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Apesar da vasta cobertura da imprensa sobre o fato de Roy Disney deixar o conselho da empresa, 
a Walt Disney Company ganhou o título da corporação com melhor reputação nos Estados Unidos, 
segundo o índice mais recente Media Reputation Index (MRi), da Delahaye. Com o 
reconhecimento, a Disney se junta a outras empresas como Ford e Kmart que passaram por cima 
de problemas internos e ganharam repercussão positiva na mídia. As gigantes de tecnologia 
Microsoft, Intel e IBM estão na lista.  
  
A Ford foi a empresa que mostrou maior recuperação, saindo do 87º lugar em 2001 para alcançar 
o 11º na pesquisa, dois anos após a crise com a Firestone. A escalada aconteceu graças às 
notícias sobre lucros obtidos durante todo o ano de 2000 com a Internet. Da mesma forma, a 
Kmart subiu 47 posições de 2002 para 2003, chegando ao 51º lugar. Isso por causa da 
abordagem positiva dada pela imprensa à companhia que enfrentou problemas em relação a seus 
arquivos.  
 
Delahaye, a divisão de pesquisas de comunicação da Medialink Worldwide Incorporated, realiza o 
MRi em parceria com o Reputation Institute, um grupo de estudos de Nova York. Com as 
pesquisas, a Delahaye descobriu que a imagem das empresas melhora quando a mídia deixa de 
reportar ações ruins ou declínio financeiro e passa a falar sobre o bom desempenho econômico 
das empresas. Pela primeira vez na história da pesquisa, todas as 100 melhores empresas 
acabaram o ano em uma posição favorável nos noticiários.  
 
''A cobertura da mídia é um indicador importante da reputação da empresa, pois ela reflete tanto 
a imagem do presente quanto a do passado. Isso ajuda a formular percepções futuras sobre a 
companhia'', diz Mark Weiner, CEO da Delahaye. ''Baseado nos resultados de 2003 e no contexto 
dos três últimos anos, nosso estudo mostra que os americanos têm sentimentos positivos em 
relação às empresas com as quais eles fazem negócios. A pesquisa também mostra que os 
consumidores estão mais otimistas quando o assunto é os produtos que eles compram, os 
investimentos que eles fazem e as empresas onde trabalham. Assim, as vencedoras Disney, 
Microsoft, Wal-Mart e General Motors apresentam enormes vantagens frente outras empresas'', 
conclui.  
 
De acordo com Charles Fombrun, fundador do Reputation Institute, a importância em monitorar a 
cobertura dada às empresas na mídia está no fato de essas notícias influenciarem a maneira que 
as pessoas percebem a companhia. ''Uma mudança na reputação pode afetar o modo como 
investidores compram as ações da empresa, o que muda seu valor no mercado'', completa.  
 
Confira as 10 melhores de 2003:  
1. Walt Disney Company 
2. Microsoft 
3. Wal-Mart 
4. General Motors 
5. Time Warner 
6. Intel 
7. IBM 
8. Home Depot  
9. General Electric  
10. Merrill Lynch & Co 
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