
como Rolex, Ferrari e Lego 
chegaram ao topo.

LIDERANÇA
E REPUTAÇÃO:



O RepTrak® 100 é um ranking sobre reputação 
corporativa. Ele é definido através de uma 
pontuação, a Reputation Scores, com notas 
de 0 a 100 a partir das percepções do público, 
mostrando como as pessoas sentem, pensam 
e agem em relação às marcas globalmente.

Para concorrer a uma vaga na Global RepTrak 
100 de 2022, as empresas precisavam 
atender aos critérios estipulados, e foram 
encontradas novas percepções após a 
avaliação. São elas:

COMO MEDIR
REPUTAÇÃO?

O otimismo determinou um novo
 padrão de reputação;

A Covid ainda molda a experiência
 da marca;

Trabalho ético e emprego justo e 
criativo serão cruciais;



Você não está competindo contra 
seus concorrentes por atenção. 
Você está competindo com todos, 
em todos os lugares, o tempo todo;

ESG está crescendo em importância, e o 
público está cada vez mais decepcionado;

A experiência humana molda a forma 
como interagimos com as marcas;

A mídia e a reputação trabalham juntas;

A Geração Z está aumentando seu poder 
de compra e os Millennials cresceram;

Mesmo quando um produto não é 
facilmente acessível, a reputação é;

Proporcionar uma experiência consistente 
nem sempre significa mais do mesmo, 
significa melhoria contínua.

The Lego Group achieves the top reputation spot, in part, by having a “strong”
reputation across the 15 largest economies. Local reputation is important, but
for companies looking to break into the top 10 or even try and steal the top spot
from The Lego Group, they need to continuously measure and manage their
reputation in the 15 largest markets. An “average” score in just one market is
enough to block a company from the top 10.

As we expected after the debate around “OK, Boomer,” there is significant
disagreement about what companies deserve to be in the top 10 by generation.
In fact, only two companies make it into the top 10 for GenZ, Millennials, GenX,
and Boomers: The Lego Group and Rolex. While the top 10 most reputable
companies by generation always seemed important to share, we didn’t expect
the results to veer into a sociological commentary of the different generations.
Well, what can we say? The top 10 list by generation reflects that generation
and results in very different lists that each have a whiff of generational
stereotyping about them:

In the parlance of GenZ, their top 10 ranking “is the most GenZ thing ever.”
Netflix at No. 1 and Spotify at No. 2 speaks to a digital-first generation used to
streaming content and media as a way of life. Netflix makes the top 10 for
Millennials as well but is absent from the top 10 for GenX and Boomers, and
while Spotify is No. 2 for GenZ, it doesn’t make the top 10 for any of the other
generations. We see a similar pattern with another tech company, Google - it
makes the top 10 for GenZ and Millennials but not For GenX or Boomers. 
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Com auxílio da combinação da inteligência 
artificial, análise dos dados coletados 
globalmente das 15 principais economias 
(Austrália, Brasil, Canadá, China, França, 
Alemanha, Índia, Itália, Japão, México, Rússia, 
Coréia do Sul, Espanha, Reino Unido e Estados 
Unidos), redes sociais e outros parâmetros 
ajudaram a medir a reputação corporativa das 
principais marcas globais.

Todas as avaliações são colocadas no Índice 
Pulse de Reputação, que conta com 7 
categorias, chamadas de Drivers. De 2021 
para 2022, foi alterado o Governance para 
Conduct.

     Produtos e Serviços
     Inovação
     Local de Trabalho
     Conduta
     Cidadania
     Liderança
     Desempenho
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How people feel about them through the emotional connection they demonstrate 
How people think about them by how they assess specific areas of their business 
How people act towards them based on what they say and do 

Be a corporate brand with global revenue above USD $2 billion 
Achieve a global average familiarity threshold above 20 percent in all fifteen countries
measured and a familiarity threshold above 20 percent in eight or more of the fifteen
countries measured 
Reach a qualifying Reputation Score above the median score (i.e., 67.3 points) based on
thousands of companies featured in RepTrak’s reputation intelligence database 

GRT processes are rooted in our everyday data processes – how we measure and determine the
world’s most reputable companies is the same way we measure and report on corporate
reputation for our clients on a daily basis.

Through a combination of machine learning (ML), AI, and natural language processing (NLP), our
reputation intelligence platform combines and analyzes millions of perception and sentiment
data points from online surveys, mainstream media, social media, business data, and additional
third party sources. Consider it "always-there," unbiased, ongoing, near-real-time reputation
intelligence that never ends.

By consistently measuring the corporate reputation of leading global brands, we help companies
understand: 

 
For consideration in the 2022 Global RepTrak 100, a company had to meet the following criteria: 

 
A company’s corporate reputation is determined using RepTrak’s Reputation Score — a score
from 0-100 that measures how people feel towards a particular company. Scores are determined
by a combination of components to provide a 360° view of reputation. Companies that met these
criteria were then ranked based on their global Reputation Scores.  

2022 Global RepTrak 100
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*The 15 countries measured include Australia, Brazil,
Canada, China, France, Germany, India, Italy, Japan,
Mexico, Russia, South Korea, Spain, the U.K., and the U.S.A. 

Reputation Scores demonstrate a strong
positive relationship with business
outcomes, such as stakeholders' willingness
to buy, willingness to work for, recommend,
or trust a company to do the right thing in a
time of crisis. 
 
The Global RepTrak® Top 100 rankings are
based on data collected globally across 15
major economies* from more than 243,000
ratings through online surveys, media
content, and third-party sources and include
cultural weighting. Data for this survey was
collected from December 2021 through
January 2022. 
 
With that, allow us to introduce the 100
Most Reputable Companies for 2022.

POOR 0-39 WEAK 40-59 AVERAGE 60-69 STRONG 70-79 EXCELLENT 80+
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The Lego Group achieves the top reputation spot, in part, by having a “strong”
reputation across the 15 largest economies. Local reputation is important, but
for companies looking to break into the top 10 or even try and steal the top spot
from The Lego Group, they need to continuously measure and manage their
reputation in the 15 largest markets. An “average” score in just one market is
enough to block a company from the top 10.

As we expected after the debate around “OK, Boomer,” there is significant
disagreement about what companies deserve to be in the top 10 by generation.
In fact, only two companies make it into the top 10 for GenZ, Millennials, GenX,
and Boomers: The Lego Group and Rolex. While the top 10 most reputable
companies by generation always seemed important to share, we didn’t expect
the results to veer into a sociological commentary of the different generations.
Well, what can we say? The top 10 list by generation reflects that generation
and results in very different lists that each have a whiff of generational
stereotyping about them:

In the parlance of GenZ, their top 10 ranking “is the most GenZ thing ever.”
Netflix at No. 1 and Spotify at No. 2 speaks to a digital-first generation used to
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Millennials as well but is absent from the top 10 for GenX and Boomers, and
while Spotify is No. 2 for GenZ, it doesn’t make the top 10 for any of the other
generations. We see a similar pattern with another tech company, Google - it
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Fonte: RepTrak® 2022

Para chegar ao topo, as empresas precisam 
pontuar bem nas 7 categorias. Após a 
avaliação, são definidas as 100 empresas 
mais respeitadas no mundo. Isso influencia, 
diretamente, em vendas, novos negócios, 
acordos financeiros vantajosos… Ou seja, 
garante competitividade e identidade à marca.

Ano após ano tem ocorrido uma mudança de 
prioridades na população e é natural que os 
Drivers de destaque ou de menor destaque 
sejam alterados. Isso nos mostra o quanto 
as empresas estão atendendo (ou não) às 
necessidades de seus stakeholders. Neste 
ano, houve uma redução nas pontuações de 
todos os Drivers, gerando uma diminuição na 
Reputation Score geral.
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world’s most reputable companies is the same way we measure and report on corporate
reputation for our clients on a daily basis.

Through a combination of machine learning (ML), AI, and natural language processing (NLP), our
reputation intelligence platform combines and analyzes millions of perception and sentiment
data points from online surveys, mainstream media, social media, business data, and additional
third party sources. Consider it "always-there," unbiased, ongoing, near-real-time reputation
intelligence that never ends.

By consistently measuring the corporate reputation of leading global brands, we help companies
understand: 

 
For consideration in the 2022 Global RepTrak 100, a company had to meet the following criteria: 

 
A company’s corporate reputation is determined using RepTrak’s Reputation Score — a score
from 0-100 that measures how people feel towards a particular company. Scores are determined
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outcomes, such as stakeholders' willingness
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Não é assim tão fácil.

Os números não mentem. Segundo a 
pesquisa, em 2021, a pontuação máxima 
foi de 74,9 e, em 2022, caiu para 74,2. Pode 
não parecer ruim, mas 0,7 ponto de queda 
é um alerta às empresas.

De 2020 para 2021, houve um aumento de 
1,8 ponto e, desde 2018, não se vê uma 
queda da reputação global. Apesar do TOP 
10 ter pontuações menores em comparação 
ao ano anterior, todos estavam dentro da 
faixa “forte”.

“O novo normal não será mais fácil para a 
reputação, será ainda mais intenso” 
                                                              RepTrak®

É SÓ ATINGIR 
A NOTA E ME 
GARANTO NO 
TOPO?



Portanto, o que antes era considerada uma 
nota “A”, no ano seguinte será apenas um “B”. 
Então é preciso sempre estar sempre 
pensando e repensando em formas de 
alavancar a reputação da empresa, mesmo 
em tempos de crise…

…Como uma pandemia!

Este quadro mostra o aumento da exigência 
na medida em que passam os anos:

Fonte: RepTrak® 2021

Crises dessa magnitude podem ser vistas de 
diferentes formas, mas, acima de tudo, são 
oportunidades de assumir a liderança na sua 
área, trazendo inovação e novas formas de 
entregar seus serviços à comunidade.
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An interesting result of improved Reputation Scores across the board means it
is just that much harder to boost your reputation relative to your industry and
competitors. In 2015, an “average” Reputation Score of 65.4 could get you into
the top 100. This year, you need a “strong” score of at least 72.9 to break into the
top 100 – a 7.5 point increase in a short amount of time. Not only is it harder to
break into the top 100, but the competition within the top 100 is also fiercer
than ever. In 2015, the gap between the No. 1 and No. 100 ranked company was
13.6 points. Fast forward to 2021 and the gap has narrowed to just 7.5 points, a
1.8x smaller gap than just six years ago.

Figure 2: Global RepTrak 100 Reputation Score Range 2015-2021

Not only is there more competition to get into the top 100 - it is also much
harder to stay there. Several companies that made the Global RepTrak 100 in
2020 achieved similar scores this year, but due to this increased competition,
they saw drops in their ranking relative to last year. In other words, even if you
achieved the same result as last year, you may find yourself behind this year.
What was considered ‘good' in 2020 is only 'average’ in 2021, so companies
looking to leverage their reputation as a competitive advantage need to up
their game, and they need to do it quickly. More than anything, this year has
shown that companies must seize these pivotal moments - these times of high
uncertainty - to demonstrate leadership and forge ahead.

#2 When It Comes To Reputation, Go Big Or Go Home

2021 Global RepTrak 100



Algo que funcionou no passado, pode não ser 
mais útil no futuro (vide caso Blockbuster e 
Netflix). As gerações mais jovens esperam 
mais dos líderes empresariais. As estratégias 
de comunicação precisam acompanhar o 
tempo em que estão ou ficarão atrasadas.



OK, BOOMER...
Por falar nos mais jovens, acompanhe o ranking de 
2021 que a geração Z, os millennials, a geração X e 
os boomers colocariam no seu TOP 10:

Fonte: RepTrak® 2021

Dentre as 10 posições, apenas 2 marcas tiveram 
destaque na lista de todas as gerações: The Lego 
Group e Rolex.

É interessante notar a mudança entre as gerações 
(olha a Netflix em primeiro lugar na lista dos 
novinhos!). 

The Lego Group achieves the top reputation spot, in part, by having a “strong”
reputation across the 15 largest economies. Local reputation is important, but
for companies looking to break into the top 10 or even try and steal the top spot
from The Lego Group, they need to continuously measure and manage their
reputation in the 15 largest markets. An “average” score in just one market is
enough to block a company from the top 10.

As we expected after the debate around “OK, Boomer,” there is significant
disagreement about what companies deserve to be in the top 10 by generation.
In fact, only two companies make it into the top 10 for GenZ, Millennials, GenX,
and Boomers: The Lego Group and Rolex. While the top 10 most reputable
companies by generation always seemed important to share, we didn’t expect
the results to veer into a sociological commentary of the different generations.
Well, what can we say? The top 10 list by generation reflects that generation
and results in very different lists that each have a whiff of generational
stereotyping about them:

In the parlance of GenZ, their top 10 ranking “is the most GenZ thing ever.”
Netflix at No. 1 and Spotify at No. 2 speaks to a digital-first generation used to
streaming content and media as a way of life. Netflix makes the top 10 for
Millennials as well but is absent from the top 10 for GenX and Boomers, and
while Spotify is No. 2 for GenZ, it doesn’t make the top 10 for any of the other
generations. We see a similar pattern with another tech company, Google - it
makes the top 10 for GenZ and Millennials but not For GenX or Boomers. 
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A Geração Z está aumentando seu poder de 
compra e não é tão compreensível quanto as 
gerações passadas. Essa exigência tem 
potencial de se tornar uma tendência, porque, 
mais do que o produto, eles buscam marcas 
as quais se sentem à vontade para consumir.



Fonte: RepTrak® 2022

É HORA DA 
REVELAÇÃO!
Os dados desta pesquisa foram coletados 
de dezembro de 2021 até janeiro de 2022. 
Confira quem são as 100 empresas com 
melhor reputação global de 2022. 

2022 Global RepTrak 100
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Como essas empresas conseguiram notas tão 
altas, mesmo em 2021, em plena pandemia? 

Como foi explicado, a mesma nota do ano 
anterior poderia significar uma queda no 
ranking ou até mesmo nem estar nele.

Segundo o RepTrak® 100, as empresas que 
estão no top 10 de 2021 mostraram um 
aumento significativo em categorias 
(produtos, desempenho e liderança) que 
já eram fortes no ano anterior.

Houve aquelas que alcançaram o top 10 e se 
tornaram parte da elite: Harley Davidson, 
Canon e a Sony.

Para reforçar o nível de competitividade, 
vale ressaltar que em 2020 a Canon e a 
Sony saíram do top 10 e retornaram em 2021. 
Essa mudança é um bom termômetro e um
lembrete às empresas de que precisam ficar 
alertas para que permaneçam no topo da 
classificação. Se não, poderão ficar para trás.



Fonte: RepTrak® 2021

Crises dessa magnitude podem ser vistas de 
diferentes formas, mas, acima de tudo, são 
oportunidades de assumir a liderança na sua 
área, trazendo inovação e novas formas de 
entregar seus serviços à comunidade.

The Lego Group e seu forte compromisso com 
a sociedade está colhendo os frutos. Com 
uma pontuação invejável de 80,4, foi 
considerada "excelente" e a única a receber 
esse título em 2021.

Há anos a Lego se mantém no top 10 e sua 
pontuação não para de crescer:

Fonte: RepTrak® 2021

Another insight into
how The Lego Group
has maintained the
top spot and
continues to increase
its reputation each
year can be seen in
its global Reputation
Scores, with
“excellent” scores in
Europe and Australia
and “strong” scores in
the rest of the
markets.

Figure 14: 2021 Global RepTrak 100 The Lego Group 
               Global Reputation Score 2015 - 2021

 
 

Figure 15: 2021 Global RepTrak 100 The Lego Group
Global Reputation Score Across 15 Markets
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Even though The Lego Group is no stranger to the No. 1 spot, they haven’t
rested on their laurels or let their reputation coast. Instead, as you can see from
the below chart, The Lego Group has continued to invest in its corporate
reputation and saw a corresponding increase in its score over the past three
years.

2021 Global RepTrak 100



Segundo o RapTrak, os produtos da 
Rolex, Ferrari e Lego não têm muito em 
comum, mas a percepção de qualidade e 
consistência nos produtos, assim como 
excelência contínua, é comum às três. 
Ainda, a percepção da reputação da Ferrari 
veio dos seus resultados econômicos e 
lideranças.

O QUE AS 
EMPRESAS DO 
TOP 3 ESTÃO 
FAZENDO?



A Rolex está presente no TOP 10 há um 
tempo. Em 2021, ocupou o 2º lugar e, 
em 2020, o 3º lugar. Este ano ocupa o 
1º lugar com uma pontuação de 79,0, 
que é considerada forte.

É evidente o esforço anual da marca 
para que haja constantes melhorias, 
como o apoio à ciência, às artes e ao 
meio ambiente.Mas mesmo sendo a 
empresa com melhor reputação, o Driver 
Workplace teve uma queda de 1.1 pontos. 

O QUE A ROLEX 
FEZ PARA 
CHEGAR AO TOPO 
DO RANKING?



Vamos destacar essa empresa pelo simples 
fato dela ter ocupado o primeiro lugar nos 
anos de 2020 e 2021 e se manter no top 10 
por muitos anos. Um dos fatores que ajudou a 
LEGO® a conquistar esse resultado no 
RepTrak® é a sua forte presença entre os 15 
principais mercados econômicos, o que 
mostra que é importante ser bem vista em 
todos os mercados nos quais a marca atua.

Conseguiu uma pontuação forte de 71,2 no 
ESG este ano. Quer saber como?

Eles lançaram seu primeiro protótipo de tijolo 
LEGO® feito de plástico reciclado, prometeram 
US$ 1 milhão para combater a Covid na Índia 
e, mais recentemente, doaram modelos de 
scanner de ressonância magnética para 
hospitais para ajudar as crianças.

UM DESTAQUE 
ESPECIAL PARA 
A LEGO®



TEM BRASILEIRO 
NA ÁREA!
Há uma grande competição para entrar 
no top 100, mas é muito mais difícil 
permanecer lá. 

Um exemplo disso é a Natura&Co, única 
brasileira que permaneceu no ranking, 
que no ano passado ocupava a 42ª posição 
e, neste ano ocupa, a 74ª posição. 

A gigante dos cosméticos investiu US$1 
bilhão em causas ligadas às mulheres nos 
últimos 40 anos. 



“O campo minado para as reputações é um 
território ainda mais perigoso, pois há 
inúmeros novos riscos que passaram a fazer 
parte do nosso dia a dia. O ambiente hoje é 
potencialmente ainda mais acidentado, 
graças à complexa teia de tecnologia que 
nos envolve e que, nesta era do escândalo, 
ainda estava começando a ser disseminada. 
Mais tecnologia significa, na prática, um 
ambiente de vigilância muito maior – e uma 
possibilidade maior ainda de captar e 
difundir transgressões de todo o tipo.”

Mario Rosa, autor de A Era do Escândalo



Todos os anos, a divulgação desse ranking 
mostra que sempre há tempo de investir 
em reputação. Algumas das empresas 
conseguiram entrar no topo durante uma 
pandemia, construindo sua imagem e 
melhorando cada vez mais na percepção do 
consumidor com um trabalho consistente.

REPUTAÇÃO



A pandemia trouxe muitas incertezas. E o 
que os grandes líderes fizeram para levar 
uma comunicação mais clara e direta para 
seu público?
 
Se comprometer com uma causa social ou 
ações voltadas para o meio ambiente geram 
percepções positivas. Além disso, aprender 
com as experiências das grandes empresas 
e criar novas diretrizes para as crises ajudarão 
no posicionamento da imagem perante os 
mercados. 

UMA BOA 
REPUTAÇÃO 
BLINDA UMA 
EMPRESA E A 
PROTEGE DE 
RISCOS



REPUTAÇÃO DEVE 
SER PREOCUPAÇÃO 
DE TODAS AS EMPRESAS.



Antigamente, ter um produto ou um serviço 
bom era suficiente. Hoje, a reputação de uma 
empresa é o resultado da percepção 
emocional entre uma marca e seus 
stakeholders, ativando todos os critérios 
citados anteriormente.

Ainda, é preciso divulgar ao mundo. Mas como 
fazer isso?

Você pode investir em eventos, 
relacionamento com a imprensa e lançamento 
de livros, mas é inteligente também utilizar a 
tecnologia a seu favor (acompanhe o que as 
novas gerações estão fazendo, vendo e 
usando), tenha presença digital, lance 
campanhas online e offline e tenha um 
relacionamento próximo com influenciadores.

MAS COMO FAÇO 
PARA TER UMA 
BOA REPUTAÇÃO?



Uma boa equipe de comunicação ou 
agência pode auxiliar sua organização 
nesse sentido!

Segue um exemplo prático: em 2017 foi 
lançado o primeiro guia “Como Agir Em 
Momentos De Crise”, criado pela Central 
Press para o Sistema Positivo de Ensino, 
com objetivo de trazer ferramentas que 
ajudem os gestores das escolas a identificar, 
mensurar e prevenir situações de crises da 
melhor maneira possível. 

Este material foi atualizado em 2019 e 
recebeu um prêmio na 45.ª edição do 
Prêmio Aberje (da Associação Brasileira de 
Comunicação Empresarial), considerada a 
maior premiação do setor em todo o Brasil. 
Desde sua criação, foram evitados mais de 
300 incidentes que poderiam se transformar 
em uma crise de imagem.



O material abrange o que é uma crise de 
imagem, suas características, fatores de 
proteção e de risco, categorias em que elas 
se encontram, o que fazer caso surja algo 
nas redes sociais, fake news e como agir - 
mediante a 7 passos que podem ser seguidos:

     Criação do Comitê de Gestão de Crises de                
     Imagem (CGCI)

     Análise das vulnerabilidades

     Prevenção é o melhor remédio

     Criação do Plano de Ação

     Produção e divulgação de um manual 
     de gestão de crise de imagem

     Simulações e treinamentos

     Análise da crise

Acesse o material!

https://drive.google.com/file/d/1bAllgYtDNgIHgpFGv56aZ-S_4bKyc5sD/view


A reputação de uma marca nada mais 
é do que a percepção que as pessoas 
têm dela e, para construir uma boa 
reputação, ação e comunicação são 
necessárias.

Ação porque consumidores e colaboradores 
estão cada vez mais atentos às iniciativas 
das empresas e como elas conversam com 
seus propósitos e valores individuais, o que 
impacta no valor de mercado e pode ter 
consequências nos investimentos. E o mais 
importante: não são as grandes ações que 
constroem a reputação de uma marca, mas 
sim as pequenas decisões tomadas no dia a 
dia. 

E comunicação para que as ações cheguem 
até o público-alvo com a mensagem certa. 
O mercado precisa enxergar que a empresa 
faz tudo aquilo que ela diz e, da mesma 
forma, sentir que tudo aquilo é verdadeiro,
é autêntico!

EM RESUMO...



O importante é lembrar que nada que foi 
conquistado até o momento é garantia de 
uma reputação positiva eterna. Como o 
RepTrak® analisa e mostra, é preciso ir 
sempre além, acompanhar tendências, 
mudanças da sociedade e continuar 
buscando excelência no que se faz. 

O mundo não está mais confinado e as 
empresas precisam continuamente 
atender e antecipar as necessidades. 
O público foi forçado a crescer e se ajustar, 
e exige que você cresça com ele.
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