
Índice de Imagem 
e Reputação 



Qual o peso de cada público na imagem e reputação da sua empresa? 

Que percepção os seus públicos têm da sua empresa?

Com que outras empresas comparam?



I2R – Índice de Imagem e Reputação® 

Expressão consolidada do diagnóstico entre cada um dos públicos estratégicos

A percepção dos diferentes públicos (stakeholders) é colhida e avaliada no contexto 

econômico, social, regulatório e político do setor, integrando também o cenário concorrencial. 

O índice respeita o peso de cada público na composição da imagem e é produto de 

indicadores (por público e temas) que traduzem, em valores mensuráveis, o posicionamento, 

a imagem e, ao longo do tempo, a reputação da empresa. 

Apresentação



• Diagnosticar a percepção dos diferentes públicos estratégicos (entre os principais 

stakeholders), a partir de fontes primárias;

• Integrar, quando possível, a avaliação de empresas do cenário concorrencial para melhor 

entender o o posicionamento da imagem da instituição;

• Construir indicadores e índices sintéticos – por público e transversais - que traduzam, em 

valores mensuráveis, o posicionamento, a imagem e a reputação da empresa, contribuindo para a 

análise de desempenho global da instituição.

Objetivos



• Medir o reconhecimento da empresa no contexto concorrencial 

do setor, posicionando-a em relação às outras empresas, a partir 

de atributos de importância para o setor e para os públicos; 

• Identificar as evocações e principais atributos (positivos e 

negativos) da empresa; 

• Caracterizar o tipo e nível de conhecimento sobre a empresa, 

marcas, diferentes áreas de atuação e ações desenvolvidas; 

• Levantar as expectativas e avaliação sobre a atuação da empresa 

das comunidades envolvidas e entre os diferentes públicos 

Objetivos Específicos



• Aferir e qualificar atributos que definam o posicionamento e 

importância da comunicação na empresa (e marcas), bem como 

a interrelação percebida entre elas pelos diferentes públicos; 

• Avaliar e qualificar o relacionamento da empresa com os 

diferentes públicos e, entre a “mídia”, o relacionamento da 

empresa com os profissionais, avaliando, simultaneamente, 

porta-vozes identificados; 

• Identificar tendências e possíveis focos de crise no 

relacionamento com os stakeholders; 

• Projetar a imagem da empresa no médio e longo prazos.

Objetivos Específicos



I2R – Índice de Imagem e Reputação®

O I2R - Índice de Imagem e Reputação é expresso por um valor único, resultante dos indicadores 

de imagem de cada público pesquisado. Os valores podem ser, a posteriori, ponderados a partir 

do peso específico que cada público tem na imagem global da empresa.

Médicos

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA

I2R empresa = x 

onde “x” = valor único

compreendido entre 0 e 100
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Imagem = resultante da percepção dos diferentes públicos.

Abordagem Metodológica



Abordagem Matricial
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ABORDAGEM MATRICIAL
BATERIA ESPECÍFICA – PÚBLICO A PÚBLICO



Benefícios

Otimiza o investimento: a estrutura matricial propicia a abordagem de questões 
específicas por público.

Apresenta leitura transversal da empresa ou instituição, com parâmetros que permitem 
monitorar continuamente a imagem e, ao longo do tempo, a reputação. 

Pode ser integrado a instrumentos de avaliação de valor e desempenho, usualmente 
utilizados (tais como  o Balanced Scorecard e outros).

Fornece Diagnósticos de Imagem  aprofundados por público.



2006 a 2008 - Diagnóstico de Percepção e Imagem entre Stakeholders com Indicadores a partir da Metodologia 

I2R – Índice de Imagem e Reputação® entre !8 públicos estratégicos analisados, entre eles, governo, mídia, 

empregados, fornecedores e população do entorno das diferentes usinas de geração de energia nos estados de 

São Paulo e Paraná

2008- Diagnóstico de Percepção e Imagem entre Stakeholders com Indicadores a partir da Metodologia I2R –

Índice de Imagem e Reputação® com mais de 3000 entrevistas , incluindo o público “audiência” nos estados 

de Santa Catarina e Rio Grande do Sul

2005 - 2007- Diagnóstico de Percepção e Imagem entre Stakeholders com Indicadores a partir da 

Metodologia I2R – Índice de Imagem e Reputação® em toda a cadeia nacional

Expertise I2R



2008/2009 - Diagnóstico de Percepção e Imagem do Setor – Educação Superior Privada – em todo o estado de SP,  

entre stakeholders com Indicadores a partir da Metodologia I2R – Índice de Imagem e Reputação® nas 10 regiões 

metropolitanas do estado, com  5 públicos estratégicos analisados: mídia, alunos, pais de alunos, rofessores, gestores e 

funcionários e população do entorno das instituições de ensino privadas do estado

2008 - Diagnóstico de Percepção e Imagem das empresas do grupo EBX - EBX, MMX, LLX, MPX e OGX - e do presidente do 

conselho, Eike Batista, entre os diferentes públicos estratégicos, bem como públicos dos setores econômicos de interesse 

para a empresa, a partir da metodologia  I2R – Índice de Imagem e Reputação® com grupos focais e entrevistas telefônicas 

medindo atributos, valores e expectativas e obtendo a avaliação de 9 diferentes públicos estratégicos.

Expertise I2R

2010 - Diagnóstico de Percepção e Imagem entre Stakeholders com Indicadores a partir da Metodologia I2R – Índice 

de Imagem e Reputação®, com 1113 entrevistas com 10 públicos estratégicos para a empresa: população em 

geral, produtores, fornecedores, empregados e gestores, autoridades, associações, sindicatos e cooperativas, 

universidades e centros de pesquisa, mídia e ONGs.



2011 - Diagnóstico de Percepção e Imagem entre Stakeholders com Indicadores a partir da Metodologia 

I2R – Índice de Imagem e Reputação®, entre públicos estratégicos das diferentes unidades de produção dos três 

principais negócios: Níquel, Alumínio e Zinco, em 11 cidades de Minas Gerais, São Paulo e Goiás

2013 - Diagnóstico de Percepção e Imagem entre Stakeholders com Indicadores a partir da Metodologia I2R – Índice de 

Imagem e Reputação®, medindo atributos, valores e expectativas de 9 diferentes públicos estratégicos em 9 

países diferentes (do Brasil à China), agrupados em 4 regiões de negócio.

Expertise – I2R

2014/2015 - Diagnóstico de Percepção e Imagem entre Stakeholders com Indicadores a partir da metodologia I2R – Índice 

de Imagem e Reputação®, , com grupos focais e aproximadamente 1000 entrevistas medindo atributos, valores e 

expectativas e obtendo a avaliação de de 11 diferentes públicos estratégicos em Santa Catarina e Brasil, 

correspondente a 4 macroregiões.
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Os conceitos, estratégias, idéias criativas, instrumentos e abordagem 

apresentadas neste documento são propriedade intelectual exclusiva de

Cristina Panella Planejamento e Pesquisa S/C Ltda e de seus associados 

comerciais, devendo ser tratados confidencialmente.

A reprodução e a implementação parcial ou total ou uso por qualquer meio

destes conceitos, estratégias, idéias criativas, instrumentos e abordagens sem o

expresso consentimento por escrito do signatário constitui violação direta das

Leis de Propriedade Intelectual e direitos de autor em nível internacional.



Quem somos

Empresa de Inteligência, Consultoria e Realização de Pesquisas tanto de opinião como de mercado.

Especializada nos estudos de imagem e reputação, a CPPP desenvolve e oferece soluções 

personalizadas aos clientes, atuando nos mais diversos tipos de negócios. 

Nosso compromisso: desenvolvimento e entrega de resultados acurados, com análises que 

transformam dados em conhecimento para subsidiar as tomadas de decisão.
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a• Doutora em Sociologia (ênfase em Comunicação)  pela 

E.H.E.S.S. – Ecole des Hautes Etudes en Sciences

Sociales,

• Mestre em Antropologia Social e Cultural – Sorbonne

(Université René Descartes-Paris V) 

• Mestre em Formação à Pesquisa em Ciências Sociais 

pela E.H.E.S.S

• Manager of Business Communication  College of

Journalism & Communications, University of Florida

• Presidente do Conselho de Ética da ABRACOM

• Diretora de Marketing, Qualidade e Inovação do 

Grupo Attitude SA

• Professora convidada: ECA – Escola de 

Comunicações e Artes - Gestcorp - Universidade 

de São Paulo – USP.

• Colunista da ABERJE, palestrante e autora de  

artigos  nas áreas de comunicação e pesquisa.

• Experiência nacional e internacional em  

consultoria, desenvolvimento e realização de   

pesquisas em comunicação, opinião e mercado.

Cristina Panella



Cristina Panella Planejamento e Pesquisa  

segue as normas internacionais preconizadas pela ABEP -Associação Brasileira de 

Empresas de Pesquisa e pela ESOMAR - European Society of Market Research. 

É também associada à Associação Brasileira de Comunicação Empresarial e à 

Associação Brasileira das Agências de Comunicação
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cristinapanella.com.br
cristina@cristinapanella.com.br

Avenida Angélica, 2223, cj 1002 - Consolação, São Paulo CEP 01227-200

Clique aqui

Conheça um pouco mais sobre a gente

11 3627.9862

https://www.youtube.com/watch?v=NKy6s3hdSKk

