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Ibre fica em primeiro lugar no relatório final de 
retorno de mídia da FGV em 2008  
Por Claudio Carneiro  

  

Economistas do Ibre são os campeões de audiência 
  

O retorno em dinheiro de todas as matérias publicadas sobre a 
Fundação Getulio Vargas ao longo de 2008 atingiu a marca recorde 
de R$ 277.544.723,00. Isso equivale dizer que a FGV, graças a seu 
trabalho de assessoria de imprensa, obteve – em mídia espontânea 
- espaço correspondente a este valor nos grandes veículos de 
comunicação do país. Em outras palavras, esse seria o montante 
gasto em publicidade para obter espaço idêntico em TV, jornal, 
rádio, revista, online e cinema com a marca da FGV. 
  
No relatório final do clipping, produzido pela empresa Info 4 –
analisado e aprovado pelo superintendente de marketing da FGV, 
Marcos Facó – o crescimento foi de 119% em relação a 2007. O 
Ibre consolidou sua liderança ao obter a marca de 63,2% de todas 
as matérias publicadas – em mídia impressa, eletrônica ou online -
pelas unidades da FGV durante o ano passado. O segundo lugar 
ficou com a EAESP, com 7,3%. No item valoração por matéria –
calculado o valor de cada uma delas -, o Ibre ficou com um 
percentual de participação da ordem de 52,3% - o equivalente a R$ 
143.000.000,00 aproximadamente – cabendo a EAESP a valoração 
correspondente a 12,7% - o que equivale a cerca de R$ 
38.000.000,00. 
  
Três economistas do Ibre foram os “campeões de audiência”. São 
eles: André Braz – R$13.306.551,71 de retorno – Salomão Quadros 
– R$ 11.721.890,18 – e Marcelo Neri – R$ 10.780.264,62 –
cabendo ao ex-ministro da Agricultura do Governo Lula, Roberto 
Rodrigues, o quarto lugar, com R$ 5.283.750,77. Alguns números 
podem dar uma idéia do desempenho da FGV: somente no jornal 
Valor, nossa instituição foi citada 976 vezes no ano passado e 
outras 952 na Folha de São Paulo. Nas revistas, foram 83 citações 
na Você S.A. , 82 na Isto É Dinheiro, 67 na Exame, 62 na Época e 
30 na Veja. Na mídia eletrônica, os números também não são nada 
modestos: 855 matérias na Globo News e 218 na TV Globo. No 
rádio, a FGV apareceu em 399 matérias da Band News, 375 da 
Jovem Pan, 256 da Eldorado, 160 da Nacional e 114 da CBN. 
Marcos Facó comemora os números: “Parabéns a todos que 
contribuíram para este resultado. Este é o fruto de um trabalho 
conjunto”, ressalta. 
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