
Imagem, um bem a proteger 
 
Preservar a imagem tornou-se vital para os negócios nestes tempos da alta modernidade. Isto 
porque o dinamismo desta época, marcado de forma significativa pelo avanço tecnológico em 
todos os campos da atividade humana, e de forma especial na área da informação, se traduz 
em um mundo de sinais controversos que se alteram de forma rápida e imprevisível. 
Acompanhar tudo é praticamente impossível, tanto para os indivíduos quanto para as 
instituições sociais e, em particular, para as empresas. As ações e até mesmo as omissões 
repercutem em velocidade incontrolável.  
 
Certamente por isso, hoje tanto se fala no mundo corporativo sobre ética, transparência e 
responsabilidade corporativa, entendida como o conjunto de ações de natureza financeira e 
não financeira, reflexivas às expectativas dos stakeholders. Mais que modismo ou altruísmo, é 
necessidade de adaptação às exigências da alta modernidade.  
 
Em passado recente, o desafio, o foco, era posicionar um negócio, uma marca, um produto, de 
maneira adequada e divulgá-lo. Ação local, no âmbito do mercado de atuação, com 
repercussões igualmente locais.  
 
Em tempos das redes interconectadas, da globalização, da flexibilidade prevalente nas 
relações, das informações on-line e até mesmo veiculadas antes dos acontecimentos, o foco 
passou a ser a preservação da imagem, passou a ser o gerenciamento da reputação. Não 
basta ter um sistema eficiente de gerenciar crises. É vital que elas não aconteçam e, se 
acontecerem, que sua "força" seja minimizada por ações preventivas.Cabe um paralelo com os 
sistemas de saúde. Com todo o desenvolvimento da medicina, dos medicamentos, dos 
métodos de diagnóstico e tratamento, a prevenção das doenças tornou-se muito mais que uma 
prática saudável. A prevenção é uma forma, talvez a única, de tornar eficientes os sistemas de 
atenção à saúde, com qualidade e custos administráveis.  
 
O gerenciamento da reputação dos negócios tem o mesmo papel do que a prevenção na 
complexa área da saúde. Afinal, nos negócios também vale a máxima "melhor prevenir do que 
remediar".  
 
Por isso, cada vez mais, esta atividade tem aumentado de importância nas empresas e 
recebido atenção de especialistas em comunicação, marketing e executivos de forma geral.  
 
Entretanto ainda são raros os textos publicados sobre o assunto, inclusive na mídia 
especializada, que vão além do tratamento de aspectos relativos à imagem e à comunicação 
corporativa.  
 
Mas a imagem, na verdade, e isso não mudou, é o reflexo do conjunto de ações da empresa. 
Assim, aquelas que se dedicam às práticas dos princípios da responsabilidade corporativa têm 
muito mais chances de se resguardar de forma efetiva.  
 
Tem sido justamente a relação entre a responsabilidade corporativa e o "reputation 
Management" o foco de seminários internacionais, como o realizado pelo Ipraxis, no último 
mês de novembro.  
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