
Pesquisa aponta os veículos
mais admirados de 2005
Estudo coordenado pela Troiano Consultoria revela as marcas com mais prestígio no
País em seis meios: TVs aberta e por assinatura, jornal, rádio, revista e internet
MARCELO AFFINI

A rádio CBN, a emissora
de televisão aberta Globo, o
canal de TV por assinatura
GNT, o jornal O Estado de S.
Paulo, o portal UOL e a revista
Veja são os veículos de mais
prestígio no Brasil, aponta o
resultado da sexta edição da
pesquisa Veículos Mais Admi-
rados: o Prestígio da Marca.
Eles foram escolhidos por
uma enquete coordenada pela
Troiano Consultoria de Marca
realizada através do Meio &
Mensagem Online.

O estudo tem seu resul-
tado publicado parcialmente
nesta edição em que são
apresentados apenas os dez
primeiros colocados em cada

mídia. Os dados que permi-
tem uma visão mais detalha-
da da pesquisa serão tema
da edição especial M&M
Veículos Mais Admirados,
que circulará no final do mês
de janeiro.

A conclusão do levantamen-
to foi obtida a partir da análise
de informações proporciona-
das por 1.115 profissionais do
mercado, tabuladas segundo
metodologia desenvolvida
especialmente pela Troiano
(ver box). Eles apontaram
os atributos que consideram
mais importantes em veículos
dos seis meios investigados
para que se chegasse ao índice
de Prestígio de Marca (IPM),

definido a partir da freqüência
com que os quesitos foram
associados às particularidades
de cada meio.

Quando houve igual pontua-
ção do IPM de veículos de um
mesmo meio, o critério de
desempate privilegiou aquele
que obteve melhor perfor-
mance no atributo indicado
como de mais importância
para a mídia em questão.
Para TV aberta, rádio, revista
e TV por assinatura, o mais
valorizado foi "conteúdo edi-
torial ou de programação".
Na mídia jornal, o de mais im-
portância foi "credibilidade",
enquanto em internet teve
mais peso a "inovação".

JORNAL
Com 66 pontos de IPM, O

Estado de S. Paulo posicio-
na-se no topo do ranking do
meio jornal. Em segundo lugar

O ESTADO DE S.PÂULO
aparece a Folha de S. Paulo,
cujo IPM é de 64 pontos, se-
guida por O Globo (45) (ver
tabelas). O desempate entre
os dois últimos (respectiva-
mente nono e décimo colo-
cados) - Correio Braziliense
(28) e Correio Popular (28)
- ocorreu porque o atributo
"credibilidade" foi atribuído
por 32% dos eleitores ao Cor-
reio Braziliense e por 29% ao
Correio Popular.

TELEVISÃO ABERTA
A Rede Globo é a emissora

de TV aberta com mais prestí-
gio de marca no

Brasil, com
IPM de 64
pontos. A
segunda
c o l o c a -
da nesse

ranking é
a TV Cultura,

com 33 pontos, praticamente
a metade do obtido pela líder.

Em terceiro lugar figura a
MTV, com 30 pontos.

REVISTA
No meio revista, o veículo

com mais alto índice de Prestí-
gio de Marca é Veja, com 55 pon-
tos, seguida por Exame, com 46

Ambos os títulos são da Editora
Abril. Em terceiro lugar aparece
a Época, da Editora Globo, cujo
IPM é de 41 pontos.

RÁDIO
O índice de Prestígio de Mar-

ca mais alto obtido no meio rádio
foi conquistado pela CBN, com
49 pontos. Em segundo lugar
aparece a Eldorado AM/FM, com
43, e em terceiro está a Jovem
Pan AM/FM, também com 4o
pontos. Nesse caso, o desempate
ocorreu porque o atributo mais
importante para esse meio. o

Critério para desempate
Os meios analisados tive-

ram critérios diferentes para
que fosse definida a importân-
cia de cada um dos atributos
utilizados no cálculo que deu
origem ao índice de Prestígio
de Marca (IPM) dos veículos
em suas respectivas mídias.
O atributo mais importante
para cada meio serviu como
critério de desempate quando
o IPM de um veículo coinci-
dia com o de outro. Ou seja,
quando um canal de televisão
por assinatura, por exemplo,
apresentou o mesmo IPM de
outro, ficou mais bem posicio-
nado no ranking aquele que
obteve os mais altos índices
no atributo mais importante

para aquele meio especifi-
camente. A metodologia do
estudo não permitiu que cada
assinante votasse em veículos
e atributos do mesmo meio
em que trabalha, no caso de
sua atuação profissional ser
em um veículo do setor.

Atributo mais
importante, por meio:
•Internet: inovação
•Jornal: credibilidade
•Rádio: conteúdo de
programação
• Revista: conteúdo editorial
•TVaberta: conteúdo de
programação
•TV por assinatura: conteúdo de
programação
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