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O brasileiro considera mais o conteúdo dessa mídia do que o da televisão na hora de tomar 
decisão sobre consumo. O meio jornal é considerado a principal fonte de informação sobre 
produtos e serviços, por 28% dos brasileiros, segundo pesquisa nacional apresentada ontem pela 
Associação Nacional de Jornais (ANJ), em teleconferência a seus 129 associados e ao mercado 
publicitário. A pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos-Opinion/Ipsos-Marplan mostra que quando o 
consumidor quer informações sobre produtos e serviços, o jornal tem o dobro de preferência 
dedicada à televisão, que ocupa o segundo lugar neste quesito, seguida por folhetos/encartes e 
internet. 
"Quero comprar - A Relevância dos meios de informação no processo de compra" (nome da 
pesquisa) é uma realização inédita da entidade, que procurou desvendar o comportamento do 
consumidor na hora da compra e revelar a influência do meio jornal nesse processo. "É um 
momento oportuno para uma pesquisa. Momento, aliás, no qual o Brasil está saindo do marasmo 
no crescimento", diz o presidente da ANJ, Francisco Mesquita Neto. "As pessoas procuram 
informações confiáveis e úteis e o jornal tem uma importante função nesse contexto." 
A pesquisa - patrocinada por 17 filiados da ANJ - ressalta que o jornal é aquele que "fala" com o 
consumidor no momento em que ele toma decisões. Foram entrevistados 960 pessoas que leram 
jornal nos últimos três meses, por amostragem. Entre as amostras, 34% são de São Paulo e 19% 
do Rio. Também foram pesquisadas Salvador (8%), Belo Horizonte (8%), Brasília (7%), Fortaleza 
(7%), Curitiba (5%), Recife (4%), Porto Alegre (4%), Campinas (3%) e Santos (1%). 
No perfil demográfico, a divisão foi de 50% homens e 50% mulheres, a maioria (39%) com idade 
entre 25 e 39 anos e casada (54%). 69% trabalham fora - 39% com registro, 31% são 
autônomos, 18% não têm registro e 12% são proprietários ou sócios. Na análise, foram 
mencionados 20 categorias de produtos, como roupas/calçados, casa/apartamento, etc. De 
segunda a sexta-feira, os entrevistados das classes A/B dedicam 34 minutos diários à leitura de 
jornal. A maior parte, 44% (considerando a média de todos que responderam à pesquisa), faz 
isso entre o café da manhã e o almoço. 

 

Os segmentos comerciais e de serviços em que as pessoas mais consideraram para consumo nos 
últimos 12 meses foram alimentos e bebidas, 89%, seguidos por cosméticos e produtos de 
higiene pessoal, 85%. Telefone (fixo e móvel) aparece com 33%, carro/moto, com 14%, seguro, 
com 13%, e compra de casa ou apartamento, com 5% das consultas no último ano. 

Está aí, no processo de compra e seus estágios prévios, a principal preocupação da pesquisa da 
ANJ. Ela avaliou ainda os motivos que levam o leitor a perceber e se interessar por uma 



informação. Buscou ainda entender de que maneira o leitor processa essa informação, o que 
ajuda a maximizar o uso da informação e de que maneira utiliza a informação no processo de 
decisão. 

Meios de comunicação 

Entre as funções que as pessoas vêm nos jornais estão quatro principais: utilitária, aquisição de 
informação, integração social e lazer/relaxamento. Vale ressaltar que entre os meios de 
comunicação comparados estão, além do jornal (incluindo seus encartes), vendedor/corretor, 
televisão, opinião de amigos, material de ponto-de-venda, internet, revista, rádio, mala direta e 
outdoor. O jornal ganha de todos com folga, 28%. Vendedor/corretor vem depois com 21%, 
televisão tem 14%, opinião de amigos, 13%, folhetos e encartes no ponto de venda 8%, internet, 
4% e revistas, 3%. 
No resultado da propaganda em jornal, 25% consultaram recentemente o caderno de automóveis. 
Desses, 45% entraram em contato com o anunciante e 38% foram até a loja. Entre as fontes de 
informação sobre a reputação de empresas, 25% (maior percentual) consultam o jornal para 
saber se a empresa apoia instituições de caridade e programas sociais e 24% para saber se uma 
companhia respeita o meio ambiente e a natureza. 

Campanha e apresentação 

A ANJ, inclusive, estreou nova campanha publicitária com o tema "Quem lê jornal procura mais do 
que notícia". Ao todo, são sete peças, com criação da agência Young & Rubicam. O projeto da 
entidade, agora, é preparar materiais específicos de setores de mercado para oferecer aos 
associados. De acordo com a ANJ, a partir de novembro serão feitas apresentações do material 
para as 25 agências de São Paulo com potencial nacional. 
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