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Reputação da empresa pode ser arranhada de dentro, independentemente de evento inesperado. 
 
A maioria das empresas valoriza e investe em sua reputação, constatou um estudo feito pela 
Burson-Marsteller e pela Economist Intelligence Unit (EIU). Para Leslie Gaines-Ross, chefe global 
de Pesquisa e Conhecimento da Burson-Marsteller, excelentes reputações nunca são construídas 
da noite para o dia, nem são resultado de boa sorte. "Uma empresa geralmente precisa de anos 
de trabalho para construir a sua marca e se posicionar positivamente no mercado. A reputação de 
uma companhia é alcançada com este planejamento cuidadoso, nutrida e gerenciada como bem 
vital pelos seus dirigentes e funcionários. Contudo, ela pode ser destruída, nem sempre por um 
evento adverso, mas, freqüentemente, corroída de forma gradual", avalia Leslie. 
 
Com o estudo, constatou-se que as empresas exibem claros sinais de aviso quando sentem algum 
tipo de fator agindo como ameaça à sua reputação. Na pesquisa feita com corporações brasileiras, 
foram revelados cinco sinais aos quais os líderes devem ficar atentos: a baixa moral dos 
funcionários; políticas internas mais importantes do que somente a realização de um bom 
trabalho; a saída de altos executivos; a celebridade do CEO ou presidente se sobressaindo à sua 
credibilidade; e empregados se referindo aos clientes como se eles fossem incômodos. 
 
Governança corporativa e transparência são aliadas  
 
Caio Igel, diretor de complaince e controles internos do Unibanco, declara que, principalmente 
para uma instituição financeira, a reputação é fundamental. Leva-se tempo para construí-la e 
dependendo da situação, segundos para abalá-la. Para evitar o pior, a alternativa que vem sendo 
escolhida pelas empresas é a de exercer o seu papel de maneira transparente perante o mercado, 
utilizando-se das práticas de boa governança corporativa. Ao mesmo tempo, políticas internas são 
bem-vindas. 
 
Buscando fortalecer os seus alicerces, melhorar o clima interno e estreitar o relacionamento 
externo, o Unibanco definiu em 1999 um Código de Ética, para definir, perante os funcionários, os 
valores da empresa, a forma como trabalha com clientes e investidores, assim como a forma de 
posicionamento perante a concorrência. O material foi atualizado no final de 2005, quando foi 
aprimorado seu conteúdo. "Precisamos da confiança dos clientes, investidores e acionistas. O 
valor da empresa é aferido através de sua reputação. Por isso, este fator está no topo das 
prioridades. 
 
A governança corporativa bem praticada se reflete na reputação da empresa e transmite 
transparência e confiança para os investidores, parceiros, acionistas e profissionais do mercado. 
Estes últimos são conquistados e atraídos como força de trabalho pela organização", afirma Igel. 
Para Marco Simões, diretor de comunicação da Coca-Cola, o sistema de aferição em relação à 
reputação da empresa deve ser contínuo. 
 
A Coca-Cola analisa diariamente como a marca é vista pelo consumidor, desde a qualidade de 
seus produtos até o vínculo emocional criado por ela. Além deste sistema, a multinacional realiza, 
de dois em dois anos, uma pesquisa sobre a marca com formadores de opinião - funcionários, 
acionistas, imprensa, autoridades e clientes parceiros. A partir destes resultados, formata-se um 
plano de ação, visando a implementar melhorias. Nem mesmo mudanças assíduas no comando da 
empresa atrapalham a reputação. Tratando-se de uma multinacional do porte da Coca-Cola, a 
mudança de CEOs é constante. Porém, por trás de tomadas de decisão desse nível, há um 
sistema de liderança, um plano de carreira e sucessão, como também um plano de recolocação 
interna para executivos que deixam seus cargos. 
 



Levando em consideração esta estrutura, a reputação não fica vulnerável. Segundo o executivo, 
ações de responsabilidade social e ambiental exercidas diariamente beneficiam a reputação da 
companhia. "As empresas precisam acompanhar o movimento da sociedade, a evolução de suas 
expectativas. A reputação das corporações precisa de manutenção constante, pois a qualquer 
momento uma ação negativa pode afetar a imagem construída ao longo do tempo", declara 
Simões. 
 
Vale usa indicadores para avaliar marca  
 
Orinta Cardoso, diretora de comunicação da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), avalia a 
reputação da empresa através de indicadores de resultados. A leitura do ambiente interno, ao 
lado de pesquisas de opinião a respeito da imagem da empresa (junto ao mercado, às 
organizações não-governamentais, a autoridades e à imprensa) validam a boa reputação da 
companhia. Feita anualmente, as avaliações são comparadas e resultam em medidas para 
resolver eventos fraquezas apontadas. 
 
Em outro plano, é importante lidar bem com seus "stakeholders", avalia Orinta. Qualquer 
organização está sujeita a falhas de conduta e a acidentes de percurso. No entanto, se a 
comunicação estabelecida entre a marca e os interessados tiver sido bem desenvolvida desde o 
início e se a anomalia for detectada em tempo hábil, é possível reverter o processo e proteger a 
credibilidade da empresa. 
 
Ao conhecer a postura adotada pela empresa, os parceiros confiam no potencial de gerenciamento 
de crises da empresa. "A reputação de uma empresa não se destrói facilmente. Se a construção 
da reputação tiver sido realizada de maneira gradativa, baseada em valores e conceitos sólidos, 
não tem como destruí-la de uma hora para outra. O respeito criado ao longo do relacionamento 
entre a empresa e os seus parceiros se sobressai. Por isso, a gestão diária da empresa é a grande 
responsável pelo conceito que a marca adquire no mercado", conclui a executiva. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 23 maio 2006, Gerência, p. B-9. 
 


