a relevância dos meios de informação no processo de decisão de 
compra tem, mesmo internacionalmente, um caráter inédito, afirma Daina Ruttul Godinho, 
diretora nacional do Ipsos-Marplan. Esse ineditismo até exigiu do grupo Ipsos a inclusão no 
projeto de duas áreas distintas: Ipsos-Marplan, de estudos de mídia, e Ipsos-Opinion, voltada 
às pesquisas de opinião. De acordo com Daina, os resultados desse estudo expõem o jornal 
como um meio fundamental no processo de decisões relativas ao consumo. É confirmada, por 
exemplo, sua importância nas decisões associadas à compra de imóveis, automóveis, lazer e 
turismo, entre outras. Mesmo na área da saúde e da beleza, um dos mercados nos quais o 
jornal aparece com menor influência na decisão de compra, ele tem grande importância, pois 
23% dos entrevistados disseram informar-se em j ornais sobre o consumo de produtos desse 
setor. 
 
Para a diretora do Ipsos-Marplan, pesa favoravelmente ao jornal nas decisões associadas ao 
consumo sua característica de credibilidade, da qual aproveita-se a publicidade. "O jornal já é 
um meio mais segmentado, com um público com maior poder cultural e maior capacidade de 
consumo", diz. Além disso, segundo Daina, o jornal tem ainda um papel indireto, mas também 
relevante, nas decisões de consumo, por se tratar de um meio muito influente na imagem da 



marca de uma empresa e constituir uma importante fonte de informações sobre suas ações e 
realizações. "Toda campanha publicitária deve ter o jornal ao menos como apoio, e em alguns 
casos até como mídia principal", aconselha Daina. 
 
Há ainda alguns méritos adicionais nesse trabalho desenvolvido para a ANJ, acredita Gilberto 
Schubsky, coordenador da área de pesquisas e inteligência de mercado do Diário de S. Paulo. 
"Ele investiga o papel de outras fontes, como vendedores e conhecidos, no processo de busca 
da informação", analisa. Para Schubsky, esse estudo não substitui as pesquisas tradicionais de 
mídia, mas pode, atuando no processo de definição do mix de meios, assumir um papel 
estratégico importante. 
 
Na opinião de Moura, da Folha de S. Paulo, a médio prazo essa pesquisa pode contribuir para 
elevar a participação do meio jornal no total de investimentos publicitários efetuados no Brasil. 
Afinal, segundo Moura, "realizando uma comparação com o universo do futebol, esse estudo 
coloca o jornal como o centroavante do processo de comunicação. Ou seja, como aquele que 
realmente decide, não o gol, nesse caso, mas sim o consumo. Sá, do Estadão, salienta: "Essa 
pesquisa é uma das ferramentas mais fortes à disposição dos jornais para a confirmação ao 
mercado de uma força que já sabíamos que o meio tinha. Mesmo porque ela traz, além do aval 
da ANJ, a marca de um instituto importante como o Ipsos-Marplan". 
 
Mais oportunidades 
 
Além de revelar a importância dos jornais no processo de decisão de consumo, especialmente 
para quem já resolveu adquirir um bem ou serviço, a pesquisa Quero comprar - A relevancia 
dos meios de informação no processo de decisão de compra traz outras informações de 
interesse desse meio e de seus anunciantes, afirma Õrjan Olsén, diretor executivo do Ipsos-
Opinion. Ele acredita que, ao investigar os papéis dos vários meios no mecanismo que leva as 
pessoas a optarem por um ou outro produto ou serviço, esse estudo pode, por exemplo, 
indicar novas possibilidades de uso do jornal, mais adequadas à forma como o público-alvo de 
cada anunciante utiliza essa mídia. "Também é interessante notar que essa pesquisa estuda os 
papéis de outras fontes,como amigos e vendedores, no processo de busca de informação. É 
preciso conhecer a importância dessas fontes, até mesmo para trabalhar a propaganda de 
maneira mais eficaz", acrescenta Olsén.  
 
De acordo com o diretor do Ipsos-Opinion, uma pessoa que quer comprar um bem ou serviço 
passa a utilizar mais a mídia de forma distinta da habitual, menos passiva e mais 
instrumentalizada, como canal capaz de disponibilizar informações que a auxiliem em sua 
decisão. Nesse contexto, as características específicas do jornal tornam-no um meio bastante 
importante para esse consumidor. "A TV pode criar desejo, fazer sonhar. Mas, decidido o ato 
de consumo, é no jornal que há informações atualizadas — sobre preços, por exemplo — , e é 
também nessa mídia que é possível realizar comparações entre opções concorrentes", 
compara. 
 

 
 
Além disso, segundo Olsén, o jornal é beneficiado por fatores como sua previsibilidade—que dá 



ao público a certeza de, em determinados dias, encontrar ali cadernos de classificados ou 
encartes promocionais—e sua portabilidade. "As informações do jornal podem ser 
armazenadas. Isso é importante porque, dependendo do valor do bem a ser adquirido, a 
decisão de consumo só ocorre após um processo de acúmulo de informações", acrescenta. 
 
Para Olsén, o público do jornal o encara como um grande shopping center, no qual há dados 
tanto editoriais quanto publicitários sobre produtos e serviços de vários mercados, e também 
sobre produtos e serviços de categorias afins. Quem lê um jornal à procura de uma casa, por 
exemplo, também pode nele encontrar detalhes sobre onde, como e porquanto adquirir 
materiais de construção para uma possível reforma. Na opinião de Olsén, com a pesquisa o 
meio jornal ganha mais competitividade no mercado da mídia porque pode agora agregará 
simples análise do custo por mil a consideração dos custos da comunicação com quem 
realmente está decidido a realizar um ato de consumo. 
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