
Folha tem a melhor imagem nas classes A e B de São Paulo 
 
Pesquisa mostra que jornal é citado pela maioria como o mais completo, mais influente, mais 
bonito e mais fácil de ler  
 
Levantamento da Research International mostra que a cobertura jornalística da Folha é 
avaliada como melhor do que a do "Estado" 
 
Entre os integrantes das classes A e B da Grande São Paulo, a Folha é citada como o jornal 
mais completo, mais influente, mais bonito e mais fácil de ler. É vista também, por pessoas 
que pertencem a esse grupo, como mais inovadora, mais completa e veículo de informações 
mais úteis para o dia a dia dos leitores. 
 
Os dados acima fazem parte de uma pesquisa realizada sob encomenda da Folha pela 
Research International, uma das mais importantes e respeitadas consultorias do mundo. 
 
O universo do levantamento é a população das classes A e B da Grande São Paulo, 
considerando pessoas com 15 anos ou mais. Para definir essas classes foram utilizados os 
critérios aceitos e adotados no Brasil pelos institutos e agências de publicidade, com base no 
grau de instrução do chefe de família e posse de itens como aparelho de TV e automóvel de 
passeio. 
 
Somadas, as classes A e B representam 39% da população da região metropolitana da capital 
paulista. 
 
Do total de entrevistados pela consultoria (750), 76% disseram ler algum jornal impresso. A 
Folha é lida por 38%, enquanto 24% leem o "Estado de S. Paulo". 
 
Convidados a dar sua opinião, "mesmo que apenas de ouvir falar", sobre uma série de tópicos 
relativos à qualidade dos veículos, os entrevistados conferem ampla vantagem à Folha. "A 
avaliação da imagem da Folha nas classes A e B nunca foi tão positiva", afirma Mauro Paulino, 
diretor-geral do Datafolha, que realizou pesquisa semelhante em 2003. "De lá para cá, vários 
aspectos mudaram favoravelmente para o jornal", diz. 
 
A cobertura da Folha é vista como melhor do que a do "Estado" em praticamente todas as 
áreas, com destaque para cultura, comportamento, ciência e saúde. A Folha também aparece 
em vantagem nas citações feitas pelos entrevistados que leem os dois jornais. 
 
Internet 
 
Em relação a outros meios de informação, a pesquisa detectou previsível ascensão da internet, 
considerada mais importante para obter informação do que a TV aberta. 
 
De acordo com Mauro Paulino, na pesquisa anterior, a TV aberta era o meio mais citado. Nesse 
contexto, a Folha, mais uma vez, aparece bem: 22% dos integrantes das classes A e B 
afirmam ler notícias geradas pelo jornal na web, enquanto 12% dizem o mesmo em relação ao 
"Estado". 
 



 
 



 
 



 
 



 



 
 

 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 17 maio 2009, Primeiro Caderno, p. A9. 


