
EM ENTREVISTA 
EXCLUSIVA, CHARLES 
FOMBRUN, DO 
REPUTATION INSTITUTE, 
DIZ QUE O RESPEITO 
DOS CLIENTES, 
FORNECEDORES E 
ACIONISTAS É MAIS 
CRUCIAL HOJE 

ogo depois de ter assu
mido o cargo de pre-
sidente-executivo do 
banco de investimentos 
Salomon Brothers, em 
1991, Warren Buffett 

compareceu ao Congresso dos Esta
dos Unidos. Era membro da diretoria 
da empresa desde 1987, mas assu
miu o leme a partir da expulsão dos 
executivos seniores que faziam par
te de um escândalo de violação das 
normas da Securities and Exchange 
Comission (SEC, a comissão de va
lores mobiliários norte-americana). 
Diante dos legisladores, Buffett pe
diu desculpas pelas transgressões 
e ofereceu garantia sobre o com
portamento futuro de seus gestores, 
expressando a seguinte ameaça: "Se 
perderem dinheiro da empresa, se
rei compreensivo; se perderem uma 
lasca da reputação da empresa, serei 
impiedoso". Com essa frase, ganhou 



o respaldo de clientes, investidores e 
também do governo, que lhe permi
tiu seguir adiante, em vez de impor 
sanções drásticas à empresa. 

Essa velha história é lembrada na 
introdução do relatório de 2009 do 
Reputation Institute (RI), que desta
ca a crescente importância da repu
tação em um mundo interconectado 
e "transparente". Se há 30 anos a 
reputação empresarial já fazia dife
rença, o que acontece agora? Charles 
Fombrun, cofundador e presidente 
do RI, falou sobre isso a HSM Ma
nagement, com exclusividade. "O 
desenvolvimento das tecnologias so
ciais, uma das transformações mais 
importantes do ambiente de negó
cios, obriga as empresas a prestar 
mais atenção à reputação e a buscar 
entendê-la", sustenta ele. 

Com vasta experiência nessa área, 
Fombrun explica a seguir os fatores 
que incidem sobre a reputação em
presarial e os aspectos-chave para 
entendê-los e administrá-los. O qua
dro da página 121 traz o ranking 
mundial de reputação empresarial 
produzido pelo RI em 2009, no qual 
duas empresas brasileiras estão mui
to bem colocadas: Petrobras e Sadia. 

Como o sr. teve a ideia de criar o Re
putation Institute? 
Em 1996, escrevi um livro sobre 
reputação corporativa. O livro teve 
forte repercussão, e várias empresas 
me contataram, mostrando-se inte
ressadas pelo assunto. Pouco depois, 
organizei uma conferência da qual 
participaram especialistas e pes
quisadores. A audiência foi imensa 
e surgiu, então, a ideia de fundar o 
RI. Durante os três anos seguintes, 
empreendemos uma grande pesqui
sa, com o objetivo de entender duas 
coisas: em que consistia a reputação 
e quais eram os fatores que incidiam 
sobre ela. 

Para tanto, pedimos às pessoas que 
definissem o que, a seu ver, eram 

uma má empresa e uma boa empre
sa, e quais eram as diferenças entre 
elas. Descobrimos que a reputação é 
o sentimento de respeito que as pes
soas têm quando escutam o nome 
de uma empresa; tem a ver com a 
estima, a admiração e a confiança. 
Além disso, detectamos mais de 20 
atributos que as pessoas associam à 
boa reputação e os agrupamos em 
sete categorias. 

Quais são essas categorias? 
A primeira é a categoria dos produ
tos e serviços. A reputação do Goo
gle, por exemplo, baseia-se, sobretu
do, em seu potente motor de busca. 

Quinta, a categoria da cidadania 
corporativa, ou seja, se a empresa 
faz coisas boas para a sociedade, se 
é responsável com o meio ambien
te ou se apoia boas causas. Sexta, a 
liderança. São muitos os casos de 
CEOs cuja fama e cujo bom nome se 
estendem a suas empresas e elas se 
beneficiam, como no caso de Warren 
Buffett, por exemplo. A sétima cate
goria é a governança, que se refere à 
maneira pela qual a empresa traba
lha: se é transparente, ética e justa. 

Como se mede a reputação? 
Descobrimos que ela pode ser medi
da por meio de perguntas muito sim-

A segunda é a do desempenho finan
ceiro, especialmente para as empre
sas cujas ações são comercializadas 
na bolsa. A terceira é a da inovação, 
isto é, com que velocidade a empresa 
lança novos produtos e se é a primei
ra a introduzi-los no mercado. Quar
ta, o ambiente de trabalho. Algumas 
empresas são conhecidas como ex
celentes lugares onde trabalhar e 
forjam sua reputação em cima dos 
benefícios e salários que pagam aos 
funcionários e do clima organizacio
nal que estimulam. 

ples: as pessoas confiam ou não em 
uma empresa, admiram-na ou não. 
Desenvolvemos uma ferramenta de 
medição que denominamos "Rep 
Track". Sistematicamente, fazemos a 
grupos diferentes de pessoas as mes
mas perguntas, que nos permitem 
avaliar 22 ou 23 atributos, depen
dendo do mercado. 

A quem as perguntas são feitas? A 
amostra é uma escolha ao acaso? 
Depende do tipo de pesquisa. Quan
do prestamos serviços de consulto-



ria a empresas, fazemos análises sob 
medida e muito profundas para en
tender, por exemplo, como elas são 
percebidas por segmentos específi
cos de clientes, pelos investidores e 
pelo público em geral, mas também 
elaboramos o ranking das empresas 
de melhor reputação em 32 países, 
chamado Global Pulse. Nesse caso, 
não nos dirigimos a grupos específi
cos, como o de investidores ou certos 
segmentos de clientes, mas selecio
namos uma amostra aleatória do pú
blico em geral. 

No ranking de 2009, a empresa ita
liana de chocolates Ferrero apareceu 
em primeiro lugar. Por que ela se 
destaca? 
Devo esclarecer que, no estudo Glo
bal Pulse, pedimos ao público que 
avalie as empresas de seu país e, 
depois, comparamos os resultados 
obtidos nos 32 países considerados, 
para identificar as empresas com 
as pontuações mais altas. O público 
italiano qualificou a Ferrero como a 
empresa de melhor reputação; o pú
blico brasileiro, a Petrobras. Mas os 
italianos qualificaram melhor a Fer
rero do que os brasileiros avaliaram 
a Petrobras. Por isso, as duas ocupam 
lugares diferentes no ranking. 

Quais foram os atributos mais impor
tantes no caso da Ferrero? 
Em quase todos os casos, não apenas 
no da Ferrero, o principal atributo é 
o dos produtos e serviços. Em segun
do lugar, o desempenho financeiro e 

a cidadania corporativa. Na verdade, 
nos últimos anos, a governabilidade 
e a cidadania se tornaram mais im
portantes como impulsores da per
cepção das pessoas com respeito às 
empresas. 

Como se cria uma boa reputação? É 
preciso focar a melhoria da imagem 
da empresa? 
Devemos distinguir imagem de repu
tação. Com frequência, a imagem é o 
que alguém aparenta ser, mas não é. 

os investidores e o público percebem 
as empresas. Depois, fazemos reco
mendações específicas sobre pos
síveis modificações em posiciona
mento. Essas sugestões poderão ter 
consequências sobre os produtos e a 
maneira de vendê-los ou fabricá-los, 
entre outras. Por exemplo, algumas 
empresas se consideram inovado
ras, mas as pessoas não as percebem 
assim; ou seu diretor financeiro está 

"HÁ UMA GRANDE LACUNA ENTRE PERCEPÇÃO E 
REALIDADE NO SETOR DE ENERGIA; AS EMPRESAS 
PETROLÍFERAS ESTÃO ENTRE AS MAIS ODIADAS NOS 
ESTADOS UNIDOS. OS BANCOS TAMBÉM" 

A reputação consiste em alinhar o 
que uma empresa é com o que faz e 
o que diz. É este o foco de nosso tra
balho de consultoria: alinhar o que 
uma empresa faz com o que ela diz. 
Depois, concentramo-nos em fazer 
com que o comportamento dos fun
cionários seja coerente com o que a 
empresa faz e diz. Se os três fatores 
estão em consonância, é mais fácil 
conseguir uma cobertura favorável 
da mídia para legitimar a reputação. 

Quando não há alinhamento, a 
percepção externa se erode muito 
rapidamente, è a reputação decai. Ao 
prestar serviços às empresas, antes 
de mais nada, analisamos cada im
pulsor, para detectar quais incidem 
sobre a maneira com que os clientes, 

certo de que obtém bons resultados, 
mas os investidores não acreditam 
que a rentabilidade seja a melhor. Ao 
vincular a realidade com a percep
ção que as pessoas têm da empresa, 
gere-se a reputação. 

De maneira que a chave para gerir a 
reputação está em compreender o gap 
entre a realidade e a percepção... Que 
setores de atividade costumam ser 
mais afetados por essa defasagem? 
Há uma grande lacuna entre percep
ção e realidade no setor de energia; 
as empresas petrolíferas estão entre 
as mais odiadas dos Estados Unidos. 
Os bancos também. Estes registra
ram drástica queda de reputação nos 
últimos cinco anos porque perderam 



de vista a opinião do público. 
No entanto, nesses setores, as 

empresas podem implantar ações 
para comunicar-se de maneira mais 
transparente. Por exemplo, se com
paramos as empresas petrolíferas 
norte-americanas com a Petrobras, 
do Brasil, veremos que esta encabe
ça o ranking das empresas com me
lhor reputação em seu país, porque 
implantou ações para incentivar a 
confiança das pessoas. 

O mesmo ocorre com alguns ban
cos. O Wells Fargo, por exemplo, é 
mais bem considerado pelo público 
do que o JP Morgan, o Chase e ou
tros, cuja reputação decaiu nos Es
tados Unidos. 

No setor farmacêutico, por sua 
vez, Pfizer e Merck sofreram fortes 
crises que derivaram das fusões. Em 
ambos os casos, devido ao compor
tamento inadequado de seus execu
tivos, que ocultaram informações 
clínicas, a eficácia de algumas dro
gas foi questionada. A tendência ao 
segredo, à falta de transparência nas 
pesquisas, repercutiu negativamente 

sobre a imagem dessas empresas. 
Isso, por sua vez, impactou negati
vamente o preço das ações e levou à 
queda do valor de mercado. 

Que empresas conseguiram melho
rar substancialmente sua reputação 
na última década nos Estados Unidos, 
se é que isso aconteceu? 
A Microsoft, por exemplo. Há dez 
anos, as pesquisas sobre sua reputa
ção mostravam uma grande ambiva
lência: algumas pessoas a amavam, 
outras a odiavam. Mas, na última dé
cada, seu perfil se modificou radical
mente, tornando-se muito favorável. 
Creio que podemos atribuir o ponto 
de inflexão a Bi l l Gates e à divulga
ção das atividades de sua fundação, 
que doou grandes quantias a causas 
nobres e ajudou a tornar esquecidas 
as disputas por supostas práticas 
monopolistas. 

O Walmart é outro exemplo inte
ressante, porque teve um perfil baixo 
durante muito tempo, porém apre
sentou uma virada nos últimos três 
ou quatro anos. O público gosta mais 

da empresa, porque opera com pre
ços baixos, o que é bem valorizado 
quando a economia vive fase ruim. 
Além disso, ela é atenta às inquietu
des dos clientes, comunica continua
mente, em suas lojas, seu compro
misso de preços baixos, bem como o 
compromisso com o meio ambiente 
e a saúde, e dirige-se às necessida
des de comunidades específicas. 

Quem deveria ser o responsável pela 
reputação de uma empresa? 
Sem dúvida, o presidente e seu con
selho de administração. É importan
te integrar as funções diferentes e 
entender quais fatores afetam a repu
tação. Por exemplo, se ela se baseia 
na qualidade dos produtos e servi
ços, e os clientes não estão satisfeitos 
com a maneira pela qual são atendi
dos em suas reclamações por telefo
ne, será preciso mudar os processos 
de atendimento ao cliente. Mas, se a 
insatisfação estiver ligada ao funcio
namento do produto, devem mudar 
os processos de produção. 

De que maneira a internet tem interfe
rido na gestão da reputação? É comum 
escutarmos queixas delas na área... 
Sim, o desenvolvimento das tecnolo
gias sociais é uma das transforma
ções mais importantes no ambiente 
de negócios e obriga as empresas a 
prestar mais atenção à reputação e a 
tentar entendê-la. No tempo em que 
não tinham de comunicar-se com 
tantas pessoas, era fácil controlar a 
mensagem. No entanto, o controle 
não está mais nas mãos das empre
sas, e sim dos indivíduos. As campa
nhas de marketing não são suficien
tes para incentivar a boa reputação: 
se a empresa filtra a informação 
que contradiz o que as campanhas 
comunicam, as consequências são 
prejudiciais. As empresas devem 
aprender uma nova linguagem, que 
consiste em manter a coerência en
tre o que dizem e o que fazem. 

Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 1, ano 13, n. 78, p. 118-121, jan./ fev. 2010.




