
Reputação
a toda prova
Estudo inédito aponta o valor de reputação das empresas
e desmistifica a idéia de que empresas com marcas bem
avaliadas pelos stakeholders sejam exemplo de reputação

POR É R I K A R A M O S

m continuação aos traba-
lhos de avaliação do Prêmio Intangíveis
Brasil (PIB), cujo objetivo é reconhecer
as companhias que melhor investem
e gerenciam seus ativos intangíveis,
o Grupo Padrão, em parceria com a
DOM Strategy Partners, publica a pri-
meira edição do Reputation Index, ín-
dice de reputação das maiores empresas
do País, excluindo grupos econômicos.

A análise tomou como base com-
panhias listadas no ranking Valor
1000, além de outras corporações,
e avaliou ao longo dos últimos 12
meses, a performance delas junto
aos ativos intangíveis definidos pelo
PIB. A forma de avaliação, porém,
é diferente do PIB, pois a estrutura
e o conjunto de vetores observados
são distintos. "Apesar disso, é inte-
ressante perceber que empresas que
melhor gerenciam intangíveis são as
que acabam tendo melhor reputa-
ção", aponta Daniel Domeneghetti,
CEO da DOM Strategy Partners.

Dentre os oito intangíveis ava-
liados pelo PIB, Governança Cor-
porativa, Marcas, Sustentabilidade,

do ponderou a qualidade de perfor-
mance das companhias em relação
aos dois pilares que compõem a
reputação corporativa - a chamada
conta da reputação. Para a DOM
Strategy Partners, reputação corpo-
rativa é o produto resultante da cre-
dibilidade e da imagem corporativa.
Ou seja, reputação = credibilidade

Clientes e Consumidores foram con-
siderados na composição do índice
de reputação. "Reputação é o que se
consegue com o bom gerenciamento
dos ativos, principalmente os intan-
gíveis. Ela é um output, não é um
ativo", ressalta Domeneghetti.

Para chegar ao ranking e ao valor
de reputação das empresas, o estu-



x imagem. O pilar credibilidade é
composto por dois atributos, go-
vernança corporativa/qualidade de
gestão e atuação sustentável.

Já o pilar imagem corporativa foi
mensurado a partir da observação

dos atributos excelência na gestão
de stakeholders (principalmente no
relacionamento com clientes e con-
sumidores) e atratividade de marcas
(incluindo a análise de diferenciais
exclusivos). "Cada um desses itens

isolados não define nada, mas a com-
binação ponderada de todos eles gera
um índice relativo de benchmark por
atributo e por pilar, usado na compara-
ção entre as três melhores empresas do
mercado", explica o executivo.

Critério inovador
O Reputation Index é inovador,

pois, diferentemente de outros estudos,
não associa a reputação apenas às mar-
cas da companhia. "A marca é um dos
pilares de peso na análise, mas no fundo
o que diferencia e determina a reputa-
ção é a imagem corporativa, que alia a
marca ao seu efeito prático, traduzido
pela qualidade na performance do re-
lacionamento continuado da empresa
com os diversos públicos e sua capaci-
dade de gerar resultado e valor que são
analisados", revela Domeneghetti.

Segundo Roberto Meir, publisher
da revista Consumidor Moderno, o es-
tudo busca desvincular a idéia de que
empresas com marcas bem avaliadas
pelos stakeholders sejam exemplo de
reputação. "A montagem da equação
para o Reputation Index desmistifica
alguns estudos veiculados na mídia
que mostram o impacto de reputação
unicamente sobre a marca. Por conta
da característica intrínseca às marcas de
se apropriarem dos demais ativos tan-
gíveis e intangíveis em sua simbologia
e significado, confunde-se marca com
reputação ou com imagem. São três
grandezas diferentes. Marca é ativo,
imagem é pilar e reputação é output,
efeito. Podemos constatar que empre-
sas centenárias, com marcas espetacu-
lares, após a falta de transparência em
Wall Street no último ano, não poderão
contar com a mesma reputação", avalia.

Mas, afinal, o que é reputação?
Segundo o Novo Dicionário Auré-
lio da Língua Portuguesa, reputação
significa fama, celebridade e renome.
Já a reputação corporativa é o que
faz com que os stakeholders quei-

ram transacionar ou comerciar com
a empresa de forma consciente. "É
a capacidade de gerar nos agentes o
interesse, a intenção e a prática de

continuar transacionando com a em-
presa", esclarece Domeneghetti.

De acordo com o consultor, a per-
cepção de reputação varia de público



[GESTÃO

Ranking Reputation Index Geral
para público e é avaliada por quem é
impactado por ela e não de forma en-
dógena, pela própria empresa. Como
reputação é efeito, sua real percepção
está nos stakeholders impactados. "Por
exemplo, do ponto de vista do funcio-
nário, conta a transparência em pro-
moções e salários, da perspectiva do
investidor, a valorização das ações, e
por parte do cliente; significa ter boas
marcas e produtos", exemplifica.

Faça o teste: para saber se uma em-
presa tem reputação corporativa, res-
ponda simultaneamente a duas questões.
Primeira: você compraria e indicaria um
produto ou serviço da empresa? Segun-
da: e uma ação dessa mesma companhia
na Bolsa de Valores, você compraria?
Essas perguntas devem ser respondidas
igualmente na mesma proporção, se-
gundo Domeneghetti.

O executivo exemplifica o teste fa-
zendo uma pergunta definitiva. Você
compraria um litro de leite da Parma-
lat? E uma ação? Da mesma forma que
empresas com boa imagem corpora-
tiva podem ter baixa credibilidade, o
inverso também acontece. Portanto
reputação é o produto positivo, supe-
rior de ambas. "E justamente aí que
os institutos de avaliação de marcas
pecam, por ignorarem o pilar credibi-
lidade, traduzido por boa governança
corporativa e atitude sustentável. Efe-
tivamente marcas e reputação são dife-
rentes", completa.

Para Marco Túlio Zanini, gerente
de projetos e professor da Fundação
Dom Cabral, uma adequada reputação
organizacional é um ativo intangível e
é construído ao longo do tempo, pela
qualidade do vínculo entre os stakehol-
ders. "Uma boa reputação não surge
somente da comunicação na mídia, se
assim fosse não se sustentaria no tempo.
Ela nasce do contrato psicológico entre
os indivíduos que renovam suas expec-
tativas sempre que entram em interação
com as pessoas que compartilham certa
visão sobre uma empresa e suas ações.
Isso exige uma cultura organizacio-
nal de excelência, relacionamentos de



confiança e a construção da confiabili-
dade no dia a dia".

Adriane de Almeida, coordena-
dora-geral do centro de conhecimento
do Instituto Brasileiro de Governan-
ça Corporativa (IBGC), compartilha
o conceito de que o ativo intangível é
a capacidade da empresa de ter bons
controles internos. "A companhia que
não tem controles bem definidos está
sujeita a ter resultados piorados diante
das incertezas do mercado. A falta de
previsibilidade afeta todos os stakehol-
ders", diz. "Governança é sinônimo de
confiança e uma empresa bem estrutu-
rada certamente terá isso refletido em
sua reputação", conclui.

"Reputação é uma relação de con-
fiança. Se você confia na empresa é
mais fácil comprar produtos e ações
dela. Se a empresa promete e entrega o
que prometeu, ela não compromete sua
reputação. Agora se pegarmos o histó-
rico de companhias que foram muito
mal na Bolsa de Valores, além da crise,
e que abriram capital em 2006 e 2007,
percebe-se que a maioria delas prome-
teu e não cumpriu e, pior, não deu uma
explicação satisfatória a seus stakehol-
ders", acrescenta Roberto Gonzalez,
membro do IBGC.

Empresas
O estudo avaliou três grupos de

empresas: globais, nacionais de capital
fechado e companhias de capital aberto
no País. Para esse último grupo, o cri-
tério de diferenciação levou em conta
também a performance da empresa no
mercado de capitais ao longo dos últi-
mos 12 meses em comparação com os
12 meses anteriores e suas perspectivas
para os próximos.

Segundo Domeneghetti, com as
pesquisas foi possível comprovar
que a gestão de ativos intangíveis
gera maior EVA (Economic Value
Added) - métrica registrada da Stern
Stewart Co., criada para medir o va-
lor criado ou destruído para os acio-
nistas. Gerenciar ativos tangíveis e
intangíveis compreende conciliar vi-

são de curto e longo prazo, entender
claramente a diferença entre resulta-
do e valor e organizar a empresa para
entregar ambos.

Outro fator observado é que
quando a empresa tem capital aber-
to, a performance é superior às outras
companhias e há uma correlação com
reputação muito mais forte. "Estamos
falando de valor, mercado de capitais e
reputação. Com isso chegamos à con-
clusão de que a reputação corporati-
va, principalmente determinada pela
excelência na gestão de intangíveis
estratégicos, entrega a outra metade
do valor das empresas, entendendo
que 'metade' é apenas uma metáfora,
já que o peso da reputação varia de se-
tor para setor", diz o CEO. "De fato
faz todo o sentido atualmente quando
temos uma análise mais transparente
das companhias em curto e longo pra-
zo. Empresas que mais investem no
curto prazo, muitas vezes focando so-
mente maximização de receitas, corte
de custos e esforços em gerar resulta-
dos de quarter para atender o acionista
em períodos menores, são aquelas que
performam financeiramente no curto
prazo, mas, na média, após 18 meses
entregam valor muito menor do que
as companhias que não fazem assim".

Basta analisar as listas históricas da
"Forbes" e similares: as companhias
que, de cinco em cinco anos, são ex-
cluídas das principais listas de maiores
empresas, perderam valor, pois negli-
genciaram o investimento estruturado e
a gestão eficiente do intangível que ga-
rantiria a capacidade futura de geração
de receitas ao longo do tempo, capaci-
dade essa que foi aniquilada por ações
de cortes de custos e falta de visão co-
mercial mercadológica de curto prazo.
"Em outras palavras, gestões de curto
prazo punem, por exemplo, inovação
para vender mais, punem sustentabi-
lidade, treinamento, tecnologia, bran-
ding, qualidade, ativos estratégicos, o
que afeta, ao longo do tempo, a reputa-
ção da empresa e seu modelo de valor",
expõe Domeneghetti.



Destaques
O Itaú-Unibanco foi o primeiro

colocado do ranking geral de empre-
sas e também no de capital aberto. "É
indiscutível que, quando se olha o atri-
buto credibilidade, o Itáu-Unibanco se
destaca e atinge um nível maior entre os
concorrentes em governança corporati-
va, sustentabilidade e também nos atri-
butos do pilar imagem. O movimento
dessa instituição financeira nos últimos
doze meses vem privilegiando tais ele-
mentos como ativos de diferenciação.
As iniciativas apontam que o banco
quer trazer consistência e confiabili-
dade para a sua gestão, pretende tra-
balhar a sustentabilidade alinhada ao
negócio, trabalha as marcas de forma
racional e integrada e vem investindo
fortemente para melhorar e entregar
qualidade no relacionamento com seus
diversos públicos - este o menos de-
senvolvido dos quatro atributos anali-
sados", analisa Domeneghetti.

Para o Itaú-Unibanco, a gestão
bem sucedida dos ativos intangíveis,
e que impacta na credibilidade e na
imagem corporativa, envolve a busca
contínua por resultados sustentáveis
no longo prazo, sempre contemplando
todos os stakeholders. "E o que nos
trouxe até a posição em que estamos.
Mais do que somente negócios, credi-
tamos os nossos resultados ao respeito
e ao comprometimento que temos com
nossos colaboradores, clientes, acionis-
tas, parceiros e com o desenvolvimento
social, econômico e cultural do País. E
nossa credibilidade sempre dependerá
de nossa fidelidade a esses princípios",
revela Fernando Chacon, diretor-exe-
cutivo de marketing do banco.

No caso dos Correios, a marca é um
dos elementos de maior peso, já que a
instituição está entre as marcas brasi-
leiras de maior confiança. Já, a susten-
tabilidade é o pilar mais fraco da com-
panhia. "Na análise dos Correios foi
levado em conta o conjunto histórico da
instituição em função do relacionamen-
to com o público, a credibilidade que a
empresa passa e o respeito gerado pela

marca que acaba se traduzindo em ne-
gócios", comenta Domeneghetti.

Um conjunto tão amplo e diversifi-
cado de ações implica, a cada dia, uma
maior aproximação dos Correios com
os seus diferentes públicos. "Essa apro-
ximação gera confiança recíproca e for-
talece os negócios da empresa. Nossos
parceiros se sentem seguros ao enconr
trar um canal adequado e confiável para
a consecução das suas demandas, inde-
pendentemente da região onde estejam
localizados. Isso impacta fortemente e
positivamente a imagem de uma insti-
tuição brasileira que já conta com três
séculos e meio de existência, cujos úl-
timos 40 anos marcaram uma grande
consagração como empresa pública. E
ainda mais: essa postura empresarial,
criativa e inovadora, sinaliza a susten-
tabilidade do negócio postal", afirmam
José Carlos Pereira Oviedo, analista de
Correios sênior e José Afonso Braga,
chefe do departamento de relaciona-
mento institucional.

Segundo o CEO da DOM Stra-
tegy Partners, a Nestlé melhorou
o desempenho no PIB, vem re-
cuperando terreno no mercado
brasileiro. "A Nestlé vem inves-
tindo no relacionamento com
seus públicos e na confiabilidade
do seu processo de gestão e isso
está reposicionando a empresa
num patamar de competitivi-
dade", avalia.

A empresa utiliza-se do
conhecimento obtido jun-
to aos consumidores nos
diferentes pontos de con-
tato para definir algumas
segmentações baseadas em
comportamentos e marcas.
"Cada vez mais temos
aprofundado tal conheci-
mento para uma entrega
relevante. Este conhe-
cimento sobre o cliente
e a entrega que fazemos
contribui e muito para o en-
gajamento dos consumidores
com nossas marcas, numa visão

integrada que a companhia aplica em
seus negócios", conclui Izael Sinem Jú-
nior, diretor de comunicação e serviços
de marketing da Nestlé Brasil.

Essa é a primeira edição Reputation '
Index. O índice é medido mensalmente
e será divulgado a cada ano, demons-
trando a performance média das com-
panhias nos últimos 12 meses.

Text Box
RAMOS, Érika. Reputação a toda prova. Consumidor moderno, São Paulo, ano 14, n. 141, p. 82-88, out. 2009.




