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TV aberta
Veículo IPM

1º Globo 78,7

2º Record 38,5

3º SBT 37,6

4º Band 37,3

5º TV Cultura 29,3

6º Record News 22,5

7º Esporte Interativo 19,6

8º RedeTV 14,5

9º MixTV 12,9

Jornal
Veículo IPM

1º O Estado de S. Paulo 68,3

2º Folha de S.Paulo 63,5

3º Valor Econômico 57,3

4º O Globo 47,2

5º Zero Hora 34,8

6º Correio Braziliense 33,2

7º Estado de Minas 29,2

8º Brasil Econômico 27,8

9º Lance 15,7

10º Metro 15

Revista
Veículo IPM

1º Veja 59,3

2º Exame 56,8

3º Época 45

4º IstoÉ 39,7

5º Carta Capital 37,4

6º Piauí 36,2

7º Você S.A. 35,9

8º Superinteressante 34,6

9º Época Negócios 34,6

10º IstoÉ Dinheiro 34,4

Veículos Mais adMirados

Liderança consolidada
Nova edição da pesquisa Veículos Mais Admirados confirma prestígio  
em alta da Globo e ascensão das redes sociais

Por ELIANE PEREIRA erpereira@grupomm.com.br

Globo, Veja, Estadão, GNT, CBN e 
Google  formam o time dos veículos 

campeões em prestígio entre o mercado 
publicitário. Os resultados da rodada re-
lativa a 2013 da pesquisa Veículos Mais 
Admirados, que publicamos em primeira 
mão, confirmam as posições alcançadas 
nas edições anteriores do estudo (com ex-
ceção do Google, que entrou na lista de 
títulos pesquisados mais recentemente).

Realizado pelo Grupo Troiano de Bran-
ding com exclusividade para Meio & Men-
sagem, o estudo chega à 14a edição, já es-
tabelecido como referência em termos de 
avaliação de empresas de mídia. O objetivo 
do trabalho é verificar o quanto os profissio-
nais de comunicação valorizam os veículos 
pelo prestígio que suas marcas desfrutam.

O resultado é medido por meio do Ín-
dice de Prestígio da Marca (IPM), uma 
metodologia criada pelo Grupo Troia-
no. É com base nesse índice que os veí-
culos, dentro de seus respectivos meios, 
são ranqueados. Os resultados de 2013 re-
fletem a opinião de 888 profissionais do 
mercado publicitário, que responderam 
a um questionário online (veja quadros).

O universo de participantes foi amplia-
do em relação à pesquisa realizada em 
2012. No ano passado, a linha de trabalho 
foi mais qualitativa: os pesquisadores fize-
ram entrevistas em profundidade com 50 
profissionais de alto escalão de agências 
e anunciantes, com poder de decisão em 

compra de mídia, para traçar um painel 
amplo das relações entre os envolvidos 
na veiculação de publicidade. Numa se-
gunda fase, quantitativa, 200 participantes 
atribuíram notas aos veículos nos atribu-

Internet
Veículo IPM

1º Google 58

2º Facebook 51,8

3º YouTube 49,9

4º Twitter 38,3

5º Yahoo 36,4

6º UOL 33,8

7º Globo.com 31,9

8º MSN 31

9º Terra 29

10º iG 28

Rádio
Veículo IPM

1º Rede CBN 59,3

2º Rede Band News 51,7

3º Rádio Gaúcha (RS) 44,1

4º Rede Bandeirantes 39,1

5º Rádio Globo Brasil 36,3

6º Rede Jovem Pan 35,4

7º Eldorado Brasil 3000 (SP) 33,8

8º Estadão (SP) 33,1

9º Nova Brasil 28,5

10º Alpha FM 28,4

TV por assinatura
Veículo IPM

1º GNT 50,6

2º Globo News 47,3

3º SporTV 38,1

4º Multishow 37,2

5º Discovery Channel 35,9

6º ESPN 35

7º Sony 34,4

8º Warner 33,2

9º HBO 32,7

10º National Geographic 32,4

tos analisados (veja quadro) e a partir daí 
foi calculado o IPM de cada um.

“Um dos objetivos da pesquisa qualita-
tiva era entender melhor o significado de 
cada atributo para os participantes, veri-

ficar se as pessoas estavam entendendo 
bem esses atributos, de forma a termos 
um diagnóstico e validarmos os resulta-
dos”, explica Jaime Troiano, presidente do 
Grupo Troiano de Branding. Outro objeti-
vo era reduzir o número de itens, uma de-
manda do mercado, para facilitar a parti-
cipação dos entrevistados.

Assim, os atributos foram aglutinados 
em seis itens (eram nove anteriormente), 
sem prejuízo para o cálculo e a consis-
tência do IPM. “Percebemos que alguns 
eram repetitivos ou menos importantes 
e interferiam pouco no resultado final da 
classificação das marcas”, explica Troia-
no. Após testes estatísticos com o banco 
de dados de mais de uma década da pes-
quisa Veículos Mais Admirados, con-
firmou-se que a mudança (de nove para 
seis atributos) não alteraria a performan-
ce dos veículos, e a redução foi adotada.

A pesquisa qualitativa realizada no ano 
passado validou os fundamentos do pro-
jeto e mostrou aos seus realizadores que 
estavam no caminho certo. Dessa forma, 
em 2013 voltou-se a consultar um uni-
verso maior de pessoas, todas ligadas ao 
mercado de agências, anunciantes e veí-
culos, numa amostra mais democrática do 
mercado. “Os resultados atuais lembram 
muito os de 2011 e anteriores e estão em 
linha com a série histórica”, diz Troiano. 
Os atuais valores de IPM são, em geral, 
maiores do que os de 2011 devido à re-
dução do número de atributos, o que não 
interfere na ordem relativa dos veículos.

Novos players
As alterações realizadas no ano passa-

do não permitem que se faça uma com-
paração automática com os resultados 
de 2013, embora apontem na mesma li-
nha. Jaime Troiano destaca, nesta roda-
da, o desempenho da Globo, que ampliou 
ainda mais a distância entre seus concor-
rentes e registra o maior IPM de todos os 
veículos pesquisados (78,7).

Outro destaque é no meio internet, com 
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Atributos avaliados pelos 
participantes da pesquisa

Conteúdo editorial ou de 
programação

O conteúdo editorial ou a programação 
deste veículo é de muita qualidade

Credibilidade
É um veículo que tem sempre muita 

credibilidade no que publica ou coloca no ar

Atendimento comercial
O atendimento comercial deste veículo 

é bom e seus profi ssionais muito 
competentes

Efi cácia
Acredito bastante que este veículo gera 

resultados para seus anunciantes

Inovação
É um veículo inovador, de onde espero 

sempre coisas diferentes e criativas

Ética
É um veículo de comunicação reconhecido 

por seu padrão ético

Cálculo do IPM
1. O 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 importância relativa desse 
atributo, como na fórmula apresentada abaixo. O cálculo leva em consideração somente 
os questionários em que o veículo foi associado a pelo menos um atributo. 

IPM =  (Fi x Ai)
                N

IPM = Índice de Prestígio de Marca 
Fi = Frequência de associação do veículo ao atributo i 
Ai = Peso do atributo i 
N = Número de entrevistados que associou o veículo a pelo menos um atributo

2. O IPM resulta, portanto, de uma média ponderada entre quantas vezes um determinado 
veí culo é associado a cada um dos atributos e a importância relativa que a amostra de en-
trevistados confere a esses atributos.

3. Por essa razão, há veículos que têm posição mais frágil em um ou outro atributo, mas, por 
serem fortes em atributos mais importantes, acabam tendo IPM mais alto. Assim, também 
há veículos que têm bom desempenho em alguns atributos menos relevantes e acabam ob-
tendo um IPM mais baixo. 

4. Cada 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. 

5. Como a importância relativa dos atributos varia de meio para meio, considera-se 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 refl ete, portanto, uma avaliação de cada veí-
culo em relação aos demais concorrentes do mesmo meio.

6. Em caso de igualdade no índice (IPM), o critério de desempate é a escolha do veículo que 
obteve o maior percentual de associação em relação ao atributo mais importante do meio 
em que ele se insere.

7. A seleção dos veículos que são avaliados na pesquisa é uma decisão soberana dos editores 
de Meio & Mensagem, com base nos indicadores de audiência, circulação, análise de mer-
cado e avaliação dos resultados de edições anteriores do estudo. 

Metodologia
Amostra – Desenvolvido e planejado pelo Grupo 
Troiano de Branding, o questionário foi dirigido a 
um amplo segmento de profi ssionais que atuam 
no mercado publicitário, assinantes de Meio & 
Mensagem ou cadastrados no site do jornal.

Qualificação da amostra – A amostra de 
profi ssionais com a qual se trabalhou registra 
uma concentração naturalmente maior nos 
grandes mercados do País, São Paulo em 
particular. Por essa razão, alguns resultados 
refl etem o maior peso relativo dessas áreas 
na percepção dos veículos. 

Coleta – Pesquisa realizada via internet entre 
os dias 5 e 29 de outubro de 2013. Foram obtidos 
888 questionários respondidos e válidos. Cada 
entrevistado respondeu sobre três dos seis 
meios de comunicação, de forma rodiziada 
e aleatória. Os serviços de campo foram 
conduzidos pela Qualibest.

Profundidade estatística – Como em anos 
anteriores, foram eliminados da análise fi nal os 
veículos que não foram associados a qualquer 
um dos atributos por pelo menos 10% dos 
respondentes dentro de seus respectivos meios.

a ascensão do Twitter ao quarto lugar e a 
confirmação de Facebook e YouTube na se-
gunda e terceira posições. Os três foram in-
cluídos pela primeira vez em 2012 na lista 
dos veículos pesquisados e já estrearam no 
topo, deixando para trás players tradicionais 
como UOL, Terra, Globo.com, MSN e Yahoo.

Com a volta da amostra ampliada de 
respondentes, os líderes se mantiveram 
em seus postos, mas verificaram-se algu-
mas mudanças interessantes de posição. 
Por exemplo, a Record, que na pesquisa 
com 200 participantes ficou em quarto 
lugar entre as redes de TV aberta, voltou 
a subir para o segundo posto e o SBT foi 
da sexta para a terceira posição.

Outro dado curioso pode ser observa-
do em revistas: com um universo maior 
de respondentes, Piauí voltou à lista dos 
dez títulos de maior prestígio e Trip saiu. 
Entre os canais por assinatura se repetem 
os cinco primeiros colocados, sendo que 
SporTV sobe da quarta para a terceira co-
locação e Sony e Warner voltam à lista dos 
dez mais admirados.

No meio rádio, vale destacar a rádio Gaú-
cha, que volta à lista das dez mais após dois 
anos de ausência e numa boa colocação 
(terceiro lugar). CBN continua líder e a rádio 
Estadão (após a separação da ESPN) apa-
rece em oitavo. Na mídia impressa, desta-
que para  Zero Hora, em quinto lugar, atrás 

de O Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo, 
Valor Econômico e O Globo, os quatro pri-
meiros também no ano passado.

A seleção dos veículos que são avalia-
dos na pesquisa é uma decisão soberana 
dos editores de Meio & Mensagem, com 
base nos indicadores de audiência, cir-

culação, análise de mercado e avaliação 
dos resultados de edições anteriores do 
estudo. As informações completas, com 
as notas dos veículos em cada um dos 
atributos pesquisados, serão publicadas 
na edição especial Veículos Mais Admi-
rados, que circula em janeiro.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1588, p. 28-29, 2 dez. 2013.

Text Box
Anúncio




