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Resumo:  

As classes C, D e E, no Brasil, tiveram um aumento significativo no poder de 
compra após o Plano Real. A partir de então, os jornais populares se 
desenvolveram para atender a este público carente e ávido por informação. 
Nos últimos anos, os jornais voltados para as classes populares, ao contrário 
dos outros títulos, tiveram um crescimento significativo em suas vendas e 
foram responsáveis pelo aumento na circulação dos jornais no Brasil. Este 
estudo foi desenvolvido a partir de um cenário altamente competitivo e em 
franca expansão, já que estas classes sociais representam 81% da população 
brasileira. O entendimento sobre o comportamento do consumidor e como se 
desenvolve o processo de tomada de decisão de compra de jornais populares 
torna-se, portanto, fator fundamental para a atuação eficaz nesse mercado. 
Com o objetivo de entender como os consumidores de jornais populares se 
comportam nas fases de busca, avaliação de alternativas e consumo, foi 
realizada uma pesquisa qualitativa com 12 pessoas, seguida de uma pesquisa 
quantitativa tipo survey com 306 pessoas, todas leitoras frequentes de jornais 
populares. Verificou-seque a busca por informações se dá principalmente pelos 
vendedores de rua. Além disso, foi diagnosticado que os atributos 
simbólicos/auto-estima são os que mais impactam no brand equity dos jornais 
populares e que este é responsável por 50% da variação da qualidade 
percebida destes jornais. Foi esclarecido também que a frequência de leitura 
destes jornais é alta (no mínimo três vezes por semana) e que estes leitores 
buscam notícias locais, da cidade, de Minas Gerais e de Esportes, 
preferencialmente. O conteúdo que mais rejeição obteve foi o relativo a política 
e a violência. 
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