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Prólogo

A ECONOMIA DA REPUTAÇÃO ONLINE E OS DESAFIOS 

EMPRESARIAIS

Num período em que empresas e até países se confrontam 

com o desafio de transmitir confiança, interna e externamente, 

a reputação institucional apresenta-se como uma variável de 
gestão que deve ser vista como um factor determinante.
 

Consciente da relevância e pertinência que têm hoje os novos 

canais de comunicação no desafio atrás referido, a Euronext 

Lisbon tem o prazer de apoiar a divulgação do primeiro 

estudo de reputação online às maiores empresas cotadas em 

Portugal, elaborado pela IMAGO – LLORENTE & CUENCA.

 

Grande parte das empresas analisadas neste relatório já 

reconhece as potencialidades que a Internet (e as ferramentas 

que lhe estão associadas) confere ao mundo dos negócios. 

Contudo, como se constata no Barómetro, o uso correcto dos 

meios online ainda não faz parte da estratégia de comunicação 

e gestão de um número significativo de empresas.

 

A Internet é um espaço repleto de oportunidades, mas também 

de riscos, sendo por isso fundamental que as empresas 

reflictam sobre a sua forma de estar no “marketspace” e não 

apenas no “marketplace”. O mundo da comunicação tornou-
se mais democrático, e o mundo das relações públicas 
mais amplo, ao possibilitar que as empresas conversem 
directamente com clientes, investidores, jornalistas, líderes 
de opinião e colaboradores. Nos novos espaços “online”, 

o volume e a qualidade da informação gerada em torno do 

universo empresarial é um factor decisivo na forma como se 

constroem imagens e percepções das instituições, nas suas 

diferentes dimensões (económica, política e social).

  A Internet é um espaço repleto de
oportunidades, mas também de riscos,
sendo por isso fundamental que as 
empresas reflictam sobre a sua forma de 
estar no “marketspace” e não apenas no 
“marketplace”
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 Não obstante a confiança ter que ser assente em vários pilares, 

o pilar da reputação é claramente um dos mais importantes, 

em particular na vertente “online”.

É neste contexto que surge o Barómetro, pretendendo 

assumir-se como um instrumento de apoio às empresas 

portuguesas, não apenas para reforçar a consciencialização 

sobre a relevância dos temas, mas, também, apontar as áreas 

que suscitam maior atenção e os caminhos possíveis para 

ultrapassar debilidades.

  As instituições que aceitaram
o desafio lançado pelos novos
canais digitais têm uma vantagem
comunicacional e reputacional face à 
concorrência, e um aliado estratégico na 
captação e relacionamento com novos
investidores

Luís Laginha de Sousa, 
Presidente do Conselho de 

Administração da Euronext 

Lisbon
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Introdução

Ainda que para muitas organizações continue a ser 

simplesmente uma miragem, a verdade é que as 

potencialidades da Internet são hoje uma evidência: há 
cada vez mais empresas a conquistar clientes através 
das redes sociais. Novos modelos de negócios, padrões 

descentralizados de gestão e partilha de conhecimento a nível 

interno e externo, são alguns dos elementos-chave que fazem 

da web colaborativa um aliado estratégico na captação e 

fidelização de clientes. Por outro lado, o empreendorismo das 
empresas que aceitam o desafio da web social proporciona 
um crescimento exponencial na reputação destas entidades, 
pelo facto de estarem verdadeiramente interessadas em 

dialogar e sobretudo em criar uma relação com o cliente. De 

um para um.

Em pleno século XXI é impensável olharmos a comunicação 

sem a perspectivarmos à luz daquilo que os teóricos chamaram 

“web 2.0”, “web social” ou “web colaborativa”. No entanto, 

estas são simplesmente as ferramentas que, quando vividas 

de forma estratégica, podem representar o crescimento e a 

melhoria na imagem e reputação que as empresas têm junto 

da opinião pública. 

O caso de empresas cotadas em Bolsa é paradigmático e exige 

uma consciência que deve ir mais além da mera existência 

virtual; já não basta estar presente, aquilo que é de facto a 

janela de oportunidade da Internet reside na forma pró-activa 

como as instituições gerem esta presença ao agir, ao escutar, 

ao criar valor para a sua marca e serviços. Este é o ponto 
de viragem: o foco na bidireccionalidade da comunicação 
online e as mais-valias reputacionais que daí advêm. 

É com enorme prazer que apresentamos o primeiro Barómetro 

de Reputação Online TOP 50 Euronext Lisbon, um estudo 

pioneiro sobre o universo da comunicação e reputação online 

das maiores empresas cotadas na Bolsa de Valores de Lisboa.

Acreditamos que a imagem institucional das organizações em 

muito deriva da performance e reputação dos empresários 

que as representam, daí que este estudo inclua igualmente 

uma análise aos porta-vozes das 50 maiores empresas 

cotadas em Portugal.

  Em pleno século XXI é impensável 
olharmos a comunicação sem a 
perspectivarmos à luz daquilo que os
 teóricos chamaram web social
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Madalena Martins e Carlos 
Matos, Sócios Fundadores da 

IMAGO e Directores Gerais 

da IMAGO - LLORENTE & 

CUENCA

  Já não basta estar presente, aquilo
 que é de facto a janela de oportunidade 
da Internet reside na forma pró-activa 
como as instituições gerem esta presença
 ao agir, ao escutar, ao criar valor para a 
sua marca e os seus serviços

Realizado segundo padrões internacionais de pesquisa e 

com o rigor técnico que o universo económico-financeiro 

imprime, este Barómetro junta-se aos anteriores projectos do 

Observatório de Reputação Online da LLORENTE & CUENCA, 

com estudos já realizados – em primeira e segunda edição 

- às empresas das Bolsas de Valores de Espanha, Argentina, 

México, Panamá, Peru, Colômbia, Equador e Brasil.  

Este Barómetro é também a rampa de lançamento da 

recente parceria entre a IMAGO e a LLORENTE & CUENCA, 

que acreditamos poder representar um valor acrescentado 

para o desenvolvimento de estratégias de comunicação para 

as empresas portuguesas com uma vocação cada vez mais 

internacional, tanto no âmbito online como offline.
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SOBRE AS EMPRESAS TOP 50 EURONEXT LISBON

NOTORIEDADE

1. 37% das empresas TOP 50 Euronext Lisbon estão 
associadas a pelo menos um resultado negativo nos 
primeiros 20 resultados do Google
97% dos referentes internacionais apresenta mais de 5 
resultados positivos nos primeiros 20 resultados do Google.

2. 76% das empresas TOP 50 Euronext Lisbon ainda não têm 
uma presença oficial no YouTube
Enquanto 65% dos referentes internacionais está exposto 
a algum tipo de referência negativa neste canal, o mesmo 
fenómeno apenas afecta 43% das entidades portuguesas.

3. Empresas TOP 50 Euronext Lisbon: Que estratégia para o 
Facebook?
51% das empresas TOP 50 Euronext Lisbon não estão 
associadas a nenhuma referência positiva no Facebook, 
enquanto que 91% das empresas internacionais têm pelo 
menos uma menção positiva nesta rede social.

4. Twitter: A presença neutra das empresas e as oportunidades 
reputacionais
Durante o período analisado, 65% das empresas TOP 50 
Euronext Lisbon foram mencionadas no Twitter de forma 
neutra. Acreditamos que há, de facto, interesse no diálogo 
com estas entidades, ainda que as empresas não estejam a 
tirar partido desta oportunidade comunicacional.

VISIBILIDADE

1. Desporto: O sector mais visível nos espaços online
A visibilidade do sector desporto em Portugal é muito 
semelhante à dos seus congéneres internacionais, registando 
um índice global de 8,41 frente a 10,27, respectivamente.

2. Visibilidade nas redes sociais e no Twitter: Um caminho a 
percorrer
Tal como sucede na apreciação global à visibilidade dos 
sectores, apenas o desporto se destacou no Facebook, 
com apenas menos 15% de representatividade que os 
seus referentes internacionais. Aos restantes sectores de 
actividade ainda falta uma presença expressiva nestes 
canais online. 

3. Do total das empresas analisadas, apenas duas entidades 
portuguesas estão no TOP das 20 mais visíveis nos espaços 
online
A SAD do Porto, em 11º lugar, é uma prova clara de como os 
índices de notoriedade off e online podem estar em sinergia, 
evidenciando a oportunidade de reforço corporativo que 
têm os espaços online.

Sumário executivo

  O sector desporto é o mais visível
nos espaços online, acompanhando as 
tendências internacionais
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SOBRE OS EXECUTIVOS

NOTORIEDADE

1. 55% dos gestores TOP 50 Euronext Lisbon estão associados 
a pelo menos um resultado negativo nos primeiros 20 
resultados do Google
Enquanto 37% das empresas TOP 50 Euronext Lisbon 
enfrentam ameaças reputacionais, 55% dos gestores 
portugueses são afectados pelo mesmo fenómeno nas 
pesquisas do Google. 

2. 37% dos gestores portugueses enfrentam ameaças à sua 
reputação no YouTube
O presente estudo revela que 37% dos gestores TOP 
50 Euronext Lisbon estão associados a pelo menos um 
resultado negativo na pesquisa pelo seu nome no YouTube. 
O mesmo fenómeno apenas afecta 27% dos executivos das 
entidades internacionais analisadas.

3. Facebook: Como podem as empresas proteger os seus 
representantes?
Segundo o Barómetro de Reputação Online, 80% dos 
gestores portugueses não está associado a nenhum resultado 
considerado positivo, enquanto que este fenómeno afecta 
apenas 28% dos representantes internacionais.

4. O desafio para a boa reputação nas conversas “em tempo 
real”
O estudo da IMAGO – LLORENTE & CUENCA revela que 84% 
dos empresários portugueses tem uma presença neutra nas 
referências no Twitter, sendo que apenas 12% dos executivos 
são afectados por apreciações negativas.

 

  Cerca de 37% dos gestores
 portugueses enfrentam ameaças à sua 
reputação no YouTube

VISIBILIDADE

1. Os gestores do sector media são os mais visíveis nos 
espaços online
Enquanto que no caso das equipas de futebol a “marca” 
se impõe como a principal fonte de visibilidade, no caso 
do sector media são os seus representantes que gozam 
uma maior popularidade - em alguns casos com mais 
expressividade que as próprias empresas que representam. 

2. YouTube: Um espaço de grande visibilidade para os 
empresários desportivos
O YouTube é o único canal onde a visibilidade dos 
empresários desportivos portugueses supera os demais 
sectores.

 
3. Os gestores do sector telecomunicações e tecnologias de 

informação, os mais visíveis no Facebook
Nas redes sociais, os executivos do sector das 
telecomunicações e tecnologias de informação não só 
lideram o ranking dos representantes institucionais do TOP 
50 Euronext Lisbon, como registaram uma visibilidade 75% 
vezes superior à dos seus referentes internacionais. 

4. Media, infraestruturas e construção: Os sectores com os 
gestores mais referenciados no Twitter
Durante o período analisado, estes gestores, juntamente com 
os executivos dos sectores indústria e holdings, registaram 
um grande volume de menções no Twitter, contrastando 
com a baixa popularidade das suas empresas neste canal.
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A Internet tem vindo a tornar-se um contexto de 

operacionalização estratégica para as empresas, ao ser o 

espaço onde dois mil milhões de pessoas em todo o mundo 

conversam diariamente (segundo a União Internacional de 

Telecomunicações, Janeiro 2011). 

Portugal não é alheio a esta realidade: o consumo de 
novos media associados à Internet irá crescer quase 70%, 
segundo o Barómetro de Tendências 2011 do OberCom, no 

que respeita ao tempo que os consumidores dedicam a estas 

novas plataformas. É, sem dúvida, um indicador de viragem 

no panorama mediático português, e a certeza de que os 

espaços online terão um papel preponderante no futuro da 

informação e da comunicação.

O novo contexto comunicacional gera mudanças constantes e 

velozes. A realidade do mundo 1.0, sob a forma de “Internet 
enciclopédica”, deixou de fazer sentido num universo que 
se tornou cada vez interactivo, democrático e colaborativo. 

Baptizado por Tim O’Reilly, em 2005, a web 2.0 “é a mudança 

para uma Internet como plataforma, e um entendimento 

das regras para obter sucesso nesta nova plataforma. Entre 

outras, a regra mais importante é desenvolver aplicações que 

aproveitem os efeitos de rede para se tornarem melhores 

quanto mais usadas são pelas pessoas.” A terminologia 2.0 

popularizou-se e é hoje utilizada em diversas referências, 

implicando sempre uma atitude de viragem perante a web 

que privilegia a participação, a colaboração, a interacção e a 

transparência.

Os utilizadores de hoje exigem serviços capazes de ir para lá 
da mera informação; privilegiam conteúdos com mais valores 
acrescentado e acreditam nas mais-valias da partilha de 
conhecimento. Os canais 2.0 são o reflexo desta necessidade, 

ao oferecerem serviços personalizados para cada utilizador, 

com mensagens especializadas e dinâmicas sobre áreas de 

interesse.

As redes sociais converteram-se num dos canais de 

conversação mais importantes da web 2.0. De acordo com o 

estudo apresentado pela Exact Target, empresa líder no sector 

de Email Marketing, os utilizadores mais activos no Twitter 

têm três vezes mais capacidade de estimular a reputação 

online de uma marca que um consumidor comum. Além 

disso, sabe-se que os utilizadores de meios online consultam 

experiências e sugestões de outras pessoas sobre produtos 

e serviços, antes de optarem pela sua aquisição, factor que 

pode ser determinante para ganhar ou perder um cliente.

A importância de uma estratégia 
online

  A terminologia 2.0 popularizou-se e
 é hoje utilizada em diversas referências,
 implicando sempre uma atitude de 
viragem perante a web que privilegia a 
participação, a colaboração, a interacção 
e a transparência
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Desenvolver acções isoladas de participação nos espaços 

online sem ter em conta uma presença corporativa coerente 

e estruturada, tanto das marcas como dos colaboradores e 

executivos, não só impedirá a rentabilização máxima em 

termos de investimento nestes canais, como também poderá 

gerar efeitos contraproducentes.

Hoje em dia, as empresas devem implementar estratégias de 
comunicação online que sejam capazes de as integrar em 
pleno no fenómeno da web 2.0: explorar novos canais de 
comunicação, construir e gerir uma reputação institucional 
correcta, transparente e coerente, controlar os rumores em 
torno da empresa e detectar atempadamente crises nos 
espaços online. Por outro lado, é um passo fundamental na 

definição, difusão e posicionamento de mensagens e valores 

positivos em torno da empresa e dos seus serviços, e uma 

ferramenta de grande utilidade para melhor ouvir e conhecer 

o cliente. 

A presença online das instituições deve ser encarada como 

um activo a cuidar e valorizar, dada a sua influência no 

desempenho económico-financeiro e social das empresas.

  As empresas devem definir formas
 de estar na Internet que lhes permitam 
uma adaptação permanente aos seus 
objectivos de negócio
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O Barómetro de Reputação Online TOP 50 Euronext Lisbon 

analisa a presença das 501  maiores empresas cotadas na 

Bolsa de Valores de Lisboa, em comparação com os principais 

40 referentes internacionais, nos mais destacados espaços 

online. 

As empresas portuguesas analisadas no presente estudo 

foram:

TELECOMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
 Compta
 Glintt – Global Intelligent Tech
 Novabase
 PT Telecom
 Reditus 
 Sonaecom
 Zon Multimédia

MEDIA
 Cofina
 Grupo Media Capital
 Impresa

ENERGIA
 EDP – Energias de Portugal
 EDP Renováveis
 Galp Energia
 Ren

BANCA E SERVIÇOS FINANCEIROS
 BPI
 Millenium BCP
 Banco Espirito Santo
 Banco Popular
 Banco Santander Totta
 Banif

HOLDINGS, INVESTIMENTOS E GESTÃO DE PARTICIPADAS
 Estoril-Sol, SGPS
 Sonae Capital, SGPS
 Sonae, SGPS
 F. Ramada Investimentos
 Orey Antunes 
 Ibersol, SGPS
 Jerónimo Martins

INDÚSTRIA
 Altri
 Cimpor
 Corticeira Amorim
 Fisipe
 Inapa
 Lisgráfica

Barómetro de Reputação Online 
TOP 50 Euronext Lisbon

  As empresas foram analisadas
 segundo a visibilidade e notoriedade
 dos seus activos nos principais espaços
 online

1Nota: A análise final foi feita sobre 49 empresas, uma vez que uma das 
empresas abrangidas pelo estudo encontrava-se já em fase de liquidação.
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 Portucel
 Semapa
 Sonae Indústria
 Sumol Compal
 Vista Alegre Atlantis

INFRAESTRUTURAS E CONSTRUÇÃO
 Imobiliária Construtora Grão-Pará
 Martifer
 Mota Engil
 Teixeira Duarte
 Brisa
 Sacyr Vallehermoso

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÓVEL
 Sag Gest Soluções Automóvel
 Toyota Caetano Portugal

DESPORTO
 Benfica-Futebol
 Futebol Clube do Porto

 Sporting

As companhias acima referidas foram analisadas segundo 

critérios básicos de visibilidade e notoriedade online dos 

seus principais activos: website, posicionamento orgânico no 

Google, redes sociais (Facebook), User Generated Content 

Sites (no caso, o YouTube) e plataformas de microblogging 

(como é o exemplo do Twitter). Os resultados obtidos por 

cada empresa a título individual foram agrupados em 

diferentes sectores.

Para a avaliação comparativa foram analisadas as seguintes 

empresas internacionais:

TELECOMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
 Telefónica 
 France Telecom 
 Oracle 
 Indra 
 Cisco

MEDIA
 Groupo Prisa 
 Mediaset España Comunicación
 Axel Springer
 News Corp
 Abril

ENERGIA
 Petrobras – Petróleo Brasil 
 Repsol 
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 Iberdrola 
 Enel 
 BP

BANCA E SERVIÇOS FINANCEIROS
 Barclays
 BBVA 
 BNP Paribas 

HOLDINGS, INVESTIMENTOS E GESTÃO DE PARTICIPADAS
 3i
 Caesars Entertainment
 Corte Inglés
 Pão de Açúcar
 Globalia

INDÚSTRIA
 Coca-Cola 
 Danone 
 Sequana 
 Klabin 
 Cemex
 Lafarge
 Duratex
 Lladro
 Birla Acrylic
 G+J

INFRAESTRUTURAS E CONSTRUÇÃO
 Ferrovial 
 Andrade Gutiérrez 
 Odebrecht 
 Abertis 

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÓVEL
 Ricardo Perez Toyota

DESPORTO
 Manchester United  
 Real Madrid 

Para a análise, foi utilizado o URL do principal website da 

empresa e um conjunto de palavras-chave representativas da 

actividade de cada entidade.

CRITÉRIOS UTILIZADOS NA ANÁLISE

O presente estudo de reputação mede a visibilidade e 

notoriedade online das 50 maiores empresas cotadas na 

Euronext Lisbon, Bolsa de Valores de Lisboa (segundo o 

ranking da Euronext Lisbon), comparando as entidades 

nacionais a um total de 40 referentes internacionais no 

conjunto dos 9 sectores analisados.

  Para medir a notoriedade das
 empresas foi avaliada a importância e o
 tom das menções às empresas e aos seus
 principais activos



15

Foram utilizados os seguintes critérios de análise:

 ■ Presença – é quantificado o volume de artigos e outras 

informações em torno dos principais activos da empresa 

nos diferentes espaços online;

 ■ Influência – é calculada a capacidade de impacto e 

propagação destes artigos e informações noutros 

espaços. 

Por outro lado, para medir a notoriedade, foi avaliada a 

importância e o tom das menções às empresas e aos seus 

principais activos nos espaços online. 

ESPAÇOS DE ANÁLISE

Com o objectivo de ter mais e melhor informação sobre os 

diferentes componentes que contribuem para a notoriedade 

online de um activo, foram tidos em conta quatro espaços 

diferentes:

 ■ Rede textual – conteúdos de natureza hipertextual, 

acessíveis através dos motores de busca de notícias, 

blogues, fóruns, e outras informações, com especial 

atenção ao Google;

 ■ Espaço audiovisual – vídeos criados e publicados por 

utilizadores a título individual (User Generated Content 

Sites), em especial o YouTube;

 ■ Redes sociais – espaços de relação social cujo melhor e 

maior exemplo é o Facebook;

 ■ Microblogging “a tempo real” – mensagens curtas de 

grande actualidade e efemeridade, como é o caso do 

Twitter.

O BARÓMETRO EM NÚMEROS

* Ver gráfico Indicadores

FACTORES DE CORRECÇÃO

Para as empresas ou gestores que coincidem com termos 

genéricos, homónimos ou com várias conotações, foram 

tidos em conta factores de correcção de que são exemplos 

as ferramentas de correcção semântica, “clusterizadores” e 

outros serviços como Google Insights for Search ou Clusty.

Indicadores
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Resultados e conclusões

  Com a realidade da web 2.0 e
os requisitos reputacionais que daí 
advêm, muitas empresas começam a
compreender que não basta estar no 
primeiro resultado no Google

SOBRE AS EMPRESAS TOP 50 EURONEXT LISBON

NOTORIEDADE

1. 37% das 50 maiores empresas da Euronext Lisbon está 
associado a, pelo menos, um resultado negativo nas 
primeiras páginas de pesquisa do Google

Os motores de busca são, hoje em dia, o principal acesso à 

informação e, por conseguinte, é através deles que os clientes, 

stakeholders e o público em geral criam a primeira percepção 

sobre uma empresa. Com que imagem ficamos quando 
procuramos as empresas no Google?

A resposta a esta pergunta contém um importante elemento 

reputacional e recomenda uma análise àquilo que se diz e 

publica sobre uma empresa, os seus serviços e produtos, os 

seus gestores e as soluções que apresentam na Internet. 

Tal como acontece noutros países, a Internet tem em Portugal 
uma taxa de penetração que ronda os 50% da população, 
sendo o Google o site mais visitado pelos seus utilizadores. 
Este motor de busca é a primeira ferramenta utilizada para 

a procura de informação nos espaços online, e um elemento 

chave para a construção da nossa reputação institucional.

Há alguns anos atrás, o principal objectivo das empresas 

consistia apenas em posicionar o seu principal activo (a sua 

página web) nos primeiros resultados de pesquisa para as 

suas marcas e serviços. Contudo, com a realidade da chamada 

“web 2.0” e os requisitos reputacionais que daí advêm, muitas 

empresas começam a compreender que não basta estar no 

primeiro resultado no Google. Hoje em dia, a reputação das 
empresas depende muito mais da leitura que o utilizador 
faz do conjunto de resultados que Google apresenta, assim 
como do posicionamento dos activos corporativos face às 
palavras-chave associadas ao sector de actividade e negócio 
da empresa.

O Barómetro realizado pela IMAGO – LLORENTE & CUENCA 

revela que 37% das empresas TOP 50 Euronext Lisbon estão 

associadas a, pelo menos, um resultado negativo na primeira 

página do Google, isto é, nos primeiros 20 resultados de 

pesquisa.

* Ver gráfico 1

Relativamente aos referentes internacionais analisados, o 

mesmo fenómeno afecta 42% dessas empresas, o que denota 

um desafio a nível global. 

Como estão a responder as empresas a este fenómeno? 
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37%

63%

1. Referências positivas nos primeiros
20 resultados do Google

Um ou mais resultados
negativos 

Sem resultados
negativos 

As referências no Google proporcionam a oportunidade de 

as instituições estarem protegidas de ameaças reputacionais, 

ao propagarem e posicionarem mensagens e valores positivos 

que favorecem o modelo de negócio da empresa e a sua 

cultura corporativa.

No que diz respeito aos referentes internacionais, a análise 

realizada conclui que 97% das empresas consegue posicionar 

mais de 5 resultados positivos nos primeiros resultados do 

Google. Mais ainda, 24% destas empresas tem entre 17 a 20 

menções positivas associadas à marca ou produtos nesses 

primeiros resultados. No caso das entidades portuguesas, 

apenas 26% das empresas TOP 50 Euronext Lisbon consegue 

posicionar entre 5 a 8 resultados positivos, sendo 8 o maior 

número de referências positivas obtido. 

Ainda que as empresas portuguesas não sofram de uma 

ameaça concreta à sua reputação, o presente estudo alerta 

para a oportunidade que têm as empresas de protegerem 

a sua identidade no Google, convertendo resultados 

tendencialmente neutros em referências institucionais e 

menções positivas. 

2. 76% das empresas TOP 50 Euronext Lisbon não tem ainda 
presença oficial no YouTube

Depois do Google e do Facebook, o YouTube é, segundo 

Alexa.org, a terceira janela de informação mais importante 

para os utilizadores portugueses, o que lhe confere um 

papel de extrema relevância na hora de analisar e fortalecer 

a reputação das empresas na Internet. Devido ao volume 
de actividade (a cada minuto são carregadas 35 horas de 
vídeos em todo o mundo nesta plataforma), existe uma 
grande exposição das marcas ao serem referenciadas neste 
espaço, não só em termos de visibilidade dos seus próprios 

  Ainda que as empresas portuguesas
 não sofram de uma ameaça concreta à 
sua reputação, o Barómetro alerta para
 a necessidade de protecção da identidade 
digital no Google

2. Empresas sem canais oficiais no YouTube

Empresas Top 50 Euronext
Lisbon

Referentes Internacionais

76%

17%

3. Empresas com referências positivas nos
primeiros 20 resultados do YouTube

71%

90%

Empresas Top 50
Euronext Lisbon

Referentes
Internacionais



  

18

conteúdos, como também de todas as outras informações 
geradas pelos utilizadores (experiência de clientes, notícias 
de terceiros, opiniões, queixas, etc.).

De acordo com a pesquisa realizada pelo Barómetro da 

IMAGO – LLORENTE & CUENCA, o YouTube é actualmente 

uma grande oportunidade que está subaproveitada pelas 

empresas portuguesas. 

O estudo revela que 76% das empresas do TOP 50 Euronext 

Lisbon não conta ainda com um canal oficial no YouTube, 

quando apenas 17% dos referentes continuam ausentes deste 

espaço.

* Ver gráfico 2

Contudo, é fundamental referir que, enquanto 65% dos 

referentes internacionais está exposto a menções negativas 

neste canal, apenas 43% das empresas nacionais é afectada 

por este fenómeno. O facto mais preocupante no caso de 

Portugal é que 12% das empresas TOP 50 Euronext Lisbon 

vê-se ameaçada por 3 ou 5 resultados negativos no YouTube. 

Segundo a análise efectuada neste estudo, não foram 

identificadas estratégias de comunicação online centradas no 

fortalecimento e protecção corporativas. Este facto denota-

se, entre outros factores, pela falta de conteúdos positivos 

intencionalmente criados para a melhoria na reputação das 

empresas.

Existe, isso sim, um posicionamento involuntário de resultados 

positivos, uma vez que 71% das empresas portuguesas 

analisadas registaram pelo menos um resultado favorável à 

sua reputação no YouTube. O mesmo fenómeno abarca 90% 

dos referentes internacionais. A diferença de resultados pode 

explicar-se, em grande parte, pela existência de estratégias 

de presença no YouTube focadas nas marcas e serviços 

corporativos, favorecendo a criação de conteúdos positivos.

* Ver gráfico 3

A criação e manutenção de um canal próprio (ou vários, 
dependendo das necessidades e objectivos da estratégia 
de comunicação), é um ponto de partida fundamental para 
difundir e posicionar conteúdos favoráveis às marcas e 
aos serviços, capazes de proteger a empresa de ameaças 
externas e fortalecer a sua reputação online. Este aspecto 

é de extrema importância num contexto como o português, 

uma vez que os utilizadores exprimem referências positivas (e 

negativas) das principais empresas do país.

 O Barómetro revela que 76% das
empresas portuguesas não tem ainda 
um canal oficial no YouTube, quando
 apenas 17% dos referentes internacionais 
continuam ausentes deste espaço
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3. Empresas do TOP 50 Euronext Lisbon e estratégias de 
comunicação no Facebook  

Segundo o site SocialBakers, mais de 74% dos utilizadores 

de Internet em Portugal tem uma conta no Facebook. Este 

dado, juntamente com os mais de 700 milhões de utilizadores 

registados nesta rede a nível mundial, é uma constatação 

clara de que o Facebook é um espaço de encontro e diálogo 

online por excelência. Um diálogo amplo, no qual marcas e 

empresas se convertem em páginas, grupos ou perfis que 

procuram captar novos públicos e fidelizar clientes através da 

aproximação a valores comuns. 

Como associam as empresas portuguesas esta realidade 
social ao fortalecimento da sua reputação no Facebook?

Segundo a análise do Barómetro da IMAGO – LLORENTE & 

CUENCA, 51% das empresas TOP 50 Euronext Lisbon não tem 

nenhum resultado positivo no que diz respeito a referências 

institucionais no Facebook, quando 91% dos referentes 

internacionais registaram pelo menos uma menção positiva 

nesta rede social. 

A ausência de uma estratégia de protecção corporativa no 
Facebook tem repercussões na forma como a reputação fica 
ameaçada no seio de grupos e páginas de fãs, gerando uma 
percepção errada – e às vezes negativa - sobre as empresas.

O estudo revela que 33% das empresas portuguesas têm pelo 

menos um resultado negativo no Facebook. Este fenómeno, no 

caso dos referentes internacionais, afecta 27% das empresas 

analisadas. Um dado especialmente preocupante refere-se a 

um conjunto de 6% de empresas TOP 50 Euronext Lisbon, que 

têm entre 7 a 12 referências negativas no Facebook.

* Ver gráfico 4

Este cenário pode igualmente dever-se à ausência oficial que 

a maioria das empresas portuguesas tem nesta rede social. 

De acordo com os resultados apurados, 57% das empresas 

TOP 50 Euronext Lisbon não têm nenhum tipo de canal oficial 

no Facebook, enquanto 85% dos referentes internacionais 

analisados já tem pelo menos um espaço próprio (página, 

grupo ou perfil). 

* Ver gráfico 5

4. Twitter: A presença neutra das empresas e as oportunidades 
reputacionais

Embora sem a magnitude do Facebook, o Twitter conta 

já com 200 milhões de utilizadores em todo o mundo, e é 

tido como a mais importante plataforma de microblogging 

ao proporcionar diálogos “em tempo real”. É considerada a 

33%

27%

Empresas Top 50
Euronext Lisbon

Referentes
Internacionais

4. Empresas com ameaças reputacionais
no Facebook

5. Empresas com presença oficial no Facebook

Empresas Top 50 Euronext
Lisbon

Referentes Internacionais

43%

85%

6. Apreciações no Twitter sobre as
empresas Top 50 Euronext Lisbon

Considerações positivas

Outras considerações

35%

65%
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“agência noticiosa” de excelência na era da web 2.0, e é um 
dos espaços de reputação mais influentes na Internet. No 

Twitter, marcas, empresas, personalidades, utilizadores a título 

individual e colectivo têm capacidade de dialogar e estar em 

contacto de forma horizontal e com um alcance global.

Em Portugal, o Twitter ainda se encontra numa fase de 

crescimento. Contudo, já se tornou um canal privilegiado 

através do qual é possível aceder a informações em “primeira 

mão”, em tempo real, e sem necessidade de intermediários, 

fenómeno que tem revolucionado o conceito e a velocidade 
das notícias, as opiniões e a própria reputação das empresas 
e das marcas. O Twitter é um espaço onde se partilham 

experiências de serviços, produtos e marcas, o que representa 

uma excelente oportunidade (quando se fala bem dos nossos 

serviços) ou uma inesperada ameaça (quando se “viralizam” 

os rumores que nos afectam negativamente).

Perante esta situação, as empresas estão cada vez mais a 

apostar em estratégias de comunicação capazes de fortalecer 

o seu relacionamento com stakeholders no Twitter, como 

um mecanismo preventivo perante ameaças ou rumores que 

possam surgir pela informação divulgada neste espaço online.

O estudo da IMAGO – LLORENTE & CUENCA evidencia que o 

mercado português não é indiferente a esta tendência global 

e que há de facto um leque de oportunidades que as empresas 

nacionais devem saber aproveitar.

Durante o período analisado, 65% das empresas TOP 50 

Euronext Lisbon foram mencionadas no Twitter de forma 

neutra. Estas menções têm interesse reputacional para as 

empresas, contudo não se traduzem verdadeiramente em 

valor acrescentado para a sua imagem corporativa. 

A mesma análise conclui que 35 % das empresas portuguesas 

avaliadas estão associadas a uma menção positiva, ainda que, 

na sua maioria, geradas de forma involuntária.

* Ver gráfico 6 

Em contrapartida, 45% dos referentes internacionais têm 

menções positivas aos seus produtos e/ ou serviços, devido, 

entre outros factores, a uma presença oficial neste espaço. 

Apenas 23% das empresas internacionais não tem ainda um 

canal próprio no Twitter, enquanto que, em Portugal, este 

valor sobe para os 73%

* Ver gráfico 7.

  A análise conclui que 35% das
empresas portuguesas avaliadas estão
associadas a uma referência positiva, 
ainda que, na sua maioria, gerada de
forma involuntária
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VISIBILIDADE

1. Desporto, o sector mais visível nos espaços online 
portugueses
Nem todos os mercados têm SAD’s (Sociedade Anónima 

Desportiva) cotadas em Bolsa. Por este motivo, o paradigma 

português é especialmente interessante, ao permitir 

evidenciar como a definição de uma estratégia de presença 

online é capaz de repercutir a reputação de uma entidade no 

âmbito offline. De facto, as SAD’s dos três clubes de futebol 

cotadas na Euronext Lisbon constituem as entidades com 

maior visibilidade nos espaços online portugueses.

Segundo a análise realizada no Barómetro de Reputação 

Online da IMAGO – LLORENTE & CUENCA, a visibilidade do 

sector desporto é bastante semelhante à dos seus referentes 

internacionais, registando um índice global de 8,41 face aos 

10,27 correspondentes. Esta visibilidade, sobretudo devido à 

fidelização dos seus públicos (assim como à sua popularidade 

espontânea), constitui um exemplo interessante para extrair 

conclusões que podem ser aplicadas a outros sectores. 

As empresas do sector energético ocupam o segundo lugar 

do Barómetro, ainda que neste caso se registe uma diferença 

bastante considerável face aos referentes internacionais, com 

3,5 vezes menos de visibilidade nos espaços online (e três 

vezes menos que o sector desporto nacional). 

* Ver gráfico 8

Os restantes sectores analisados têm uma visibilidade 

bastante baixa, sendo o sector distribuição automóvel o 

mais “ausente”, juntamente com o de holdings e gestão de 

participadas. É um dado interessante, uma vez que este último 

sector tem uma visibilidade online 40 vezes inferior aos 

referentes internacionais, facto que evidencia o grande fosso 

que existe entre as tendências mundiais e a realidade das 

empresas portuguesas. Um fenómeno similar ocorre entre os 

sectores media, telecomunicações e indústria, que em termos 

globais têm uma visibilidade online altamente consolidada, 

contrariamente ao verificado no caso nacional.

2. Visibilidade nas redes sociais e no Twitter: um caminho a 
percorrer

Tal como já foi mencionado, a importância de uma rede social 

tão relevante como o Facebook salvaguarda e fortalece a 

reputação institucional de qualquer empresa. 

De acordo com os resultados apurados pelo Barómetro da 

IMAGO – LLORENTE & CUENCA, a qualidade da presença das 

empresas portuguesas no Facebook é acompanhada de uma 

baixa visibilidade nos espaços online.

7. Empresas com conta oficial no Twitter

Empresas Top 50 Euronext
Lisbon

Referentes Internacionais

27%

77%

8. Visibilidade das empresas Top 50 Euronext Lisbon
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Como verificado anteriormente na apreciação global, o sector 

desporto foi o mais representativo tanto no Facebook como 

no Twitter, sendo apenas 15% menos visível nestes espaços 

que os seus referentes internacionais. 

* Ver gráfico 9

Os restantes sectores analisados são 20 vezes menos visíveis 

que os seus referentes internacionais no Facebook, adquirindo 

um índice de presença online semelhante à categoria de 

“invisibilidade”. 

Tal como foi observado noutros canais, as SAD’s de futebol 

também lideram o ranking no que diz respeito à visibilidade 

nas conversas “em tempo real” (no Twitter) durante o período 

analisado, registando um índice apenas 13% menos notável 

que os seus referentes internacionais. 

Ao contrário daquilo que foi verificado no Facebook, no 

Twitter, o segundo sector mais visível é referente a empresas 

do sector telecomunicação e tecnologias de informação, 

superando assim as energéticas. Contudo, é de salientar que 

a sua presença é sete vezes menor quando comparada com o 

contexto internacional.

* Ver gráfico 10

Tanto no Facebook como no Twitter, o estudo da IMAGO – 

LLORENTE & CUENCA revela que as empresas portuguesas 

estão perante um grande desafio no que respeita à sua 

visibilidade institucional nos espaços online, com um caminho 

ainda longo a percorrer para alcançarem as tendências 

internacionais.

3. Do total das empresas analisadas, apenas duas portuguesas 
aparecem entre as 20 mais visíveis nos espaços online

Tendo em conta as diferenças de visibilidade já verificadas 

entre as empresas TOP 50 Euronext Lisbon e os seus 

referentes internacionais, era expectável que, do conjunto das 

empresas analisadas (nacional e internacionalmente), apenas 

duas portuguesas figurassem entre as 20 mais visíveis nos 

espaços online. Sendo o sector desporto o mais visível entre 

as entidades nacionais, também não é surpreendente que 

sejam as SAD’s desportivas as que melhor se posicionam no 

ranking. 

A SAD do Porto, no 11º lugar, é um exemplo da correspondência 

entre a notoriedade institucional off e online e põe em 

evidência que uma empresa (neste caso, uma equipa de 

futebol) pode ter uma visibilidade na Internet capaz de 

reforçar e potenciar a sua reputação corporativa, estando 

alinhada com as principais tendências de comunicação online 

  A SAD do Porto, em 11º lugar, é
 um exemplo da correspondência entre a
 notoriedade institucional off e online
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utilizadas a nível mundial. Semelhante consideração poderá 

tecer-se sobre a SAD do Sporting, que ocupa o 19º lugar da 

lista.

* Ver gráfico 11

As conclusões que podem extrair-se deste ranking apontam 

no sentido de uma evidente discrepância entre as principais 

empresas portuguesas e os seus referentes internacionais.

As estratégias de comunicação orientadas segundo critérios 
de reputação nos espaços online continuam a ser o maior 
desafio que se apresenta às empresas portuguesas, segundo 

os resultados obtidos no presente Barómetro. Excluindo a 

visibilidade involuntária em alguns distintos canais, o estudo 

demonstra a ausência de acções focadas no posicionamento 

estratégico de mensagens-chave. As empresas portuguesas 
que ainda não têm uma política de relacionamento activa 
para além de não tirarem proveito das oportunidades de 
negócio possibilitadas no âmbito online, estão expostas 

a ameaças reputacionais decorrentes da falta de uma 

identidade digital que contribua para a fidelização dos seus 

públicos estratégicos.

10. Visibilidade no Twitter por sectores
de actividade
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  Tanto no âmbito offline como no
online, os comentários que se fazem
sobre os gestores das empresas podem
ser cruciais para a imagem corporativa 
da entidade que representam

SOBRE OS EXECUTIVOS

Os executivos das empresas – Presidentes do Conselho de 

Administração e Presidentes da Comissão Executiva, os 

mais relevantes entre outros -, constituem um conjunto de 

activos intangíveis complementares às marcas e serviços 

de uma empresa em termos de reputação e imagem 

institucional. Tanto no âmbito offline como no online, as 

menções e considerações que se tecem sobre os gestores 

das empresas podem ser cruciais para a construção de uma 

percepção sobre uma organização; tomemos como exemplo 

os casos paradigmáticos de Steve Jobs e Bill Gates, figuras 

institucionais com um valor decisivo na edificação da imagem 

corporativa da Apple e da Microsoft, respectivamente. 

Conscientes deste fenómeno, e da constante exposição 
mediática à qual estão sujeitos os seus executivos, as 
principais empresas mundiais estão a apostar na integração 
de estratégias de comunicação, protecção e promoção 
reputacional destas personalidades, sempre em associação 
com os valores corporativos das entidades que representam. 
O contexto online não é alheio a este processo e, ao contrário 

do que se possa pensar, tornou-se num espaço de excelência 

para temas e referências de extrema importância para a 

reputação das empresas.  

De acordo com estas considerações, o Barómetro de 

Reputação Online desenvolvido pela IMAGO – LLORENTE & 

CUENCA inclui uma análise aos principais porta-vozes das 

empresas TOP 50 Euronext Lisbon, com a finalidade de avaliar 

a sua reputação na Internet e a repercussão da sua identidade 

digital na imagem da empresa que representam.

NOTORIEDADE

1. 55% dos porta-vozes das empresas TOP 50 Euronext 
Lisbon estão expostos a pelo menos um resultado negativo 
nos primeiros 20 resultados do Google

Enquanto que as ameaças reputacionais no Google atingem 

37% das empresas portuguesas, no que diz respeito aos 

seus empresários, este valor aumenta para os 55%. A grande 

visibilidade e exposição mediática dos executivos das 

empresas expõe estas pessoas a referências que nem sempre 

são positivas e que podem vir associadas a temas prejudiciais 

à sua reputação individual e à imagem da empresa que 

representam. 

O valor deste índice supera em 19% o resultado alcançado 

pelos empresários internacionais analisados, no que diz 

respeito ao volume de resultados negativos nas primeiras 

páginas de pesquisa do Google. 

* Ver gráfico 12
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É igualmente preocupante o facto de 42% dos empresários 

TOP 50 Euronext Lisbon estarem associados a 3, 4 ou 5 

referências negativas nos primeiros 20 resultados no Google, 

quando se procura pelo seu nome. 

Segundo a análise da IMAGO – LLORENTE & CUENCA, este 

cenário evidencia o facto de grande parte das empresas 

portuguesas ainda não estar a desenvolver estratégias de 

identidade digital que lhes permitam fazer frente ao desafio 

reputacional num contexto online.

2. 37% dos gestores está perante ameaças à sua reputação 
no YouTube

Devido à exposição mediática que estes cargos pressupõem, 

os gestores costumam ter presença (ainda que involuntária) 

nos canais multimédia, através de vídeos associados a 

notícias, depoimentos dados à imprensa, acções de formação, 

apresentação de resultados das empresas, ou outro tipo de 

declarações públicas. O risco que decorre desta presença 
involuntária reside no facto de que nem as empresas nem 
os seus representantes podem, assim, fazer uma utilização 
e gestão estratégica da qualidade dessa presença, 
especialmente no que tem que ver com resultados que 
possam surgir no YouTube associados à pesquisa pelo seu 
nome.

No que diz respeito aos empresários TOP 50 Euronext 

Lisbon, o estudo revelou que 37% destes representantes está 

associado a pelo menos um resultado negativo quando se 

pesquisa pelo seu nome no YouTube. Este fenómeno apenas 

afecta 27% dos empresários das entidades internacionais. Por 

outro lado, ao contrário daquilo que ocorre em Portugal, 93% 

dos empresários internacionais está associado a referências 

positivas, enquanto que para 55% das empresas nacionais 

prevalecem os conteúdos considerados neutros.

* Ver gráfico 13

  É preocupante o facto de 42% dos
 gestores portugueses estarem associados 
a 3, 4 ou 5 referências negativas nos 
primeiros 20 resultados no Google,
 quando se procura pelo seu nome
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A ausência de estratégias claras de protecção nesta plataforma 

reflecte-se também no facto de 98% dos empresários 

analisados não terem um canal próprio que reforce a sua 

reputação individual neste espaço.

 

3. Facebook: Como podem as marcas proteger os seus 
representantes?

Num dos espaços online mais relevantes actualmente, o 

estudo identificou que os gestores portugueses não só estão 

ausentes, como, quando se encontram, não preenchem os 

requisitos estratégicos para o fortalecimento da reputação da 

entidade que representam. 

Pela análise realizada conclui-se que 80% dos empresários 

portugueses avaliados não estão veiculados a referências 

positivas nestes espaços, enquanto que o mesmo fenómeno 

afecta apenas a 28% dos representantes internacionais. Por 

outro lado, 29% dos empresários TOP 50 Euronext Lisbon 

está perante algum tipo de ameaça no Facebook, sendo que, 

no contexto internacional, este índice afecta apenas 15% dos 

executivos.

* Ver gráfico 14

As mesmas considerações se depreendem da “presença 

preventiva” que têm os empresários internacionais nestes 

espaços, que desenvolvem cada vez mais acções de identidade 

digital. Enquanto que 20% dos executivos internacionais 

já têm uma presença própria no Facebook, apenas 6% dos 

representantes nacionais analisados optaram pela mesma 

táctica. 

4. O desafio de uma boa reputação “em tempo real”

Uma conclusão semelhante se encontra no caso do Twitter: 

ainda que sejam mencionados diversas vezes devido a 

referências noticiosas ou declarações públicas, este tipo 

de presença não aporta valor acrescentado à estratégia de 

comunicação e valores corporativos, sendo que este facto 

pode inclusivamente afectar a reputação das empresas. 

O Barómetro da IMAGO – LLORENTE & CUENCA revelou 

que 84% dos representantes das empresas TOP 50 Euronext 

Lisbon têm uma presença neutra nas referências “em tempo 

real”, e 12% estão directamente associados a considerações 

negativas durante o período analisado. Apenas 4% dos 

empresários portugueses têm menções que podem ser 

consideradas positivas neste espaço.

* Ver gráfico 15

  As conclusões revelam que 80% 
dos gestores portugueses avaliados não 
estão associados a referências positivas 
nas redes sociais
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Comparativamente, 28% dos homólogos internacionais 

registaram um volume de referências positivas e apenas 3% 

obtiveram apreciações negativas. 

Uma vez mais, consideramos que a existência de um canal 
próprio influencia a difusão de conteúdos estratégicos 
associados à reputação dos empresários e das marcas. Nesse 

sentido, 18% dos referentes internacionais contam já com um 

canal próprio no Twitter, enquanto apenas 2% dos empresários 

portugueses analisados dispõem de uma identidade própria 

nesta plataforma de microblogging.

VISIBILIDADE

1. Os gestores do sector media são os mais visíveis nos 
espaços online

Ao contrário daquilo que observámos relativamente às 

empresas, onde o sector desporto é o mais notável, no que 

diz respeito à visibilidade dos representantes institucionais 

das empresas analisadas, concluímos que o sector media é o 

mais visível – ainda que o nível de popularidade seja metade 

daquele que apresentam os referentes internacionais. 

Neste sentido, enquanto que no caso das equipas de futebol 

a marca se impunha como principal fonte de visibilidade, no 

caso do sector media são as personalidades administrativas 

que gozam de uma maior presença, algumas vezes muito 

acima das empresas que representam.

* Ver gráfico 16

Analisada em diferentes espaços online, a grande visibilidade 

conferida ao sector media decorre sobretudo das referências 

encontradas no Facebook e no Twitter. 

Por outro lado, desperta a atenção o facto do sector 

infraestruturas e construção (o segundo maior em termos de 

visibilidade) superar os seus referentes internacionais, pondo 

em evidência o valor que têm os seus porta-vozes no que 

respeita à reputação da empresa. 

Os dados do estudo assinalam que, de forma geral, a visibilidade 

dos gestores portugueses é maior que a das empresas que 

representam, especialmente quando comparados com os 

executivos internacionais. 

2. Youtube: Um espaço com grande visibilidade para os 
empresários desportivos

Tal como observado no caso das empresas, o YouTube é o 

único espaço online onde os empresários desportivos TOP 

50 Euronext Lisbon superam os demais sectores. Nesta 
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ordem, seguem-se os sectores de media, telecomunicações e 

tecnologias de informação e indústria. Este cenário contrasta, 

por ser precisamente o oposto, com a notoriedade das 

empresas dos três sectores que é muito baixa, e evidencia a 

grande importância que os empresários destes sectores têm 

no fortalecimento da reputação corporativa das respectivas 

instituições. 

A visibilidade dos gestores enquanto figuras públicas de 
grande influência social, económica e politica é um sinal 
claro da necessidade das suas empresas implementarem 
estratégias capazes de uma gestão eficazes e assertivas.
* Ver gráfico 17

3. Os gestores do sector telecomunicações e tecnologias de 
informação, os mais visíveis no Facebook

Relativamente às redes sociais, os gestores do sector 

telecomunicações e tecnologias de informação não só 

lideram o ranking TOP 50 Euronext Lisbon, como têm uma 

popularidade 75% vezes superior a dos seus concorrentes 

internacionais. Um fenómeno semelhante ocorre com 

os empresários portugueses do sector infraestruturas e 

construção, cuja popularidade no Facebook é quatro vezes 

maior que a observada nos homólogos internacionais. 

* Ver gráfico 18

A segmentação da visibilidade por canais revela a ausência 

de estratégias de reputação homogéneas dos gestores nestes 

meios. Por outro lado, evidencia a necessidade de actuação e 

gestão estratégicas nestes espaços que são mais “sensíveis” 

à opinião pública. 

4. Media, Infraestruras e construção: Sectores com os 
empresários mais mencionados no Twitter

Nas “conversas em tempo real” analisadas no Twitter, a 

representatividade dos executivos dos sectores media 

e infraestruturas e construção superou em larga escala 

a visibilidade dos restantes gestores. Durante o período 

analisado, os empresários dos referidos sectores, juntamente 

com os de indústria e holdings, registaram o maior nível de 

menções no Twitter, contrariamente à baixa representatividade 

das suas empresas neste canal.

* Ver gráfico 19

A análise realizada permitiu concluir que os empresários dos 

sectores indústria e holding têm maior visibilidade no Twitter 

que os representantes internacionais. Contudo, a grande 

visibilidade destas personalidades tem um carácter claramente 

involuntário, uma vez que apenas 2% dos executivos têm um 

canal próprio no Twitter. 

  A visibilidade dos gestores enquanto
figuras públicas de grande influência 
social, económica e política, é um sinal 
claro da necessidade das suas empresas
 implementarem estratégias de reputação 
eficazes e assertivas
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Outro aspecto que ressalta tem que ver com a reduzida 

visibilidade dos representantes dos sectores banca e serviços 

financeiros e desporto, comparativamente com os seus 

referentes internacionais, que gozam de grande popularidade 

neste canal online.
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  A falta de uma estratégia de presença
 online para a identidade corporativa,
 marca e executivos de uma organização
 pode repercutir-se negativamente na
 forma como as pessoas entendem a
 empresa e a sua actividade

A comunicação online como 
uma ferramenta decisiva

Os resultados obtidos neste primeiro Barómetro de Reputação 

Online TOP 50 Euronext Lisbon reflectem o longo caminho 

que as empresas portuguesas têm ainda a percorrer no 

desenvolvimento de canais de comunicação 2.0, já utilizados 

com sucesso por várias entidades internacionais. 

A falta de uma estratégica de presença online para a 
identidade corporativa, marca e executivos de uma 
organização pode repercutir-se negativamente na forma 
como as pessoas entendem a empresa e a sua actividade. 
Na verdade, a imagem institucional e corporativa pode ver-

se afectada no médio prazo. Consideramos que as empresas 

devem desenvolver estratégias de Comunicação Online 

adequadas à sua realidade e objectivos de negócio, tendo em 

consideração os seguintes aspectos:

 ■ Uma identidade corporativa com boa reputação  - criar 

activos que permitam a difusão de mensagens e valores 

positivos nos espaços online da empresa;

 ■ Liderança face aos concorrentes – estar na vanguarda e 

não ficar para trás na criação de novas metodologias de 

negócio e de relação com o cliente;

 ■ Novos diálogos – os canais de comunicação 2.0 

permitem interagir com os utilizadores, conhecer as suas 

necessidades e torná-los mais próximos das empresas e 

das marcas. 

 ■ Protecção da imagem institucional – a monitorização e a 

escuta activa das referências sobre a empresa e os seus 

gestores, administradores e colaboradores permitem 

minimizar e, em alguns casos, prevenir eventuais crises 

que se possam gerar nos espaços online.

 ■ É quantificável – dispõe de mecanismos de avaliação 

simples e fiáveis. 

 ■ É rentável – em tempos de crise, a Internet pode ser 

uma alternativa directa e economicamente viável para 

as empresas conseguirem chegar aos seus públicos e 

clientes. Por outro lado, a comunicação online pode 

ainda oferecer a oportunidade de expansão para novos 

mercados, que se tornam mais próximos devido às mais 

recentes inovações tecnológicas e sociais.
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O OBSERVATÓRIO DE REPUTAÇÃO ONLINE DA 

LLORENTE & CUENCA

Consciente do desafio que representa a Internet para as 

empresas na hora de elaborar uma estratégia eficaz de 

comunicação, o Observatório de Reputação Online é uma 

iniciativa da d+i LLORENTE & CUENCA que tem como 

objectivo o acompanhamento constante e periódico da 

presença das empresas nos espaços online, assim como a 

avaliação de diferentes sectores de actividade e qualidade de 

resposta perante clientes e stakeholders dentro de cada área 

de negócio.

O Observatório tem por base um sistema completo de 

monitorização que permite extrair dados referentes ao 

impacto, presença e abrangência dos activos online tangíveis 

(serviços e canais utilizados pelas marcas na web) e intangíveis 

(marcas, empresários, categorias de produtos, serviços, etc.) 

relativos a uma organização ou a um sector de actividade. 

Para isso, o Observatório de Reputação Online conta com 

diferentes ferramentas que facilitam o rastreio, localização, 

pesquisa e compilação de referências e informações, fazendo 

igualmente uma análise ao longo do tempo. Os conteúdos 

recolhidos e analisados provêm de diferentes espaços: meios 

de comunicação, redes sociais, fóruns, blogosfera, User 

Generated Content Sites, motores de busca, entre outros 

espaços.

A constante pesquisa permitiu que, desde 2008 tenham 

sido realizados mais de 14 estudos sobre reputação online 

de grandes empresas internacionais: Barómetro Online de 

Popularidade IBEX 35 (Espanha), Barómetro de Presença 

Online INMEX (México), Barómetro de Presença Online 

TOP 50 Peru (Peru), Barómetro de Presença Online de BVC 

(Colômbia), Relatório da Mineradora Peruana e os seus activos 

  A constante pesquisa permitiu que,
desde 2008, tenham sido realizados mais
de 14 estudos sobre reputação online de
grandes empresas internacionais
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de Responsabilidade Social Corporativa na Internet, Relatório 

do Sector Financeiro e Segurador do Panamá: Reputação no 

Mundo 2.0 (Panamá), Barómetro de Presença Online TOP 30 

BQV (Equador), Barómetro de Notoriedade Online TOP 85 

Espanha, Barómetro de Presença Online TOP 50 Argentina, 

Pesquisa de Reputação Online TOP 20 Brasil, Barómetro de 

Presença Online Emissoras BMV 2010 (México), Barómetro de 

Visibilidade e Notoriedade Online TOP 50 (Peru), Barómetro 

de Visibilidade e Notoriedade Online TOP 50 Colombia.

A VISÃO DA COMUNICAÇÃO ONLINE DA

IMAGO - LLORENTE & CUENCA

A Internet é um espaço de grandes oportunidades 
de comunicação e negócio para as empresas e 
organizações. Tendo como ponto de partida esta ideia, na                                           

IMAGO – LLORENTE & CUENCA acreditamos que é preciso 

tirar o máximo partido destas oportunidades e minimizar 

os eventuais riscos que possam ser gerados nos espaços 

online. A Internet permite não só que se esbatam barreiras 
– sobretudo espaciais e temporais –, como também é capaz 
de aproveitar ao máximo as sinergias dentro e fora das 
organizações, assim como é uma ferramenta eficaz para uma 

melhor gestão da reputação corporativa de uma empresa. 

Na IMAGO – LLORENTE & CUENCA acreditamos que as 

empresas devem marcar a sua presença nestes espaços online, 

escutando e participando em diferentes canais. Essa forma 
de participar deve estar sempre alinhada com os modelos 
de comunicação corporativa e os objectivos de negócio. O 

nosso objectivo é ajudar os nossos clientes na definição deste 

caminho, o qual exige uma aprendizagem constante.

A nossa visão da comunicação:

 ■ Comunicar, com que objectivo? 

Na comunicação online, a nossa meta é formar opiniões 

favoráveis aos valores corporativos que queremos para 

uma marca, isto é, sermos capazes de influenciar e marcar 

a opinião pública.

 ■ Construir um modelo estratégico
O modelo da IMAGO – LLORENTE & CUENCA permite 

analisar diferentes áreas de gestão que concorrem na 

construção da reputação online de uma empresa. 

 ■ Construir um modelo metodológico
A Comunicação online exige um sistema completo de 

trabalho; faseado, coerente e permanente.
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Consultoria líder



Sobre a IMAGO-LLORENTE & CUENCA

A IMAGO-LLORENTE & CUENCA é uma das principais empresas de consultoria em comunicação estratégica no mercado 
português. A nova insígnia, fruto do recente acordo entre as duas consultoras, oferece serviços de primeira qualidade nas áreas 
de comunicação corporativa, comunicação financeira, comunicação online, comunicação de crise, responsabilidade corporativa 
e assuntos públicos. 

Com mais de vinte anos de actividade, a IMAGO tem vindo a acompanhar a evolução da economia portuguesa, estando envolvida 
nas estratégias de comunicação dos momentos mais importantes de várias empresas de referência, desde privatizações e 
outras operações financeiras, a processos de internacionalização, reestruturações, lançamentos de marcas, etc., sempre com o 
objectivo de fazer da comunicação um instrumento de gestão eficaz e adaptado aos objectivos de negócio. Em 2010 ganhou 
o prémio de Melhor Agência de Comunicação da revista Marketeer.

Por sua vez, a LLORENTE & CUENCA é a primeira consultora de comunicação da Península Ibérica e América Latina, tem cerca 
de 300 colaboradores e está presente com escritórios próprios em Barcelona, Bogotá, Buenos Aires, Lima, Madrid, México, 
Panamá, Pequim, Quito e Rio de Janeiro, actuando ainda através de empresas afiliadas na Bolívia, Chile, Venezuela, Uruguai 
e em Portugal. 

A consultora, fundada em 1995, presta serviços em 12 áreas de especialização: comunicação estratégica, comunicação financeira, 
comunicação online, comunicação de crise, assuntos públicos, comunicação de litígios, comunicação de reestruturações, 
comunicação política e eleitoral, responsabilidade corporativa comunicação de energia, comunicação de saúde e comunicação 
interna.

Equipa de profissionais da IMAGO – LLORENTE & CUENCA

Carlos Matos, Director-geral da IMAGO - LLORENTE & CUENCA
carlos.matos@imago.pt

Madalena Martins, Directora-geral da IMAGO - LLORENTE & CUENCA
madalena.martins@imago.pt

Adolfo Corujo, Sócio e Director Sénior de Comunicação Online na LLORENTE & CUENCA 
acorujo@llorenteycuenca.com

Juan Carlos Gozzer, Director de Comunicação Online na LLORENTE & CUENCA
para América Latina e Portugal
jcgozzer@llorenteycuenca.com

Ana Franco Gil, Consultora de Comunicação Online
ana.gil@imago.pt

IMAGO – LLORENTE & CUENCA
Rua do Fetal, 18
2714-504 Sintra, Portugal
+351 21 923 9700

www.imago.pt
www.llorenteycuenca.com
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As informações constantes desta publicação não constituem, de modo algum, uma oferta, solicitação ou recomendação de compra ou de venda 
de aplicações ou de compromisso em qualquer outra transacção. A NYSE Euronext, os seus directores, empregados ou agentes não garantem, de 
modo expresso ou implícito, nem podem ser responsabilizados pela exactidão, completude, adequação, clareza, veracidade, actualidade, exactidão, 
pormenor e fidelidade das informações contidas nesta publicação, declinando expressamente qualquer responsabilidade que daí decorra. Nenhuma 
informação contida ou à qual seja feita referência nesta publicação pode ser considerada como criadora de direitos ou de obrigações. A criação de 
direitos e de obrigações referentes a instrumentos financeiros que são negociados nos mercados operados pelas filiais da NYSE Euronext só podem 
resultar das regras da empresa em questão. A NYSE Euronext encoraja que os investidores formem a sua própria opinião quanto à oportunidade e à 
pertinência de efectuar qualquer investimento e recomenda que não tomem nenhuma decisão baseando-se nas informações contidas nesta publicação 
antes de as ter controlado, ficando indicado que os investidores serão, em todas as hipóteses, os únicos responsáveis pela utilização que desta 
informação fizerem. As pessoas que desejem negociar produtos disponíveis nos mercados da NYSE Euronext ou que desejem propor a venda de tais 
produtos a terceiros são assim prevenidas antecipadamente para verificarem o ambiente legal e regulamentar no território em questão e igualmente 
para se informarem sobre os respectivos riscos.



d+i é o Centro de Ideias, Análise e Tendências da 
LLORENTE & CUENCA.

Porque estamos perante um novo contexto econó-
mico e social. E a comunicação não lhe fica atrás: 
avança.

d+i é a combinação e a troca de conhecimento que 
identifica, analisa e dá conta dos novos paradigmas 
da comunicação com um posicionamento indepen-
dente.

d+i é uma corrente permanente de ideias que vão ao 
encontro de uma nova era de informação e gestão 
empresarial.

Porque a realidade não é a preto e branco, existe d+i 
LLORENTE & CUENCA.
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