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Consistência. Essa palavra talvez seja a que melhor 
defina os resultados obtidos pela pesquisa anual dos 
Veículos Mais Admirados, que este ano chega à sua 
11ª edição. Os resultados obtidos ao longo do tempo 
têm se mostrado muito semelhantes, com a presença 
constante de alguns nomes no topo das tabelas dos 
representantes de maior prestígio junto ao público. Os 
maiores exemplos dessa continuidade ocorrem com 
a Rede Globo de Televisão, revista Veja e rádio CBN, 
líderes desde a primeira edição.

O estudo é realizado pelo Grupo Troiano de Branding 
com exclusividade para o Meio & Mensagem. Ele cal-
cula 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 inter-
nautas cadastrados no site www.mmonline.com.br. Os 
entrevistados atribuem até três atributos que calculam 
serem os mais importantes para cada meio de comu-

1Desenvolvido pelo Instituto Qualibest, o questionário 
foi dirigido a um amplo segmento de profissionais 

que atuam no mercado publicitário e que são assinan-
tes de Meio & Mensagem ou cadastrados em M&M 
Online. A pesquisa foi feita via internet e foram obtidos 
809 questionários respondidos e válidos.

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

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 veí-

culos que não foram associados a qualquer um dos 
atributos por pelo menos 10% dos respondentes.

5O valor do Índice de Prestígio de Marca (IPM) é 
calculado pela frequência com que um determi-

nado veículo é associado a cada atributo, combinada 

Estudo mostra  
consistência
Listas demonstram continuidade na liderança dos veículos de comunicação  
dos diversos meios mais admirados pelo mercado
José Paulo Sant’Anna

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 

IPM = Fi x Ai
V

com a importância relativa desse atributo, como na 
fórmula apresentada abaixo. O cálculo levou em con-
sideração 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 

Metodologia do Índice de Prestígio da Marca
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 relevantes 
e acabam obtendo IPM mais baixo.

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 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.

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 razão, alguns resultados refletem o maior peso 
relativo dessas áreas na percepção dos veículos.

Jucá, da Troiano: “O conteúdo deve ter coerência ao longo do tempo”
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nicação. O IPM é calculado a partir da frequência com 
que determinado veículo é associado a cada atributo, 
combinada com a importância relativa desse produto 
(ver a metodologia do estudo no quadro abaixo). 

Na edição de 2010, as questões foram respondidas 
com a ajuda de uma nova ferramenta eletrônica, que 
simplificou a participação dos pesquisados. A intenção 
da estratégia foi a de abranger um maior número de 
participantes. “O número de questionários respondidos 
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. 

Do total de participantes da pesquisa, quase a 
metade (49,2%) são diretores ou sócios das empresas 
nas quais trabalham e 63% participam diretamente 
das decisões relativas à mídia. Em relação às áreas de 
atuação, 44% são profissionais de agências; 22%, de 
empresas de mídia; e 10%, de 
anunciantes. Dos que respon-
deram ao questionário, 38% 
são as áreas de marketing, 
comunicação ou publicidade; 
12%, de criação; e 10%, da 
área comercial.

Segredos
“Esse ano os primeiros 

colocados em cada mídia 
foram quase exatamente os 
mesmos de 2009”, avalia Fer-
nando Jucá, diretor associado 
do Grupo Troiano. A exceção 
ficou por conta da TV por 
assinatura, meio mais recente, 
quando comparado com os 
outros estudados, e onde os 
telespectadores contam com 
maior número de opções de 
emissoras. Para o especialista, 
os resultados semelhantes 
não ocorrem por acaso. Eles 
mostram que o prestígio não 
é fruto de saltos ou esforços 
pontuais. “No ano passado, 
quando o estudo completou 
dez anos, ressaltamos que al-
guns veículos eram líderes de 
seus meios desde a primeira 
pesquisa. No décimo primeiro 
estudo, podemos dizer que 
existe forte tendência deles 
continuarem na mesma con-
dição nos próximos dez anos”, 
analisa. 

Isso não significa que os 
veículos de comunicação dis-
tantes da primeira colocação, 
sejam eles tradicionais ou 
com atuação recente no mer-
cado, devam desistir de galgar 
postos nas próximas edições 
do estudo. Jucá aponta al-
guns “segredos” adotados 
pelas líderes que considera 
imprescindíveis para os in-
teressados em melhorar a 
forma como suas marcas 
são vistas pelo mercado. 
Primeiro, é preciso construir 
uma relação eficiente junto 
aos diversos públicos com os 

quais a empresa de comunicação se relaciona. Ele se 
refere aos consumidores do conteúdo, formadores de 
opinião, imprensa e anunciantes.

Também defende a adoção de propostas claras 
para a marca. Tudo fica mais fácil, quando os diferentes 
públicos conseguem identificar o produto oferecido. 
“O conteúdo deve ter coerência ao longo do tempo”, 
aconselha. Criatividade e inovação são indispensáveis. 
“A coerência do conteúdo não significa imobilismo, 
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 comportamento junto ao 
mercado anunciante. “Todos os ‘segredos’ precisam ser 
adotados com muito planejamento”, ressalta.

É interessante notar como o prestígio dos veículos 
tem forte influência junto aos resultados comerciais. 

Com uma ou outra exceção, os líderes entre os mais 
admirados também conseguem ótimo retorno na 
venda de espaços publicitários. Uma exceção a ser 
apontada é a TV Cultura, este ano terceira colocada 
entre as emissoras abertas, mesma posição do ano 
passado. Apesar da qualidade de sua programação, ela 
não obtém o mesmo sucesso junto aos anunciantes. 
Os índices de audiência pouco animadores da emissora 
são apontados como a causa do fenômeno. 

Líderes
Cada meio de comunicação apresenta particulari-

dades 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, Bandeirantes e MTV. CNT, 
oitava no ano passado, subiu para sexto. O SBT à
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caiu de sexto para sétimo. A Record News passou de 
sétimo para oitavo. Rede TV e Gazeta se mantiveram 
na nona e décima colocações. A Globo aumentou seu 
IPM em dois pontos, passando de 67 para 69. A Record 
caiu de 38 para 37. 

No meio TV por assinatura ocorreram mudanças 
mais significativas na lista dos veículos de maior prestígio 
junto ao mercado. A liderança passou a ser ocupada pelo 
GNT, segundo colocado no ano passado. O Discovery su-
biu da terceira para a segunda colocação. A GloboNews, 
líder em 2009, ficou em terceiro. O SporTV manteve 
a quarta colocação. A Warner passou de sétimo para 
quinto. O Multishow caiu de quinto para sexto. Sony 
subiu 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 coloca-
ção. A HBO, ausente em 2009, aparece em décimo. Os 

IPMs obtidos pelos três líderes em 2010 justificam a 
alteração das posições. O GNT subiu de 44 para 46 e 
Discovery de 42 para 43. A GloboNews caiu de 44 para 
41. É interessante notar que entre os líderes dos canais 
pagos aparecem com destaque as emissoras mantidas 
pela Globosat: GNT, GloboNews, SporTV e Multishow. 

No universo dos jornais, O Estado de S. Paulo e Folha 
de S. Paulo mantêm ao longo dos anos uma disputa 
acirrada. Este ano, o Estadão levou a melhor, mantendo a 
liderança conquistada no ano passado. A Folha, líder em 
2008, permaneceu na segunda colocação. Em seguida, 
aparecem Valor Econômico e O Globo, que sustentaram 
as colocações obtidas na pesquisa anterior. Na quinta 
posição, aparece o Correio Braziliense, sétimo no ano 
passado. Zero Hora, de quinto caiu para sexto. O Estado 
de Minas foi de sexto para sétimo. Brasil Econômico 
aparece pela primeira vez, e já na a oitava colocação, 

anteriormente ocupada pelo Jornal do Brasil, que man-
teve apenas sua versão online. Jornal da Tarde e Diário 
de S. Paulo mantiveram, respectivamente, o nono e o 
décimo lugares. Na liderança, o Estado obteve IPM de 
75, contra 71 obtido no ano passado. A Folha também 
teve melhor percepção em 2010, atingindo índice 73 
contra 69 no ano passado. 

Entre as revistas, as cinco primeiras posições per-
maneceram as mesmas. São elas Veja, Exame, Época, 
Carta Capital e IstoÉ. Em sexto ficou a Você S/A, oitava 
em 2009. O sétimo lugar ficou com a Piauí, sexta no ano 
passado. Em oitavo, a IstoÉ Dinheiro, nona na pesquisa 
anterior. Época Negócios caiu da sétima para a nona. 
Em décimo permanece a Info Exame. Veja obteve índice 
54, contra 55 em 2009, enquanto Exame cresceu de 
48 para 50.

Os veículos da internet também mostram situação 
parecida com a de 2009. Nas 
cinco primeiras colocações 
permanecem Google, UOL, 
Terra, Globo.com e MSN. Na 
sexta e sétima posição, res-
pectivamente, aparecem iG e 
Yahoo, invertendo a situação 
do ano passado. Abril .com e 
Estadão.com, oitavo e novo 
colocados, também inverte-
ram as posições obtidas na 
pesquisa anterior. Em décimo, 
se manteve o Lancenet. A 
diferença entre os índices de 
prestígio de marca entre as 
duas primeiras colocadas caiu 
esse ano. O IPM do Google 
obteve uma melhora consi-
derável em 2010, passando 
de 52 para 60. O UOL caiu 
de 46 para 45.

No meio rádio, duas emis-
soras mantiveram seu lugar 
no pódio: CBN e Eldorado. 
Esse ano, a BandNews subiu 
do quarto para o terceiro lu-
gar. A Jovem Pan percorreu 
caminho inverso, passou de 
terceiro para quarto. A Ban-
deirantes continua na quinta 
colocação. Antena 1, no ano 
passado sétima, passou para 
sexta. As rádios Itatiaia e Gaú-
cha, ausentes na lista das dez 
mais admiradas em 2009, 
aparecem, respectivamente, 
em sétimo e oitavo. A Rádio 
Globo caiu de do sexto posto 
para o nono. Em décimo, con-
tinua a paranaense 91 Rock. 
A CBN manteve o índice de 
prestígio 53 obtido no ano 
passado. Nas colocações 
posteriores, forte equilíbrio. A 
Eldorado e a Band/News fica-
ram com índice 43. Bem pró-
ximo aparece a Jovem Pan, 
com 42. Vale destacar ainda 
o desempenho das rádios 
Nativa, O Dia e Mitsubishi, 
que também não apareciam 
na pesquisa anterior e agora 
surgem, respectivamente, em 
décimo, 16º e 17º lugares.
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