
Jornais brasileiros têm que avançar para conseguir conquistar classe C, dizem 

especialistas 

 

Os jornais brasileiros têm que trabalhar mais para conseguir conquistar leitores entre os 

consumidores da classe C, na opinião de especialistas em consumo que participaram de 

congresso promovido pela Associação Brasileira de Jornais (ANJ), em São Paulo. 

 

Para o do professor de comportamento do consumidor da Escola Superior de Propaganda e 

Marketing (ESPM) Fábio Mariano, não há jornais voltados para os jovens de até 16 anos da 

classe C e os jornais que existem atendem pouco aos que têm até 30 anos de idade. Segundo 

ele, 60% das classes C, D e E têm menos de 30 anos. 

 

- O jornal precisa de uma proximidade maior com esse público. Os jornais brasileiros não 

entendem essa classe C, estão distantes. Quando a gente fala de classe C a gente fala de um 

século de exclusão, sem saúde, sem saber o que é político. Muitas vezes o jornalista perde isso 

de vista e acaba escrevendo para um outro tipo de público - afirma. 

 

Para Fábio, os jornais brasileiros estão longe de ganhar a disputa que travam pelo dinheiro que 

a classe C tem para gastar com bens não essenciais, onde concorrem com eletrodomésticos e 

eletrônicos por exemplo. 

 

- É uma disputa cruel. Quando foi que a gente educou esse público para a informação? Entre 

comprar uma batedeira e assinar um jornal, ele prefere ficar com a batedeira - afirmou, 

ressaltando, por exemplo, que a classe C não vê como item indispensável para conseguir um 

emprego o fato de estar bem informado. 

 

Para o sociólogo e autor do livro "A Cabeça do Brasileiro", Alberto Carlos Almeida, os jornais 

brasileiros têm feito experiências para tentar conseguir atrair a classe C para o consumo de 

informação. 

 

- O que a gente tem visto são vários experimentos, vários jornais sendo lançados. Alguns vão 

funcionar, outros não - disse. 

 

No evento da ANJ, foram apresentados dados sobre as preferências dos brasileiros da classe C 

no que se refere a consumo de informação. Segundo levantamento do Instituto de Pesquisa 

Datastore, o jornal era o meio de comunicação preferido para obter informação de 20% dos 

entrevistados, e foi visto por 29% como o meio mais completo. Além disso, 73% dos 

entrevistados achavam que os jornais têm que ter um equilíbrio entre o número de fotos e de 

textos. 

 

- Esse público tem uma expectativa forte, querem notícias locais, notícias nacionais, de gente 

famosa, muita foto e tem uma sensação de valor de que o jornal pago tende a ser melhor que 

o gratuito - explicou o presidente do Instituto de Pesquisa Datashore, Marcus Araújo. 
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