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Os dez mais admirados por meio*
TV Aberta Jornal Revista Rádio TV por assinatura Internet

Veículo 2010 2009 Veículo 2010 2009 Veículo 2010 2009 Veículo 2010 2009 Veículo 2010 2009 Veículo 2010 2009

1º Globo 69 67 O Estado de S.Paulo 75 71 Veja 54 55 CBN 53 53 GNT 46 44 Google 60 52

2º Record 37 38 Folha de S.Paulo 73 69 Exame 50 48 Eldorado AM/FM 43 44 Discovery 43 42 UOL 45 46

3º Cultura 34 33 Valor Econômico 60 54 Época 47 46 Band News 43 41 Globo News 41 44 Terra 38 40

4º Bandeirantes 31 30 O Globo 52 51 Carta Capital 41 39 Jovem Pan AM/FM 42 42 SporTV 40 40 Globo.com 38 39

5º MTV 26 26 Correio Braziliense 40 36 IstoÉ 38 38 Bandeirantes AM/FM 36 37 Warner Channel 39 35 MSN 34 32

6º CNT 20 21 Zero Hora 40 40 Você S/A 36 35 Itatiaia 35 36 MultiShow 39 37 iG 33 31

7º SBT 20 19 Estado de Minas 39 38 Piauí 36 36 Gaúcha 33 Sony 36 33 Yahoo 31 31

8º Record News* 19 20 Brasil Econômico 38 Dinheiro* 35 34 Rádio Globo Brasil 32 29 AXN 35 31 Abril.com 28 27

9º RedeTV 18 18 Jornal da Tarde 32 31 Época Negócios 35 35 91 Rock 29 25 Fox 35 33 Estadão.com 26 29

10º Gazeta 15 14 Diario de S.Paulo 31 29 Info Exame 33 31 Nativa 28 22 HBO 34 32 Lancenet 23 25

Para quem pode
Consistência de resultados do estudo Veículos Mais Admirados 
mostra que prestígio se constrói com planejamento e persistência
José Paulo Sant’Anna

1Desenvolvido pelo Instituto 
Qualibest, o questionário foi 

dirigido a um amplo segmento 
de profissionais que atuam no 
mercado publicitário e que são as-
sinantes do Meio & Mensagem 
ou cadastrados no MMonline. A 
pesquisa foi feita via internet e 
foram obtidos 2.069 questionários 
respondidos e válidos.

2A seleção dos veículos que são 
avaliados na pesquisa é uma 

decisão soberana dos editores de 

Metodologia do 
Índice de Prestígio 

da Marca

IPM = 
Fi x Ai

V

Cálculo do IPM

IPM = Índice de Prestígio de Marca
Fi = Frequência de associação  

do veículo ao atributo i
Ai = Peso do atributo i

V = Número de entrevistados  
que associou o veículo a  
pelo menos um atributo

Meio & Mensagem, com base em in-
dicadores de audiência, circulação, 
análise de mercado e avaliação dos 
resultados de edições anteriores do 
estudo.

3Os atributos de avaliação no 
levantamento são os mesmos 

utilizados nos anos anteriores.

4Foram eliminados da análise 
final, como em todas as edições 

anteriores do estudo, os veículos 
que não foram associados a nenhum 
dos atributos por pelo menos 10% 
dos respondentes.

5O valor do Índice de Prestígio 
de Marca (IPM) é calculado 

pela frequência com que um deter-
minado veículo é associado a cada 
atributo, combinada com a impor-
tância relativa desse atributo, como 

na fórmula apresentada ao lado. 
O cálculo levou em consideração 
somente os questionários em que o 
veículo foi associado a pelo menos 
um atributo.

6O IPM resulta, portanto, de uma 
média ponderada entre quantas 

vezes um determinado veículo é 
associado a cada um dos atributos e 
a importância relativa que a amostra 
de entrevistados confere a esses 
atributos. Por essa razão, há veículos 
que têm posição mais frágil em um 
ou outro atributo, mas, por serem 
fortes em atributos mais importan-
tes, acabam tendo IPM alto. Assim, 
também há veículos que têm bom 
desempenho em alguns atributos 
menos relevantes e acabam obtendo 
IPM mais baixo.

Ter prestígio é ótimo. Mas 
não é fácil. Admiração não se 
compra em supermercados. Para 
ser reconhecido pelo mercado, 
o veículo precisa tomar uma 
série de cuidados por um longo 
prazo. O reconhecimento tem 
compensações. A imagem posi-
tiva tende a ser perene. No caso 
das empresas de comunicação, 
pode significar outra vantagem 
sensível, a de atrair com maior 
facilidade as verbas dos anun-
ciantes. A comparação entre o 

7Cada entrevistado indicou até 
três atributos, que julgou mais 

importantes, para cada um dos seis 
meios. Disso resultou o peso de cada 
atributo (representado por “Ai” na 
fórmula) em cada meio.

8Como a importância relativa 
dos atributos varia de meio para 

meio, consideramos que a compa-
ração 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.

9A amostra de profissionais com 
a qual se trabalhou registra uma 

concentração naturalmente maior 
nos grandes mercados do País, São 

Paulo em particular. Por essa ra-
zão, alguns resultados refletem o 
maior peso relativo dessas áreas 
na percepção dos veículos.

desempenho das mais bem ava-
liadas com os volumes de negó-
cios que geram comprova a tese 
na grande maioria dos casos. 

As conclusões se encaixam 
como luva nos resultados da 
pesquisa anual Veículos Mais 
Admirados, realizada pelo Gru-
po Troiano de Branding com 
exclusividade para o Meio & 
Mensagem. O estudo calcula 
o Índice de Prestígio da Marca 
(IPM) dos principais veículos 
de comunicação do País a partir 

dos dados da pesquisa feita pela 
Qualibest junto aos assinantes 
do Meio & Mensagem e a 
uma base seleta de internautas 
cadastrados no site www.mmon-
line.com.br (ver a metodologia 
do estudo no texto abaixo). 

Esse ano, as questões foram 
respondidas com a ajuda de uma 
nova ferramenta, que simplificou 
a participação dos pesquisados. 
A intenção era abranger um 
maior número de participantes. 
“O número de questionários res-

pondidos esse ano foi 156% maior 
do que o de 2009, sem prejuízo 
para a qualidade dos dados”, 
informa Vanessa Lopes, diretora 
de marketing do Grupo M&M. O 
resultado completo da pesquisa 
será publicado na edição especial 
Veículos Mais Admirados, que 
circulará em janeiro.

Em sua 11a edição, o traba-
lho apresenta resultados muito 
semelhantes aos dos anos an-
teriores. “Incrível como esse 
estudo tem conseguido manter 
consistência. Este ano quase to-
dos os primeiros colocados em 
cada mídia foram exatamente 
os mesmos do ano passado”, 
avalia Fernando Jucá, diretor 
associado do Grupo Troiano. 
A exceção ficou por conta da 
TV por assinatura, em que os 
telespectadores contam com 
maior número de opções de 
emissoras. Para o diretor, os 
resultados coincidentes refor-
çam a ideia de que o prestígio 
não é fruto de saltos ou esfor-
ços pontuais. “No ano passado, 
quando o estudo completou dez 
anos, ressaltamos que TV Globo, 
Veja e CBN eram líderes de seus 
meios desde a primeira pesqui-
sa. No décimo-primeiro estudo, 
podemos dizer que existe forte 
tendência de eles continuarem 
na mesma condição nos próxi-
mos dez anos”, analisa. 

De acordo com Jucá, isso 
não significa que os veículos de 
comunicação mais distantes do 
primeiro lugar devam desistir 
de galgar postos nas próximas 
edições do estudo. Ele aponta 
alguns ingredientes seguidos 
pelas líderes que considera im-
prescindíveis para os interessa-
dos em melhorar seu prestígio. 
Um dos “segredos” é construir 
uma relação eficiente junto aos 
diversos públicos com os quais 
a empresa de comunicação se 
relaciona. Jucá se refere aos 
telespectadores, leitores, ou-
vintes ou internautas, aos for-
madores de opinião, imprensa 
e anunciantes.

O diretor também defende 
a adoção de propostas claras 
para a marca. Tudo fica mais 
fácil quando os diferentes pú-

blicos conseguem identificar o 
tipo de conteúdo oferecido. “O 
conteúdo deve ter coerência 
ao longo do tempo”, aconselha. 
Criatividade e inovação são in-
dispensáveis. “A coerência do 
conteúdo não significa imobilis-
mo, não impede a idealização de 
ações diferenciadas”, ressalta. A 
ética nas práticas comerciais é 
outo quesito para lá de desejável. 
Não há imagem que resista ilesa 
a eventuais “arranhões” de com-
portamento junto ao mercado 
anunciante. “Todos os ‘segredos’ 
precisam ser adotados com mui-
to planejamento”, ressalta.

Líderes
Cada meio de comunicação 

apresenta particularidades em 
relação ao resultado da pesquisa. 
No meio TV, as cinco primeiras 
colocadas mantiveram suas 
posições em relação ao estudo 
de 2009. Pela ordem, Globo, 
Record, TV Cultura, Bandeiran-
tes e MTV. A CNT, oitava no ano 
passado, subiu para sexto. O 
SBT caiu de sexto para sétimo. 
A Record News passou de sétimo 
para oitavo. Rede TV e Gazeta se 
mantiveram na nona e décima 
colocações.

No universo dos jornais, O Es-
tado de S.Paulo e Folha de S.Paulo 
mantêm no longo dos anos uma 
disputa acirrada. Este ano, o Es-
tadão levou a melhor, mantendo 
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*De acordo com o Índice de Prestígio da Marca
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6º CNT 20 21 Zero Hora 40 40 Você S/A 36 35 Itatiaia 35 36 MultiShow 39 37 iG 33 31
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8º Record News* 19 20 Brasil Econômico 38 Dinheiro* 35 34 Rádio Globo Brasil 32 29 AXN 35 31 Abril.com 28 27
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a liderança conquistada no ano 
passado. A Folha, líder em 2008, 
permaneceu na segunda coloca-
ção. Em seguida, aparecem Valor 
Econômico e O Globo, que sus-
tentaram as colocações obtidas 
na pesquisa anterior. Na quinta 
posição, aparece o Correio Bra-
ziliense, sétimo no ano passado. 
Zero Hora, de quinto caiu para 
sexto. O Estado de Minas foi de 
sexto para sétimo. Brasil Eco-
nômico aparece pela primeira 
vez entre os dez primeiros, 
com a oitava colocação. Jornal 
da Tarde e Diário de S.Paulo 
mantiveram, respectivamente, 

o nono e o décimo lugares.
Entre as revistas, as cinco 

primeiras posições permanece-
ram as mesmas. São elas Veja, 
Exame, Época, Carta Capital 
e IstoÉ. Em sexto ficou Você 
S/A, que era oitava colocada em 
2009. O sétimo lugar ficou com 
Piauí, sexta no ano passado. 
Em oitavo, IstoÉ Dinheiro, nona 
na pesquisa anterior. Época 
Negócios caiu da sétima para 
a nona colocação e em décimo 
lugar permanece a Info Exame. 
Os veículos da internet também 
mostram situação parecida com 
a de 2009. Nas cinco primeiras 

colocações permanecem Goo-
gle, UOL, Terra, Globo.com e 
MSN. Na sexta e sétima posições 
aparecem, respectivamente, iG 
e Yahoo, invertendo a situação 
do ano passado. Abril.com e 
Estadão.com, oitavo e nono 
colocados, também inverteram 
a posições obtidas em 2009. Em 
décimo, se manteve o Lancenet.   

No meio rádio, duas emis-
soras mantiveram seu lugar no 
pódio, CBN e Eldorado AM/FM. 
Este ano, a BandNews subiu do 
quarto para o terceiro lugar. A 
Jovem Pan percorreu caminho 
inverso, passou de terceiro para 

quarto. A Bandeirantes AM/FM 
continua na quinta colocação. 
As rádios Itatiaia e Gaúcha, 
ausentes na lista das dez mais 
admiradas em 2009, aparecem, 
respectivamente, em sexto e 
sétimo. A Rádio Globo caiu de 
do sexto posto para o oitavo, 
enquanto a 91 Rock subiu do 
décimo para o nono. Em décimo 
aparece a Nativa que não cons-
tava da lista em 2009.

No meio TV por assinatura 
ocorreram mudanças mais sig-
nificativas na lista dos veículos 
de maior prestígio junto ao 
mercado. A liderança passou a 

ser ocupada pelo GNT, segun-
do colocado no ano passado. 
O Discovery subiu da terceira 
para a segunda colocação. O 
GloboNews, líder em 2009, ficou 
em terceiro. O SporTV manteve 
a quarta colocação. A Warner 
passou de sétimo lugar para 
quinto. O Multishow caiu de 
quinto para sexto. Sony galgou 
do décimo para o sétimo posto. 
AXN, fora da lista dos dez mais 
admirados no ano passado, em 
2010 aparece em oitavo. A Fox 
permaneceu na nona colocação. 
A HBO, ausente em 2009, apare-
ce em décimo.
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1438, p. 40-41, 6 dez. 2010.




