
O consultor Jaime Troiano tem uma
maneira bastante objetiva de defi-

nir o que é reputação corporativa. "É a
capacidade que uma empresa tem de
cumprir as promessas feitas a seus clien-
tes" diz ele, em tom professoral. No dia-
-a-dia, garante, são poucas as companhi-
as que dão o devido valor a esse conceito.
Entretanto, basta estourar uma crise para
que ele venha à tona novamente - e com
toda a força. A razão é muito simples: uma
boa reputação ajuda a proteger as empre-
sas contra ondas de desconfiança e even-
tuais turbulências de mercado. "É como
uma blindagem que evita perdas exagera-
das, contém a fuga de clientes e auxilia as
companhias a obter resultados acima da
média. Ainda mais quando a conjuntura é
adversa',' explica Jaime, que é sócio-diretor
da Troiano Consultoria de Marca, empre-
sa que dá respaldo técnico ao Prêmio Re-
putação Corporativa realizado por AMA-
NHÃ (veja mais detalhes, nesta edição).

São inúmeras as vantagens que as
companhias de boa reputação têm so-
bre as demais. Uma delas é a capacidade
de estabelecer um elo de confiança com
o consumidor, fundamental para supe-
rar problemas inesperados. Veja o caso
da Petrobras: não foram poucas as vezes
em que a estatal se viu envolvida em de-
sastres naturais, imbróglios políticos e
até tragédias como o naufrágio da plata-
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forma P-36 em marco de 2001. "Entretan-
to, as pesquisas revelam que a Petrobras
ainda tem um ótimo prestígio. Ainda hoje,
as pessoas a vêem como uma empresa
transparente e altamente confiável" avalia
Troiano. O resultado prático dessa per-
cepção pode ser comprovado de várias
maneiras. Em todo o país, a Petrobras ain-
da é uma das companhias mais visadas por
quem almeja uma carreira estável e pro-
missora. No mercado financeiro, é tida
como um verdadeiro porto seguro pelos
investidores - mesmo quando o preço do
barril de petróleo despenca. Na economia,
é um colosso que movimenta mais de 5%
do PIB brasileiro.

Uma reputação irretocável também
facilita negociações delicadas. Funcioná-
rios, fornecedores, acionistas etc. Todos
os stakeholders tendem a ser menos rigo-
rosos com empresas que tradicionalmen-
te cumprem suas "promessas" de marca.

Um exemplo é a Randon. No final de ja-
neiro, o grupo gaúcho foi obrigado a sus-
pender parte da produção para assimilar
o baque da crise financeira global. Deter-
minado a evitar demissões, fez uma pro-
posta um tanto indigesta para os sindica-
tos: reduzir a jornada de trabalho em um
dia por semana, durante os meses de fe-
vereiro, março e abril - e pagar apenas
metade do salário para cada dia de para-
lisação. Num primeiro momento, a idéia
provocou revolta em Caxias do Sul, cida-
de que tem 4 mil pessoas empregadas na
Randon. O Sindicato dos Metalúrgicos
chegou a promover um protesto nas ruas
da cidade só para manifestar repúdio aos
cortes. Mas, no final das contas, aceitou
a proposta sem maiores alterações.
"Quando o mercado se estabilizar, as
empresas precisarão de gente competen-
te novamente. Aí elas vão colher os fru-
tos do esforço e da coerência que apre-

sentaram durante a crise" raciocina
Gustavo Caixeta, consultor e professor de
Estratégia e Marketing da Fundação Dom
Cabral, de Belo Horizonte.

O fato é que investir em uma boa
reputação corporativa dá resultados, e
dos bons. Um estudo do Reputation
Institute, de Nova Iorque, mostra que os
ativos intangíveis - aí incluídos a marca e
a reputação corporativa - respondem,
em média, por quase 65% do valor de
mercado das empresas de capital aberto.
É verdade que existem divergências quan-
to a esse percentual. No setor de bebidas
alcoólicas, por exemplo, o intangível pode
contabilizar até 70% do valor de cada
companhia. Já nos setores de business-to-
business (B2B) e de commodities, nos quais
não há uma relação direta com o consu-
midor final, há consenso de que o índice
é menor. O que ninguém discute, porém,
é que a reputação tem um valor real. "Ela



funciona como um balizador de confian-
ça que, muitas vezes, direciona as análi-
ses de economistas e corretores da bolsa"
aponta Carlos Caixeta, da Fundação Dom
Cabral.

Por isso, os papéis das empresas com
boa reputação também oscilam menos
do que a média nos períodos de alta
volatilidade na bolsa. 'Até porque elas tra-
tam bem os acionistas, fornecem muitas
informações e são transparentes. Isso ate-
nua o nervosismo de quem precisa tomar
uma decisão sobre onde investir" sustenta
Fernando Mitri, coordenador-geral do ca-
pítulo paranaense do Instituto Brasilei-
ro de Governança Corporativa (IBGC/
PR). Um levantamento realizado pela

BrandAnalytics dá uma idéia do tama-
nho dessa diferença. A consultoria, que é
especializada em branding, criou uma
carteira de ações hipotética formada pe-
las dez marcas mais valiosas - e que, por-
tanto, têm boa reputação - do Brasil. O
exercício levou a uma conclusão interes-
sante: quem tivesse investido nelas há três
anos estaria, agora, livre das perdas oca-
sionadas pela crise. Os cálculos mos-
tram que, entre abril de 2006 e dezembro
de 2008, a carteira das marcas mais valio-
sas ficou estável. O resultado não chega a
ser animador, é verdade. Mas é bem me-
lhor do que o do Ibovespa, que fechou
com desvalorização de 7% no mesmo
período. "Isso prova que marcas com boa

reputação têm mais valor para o acionis-
ta. Elas são o escudo do investidor em
momentos de incertezas" revela Eduar-
do Tomiya, diretor da BrandAnalytics. O
estudo foi realizado com base em 10 mil
entrevistas e no desempenho das marcas
Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Natura,
Skol, Brahma, Petrobras, Antarctica,
Unibanco e Vale.

A hora de aparecer
Vale lembrar que reputação corpo-

rativa é apenas um dos elementos que
definem o valor de uma marca. Tratar
esses conceitos como sinônimos, portan-
to, é um equívoco. Da mesma forma, é
errado pensar que a reputação deixa as
empresas totalmente imunes às intempé-
ries do mercado. Sem o devido cuidado,
até mesmo as companhias mais presti-
giadas do mercado acabam se perdendo
nas curvas da crise. Basta ver o que acon-
teceu com a agência de classificação de
riscos Moodys. Em setembro do ano pas-
sado, quando a economia norte-ameri-
cana já havia entrado em parafuso, a
Moodys ainda classificava instituições
como AIG e Lehman Brothers como AA3
- nota que expressa "fortes condições de
atender a compromissos financeiros"
Não é preciso dizer que a quebra de ambas
as empresas colocou em xeque a reputa-
ção da Moodys e a sua capacidade de
seduzir novos clientes.

Hoje, a Moodys ainda tenta se recu-
perar da trapalhada que cometeu. Para
isso, está fazendo o que todas as empre-



sas preocupadas em construir uma sóli-
da reputação corporativa deveriam fazer:
adotar ações coerentes com seu discur-
so. A agência fez questão de explicar ao
mercado as razões do equívoco. Sem
demora, revisou para baixo os ratings do
Lehman Brothers, da AIG e de todos os
outros bancos que se embrenharam no
lamaçal do subprime. Poucas semanas
depois, rebaixou a classificação de risco
do banco britânico Barclays, que adqui-
riu uma parte das operações do Lehman
Brothers nos Estados Unidos.

O fato é que, às vezes, as crises se tor-
nam uma oportunidade para quem quer
construir ou recuperar uma reputação.
Afinal, é justamente nos períodos de ner-
vosismo que os clientes prestam mais aten-
ção naquilo que as empresas fazem ou
deixam de fazer. Deixar boas impressões
é um bom negócio. Até porque a concor-
rência é menor: durante as crises, a maio-
ria das companhias prefere "sumir" - isto
é, cortar orçamentos de marketing e pu-
blicidade, suspender investimentos de vulto
e adotar uma postura lacônica no diálogo
com clientes e demais stakeholders. "A
empresa que consegue surpreender nesse
momento certamente ganha crédito. As
pessoas olham para ela com mais atenção
e cuidado. Com planejamento, é possível
construir uma boa reputação" garante Lí-
gia Fascioni, consultora especializada em
gestão da identidade corporativa, de
Florianópolis.

O primeiro passo para firmar uma
boa reputação durante a crise é alinhar a
visão estratégica de longo prazo da em-
presa com a sua cultura interna - aquela
que envolve gestores, funcionários e for-
necedores. Esse alinhamento é essencial
para que a companhia apresente ao mer-
cado um discurso coerente com a prática.
Todos devem estar engajados na tarefa de
cumprir as "promessas" da marca. Daí a
importância de envolver os funcionários
nesse processo: são eles que lidam com o
público externo diariamente. Uma relação

conflituosa entre empregador e emprega-
dos pode ser fatal para os negócios. Ainda
mais quando a crise ruge lá fora. "Se even-
tualmente for necessário fechar uma plan-
ta, remanejar pessoal ou tomar qualquer
medida restritiva, a empresa terá de con-
tar com a colaboração de seus stakeholders.
Por isso, a reputação corporativa precisa
ser zelada por eles e perante eles" avisa
Levi Carneiro, diretor associado da
Troiano Consultoria de Marca.

No início deste ano, a Vale foi prota-
gonista de um episódio que mostra exa-
tamente o que não fazer nesse sentido.
Primeiro, a companhia veiculou uma
campanha que trazia uma ótima notícia:
a de que contrataria nada menos que 10
mil pessoas até 2011. Mas aí a crise aper-
tou e a Vale, em vez de contratar, passou
a demitir. Cerca de 1,3 mil funcionários
foram colocados na rua e 5 mil recebe-
ram férias coletivas. Obviamente, a re-
versão de expectativas gerou um bafafá
- como tudo que envolve a Vale - gigan-
tesco. Até Lula ligou para o presidente da
empresa, Roger Agnelli, cobrando expli-
cações. Em resposta, a Vale veiculou uma
nova série de anúncios cuja mensagem

dava a entender que as demissões não
deveriam gerar tanta frustração assim: 'A
Vale começou 2008 com 42 mil emprega-
dos no Brasil e encerrou o ano com 47
mil. Para 2009, o nosso compromisso com
o desenvolvimento do país continua"

Alguns analistas ouvidos por
AMANHÃ acreditam que a maior
mineradora do Brasil sofreu no mínimo
um abalo de imagem ao fazer exatamen-
te o contrário do que havia prometido a
seus stakeholders. O estrago só não foi
maior porque, polêmicas à parte, a Vale
sempre esteve entre as empresas de me-
lhor reputação do país. Para ela, deslizes
desse tipo ainda são perdoáveis - desde
que não voltem a ocorrer, é claro. "Todas
as companhias precisam manter um cor-
po unido durante a tempestade, sempre
olhando para seus objetivos de longo pra-
zo" enfatiza Arthur Bender, estrategista
de marca e presidente da Keyjump,
consultoria especializada em brandíng.

•Estreitar relações com clientes e con-
sumidores em geral é outra medida im-
portante para quem deseja utilizar a crise
a favor da reputação. Aqui, vale lembrar
o exemplo das montadoras de automó-



veis. Hoje, elas já não hesitam na hora de
fazer o recall de um determinado mode-
lo de veículo. E a razão é uma só: ao assu-
mir erros e se prontificar a solucioná-los,
as indústrias do setor conquistam a con-
fiança do consumidor. E isso tem um va-
lor inestimável - dependendo do caso,
muito superior aos prejuízos causados
pelos reparos de um recall. A confiança
torna o consumidor mais compreensível.
Além disso, é uma maneira de mantê-lo
fidelizado durante a crise. "No momento
em que precisam ser mais seletivas, as
pessoas dificilmente abrem mão das mar-
cas que já conhecem" lembra Levi Car-
neiro, da Troiano.

Cabe a ressalva: não adianta atrair o
consumidor a qualquer custo. É preciso
ficar sempre atento à regra primordial da
reputação corporativa - a de manter a
coerência entre discurso e prática. Cada
empresa deve buscar meios específicos
para se relacionar com os compradores.

No caso de uma companhia aérea, por
exemplo, anunciar o recall de avião seria
um verdadeiro desastre. "O importante é
mostrar que os voos são seguros e práti-
cos" ilustra o jornalista Mario Rosa, au-
tor do livro A Reputação na Velocidade
do Pensamento, da Geração Editorial. Já
no caso de um banco, deve-se valorizar
questões como a transparência, a ética e
a clareza na comunicação com os clien-
tes. Para não pisar em falso, vale a pena
investir em pesquisas ou pequenos estu-
dos que mostrem como o público perce-
be a reputação da empresa.

É o que faz a divisão de medicamen-
tos da Johnson & Johnson Brasil. Ciente
de que a qualidade é um fator crucial para
qualquer pessoa que busca remédios ou
cosméticos, a empresa adotou a política
de fazer "mais do que o necessário". Um
exemplo: a Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) exige que proteto-
res solares vendidos no país passem por

dois testes antes de chegar às lojas - já os
da Johnson & Johnson passam por cinco.
"É algo que está no manual de conduta da
companhia e que ajuda a preservar o va-
lor da nossa marca" explica Lais Mazzola,
gerente de comunicação da Johnson &
Johnson Consumidor.

Quem cala consente
Há, no entanto, algumas armadilhas

que podem colocar em risco todo o esfor-
ço favorável à reputação. A maior delas é
a falta de preparo da empresa para se co-
municar com seus diferentes públicos. O
problema é mais comum do que parece e
ocorre, principalmente, em grandes com-
panhias, nas quais é mais difícil uniformi-
zar discursos. Para evitar esse problema,
não há outra alternativa senão investir em
qualificação. O processo deve começar de
cima para baixo ou do presidente para
seus subordinados. E deve envolver desde
cursos básicos de oratória e media tranníng
até atividades mais avançadas que permi-
tam à companhia desenvolver uma políti-
ca própria de comunicação.

Com preparo, é possível evitar outra
armadilha da reputação corporativa: o
silêncio exagerado. Hoje, com a difusão
de blogs e comunidades de relacionamen-
to pela internet, as empresas não têm mais
condições de controlar os fluxos de in-
formação. Muitas vezes, os próprios fun-
cionários se encarregam de vazar dados
importantes ou polêmicos para o públi-
co em geral. E não há silêncio que seja
capaz de evitar o problema. Ao contrá-
rio: numa crise, quem se cala acaba fican-
do ainda mais vulnerável à boataria vir-
tual. As empresas não podem se com-
portar como uma grande TV chinesa"
compara Mario Rosa, citando um episó-
dio que ocorreu na China, em maio do
ano passado. Na época, uma série de ter-
remotos provocou milhares de mortes
em todo o país. Sensibilizado, o governo
chinês retirou todas as propagandas e in-
serções comerciais das transmissões da



TV estatal - por entender que aquele não
era o momento adequado para as em-
presas anunciarem seus produtos. "Em
horas de tensão, é preciso ir a público e
dizer o que você está fazendo, mesmo
que não esteja fazendo absolutamente
nada" diz Ronald Mincheff presidente da
agência de relações públicas Edelman
Brasil.

Um bom motivo para evitar o silên-
cio está em uma característica peculiar
do consumidor no Brasil: ele não é dado
a ceticismos. Conforme a 10ª edição do
estudo Trust Barometer, divulgada em
janeiro deste ano pela Edelman, 67% dos
brasileiros acreditam que as empresas do
país são altamente confiáveis. Nem mes-
mo as ONGs e os órgãos de imprensa
têm uma credibilidade tão grande assim.
Já na América do Norte, meca do consu-
mo, apenas 37% da população engole o
discurso das empresas. "Na verdade, o
brasileiro é o que mais confia em tudo,
universalmente falando. Em compensa-
ção, é também o que mais protesta quan-
do se sente injustiçado" afirma Mincheff,
que é responsável pelo Trust Barometer.

Essa confiabilidade talvez explique
por que algumas empresas são tratadas
com tanto carinho pelo consumidor bra-
sileiro. No Rio Grande do Sul, por exem-
plo, não há candidato a governador que

ouse propor a privatização do Banrisul.
Embora pequeno se comparado a con-
correntes como Itaú e Bradesco, o banco
estatal ainda é visto como um pilar da
economia gaúcha. Prova disso é o fato de
que aparece no ranking das empresas
com melhor reputação corporativa do
Estado. Já no Paraná, a simples possibili-
dade de se privatizar a Companhia Pa-
ranaense de Energia Elétrica (Copei) é su-
ficiente para gerar comoção. "No imagi-
nário da população, a companhia faz
parte da história do Estado. Ninguém
quer se desfazer dela" conta Moacir
Boscardin, superintendente de mar-
keting. Hoje, a Copei é a empresa em
que os paranaenses mais desejam traba-
lhar, segundo a pesquisa Top of Mind-
PR, realizada por AMANHÃ em parce-
ria com o Instituto Bonilha. "Isso tam-
bém é um indicativo de boa reputação.
Poucas empresas se dão ao luxo de sa-
ber que suas ofertas de emprego teriam
o sim' da maioria das pessoas do Estado"
assegura Rogério Bonilha, diretor do ins-
tituto. Como se pode ver nas próximas
páginas, a Copei também figura entre os
principais destaques do Prêmio Reputa-
ção Corporativa no Paraná, na honrosa
posição de vice-líder - atrás apenas de O
Boticário. Méritos de quem sabe cumprir
suas promessas. •
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