
Com uma abordagem editorial atraente e qualificada, o jornal Nação Z se propõe a ser um 
veículo de informação da cultura afro-brasileira, trazendo as diferentes demandas geradas 
pelo segmento no Brasil e no mundo. Através de seções diversificadas enfocará assuntos de 
economia, política, comportamento, estilo, cultura, disponibilizando ao leitor um alto padrão 
informativo com baixo custo de aquisição. 

Representando uma parcela populacional significativa de consumidores situados nos diversos 
níveis e classes econômicas, os negros encontram-se presentes maciçamente na base da pirâmide 
social e vêm adquirindo progressivamente destaque e relevância nesta fatia de consumidores, 
incorporando com isto, novas exigências no atendimento de seus hábitos de consumo.

Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná apresentam juntos mais de 5,6 milhões 
de pessoas classificadas como pretas e pardas, com bom nível social e um forte grau de inclusão 
econômica e educacional (IDH-ONU). Além disso, pesquisas recentes mostram que a população 
negra tem crescido nessas regiões (IPEA). 

O mercado da região sul representa um amplo potencial tanto para produtos quanto para  
serviços.  O consumidor das camadas C, D e E também procura meios para discutir suas 
próprias questões e valorizar as demandas de consumo específicas para as suas 
características, inclusive a característica étnica. Quem conseguir fidelizar essa parcela de 
consumidores, que possui trabalho e renda, contará, por longo tempo, com um retorno efetivo 
de busca pelo seu produto ou serviço. 

Mercado Potencial 

População geral

10.444.526
População negra

1.725.166
Percentual

16,64%

População geral

6.248.436
População negra

959.415
Percentual

15,35%

População geral

10.639.929
População negra

2.951.208
Percentual

28,26%

5,6 m ilhões  5,6 m ilhões  
para vocêpara você

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010
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