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Pesquisa mostra que 62% dos leitores confiam no veículo para decidir compra   
 
RIO - A confiabilidade das informações veiculadas nos jornais brasileiros continua em alta, mas há 
ameaças pairando sobre esses meios de comunicação. O publicitário Daniel Barbará, da DPZ 
Propaganda, mostrou ontem, no Rio, dados do mercado publicitário mostrando que 62% dos 
consumidores pesquisados confiam na informação que lêem no jornal para as suas decisões de 
compra.  
 
Segundo ele, essa confiança é resultado de vários fatores, como a atualização diária das 
publicações, consulta facilitada às informações e a possibilidade de checar anúncios concorrentes 
nos cadernos de classificados.  
 
De outro lado, os jornais começam a enfrentar fortes desafios, como a queda no hábito de leitura, 
em contrapartida ao aumento do hábito de leitura de notícias na internet; jornalismo se 
estruturando nas emissoras de rádio FM e, ainda, os investimentos que devem melhorar a 
sintonia das emissoras AM.  
 
Barbará também listou, no 20.º Congresso do Comitê de Tecnologia da Associação Nacional de 
Jornais (ANJ), encerrado ontem, os entraves para a expansão da penetração dos jornais. Como 
destaques, citou o problema da má distribuição de renda do País e do pouco tempo disponível nos 
centros urbanos para leitura.  
 
Mas há também boas perspectivas. Além da manutenção da confiabilidade e do jornal como 
veículo "barato" de fornecimento de informações para a população, o publicitário citou o aumento 
da expectativa de vida dos brasileiros, que passou de 63,6 anos em 1990 para 68,6 anos em 
2000.  
 
Com esse crescimento, aumenta a faixa etária intermediária, que reúne o maior número de 
leitores de jornal, já que os jovens preferem a internet.  
 
"Temos um cenário muito favorável para o meio jornal nos próximos anos, porque a população de 
idade mediana, que consiste dos leitores de jornal, tende a crescer muito", disse.  
 
Teleconferência - Amanhã, a ANJ vai mobilizar os 129 jornais associados para uma 
teleconferência, das 9 às 11 horas, quando apresentará a pesquisa inédita "Quero Comprar - A 
relevância dos meios de informação no processo de compra", que poderá comprovar ou não os 
dados de Barbará. A apresentação será transmitida de São Paulo, via satélite, com geração da TV 
Cultura, e o objetivo é reunir, em várias partes do País, mais de mil pessoas, entre agências e 
anunciantes, que poderão participar com perguntas.  
 
A abertura do evento será do presidente da ANJ, Francisco Mesquita Neto. A apresentação será 
feita por Örjan Olsen, diretor-executivo da Ipsos-Opinion, e por Geraldo Leite, coordenador 
executivo do Núcleo de Mercado da ANJ.  
 
A pesquisa aborda a atitude dos leitores no momento da compra. Também será lançada 
campanha criada pela Young & Rubicam reforçando a imagem do meio jornal com base na 
pesquisa. (Colaborou C.F.)  
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