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‘Estado’ é o jornal
mais admirado do País
Pela sétima vez em um período de onze anos, jornal recebeu a
melhor avaliação em pesquisa feita pelo Grupo Troiano de Branding

FELIPE RAU/AE–13/3/2010

Primeiro. ‘Estado’ lidera pesquisa pela sétima vez

Novo Freelander 2
Por que ter qualquer carro se você

pode ter um Land Rover?

Autostar
3068-8580
Jardins

5643-8484
Santo Amaro

3755-1011
Morumbi

(13) 3202-4040
Santos/SP

Caltabiano
3095-8585
Pinheiros

3953-5000
Santana

Intercar
5054-6000
Moema

(19) 3751-4100
Campinas/SP

www.landrover.com.br

*Itens disponíveis apenas na versão HSE. Se beber, não dirija. RESPEITE A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.

• Motor 6 cilindros 3.2L de 233 cv

• Câmbio automático de

   6 velocidades CommandShiftTM

• Ar condicionado dual zone, com

   filtro de pólen e sensor de umidade

• 9 air bags

• ETC - Controle Eletrônico de Tração

• DSC - Controle Dinâmico de Estabilidade

• HDC - Controle de Descidas

O nosso líder de vendas, agora na versão 2011. Venha se surpreender.

Faróis Bi-Xenon adaptativos*

Teto solar panorâmico*

Exclusivo sistema
Terrain Response™

Som Alpine com 14
alto-falantes*

Marili Ribeiro

Pela sétima vez em onze anos,
o jornal ‘O Estado de S.Paulo’
atinge a melhor avaliação, na
categoria jornal, no estudo
‘Veículos Mais Admirados’,
que é elaborada pelo Grupo
Troiano de Branding. Ao todo,
são analisadas seis categorias
(TV aberta, TV paga, rádio, re-
vista, jornal e internet), sendo
que cada veículo só concorre
na sua área de atuação.

Com 75 pontos no Índice de
Prestígio de Marca (IPM) criado
pela consultoria, o Estado ficou
dois pontos acima do segundo
colocado na categoria, a Folha de
S.Paulo (73), e 15 acima do ter-
ceiro, o Valor Econômico (60).

Os atributos que são conside-
rados pelo universo pesquisado,
no caso dos jornais, levam em
conta itens como credibilidade,
conteúdo e independência edito-
riais. Mas também entram na
contabilidade não só a defesa da
ética, como também a postura
ética perante a sociedade.

Avaliações mais práticas, co-
mo o atendimento aos clientes e
fornecedores, assim como a efi-
cácia em lidar com a publicidade
e a competência dos profissio-
nais do meio, também ganham
pontos nas considerações finais.

O estudo que apura o IPM tem
por base questionários aplica-
dos em pesquisa do Instituto
Qualibest, com os assinantes da
publicação especializada em pro-
paganda Meio & Mensagem, e tam-
bém com os leitores cadastrados
no site mmonline.com.br.

Após o levantamento dos ques-
tionários, a partir das caracterís-

ticas de cada veículo, a equipe
liderada por Jaime Troiano, só-
cio e presidente do Grupo Troia-
no de Branding, aplica a fórmula
que desenvolveu para obter o nú-
mero que classifica cada veículo.
A pesquisa completa será publi-
cada na edição de amanhã do jor-
nal Meio & Mensagem.

“O Estadão teve iniciativas de
grande impacto neste ano, que
contribuíram para consolidar
sua liderança no mercado”, diz
Troiano. Em março, o jornal e

seu site foram completamente
reformulados, com novos cader-
nos e seções.

Além do reconhecimento do
mercado, o estudo do prestígio
dos veículos influencia a deci-
são de compra de mídia, como
gosta de ressaltar Troiano. Uma
análise dos resultados obtidos
em onze anos de estudo aponta
que o bloco dos que desfrutam o
maior IPM é também o dos que
concentram o maior investimen-
to publicitário.

Recorte, cole, descubra, desenhe! 
Em formato gibi, o Estadinho 
é diversão garantida. Todo sábado

no Estadão.
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