
Líderes mantêm o prestígio 
Estudo mostra consolidação dos primeiros colocados em relação aos resultados do ano passado 

Por JOS£ PAULO SANT'ANNA 

Quem pode, pode. Quem não pode, ba-
te palmas. Ou põe as mãos à obra e 

vai atrás de dias melhores. O estudo Ve-
ículos Mais Admirados, realizado pelo 
Grupo Troiano de Branding com exclusi-
vidade para o Meio & Mensagem, chega 
ao 12a ano com resultados bastante está-
veis em relação aos das pesquisas ante-
riores. Três nomes, TV Globo, revista Veja 
e rádio CBN, se mantêm líderes de suas 
categorias desde a primeira edição. Nas 
demais, os líderes do ano passado man-
tiveram as posições. São eles, o jornal O 
Estado de S. Paulo, o site Google e o canal 
de TV por assinatura GNT. Um fato inte-
ressante entre os veículos de internet: as 
posições ocupadas nesse ano foram exa-
tamente as de 2010. 

O estudo calcula o índice de Prestígio 
da Marca (IPM) dos principais veículos 
de comunicação do País a partir dos da-
dos da pesquisa feita pela Qualibest junto 
aos assinantes do Meio & Mensagem e a 
uma base seleta de internautas cadastra-
dos no site www.meioemensagem.com. 
br (veja a metodologia do estudo na pá-
gina ao lado). Uma mudança na pesqui-
sa a mencionar em relação a 2010 foi o 
aumento da linha de corte para definir a 
inclusão ou não de veículos na lista dos 

preferidos. Para um veículo figurar no 
ranking final, ele precisou ser associado 
a qualquer um dos atributos pesquisados 
por, pelo menos, 15% dos respondentes, 
e não mais por 10%, como o computado 
no ano passado. A alteração se explica pe-
lo fato de a amostra de entrevistados esse 
ano ter sido menor. A medida foi toma-
da para garantir a solidez dos números. 

Ricardo Klein, diretor do Grupo Troia-
no de Branding, atribui a firme posição 

dos veículos líderes a um círculo virtuoso. 
"São veículos que obedecem as lógicas de 
suas audiências e do trade. Eles não fa-
zem estripulias arriscadas, pirotecnias e 
mudanças bruscas em seus estilos e em 
sua programação, preservam o essencial 
na busca do novo" define. 

Klein destaca como interessante e po-
sitivo notar como os veículos assumi-
ram a pesquisa como importante me-
dida de prestígio no mercado. "Com o 

passar das edições, visivelmente per-
cebemos uma movimentação maior, os 
comentários sobre os números são ca-
da vez mais freqüentes". Para ele, isso é 
sinal da crescente expectativa sobre o 
trabalho realizado. "E o mais importan-
te, os resultados não deixam os líderes 
acomodados e estimulam os demais a 
buscar melhorias constantes. Todos ga-
nham com isso" avalia. 

O diretor faz uma recomendação aos 
veículos que registram níveis de prestígio 
proporcionalmente superiores à sua pre-
sença publicitária. Alguns deles, já esta-
belecidos há anos, caso da TV Cultura, e 
outros ainda recentes no mercado, mas 
muito reconhecidos, casos das revistas 
Trip e Piauí. Para ele, há a clara oportu-
nidade para os profissionais de tais veí-
culos demonstrarem ao trade a transfe-
rência quase automática do prestígio para 
as marcas que investem na aquisição de 
espaços publicitários. "Sinto que eles têm 
usado os resultados deste estudo muito 
mais como uma 'taça' do que como fer-
ramenta de mercado" observa. 

Para os veículos que sofrem com IPMs 
mais baixos, o diretor acredita que o que 
está em jogo é algo complexo e que exige 
meditação. "O quanto esses veículos es-
tão seguindo caminhos, estilos ou voca-
ções próprias ou apenas colocando a es-
tratégia dos líderes e perdendo a chance 
de inovar de forma diferenciada?',' indaga. 

Resultados 
Cada um dos seis meios avaliados pelo 

estudo Veículos Mais Admirados apre-
sentou particularidades. No caso da te-
levisão, os cinco primeiros colocados do 
ano passado mantiveram suas colocações. 
Pela ordem, Globo, Record, TV Cultura, 
Rede Bandeirantes e MTV. O SBT, séti-
mo lugar em 2010, subiu para sexto. A 
Record News, oitavo no ano passado, foi 
para sétimo. A CNT, que estava em sexto, 
caiu para oitavo. A RedeTV manteve a no-
na colocação. A décima colocação ficou 
vaga. A TV Gazeta, décima em 2010, es-
se ano não alcançou base suficiente pa-
ra figurar na lista. 

Os jornais O Estado de S. Paulo e Folha 
de S. Paulo continuam a disputar ponto a 
ponto a liderança da categoria. O Estadão 
manteve a liderança conquistada nos dois 
anos anteriores, com índice de prestígio 
bem próximo ao do concorrente. A última 
vez que a Folha ocupou o primeiro posto 
foi no ano de 2008. Valor Econômico e O 
Globo repetiram, respectivamente, a ter-
ceira e a quarta posições. Zero Hora subiu 
de sexto para quinto, Estado de Minas foi 
de sétimo para sexto e Correio Brazilien-
se caiu de quinto para sétimo. O Jornal da 
Tarde, nono em 2010, passou a ocupar a 
oitava colocação; o Diário de São Paulo, 
no ano passado em décimo, chegou ao 
nono lugar. O Brasil Econômico caiu do 
oitavo para o décimo posto. 
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As primeiras colocações na categoria 
revistas se mantiveram inalteradas. Os 
cinco títulos com maior prestígio con-
tinuam a ser Veja, Exame, Época, Carta 
Capital e IstoÉ. Na sexta posição, apa-
rece a Piauí, sétima na edição anterior 
da pesquisa. A Época Negócios subiu 
do nono para o sétimo posto. Você S/A 
caiu do sexto para o oitavo. IstoÉ Di-
nheiro, em nono, e InfoExame, em dé-
cimo, trocaram de posições em relação 
ao ano passado. 

Entre as emissoras de rádio, as cinco 
primeiras colocadas também se mantive-
ram em seus lugares. Pela ordem, CBN, 
Eldorado Brasil 3000 (em 2010, Eldorado 
AM/FM), BandNews, Jovem Pan e Rede 

Bandeirantes de Rádio. Do sexto lugar 
em diante, uma novidade: surgiram na 
lista três emissoras com nomes ligados a 
marcas famosas. São emissoras recentes 
e ausentes da lista anterior das dez mais. 
A rádio Mitsubishi ficou na sexta posição, 
a SulAmérica Trânsito em nono e a Rá-
dio Oi em décimo. A Rádio Globo Brasil 
galgou da nona para a sétima posição e a 
Antena 1 caiu da sexta para a oitava colo-
cação. Itatiaia, Gaúcha e 91 Rock & News 
deixaram de figurar no top ten. 

GNT, Discovery Chanel, GloboNews e 
SporTV mantiveram os quatro primeiros 
postos na categoria de televisão por assi-
natura. O canal Multishow subiu da sex-
ta para a quinta colocação. A emissora de 

esportes ESPN, ausente na lista dos dez 
mais em 2010, passou a figurar no sexto 
lugar. A Fox passou de novo para sétimo. 
A HBO, de décimo para oitavo. O canal 
Sony caiu de sétimo para nono. A Band 
News, também ausente na lista dos dez 
mais prestigiados em 2010, ficou em dé-
cimo. A Warner e o AXN, respectivamen-
te quinta e oitava colocadas no ano pas-
sado, saíram das primeiras colocações. 

Entre os veículos da internet, houve to-
tal coincidência entre os dez nomes mais 
prestigiados em 2011 e os do ano passa-
do. Pela ordem, os preferidos na pesqui-
sa foram Google, UOL, Terra, Globo.com, 
MSN, iG, Yahoo, Abril.com, Estadão.com 
e Lancenet. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Rectangle

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1488, p. 42-43, 5 dez. 201

dpalmieri
Text Box
Anúncio




