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Veículos Mais adMirados

Prestígio 3.0
Na edição 2012, pesquisa entra em nova fase, com 
mudanças na amostra e na metodologia

Por ELIANE PEREIRA erpereira@grupomm.com.br

Referência entre profissionais de comu-
nicação e marketing, o estudo Veícu-

los Mais Admirados, realizada pelo Gru-
po Troiano de Branding e pela Qualibest 
para o Meio & Mensagem, chega refor-
mulado a sua edição referente ao ano de 
2012. As principais mudanças dizem res-
peito à amostra pesquisada — agora me-
nor e formada apenas por executivos de 
alto escalão — e aos atributos analisados 
(que, aglutinados, passaram de nove para 
seis). Além disso, o levantamento passa a 
contar também com uma etapa qualitativa, 
para aprofundar ainda mais os resultados.

Por conta das mudanças, os resultados 
desta edição não são comparáveis aos dos 
anos anteriores, mas inauguram uma nova 
etapa da pesquisa. O Índice de Prestígio 
da Marca (IPM) foi mantido, mas como 
os atributos usados no seu cálculo foram 
modificados, o novo índice não permite 
comparação direta com antigos resulta-
dos. “Apesar das mudanças, continuare-
mos operando no plano do goodwill das 
marcas. Em momento nenhum este tra-
balho pretendeu ser uma avaliação sobre 
a competência técnica de mídia dos veí-
culos”, explica Jaime Troiano, presidente 
do Grupo Troiano de Branding.

Atestando a consistência da evolução 
proposta do novo modelo, Rede Globo, 
CBN e Veja continuam liderando a lista 

de veículos mais prestigiados pelo mer-
cado publicitário, como em todas as edi-
ções passadas. O Estado de S.Paulo, GNT 
e Google figuram nas primeiras posições 
em relação a seus respectivos meios. 

A lista inicial dos veículos pesquisados, 
com 196 títulos, foi elaborada pelo corpo 
editorial de Meio & Mensagem e submeti-
da ao crivo dos participantes da pesquisa 
na fase qualitativa. Aqueles referendados 
pela mostra passaram para a fase quanti-
tativa, que definiu os IPMs (veja quadros).

Renovação
O presidente do Grupo Troiano de 

Branding destaca que, em 12 anos de 
 Veículos Mais Admirados, a metodolo-
gia utilizada foi sempre mantida de for-
ma rígida para preservar a consistência 
do trabalho e a comparabilidade histórica 
dos resultados. Neste ano, porém, os or-
ganizadores da pesquisa decidiram ini-
ciar uma nova fase na condução do es-
tudo. “Não se trata simplesmente de um 
ajuste técnico, mas de uma forma reno-
vada de tratar do mesmo tema: o quan-
to o mercado profissional valoriza veícu-
los de comunicação pelo prestígio de que 
suas marcas desfrutam”, afirma.

Uma das principais orientações que 
pautaram este novo modelo de trabalho 
foi a profunda mudança no perfil da amos-

TV aberta
Veículo IPM

1º Globo 65

2º Bandeirantes 13

3º TV Cultura 13

4º Record 12

5º MTV 10

6º SBT 9

7º Esporte Interativo 7

8º Record News 2

9º Mix TV 2

10º TV Gazeta 2

Jornal
Veículo IPM

1º O Estado de S.Paulo 51

2º Folha de S.Paulo 46

3º Valor Econômico 30

4º O Globo 22

5º Metro 12

6º Lance 7

7º Zero Hora 6

8º Brasil Econômico 4

9º Destak 3

Revista
Veículo IPM

1º Veja 44

2º Exame 32

3º Trip 17

4º Época 17

5º Superinteressante 13

6º Carta Capital 12

7º IstoÉ 10

8º Rolling Stone 10

9º Caras 10

10º Quatro Rodas 10

TV por assinatura
Veículo IPM

1º GNT 34

2º Globo News 28

3º Multishow 23

4º SporTV 23

5º Discovery Channel 20

6º National Geographic 17

7º CNN 17

8º HBO 16

9º ESPN 13

10º The History Channel 12

Rádio
Veículo IPM

1º CBN 46

2º Band News 28

3º Jovem Pan 25

4º Eldorado Brasil 3000 15

5º Bandeirantes 14

6º Kiss 12

7º Rádio Globo Brasil 11

8º Antena 1 9

9º SulAmérica Trânsito 8

10º Mix 8

Internet
Veículo IPM

1º Google 47

2º Facebook 33

3º YouTube 20

4º UOL 19

5º Terra 14

6º Globo.com 14

7º Estadao.com 10

8º Folha.com 10

9º G1 9

10º Abril 8
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tra. Nos 12 anos anteriores, respondiam 
ao questionário profissionais de agências, 
veículos e anunciantes. A partir de ago-
ra, apenas os profissionais de agências e 
anunciantes são convidados a participar.

Além disso, a amostra anterior incluía 
representantes de vários níveis hierárqui-
cos. Agora, as entrevistas se concentram em 
executivos do primeiro ou segundo patamar 
das agências e empresas anunciantes. Do 
total de entrevistados nesta rodada, 90% são 
diretores-gerais, vice- presidentes ou CEOs.

Em razão dessa nova composição, a 
quantidade de contatos foi reduzida: dos 
cerca de mil anteriores, passaram a ser ou-
vidos 200 profissionais com esse perfil, mais 
diferenciado e envolvido nas decisões de in-
vestimento em geral e de mídia, em particu-
lar. Vale ressaltar que em torno de 80% dos 
entrevistados se concentram em São Paulo.

Atributos
Um ponto que se manteve inalterado 

foi a linha de corte dos veículos cujos ín-
dices são divulgados. Esta linha de corte é 
de 10%. Isso quer dizer que são excluídos 
veículos que não sejam associados a pelo 
menos um dos atributos por mais de10% 
da amostra (20 entrevistados). 

Em relação aos atributos analisados, os 
nove quesitos utilizados anteriormente 
foram aglutinados em seis que, do pon-
to de vista estatístico, sempre se mostra-
ram mais relevantes (veja tabela acima). 
Os atributos foram apresentados de for-
ma mais detalhada, por meio de frases 
que traduziam a ideia. Por exemplo, em 
lugar de credibilidade editorial, o concei-
to foi representado pela frase “É um veí-
culo que tem sempre muita credibilidade 
no que publica ou coloca no ar”.

Por fim, a revisão da amostra permitiu 
uma inédita análise complementar, de ca-
ráter qualitativo e motivacional. Ou seja, ao 
lado dos índices de reputação, a pesquisa 
passa a fornecer indicações de cunho opi-
nativo que complementam o indicador nu-
mérico dos resultados. Essas indicações se-
rão detalhadas na edição especial Veículos 
Mais Admirados, que circula em janeiro.

Faturamento bruto (Mídia Exterior)
Meios Janeiro – setembro

Variação (%) Participação (%)
2011 2012

Digital out-of-home 120.990.520,27 152.231.485,45 25,82 23,05

Mobiliário urbano 109.524.400,10 122.834.322,10 12,15 18,60

Móvel 26.604.213,06 21.770.752,33 -18,17 3,30

Outdoor 326.767.203,42 337.828.646,54 3,39 51,15

Painel 35.740.490,84 25.763.142,09 -27,92 3,90

Total 619.626.827,69 660.428.348,51 6,58 100,00

Faturamento bruto por meio
Meios Janeiro – setembro (R$)

Variação (%) Participação (%)
2011 2012

Guias e listas 242.458.697,66 205.614.604,66 -15,20 0,94

Internet 999.432.047,67 1.106.286.524,56 10,69 5,07

Jornal 2.447.503.577,09 2.488.005.503,85 1,65 11,41

Mídia exterior 619.626.827,69 660.428.348,51 6,58 3,03

Rádio 807.100.291,29 864.210.526,64 7,08 3,96

Revista 1.409.290.305,46 1.354.264.784,60 -3,90 6,21

Televisão 12.751.432.327,77 14.119.926.085,69 10,73 64,77

TV por assinatura 821.056.342,02 932.907.606,02 13,62 4,28

Cinema 60.136.788,43 69.624.105,19 15,78 0,32

Total 20.158.037.205,08 21.801.268.089,72 8,15 100,00

Investimento publicitário mensal
Meios Setembro

Variação (%)
2011 2012

Guias e listas 30.061.964,53 24.357.100,83 -18,98

Internet 141.435.956,90 125.371.002,82 -11,36

Jornal 281.973.180,05 267.468.037,48 -5,14

Mídia exterior 73.388.434,42 73.330.534,81 -0,08

Rádio 100.441.884,56 100.975.070,71 0,53

Revista 187.869.298,40 177.702.378,73 -5,41

Televisão 1.617.581.495,19 1.534.264.251,33 -5,15

TV por assinatura 115.942.107,44 114.672.355,74 -1,10

Cinema 5.748.119,56 7.288.231,42 26,79

Total 2.554.442.441,05 2.425.428.963,87 -5,05

Atributos analisados  
para cálculo do IPM

Conteúdo editorial ou de programação

Atitude criativa

Credibilidade editorial

Competência do atendimento 
comercial

Eficácia publicitária

Capacidade de inovação

Entre os meses de janeiro e setembro 
de 2012, o mercado publicitário cres-

ceu 8,15%, registrando um faturamen-
to acumulado de R$ 21,8 bilhões. Ape-
sar dos dados positivos, o ano registrou 
o pior setembro da década, segundo le-
vantamento do Projeto Inter-Meios. De 
acordo com o relatório de investimento 
em mídia, os veículos receberam R$ 2,42 
bilhões, valor 5,05% menor que o mesmo 
mês do ano passado, quando arrecadou 
R$ 2,55 bilhões. 

De todos os meios, apenas cinema e 
rádio tiveram uma performance mensal 
positiva, com 26,75% e 0,53%, respecti-
vamente. As maiores perdas no mês fo-
ram guias e listas (-18,98%) e internet 
(-11,36%). Jornal, revista, televisão, TV 
por assinatura também recuaram. Mí-
dia exterior manteve-se estável, com va-
riação de 0,08%. Além de 2012, apenas 
2006 teve um setembro com faturamen-
to menor que o do período anterior nos 
últimos dez anos. No balanço trimes-
tral, o faturamento publicitário regis-
trou um crescimento de 3,26% em rela-
ção aos meses de julho, agosto e setem-
bro do ano passado.

O faturamento acumulado nos no-
ve primeiros meses do ano, no entan-
to, registra um cenário estável em re-
lação ao comportamento do mercado 
nos meses anteriores. Os meios com 
melhor performance foram digital out-
-of-home  (25,82%), cinema (15,78%), 
TV por assinatura (13,62%), mobiliá-
rio urbano (12,15%), televisão aberta 
(10,73%) e internet (10,69%). Novamen-
te, guias e listas e revistas enfrentaram 
recuo no faturamento, com -15,20% e 
-3,90%, respectivamente.

Bolo publicitário
A participação dos meios segue inal-

terada, com o predomínio da TV aber-
ta, que tem 64,77% de share. Em segui-

projeto inter-meios

Mesmo com mês ruim, 
mercado cresce
Balanço aponta o pior setembro da década, com recuo generalizado de investimento 
nos meios; trimestre e acumulado no ano registraram crescimento

Por rodrIgo MAnzAno rmanzano@grupomm.com.br

da vêm jornal (11,41%), revista — que, 
apesar das sucessivas perdas de fatu-
ramento, ainda mantém o terceiro lu-
gar, com 6,21% — e internet (5,07%). 
As menores participações no merca-
do são as de cinema (0,32%) e guias e 
listas (0,94%). 

O Projeto Inter-Meios é um relató-
rio de investimento em mídia realizado 

pela PricewaterhouseCoopers com ex-
clusividade para o Meio & Mensagem, 
que coordena a iniciativa. O relatório 
mede, mês a mês, os investimentos em 
veiculação feitos pelos anunciantes na 
mídia brasileira, a partir de informa-
ções dos próprios veículos. Os núme-
ros completos podem ser acessados em 
www.projetointermeios.com.br 

Crescimento - setembro
Ano variação (%)

2003 31,81

2004 24,09

2005 15,12

2006 -3,33

2007 24,10

2008 18,09

2009 3,04

2010 8,70

2011 15,25

2012 -5,05

IPM = Fi x Ai
n

Cálculo do IPM

IPM = Índice de Prestígio de Marca
F = Frequência de associação entre a 
marca do veículo e cada um dos seis 
atributos
A = A: Importância relativa de cada 
atributo. Trata-se de um peso gerado pelas 
respostas dos entrevistados
n = Número de entrevistados do veículo 
que foi avaliado por mais respondentes em 
cada meio.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1538, p. 34-35, 3 dez. 2012.




