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Pesquisa que ouviu 960 pessoas mostra a relevância dos meios de informação no processo de 
compra  

Com uma homenagem a Roberto Marinho (Organizações Globo), Manoel Francisco do Nascimento 
Brito (Jornal do Brasil), Ibanor Tartaroti (Diários Associados) e Ary de Carvalho (O Dia), o 
presidente da Associação Nacional de Jornais, Francisco Mesquita Neto, abriu agora à tarde, em 
São Paulo, o 4º Congresso Brasileiro de Jornais.  

Falando a uma platéia composta basicamente por executivos dos maiores periódicos brasileiros, 
Mesquita Neto lembrou a crise pela qual passa o setor de mídia, em especial os jornais, cuja 
circulação caiu 9,1% em 2002 em relação ao ano anterior. Repudiou ainda as tentativas de 
taxação dos veículos, as medidas que prejudicam a liberdade de expressão editorial e comercial e 
a violência contra jornalistas, citando especificamente os casos de Tim Lopes (Rede Globo), Sávio 
Brandão (Folha do Estado) e Luiz Antônio da Costa (revista Época).  

Participou da cerimônia de abertura o secretário estadual de Comunicação, Luiz Salgado Ribeiro, 
representando o governador Geraldo Alckmin. Em paralelo ao congresso se realiza o 2º Fórum de 
Editores e uma feira de negócios. O evento acontece até amanhã, no centro de convenções do 
World Trade Center, em São Paulo.  

O jornal é a principal fonte de informação sobre 20 diferentes categorias de produtos e serviços 
para 28% dos leitores que tomam decisões de compras, e uma das duas mais importantes para 
52% dessas pessoas. A informação consta da pesquisa "Quero comprar - a relevância dos meios 
de informação no processo de compra", realizada pelos institutos Ipsos Opinion e Ipsos Marplan, e 
apresentada há pouco, na abertura do congresso.  

A pesquisa ouviu 960 pessoas que leram jornal nos últimos três meses e mostra que para 
algumas categorias, como escolha de atividades de lazer (cinemas, teatros e restaurantes), 
compra ou aluguel de imóveis e aquisição de veículos, o meio jornal é a mídia mais eficiente. 
"Quando procura algum produto ou serviço o leitor deixa de ser passivo para assumir uma postura 
pró-ativa. Precisamos, portanto, passar a pensar no jornal em termos de custo por mil de 
decisores, e não apenas custo por mil de leitores", afirmou Örjan Olsen, diretor-executivo do 
Ipsos Opinion.  
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