


O Grupo A TARDE 

Tradição, 

credibilidade 

e relevância 

Música e  

informação  

de qualidade 

Agilidade, relevância e  

protagonismo 
Jornal com linguagem  

irreverente 

TRADIÇÃO EM CONSTANTE EVOLUÇÃO 
 
Estamos entrando em um novo tempo, uma nova 

década.  Um momento de percepção do futuro, de se 

alinhar às  novas tecnologias e tendências da 

comunicação. 

 

Estamos nos  modernizando, qualificando nossos  

conteúdos, investindo nas plataformas digitais e 

alinhando  a credibilidade e profundidade do jornal 

impresso com a  velocidade da informação on-line. 
 
Nosso intuito é comunicar para promover projetos e 

ações  de interesse social, cultural, artístico, 

tecnologico e de  capacitação. 





O Jornal A TARDE com os seus 

107  anos de atuação, esteve 

sempre à  frente do seu tempo, 

em busca  constante da notícia e 

da informação  de credibilidade. 

Um jornal com forte  lastro no 

passado, na construção da  

memória da Bahia, mas que se  

reinventa, integra conteúdo com 

novas  mídias e se projeta para o 

presente e o  futuro. 



Até 30 anos 

31 a 55 
anos  

48% 

55 
anos +  

43% 

Mais da metade de nossos leitores são das classes AB. 

68% 32% 

33% tem ao menos  

o ensino superior  

completo. 

Fonte: Potencial Pesquisa – Leitores de Jornal Impresso. Setembro/2019 para uso exclusivo do Grupo A TARDE. 



Média mensal de 

circulação 

24.466 jornais. 

Fonte: IVC Edição Impressa + Digital/ Fevereiro 2020. 



Fonte: Pesquisa Datafolha feita por telefone de 18 a 20 de março com 1.558 entrevistados em todas as regiões do país que possuem telefone celular. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou 
para menos  

Segundo o  Datafolha, TVs e Jornais lideram índice de 

confiança em informações sobre coronavírus: 
 

12% 

12% 

38% 

50% 

56% 

61% 

No Whatsapp

No Facebook

Nos Sites de Notícias

Nos Programas Jornalísticos de Rádio

Nos Jornais Impressos

Nos Programas Jornalísticos da TV

“56% dos entrevistados disseram 

que confiam nos jornais 
impressos”  
 




