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Especialistas mostram que ganhar credibilidade dá trabalho e esconder falhas arruina 
reputações  
 
Um estudo anual realizado pela Edelman, empresa de relações públicas, aponta que empresas 
privadas são as instituições em que parte da elite brasileira mais confia à frente 
respectivamente das organizações não-governamentais (ONGs), da mídia e dos governos. , É 
um diferencial brasileiro, já que o "Estudo de Confiança da Edelman" de 2010 diz que, na 
média dos 22 países pesquisados, são as ONGs que mais passam credibilidade nas suas ações. 
O reinado das empresas no ranking de reputação é justificável diante da sucessão de 
escândalos entre políticos, mas, se a avaliação no próprio país vai bem, as empresas 
brasileiras têm um longo trabalho pela frente para melhorar sua reputação em nível 
internacional. No ranking de 22 países, empresas brasileiras só são mais bem avaliadas do que 
russas e chinesas. 
 
O presidente da Edelman no Brasil, Ronald Mincheff, avalia que melhorar a reputação das 
empresas é um investimento importante, uma vez que ajuda a imagem no mercado externo, 
extremamente relevante para a economia brasileira. 
 
"O Brasil precisa investir na sua imagem lá fora", resume Mincheff. 
 
Mas recuperar uma boa reputação, ou aprimorá-la gradativamente, não é exatamente uma 
tarefa trivial. Prometer benefícios maiores do que os possíveis na realidade, como insistem em 
fazer alguns anúncios publicitários, só piora a situação. Esconder problemas ou falhas também 
arruina a credibilidade de uma corporação. 
 
"Vamos dizer que aconteceu algum problema e a mídia está na porta da fábrica de uma 
empresa. Foco natural da empresa é tirar a imprensa dali e começar a se preocupar com a 
comunicação externa. Quando, na verdade, a primeira coisa a se fazer é falar com o 
funcionário dele, senão ele se sente traído pela empresa", diz Mincheff, especialista em 
gerenciar crises. 
 
O desafio da empresa em melhorar sua reputação reside em um aparente antagonismo: 
conciliar o interesse privado ao interesse público. Primeiro, deve vir a preocupação ambiental, 
depois os lucros, conforme o ideal defendido por Paulo Itacarambi, vice-presidente executivo 
do Instituto Ethos; "Você constrói a confiança, quando você declara o seu compromisso e age 
coerentemente". 
 
"Pior situação possível é quando a empresa esconde um problema", acrescenta Itacarambi. 
 
O "Estudo de Confiança da Edelman" foi feito entre setembro e dezembro de 2009, em 22 
países, com entrevistados que têm entre 25 e 64 anos, possuem formação universitária, fazem 
parte dos 25% da população de seus países com maior renda familiar (o equivalente à classe A 
brasileira) e se interessam por assuntos relacionados à mídia, economia, negócios e política.  
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 14. 


