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Radiografia do prestígio dos veículos
Nona edição da pesquisa Veículos Mais Admirados aponta ascensão da Folha de S. Paulo e da Record 
Robert Galbraith

O retorno da Folha de S. Pau-
lo ao topo do ranking de jornais 
e a Record assumindo a segunda 
posição entre as emissoras de TV 
são as principais novidades da 
nona edição do estudo Veículos 
Mais Admirados: o Prestígio 
da Marca. Realizada pela Troiano 
Consultoria de Marca, com apoio 
do Instituto Qualibest, a pesquisa 
busca mapear quais são os veí-
culos de comunicação mais bem 
cotados entre os profissionais do 

mercado publicitário. O levan-
tamento é realizado entre assi-
nantes do Meio & Mensagem 
e usuários cadastrados no M&M 
Online (ver Metodologia).   

Mais uma vez há estabilidade 
em relação ao resultado do ano 
passado, em especial no que 
tange à liderança de cada mídia. 
Os veículos que têm conquistado 
maiores índices de prestígio de 
marca (IPM) em televisão, rádio, 
revista e jornal são os mesmos. 

TV Aberta
2008 2007

Globo 63 63

Record 34 35

Cultura 31 35

Bandeirantes 27 26

MTV 27 28

SBT 23 22

Record News* 22 13

CNT 20 20

Rede TV 17 17

Gazeta 15 15

*ex-TV Mulher

Jornal
2008 2007

Folha de S. Paulo 67 67

O Estado de S. Paulo 65 68

O Globo 48 45

Valor Econômico 46 48

Gazeta Mercantil 40 46

Zero Hora 34 38

Estado de Minas 33 33

Jornal do Brasil 32 29

Correio Braziliense 32 32

Gazeta do Povo 29 30

Revista
2008 2007

Veja 52 55

Exame 44 47

Época 40 41

Você S/A 36 36

Piauí 35 33

IstoÉ 35 34

Carta Capital 34 38

Superinteressante 31 32

Época Negócios 30 ...

Dinheiro 29 31

Rádio
2008 2007

CBN 49 50

Eldorado AM/FM 41 43

Jovem Pan AM/FM 39 42

Bandnews 37 36

Bandeirantes AM/FM 30 33

JB 26 23

Transamérica 26 25

Rádio Globo Brasil* 25 25

Mix 24 28

Antena 1 24 24

*nos estudos anteriores aparece como Rádio Globo AM

TV Paga
2008 2007

GNT 42 44

Globo News 40 41

Multishow 39 37

Discovery 37 35

Sportv 36 35

Bandnews 33 35

HBO 32 29

ESPN Brasil 32 33

Sony 31 33

National Geographic 30 31

Internet
2008 2007

Google 51 46

UOL 40 44

Terra Network 36 37

Globo.com 34 36

MSN 30 34

Yahoo 28 27

Abril.com 27 28

iG 25 24

Estadão.com 24 29

Lance.com 19 22

Metodologia do Índice de Prestígio de Marca
1. Desenvolvido pelo Instituto 
Qualibest, o questionário foi 
dirigido a um amplo segmento 
de profissionais que atuam no 
mercado publicitário e que 
são assinantes do Meio & 
Mensagem ou cadastrados 
no M&M Online. A pesquisa 
foi feita via internet, e foram 
obtidos 1.613 questionários 
respondidos e válidos.
2. A seleção dos veículos que são 
avaliados na pesquisa é uma de-
cisão soberana dos editores de 
Meio & Mensagem, com base 
em indicadores de audiência, 
circulação, análise de mercado 
e avaliação dos resultados de 
edições anteriores do estudo.
3. Os atributos de avaliação no 
levantamento são os mesmos 

utilizados nos anos anteriores.
4. Foram eliminados da análise 
final, como em todas as edições 
anteriores do estudo, os veículos 
que não foram associados a qual-
quer um dos atributos por pelo 
menos 10% dos respondentes.
5. O valor do Índice de Prestígio 
de Marca (IPM) é calculado 
pela freqüência com que um 
determinado veículo é associa-
do a cada atributo, combinada 
com a importância relativa 
desse atributo, como na fór-
mula apresentada ao lado. O 
cálculo levou em consideração 
somente os questionários em 
que o veículo foi associado a 
pelo menos um atributo.
6. O IPM resulta, portanto, de 
uma média ponderada entre 

Cálculo do IPM

IPM = Índice de Prestígio 

de Marca

Fi = Freqüência de  

associação do veículo  

ao atributo i

Ai = Peso do atributo i

V = Número de 

entrevistados que 

associaram o veículo a pelo 

menos um atributo 

S fi x Ai
V

IPM =

Fernando Jucá, diretor da unida-
de de desenvolvimento mercado-
lógico da Troiano Consultoria de 
Marca, afirma que não se pode 
deixar de admitir o mérito dos 
veículos na competente admi-
nistração do prestígio de suas 
marcas. Rede Globo, revista Veja, 
canal GNT, rádio CBN e Google 
mantêm a liderança no ranking 
de suas respectivas categorias 
(ver quadros). 

A única mudança é a da Folha 

de S. Paulo, que passou O Estado 
de S. Paulo, líder nas últimas 
duas edições na categoria Jornal. 
Enquanto a Folha vem mantendo 
os mesmos 67 pontos desde 2006, 
o Estadão caiu dos 68 do ano pas-
sado para 65 neste ano (em 2006 
chegou a 70). O Globo, por sua 
vez, assumiu a terceira posição, 
com 48 pontos, três a mais que no 
ano passado. O Valor Econômico 
perdeu a posição para O Globo 
após cair de 48 para 46, mas aca-

bou ultrapassando seu concor-
rente direto. A Gazeta Mercantil 
despencou de 46 para 40 pontos, 
ficando na quinta posição. Os 
três jornais que entraram na 
avaliação deste ano — Expres-
so da Informação, Meia Hora e 
Supernotícia — não tiveram a 
base mínima de respondentes.

Em TV, a Globo manteve seus 
63 pontos e ampliou a vantagem 
para a nova segunda colocada, 
a Record, agora sozinha com 

quantas vezes um determinado 
veículo é associado a cada um 
dos atributos e a importância 
relativa que a amostra de entre-
vistados confere a esses atribu-
tos. Por essa razão, há veículos 
que têm posição mais frágil em 
um ou outro atributo, mas, por 
serem fortes em atributos mais 
importantes, acabam tendo IPM 
alto. Assim, também há veículos 
que têm bom desempenho em 
alguns atributos menos rele-
vantes e acabam obtendo IPM 
mais baixo.
7. Cada entrevistado indicou 
até três atributos, que julgou 
mais importantes, para cada 
um dos seis meios. Disso re-
sultou o peso de cada atributo 
(representado por “Ai” na 

fórmula) em cada meio.
8. Como a importância relativa 
dos atributos varia de meio para 
meio, consideramos que a com-
paração direta entre os veículos 
do mesmo meio é mais legítima 
do que a comparação de IPMs 
entre veículos de áreas distintas. 
O IPM reflete, portanto, uma 
avaliação de cada veículo em 
relação aos demais concorrentes 
do mesmo meio.
9. A amostra de profissionais 
com a qual se trabalhou registra 
uma concentração naturalmen-
te maior nos grandes mercados 
do País, São Paulo em particular. 
Por essa razão, alguns resulta-
dos refletem o maior peso rela-
tivo dessas áreas na percepção 
dos veículos.

Os dez  mais de cada meio
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Jucá, da Troiano: crise não influenciou resultado
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34. Apesar de perder um ponto 
em relação ao ano passado, a 
TV Cultura (vice-líder em 2007, 
com 35, junto da Record) perdeu 
quatro pontos e ficou em terceiro. 
A Bandeirantes subiu um ponto, 
passando a 27 e dividindo com a 
MTV a quarta colocação. 

Em TV por assinatura, o 
equilíbrio entre os três primei-
ros colocados se acirrou, mas 
sem mudança nas posições, 
ocupadas por GNT, Globo News 
e Multishow. O GNT, porém, caiu 
de 44 para 42 e tem apenas dois 
pontos de vantagem para a Globo 
News e três para o Multishow 
(que subiu de 37 para 39). No 
ano passado, Sportv, Discovery 
e Bandnews tinham todos 35, 
empatados na quarta posição. 
Neste ano, o Discovery subiu para 
37; Sportv, para 36; e Bandnews 
caiu para 33 — um à frente da 
HBO, que subiu três pontos em 
relação a 2007. 

Em rádio, a CBN continua fol-
gada na primeira posição, com 49 
pontos, um a menos que no ano 
passado; Eldorado, Bandnews, 
Jovem Pan e Bandeirantes man-
tiveram as posições. A primeira 
obteve 41 (dois a menos que em 
2007); a segunda, 39 (três a me-
nos); a terceira, 37 (um a mais); 
e a quarta, 30 (três a menos). 

O Jornal do Brasil, por sua vez, 
isolou-se na sexta posição, che-
gando aos 26, três a mais que no 
ano passado.

Entre as revistas, Veja se 
manteve com folga na liderança, 
apesar de sua pontuação cair de 
55 para 52, assim como a vice-
líder Exame, que passou de 47 
para 44. Época, a terceira, tem 40, 
um a menos que no ano passado. 
A novidade é a Você S/A, que, com 
os mesmos 36 pontos de 2007, 
assumiu a quarta posição com a 
queda de Carta Capital de 38 para 
34. Também passaram a revista de 
Mino Carta, Piauí, e a IstoÉ, com 
35 cada. Época Negócio, que fez 
sua estréia no ranking, começou 
na nona posição, com 30 pontos.

Força das marcas
Fernando Jucá, da Troiano, 

deixa claro que o objetivo da 
pesquisa passa longe de ser uma 
avaliação da competência técni-
ca dos veículos ou da sua eficácia 
na engenharia de mídia. A idéia 
é ter uma medida da respeita-
bilidade que as marcas desses 
veículos desfrutam no mercado 
profissional. A competência, 
porém, não se limita ao plano 
técnico. “Administrar a reputa-
ção, a credibilidade e a imagem 
de suas marcas é importante. 

Assim, um IPM alto é também 
um atestado de competência na 
gestão do prestígio da marca do 
veículo”, completa.

O relativo equilíbrio em rela-
ção à edição do ano passado pode 
ser visto como uma consolidação 
da força que o trabalho tem con-
quistado nos últimos anos. “A 
consistência dos resultados é um 
sinal de prestígio dessa iniciativa, 
o que mostra a solidez dos instru-
mentos e do método de pesquisa 
utilizados”, explica Jucá. 

Como o estudo foi concluído 
em setembro, ele ainda não traz 
reflexos dos primeiros efeitos 
da crise econômica mundial nos 
veículos brasileiros. “Não está-
vamos nem na fase de marola. 
Ainda que as pessoas soubessem 
das dificuldades que os Estados 
Unidos já começavam a passar, 
os reflexos mais marcantes da 
crise não chegaram a influenciar a 
percepção dos que responderam 
à pesquisa” comenta Jucá. “A 
pesquisa tem sensibilidade para 
captar momentos importantes, 
sem alterações dramáticas, ano 
a ano”, complementa. 

Outro ponto a ser destacado é 
o crescimento do número de pes-
soas que responderam à pesquisa 
neste ano, um total de 1.613, 
contra 1.425 no passado. Entre 
os que participaram do estudo, 
23% ocupam cargos de diretoria 
em suas empresas. “Mais uma 
amostra da consolidação do es-
tudo”, observa Jucá.

A pesquisa Veículos Mais 
Admirados: o Prestígio da 
Marca tem seu resultado publi-
cado parcialmente nesta edição, 
na qual são apresentados apenas 
os dez primeiros colocados de 
cada meio. Os dados que permi-
tem uma visão mais detalhada 
do levantamento serão tema da 
edição especial M&M Veículos 
Mais Admirados, que circulará 
no mês de janeiro.

Comissão estuda mudanças 
nas outorgas de rádio e TV

As leis de concessão e reno-
vação de outorgas da radiodifu-
são estiveram em discussão na 
semana passada, em Brasília. 
Os deputados da Comissão de 
Ciência e Tecnologia enten-
dem que é necessário avançar 
no tema para poder reduzir o 
tempo de análise dos processos 
pelo Ministério das Comuni-
cações (MiniCom) para que a 
Câmara possa deliberar de for-
ma mais tranqüila e rápida. Os 
radiodifusores também pedem 
mais agilidade. Os represen-
tantes de associações de rádios 
comunitárias e de movimentos 
sociais ligados à comunicação 
reclamam da falta de trans-
parência na análise desses 
processos, além de questionar 
a manutenção das outorgas em 
alguns casos.

Para o consultor jurídico do 
Ministério, Marcelo Bechara, o 
marco regulatório que rege a 
política de concessões precisa 
ser modernizado. Ele avalia que 
os dispositivos devem ser escla-
recidos para evitar que interpre-
tações na análise prejudiquem 
o andamento dos processos, o 
que na avaliação dele acontece 
porque o MiniCom segue deter-
minados critérios e o Congresso, 
em algumas situações, analisa 
de forma diferente, o que gera 
mais demora. Segundo ele, o 
Ministério está ciente desse 
problema e deve apresentar 
uma solução já em 2009. 

“Estamos falando de um 
serviço público que passa pe-
los três poderes: Executivo, 
Legislativo e Judiciário. Temos 
de ter em mente essa situação 

especial. Não conheço outro 
serviço público que envolva os 
três poderes com esse nível de 
complexidade”, disse Bechara, 
ao relatar a burocracia pela 
qual passam todos os proces-
sos de concessão e renovação 
de outorgas de radiodifusão. 
O consultor ressaltou que os 
cuidados deverão ser preser-
vados em qualquer proposta 
de mudança. 

Para Jonas Valente, do Co-
letivo Brasil Intervozes, nos 
processos de concessão e re-
novação de outorgas as coisas 
acontecem no sentido de bene-
ficiar o privado em detrimento 
do direito público. Segundo 
ele, que entregou à Comissão 
um relatório sobre o mau uso 
das concessões, atualmente 
um grande número de outorgas 
está em poder de grupos eco-
nômicos que exploram a radio-
difusão sem observar as regras 
que garantem a manutenção da 
outorga. Isso, na opinião del, 
acontece porque não há fisca-
lização sobre o uso dos canais 
de rádio e TV. 

O consultor jurídico da Asso-
ciação Brasileira das Emissoras 
de Rádio e Televisão (Abert), 
Alexandre Jobim, defendeu a 
revisão dos marcos vigentes 
para dar celeridade ao trâmite. 
Ele apontou que, em alguns 
casos, o processo é tão longo 
que a empresa recebe a autori-
zação de renovação de outorga 
já próximo da época de dar iní-
cio ao trâmite novamente — o 
que representa uma demora de 
quase dez anos. 

Alexandra Bicca
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