
Pesquisa: reputação da diretoria influencia visibilidade da empresa 
 
A imagem dos principais dirigentes de uma companhia pode influenciar diretamente na 
avaliação da empresa por parte de analistas financeiros. Essa foi uma das constatações do 
estudo Return on Reputation, divulgado nesta terça-feira (28) pela Hill & Knowlton, agência de 
relações públicas, com escritório em 37 países. 
 
O estudo busca avaliar até que ponto a opinião dos públicos formadores de opinião pode 
influenciar a reputação das empresas. "O estudo permite maior entendimento sobre a visão da 
comunidade financeira internacional sobre reputação corporativa em um momento 
especialmente importante para várias empresas brasileiras que planejam ampliar sua presença 
no mercado externo", explicou Renata Monte Alegre, gerente geral da H&K no Brasil. 
 
Cerca de 53% dos analistas financeiros acreditam que a equipe de direção tem o maior peso 
na recomendação de investimento em uma empresa. "O presidente continua a ser o mais 
importante guardião da reputação de uma empresa, porém sua equipe direta e, em especial, 
os diretores com foco na operação têm avançado bastante nesse papel", acrescentou Renata. 
 
Tolerância  
Para 52% desses mesmos analistas, até três trimestres consecutivos de resultados financeiros 
insatisfatórios poderiam ser perdoados, mas para 29% deles, um CEO deve ser substituído se 
esse resultado persistir por cinco ou mais trimestres. 
 
Uma administração mal-sucedida em uma empresa pode influenciar negativamente a 
reputação de executivos quando estes se transferem para outras companhias, pelo menos 
para quase metade dos analistas (48%) dos consultados. 
 
Outros indicadores  
De acordo com o levantamento, 88% do consultados acreditam que declarações transparentes 
e comunicação clara com o público-alvo são preponderantes para que uma firma seja bem 
avaliada. 
 
Já o desempenho financeiro, qualidade da direção e cumprimento de metas foram 
considerados os itens mais importantes a serem transmitidos à comunidade financeira para 
99%, 97% e 96% dos consultados, respectivamente. 
 
O dado é ainda mais preocupando para os empresários latino-americanos. Segundo 30% dos 
analistas entrevistados, a maior parte das companhias dessa região do globo não fornecem 
informações suficientes sobre suas operações. 
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