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A reputação é um elemento crítico para o sucesso de 
uma marca. Enquanto as empresas investem milhões 
para proteger e fomentar suas reputações por meio da 
imprensa e da publicidade, existe um segmento 
importante que muitas ignoram: as ferramentas de 
busca.

Todas as organizações marcam presença no Google, 
que controla 92% do mercado de busca do Reino 
Unido¹. Gostem as empresas ou não, milhares de 
pessoas estão digitando o nome da sua marca no 
Google e vendo os resultados. Uma empresa varejista 
mais procurada entre a lista FTSE 100², recebeu mais de 
seis milhões de buscas por mês, sendo que metade do 
tráfego de seu próprio site (47,5%) vem de ferramentas 
de busca, um pouco acima da média de 47% entre as 
empresas FTSE 100.

Por saber como reputações são construídas ou 
destruídas através de percepções externas, queríamos 
saber o que clientes, jornalistas, investidores e outros 
encontram quando fazem buscas pelas maiores 
empresas do Reino Unido, e o que isso significa para 
seus negócios.

Usando o software de busca de reputação próprio da 
Grayling, o GCore, nós também queríamos entender a 
ligação entre a imagem das empresas FTSE 100 em 
ferramentas de busca e o desempenho de seus 
negócios. Qual é o impacto de uma imagem negativa 
logo na primeira página de uma busca em termos de 
danos à reputação, oportunidades perdidas e seus 
efeitos na hora de contratar talentos para construir seu 
futuro? Como os visitantes são influenciados pelo que 
veem no Google, estimamos que resultados negativos 
na busca podem custar às empresas FTSE 100 quase 15 
milhões de leads por mês.³ Nossos resultados mostram 

ainda que a mídia é responsável por 99% do conteúdo 
negativo, então a pergunta é: como uma marca com 
uma presença online negativa pode mudar sua 
estratégia usando relações públicas e marketing de 
conteúdo?

Descobrimos que, em média, as empresas FTSE 100 
têm duas reportagens não geradas por elas na primeira 
página de buscas sobre sua marca. Manchetes e 
análises negativas podem ser prejudiciais para sua 
percepção, reputação e os resultados comerciais.

Queríamos saber o que clientes, jornalistas, 
investidores e outros encontram quando fazem buscas 
pelas maiores empresas, e o que isso significa para seus 
negócios.

No Relatório de Reputação Online Grayling 2018, 
destacamos os principais desafios que empresas FTSE 
100 enfrentam com as buscas no Google. Descobrimos 
os principais veículos de comunicação que influenciam 
decisões de acordo com sua presença nas buscas, 
analisando os fatores que determinam como as marcas 
podem defender e proteger suas reputações nesta 
plataforma.

Ferramentas de busca são importantes. Mais de oito 
entre 10 (81%) ciclos de compra B2B e quase nove 
entre 10 (89%) ciclos de compra do consumidor 
começam com uma ferramenta de busca4. 71% de 
candidatos a empregos pesquisam a empresa no 
Google para se preparar para sua entrevista.5

O objetivo de alcançar um bom ranking em ferramentas 
de busca geralmente é focado em gerar tráfego e 
vendas. 
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Introdução

1Statcounter 2018 
2

3Baseado em buscas de consumo da Moz, apenas uma reportagem negativa perde 22% dos leads, e três reportagens perdem 59,2%, 2015
4Perspectivas, 2016
5Estudo sobre o Comportamento de Candidatos 2015, CareerBuilder

FTSE 100 é um índice calculado pela FTSE The Index Company. Representa um pool 100 ações representativas da Bolsa de Valores de Londres, 
visando detectar movimentos de alta ou baixa nas cotações. A FTSE é uma companhia independente de propriedade conjunta do The Financial Times 
e do London Stock Exchange.  

A SIGNIFICÂNCIA DE FERRAMENTAS DE 
BUSCA PARA A REPUTAÇÃO DE UMA MARCA
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Em buscas de marcas - quando as pessoas digitam o 
nome da empresa ou de algum produto - o propósito 
da busca é outro. Estas pessoas querem saber mais 
sobre a empresa, elas já estão mais próximas de fazer 
alguma transação, seja para fazer uma compra, investir, 
buscar uma reportagem ou procurar um emprego.

O resultado de uma busca no Google baseada 
especificamente em seu nome determina a impressão 
que sua marca vai deixar. Se os resultados mostrarem 
uma avaliação negativa no Glassdoor (ou Love 
Mondays no Brasil), uma crítica de um jornal nacional ou 
página desatualizada na Wikipédia, sua companhia 
perdeu o controle de sua própria reputação.

Neste relatório, exploramos os resultados da primeira 
página do Google ao buscarmos empresas que fazem 
parte do índice FTSE 100, pois apenas 17% das pessoas 
leem mais do que a primeira página6. Também 
analisamos o desempenho de 10 setores industriais 
mais importantes para identificar e abordar os desafios 
inéditos que cada empresa enfrenta para controlar sua 
reputação de busca.

Os ativos das empresas FTSE 100, incluindo perfis em 
redes sociais, geram 43% do conteúdo. Ou seja, seis 
em 10 resultados na primeira página do Google 
relacionado a uma marca são criados por terceiros, seja 
a mídia, a cotação de suas ações, a Wikipédia ou outros 
sites. Uma companhia não necessariamente controla 
todo o seu perfil.

Também descobrimos que as Cotações de Ações são 
importantes, como seria de se esperar para as 
empresas listadas em bolsa. Com o Google ficando 
mais intuitivo, ele procura responder às questões de 
quem busca no menor tempo possível, fornecendo 
dados mais intuitivos, o que acaba incluindo 
informações sobre o desempenho das cotações de 
empresas públicas.

As lições aprendidas com as empresas FTSE 100 
podem ser úteis para qualquer organização. Entender 
como a ferramenta de busca do Google funciona é 
crucial para estabelecer a presença de sua empresa nos 
resultados, seja por conteúdo próprio - seu website ou 
perfis em redes sociais - ou por avaliações positivas de 
terceiros.

MÍDIA: Stephen Bevan, ex-editor do Sunday Times, 
disse: “A página de buscas do Google é o ponto de 
partida para qualquer jornalista, e o conteúdo negativo 
que aparece nos primeiros resultados inevitavelmente 
influencia seus próximos passos. Mesmo coisas 
pequenas, como um resumo incorreto sobre as 
atividades da empresa, podem gerar um impacto 
desproporcional quando usada fora de contexto por 
um jornalista que não teve tempo de verificar os fatos.”

INVESTIDORES: Caribou Honig, cofundador do 
grupo de investimento em tecnologia QED, disse; “Os 
resultados da procura não influenciarão a decisão de 
investir em si, mas é uma forma de pesquisar os 
fundamentos. É preocupante quando o conteúdo 
negativo é produzido por um cliente autêntico.”

CANDIDATOS: Mais da metade (55%) das pessoas 
que procuram emprego não irão atrás de uma vaga 
depois de ler avaliações negativas sobre a empresa7.
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Enquanto estávamos elaborando o Relatório de Repu-
tação Online Grayling 2018, descobrimos diversos 
elementos preocupantes sobre os problemas que as 
empresas FTSE 100 enfrentam com a presença de suas 
marcas nos resultados de busca. Mais do que isso, elas 
falham ao deixam de ‘tomar controle’ da situação.

Aqui estão alguns resultados:

• 80% das empresas FTSE 100 têm resultados negativos 
na primeira página de suas buscas no Google

• 39% possuem conteúdo negativo publicado há mais 
de 6 meses

• Quase um quarto (22%) têm conteúdo negativo publi-
cado há mais de um ano

• 99% do conteúdo negativo é criado pela mídia, com 
avaliações e fóruns compondo o resto

• Incrivelmente, 85% das empresas FTSE 100 não reivin-
dicaram seus negócios no Google, ou seja, elas perdem 
controle sobre o ‘painel de conhecimento’ da marca

• 54% das pessoas buscando empresas FTSE 100 vão 
encontrar conteúdo negativo

• 70% das marcas FTSE 100 possuem conteúdo positivo 
na primeira página da busca, sendo que mais da 
metade (57%) foi publicado há mais de três meses

Descobrimos que a listagens usual dos 10 resultados na 
primeira página de busca no Google as que mostramos 
abaixo, podendo variar de empresa para empresa.

1. Site principal com link - Painel de conhecimento com 
página na Wikipédia, schema mark-up

2. Outro site de marca

3. Carrossel do Twitter

4. Principais notícias (carrossel de notícias) 

5. Mapa da localização da empresa

6. Trustpilot ou Glassdoor (Love Mondays) (depende da 
aplicabilidade)

7. Wikipédia

8. Facebook, LinkedIn ou Instagram

9. Notícia principal 1

10. Notícia principal 2

As notícias geralmente ocupam duas posições na 
primeira página do Google e a opinião destes artigos é 
muito importante porque pode ser a maior ameaça 
para a reputação corporativa. Internautas confiam mais 
em notícias de fontes neutras, p.ex., um veículo de 
mídia consolidado. Vemos nessa tabela que 80% das 
organizações tiveram cobertura negativa, e quase um 
quarto (22%) das empresas possuem notícias negativas 
de mais de um ano atrás.
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Como pretendemos demonstrar nest relatório, os conteúdos negativos podem marcar presença no Google por anos. 
Contudo, é possível mudar esse cenário. Relações Públicas, conteúdo e estratégias de redes sociais bem planejadas
podem criar uma presença sólida no Google.

CRITÉRIOS DE CONTEÚDO NÚMERO DE MARCAS (DE 100)

CONTEÚDO NEGATIVO

Publicado a qualquer momento 80

Publicado há mais de um mês 73

Publicado há mais de 3 meses 57

Publicado há mais de 6 meses 39

Publicado há mais de um ano 22

CONTEÚDO POSITIVO

Publicado a qualquer momento 70

Publicado há mais de 3 meses 57

Publicado há mais de 6 meses 42

Publicado há mais de um mês 31

Publicado há mais de um ano 22

Alex Judd
Diretor de Negócios GCore, Grayling 
alex.judd@grayling.com
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O que domina a presença de busca de uma empresa?
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São dois tipos diferentes de artigo que aparece entre
os resultados orgânicos, ambos negativos:

1. 
 
Página dedicada para notícias de grandes veículos - 
como a página de notícias sobre a Tesco, elaborado 
pelo The Guardian - reunindo as últimas notícias sobre 
a marca

2.  Artigos independentes que apresentam uma marca 
específica

Notícias: uma oportunidade e uma ameaça

CONTEÚDO DE MÍDIA POSITIVO NEUTRO NEGATIVO

Páginas iniciais de 
notícias sobre marcas* 8% 51% 41%

Artigos independentes** 24% 41% 35%

*Uma página dedicada à marca, reunindo as últimas histórias para o leitor explorar 
** Uma única história que destaca a marca

Artigos de imprensa representam 22% dos resultados 
do Google, sendo que 35% são negativos.
Podemos observar isso em duas áreas distintas, 
detalhadas a seguir.

1. Painel Google das Principais Notícias

A primeira área da Google a ser considerada é o painel 
de Principais Notícias, englobando as histórias mais 
interessantes do feed de notícias. O Google apenas cria 
o painel se as notícias são interessantes e frequentes o 
suficiente. Verificamos que 60 das empresas FTSE 100 
possuem esse painel.

Pode ser um desafio controlar as notícias ao vivo, mas 
destaca a importância das relações com a mídia no 
sentido de influenciar conteúdo online - garantindo o 
controle constante sobre a mensagem corporativa.

2. Resultados Orgânicos

A segunda área é com os próprios resultados orgânicos. 
Em todas as buscas, em média, mais de dois artigos de 
imprensa apareciam na primeira página de busca do 
Google para cada setor do FTSE 100.
Resultados orgânicos podem ser influenciados mais 
efetivamente que o painel Principais Notícias, por isso as 
empresas devem focar em maximizar sua mídia 
proprietária e gerar notícias positivas na mídia ganha. A 
presença da mídia em resultados orgânicos é um dos 
maiores riscos para a reputação, pois a tendência é da 
mídia produzir conteúdo negativo para a primeira 
página do Google - como visto no gráfico.

Notícias: uma oportunidade e uma ameaça

POSITIVO

NEUTRO

NEGATIVO
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CONTEÚDO
DE MÍDIA

POSITIVO NEUTRO NEGATIVO GERAL

Data média
da publicação

Publicação 
mais antiga

1 de Mar
de 2018

11 de Fev 
de 2018

10 de Mar
de 2018

24 de Fev 
de 2018

20 de Mai 
de 2010

1 de Mai
de 2008

6 de Ago
de 2009

1 de Mai
de 2008

     

7ConversionXL (2017)

Enquanto a opinião da página inicial pode ser 
controlada através de relações efetivas com a mídia, os 
artigos independentes são muito mais perigosos e 
requerem técnicas mais sofisticadas. Estes têm potencial 
de afetar os resultados de busca de uma empresa por 
meses ou anos – uma vez que a manchete permanece 
igual. Isto significa que as organizações precisam lidar 
com problemas que antes consideravam resolvidos e 
que afetam sua reputação.

Também sabemos que as pessoas são estatisticamente 
mais aptas a clicarem em um artigo negativo do que um 
artigo positivo.

Descobrimos que, em média, os artigos independentes 
foram publicados seis anos atrás, e alguns há mais de 10 
anos.

Baseado nesses dados, podemos fazer três observa-
ções principais:

1. A natureza da busca. Estudando o FTSE 100, 
nossos dados são principalmente compostos por 
grandes organizações, com isso os veículos mais 
corporativos aparecem com mais frequência.

2. A mídia otimiza seu conteúdo. Por exemplo, o 
acesso ao conteúdo do The Times é pago, e não 
assinantes têm mais dificuldade de ler o artigo 
completo. O Google percebe isso e reduz o ranking 
do resultado. Outros veículos possuem estruturas de 
endereços URL que não refletem a manchete, por 
exemplo:

Tesco Bank freezes transactions after cash taken 
from 20,000 accounts - The Guardian:

https://www.theguardian.com/business/2016/no-
v/07/ tesco-bank-freezes-transactions-online-attack

Comparado ao sistema numérico da BBC, que 
dificulta o trabalho do Google de compreender o 
artigo:

Tesco cancels credit cards after suspected fraud 
http://www.bbc.co.uk/news/business-43332872

3. Como o Google interpreta o website. O Google 
avalia a credibilidade do site, o engajamento da 
história, e outros fatores. Isto pode influenciar como 
as pessoas enxergam o negócio. Notícias velhas 
sobre o desempenho da companhia que hoje estão 
desatualizadas e não refletem mais a atualidade 
podem continuar aparecendo por muito tempo. 
Notícias ruins são melhores que notícias boas, por 
isso a grande mídia está menos propensa a reportar 
bons retornos ou lucros.

Com tamanha relevância da mídia, concentramos nossas 
atenções nos veículos mais influentes para empresas 
FTSE 100 e o tom que usam.

Analisamos todos os artigos que aparecem nas buscas - 
removendo artigos duplicados - e os veículos que 
apareceram em mais de cinco resultados.
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Veículos mais negativos:  

Dos veículos mais positivos, descobrimos que as editoras
são provavelmente de um nicho de interesse ou focada 
em finanças ao invés de notícias em geral, embora três
veículos nacionais apareçam no top 10.

VEÍCULO
PORCENTAGEM 
DE CONTEÚDO
NEGATIVO

DA

Stock Market Wire 88% 50

Independent 68% 93

The Guardian 61% 94

Sky News 56% 91

The Register 50% 91

The BBC 46% 95

Money Saving Expert 43% 78

Mining 40% 68

Mirror 40% 92

Market Watch 40% 92

VEÍCULO DE IMPRENSA
PORCENTAGEM 
DE CONTEÚDO
NEGATIVO

DA

Fool 61% 61

City Wire 50% 63

Proactive Investors 44% 62

Seeking Alpha 33% 91

Money Saving Expert 29% 78

Telegraph 27% 94

Financial Times 25% 92

The Sun 25% 92

Market Watch 20% 92

Bloomberg 14% 93

Tom Nutt 

Diretor Corporativo, Grayling

Quem são os principais influenciadores
da mídia?

Podemos ver que sites de conteúdo específico aparecem 
mais nas ferramentas de busca quando buscamos 
empresas FTSE 100 comparados com os veículos que se 
aprofundam menos nestes temas. A maioria dos grandes 
jornais focam em SEO, não é nenhuma surpresa que a 
presença deles é forte:

• Número de empresas com artigos orgânicos: 99

• Número de empresas com artigos no Financial Times: 
56

• Número de empresas com artigos no The Guardian: 50

• Número de empresas com artigos no The Telegraph: 
48

• Número de empresas com artigos na BBC: 43

• Número de empresas com artigos no Reuters: 34

Já vimos que histórias negativas geram mais cliques, mas 
quais veículos publicam o maior número de artigos nega-
tivos sobre o FTSE 100? Nossa busca encontrou uma 
variedade de opiniões, desde a mídia mais negativa - 
Stock Market Wire (88% negativo) até o mais positivo - 
Fool (61% positivo).

“Organizações precisam prestar atenção em 
notícias que sobem nos rankings. Elas podem 
influenciar suas estratégias de conteúdo e 
demonstrar como conteúdo relevante e 
frequente é essencial para influenciar a agenda 
de notícias na busca da Google. Também é 
essencial construir boas relações com 
redatores importantes de veículos online.”
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Nos temas mais negativos, analisamos as questões que devem aparecer mais na mídia ou em buscas de marca. 
O desempenho ou comportamento financeiro ou profissional ruins são os temas de maior destaque.

Também queríamos descobrir quais setores têm maior chance de serem afetados por notícias negativas em buscas de marcas. 
Isso varia de acordo com o setor e seus principais tópicos. Por exemplo, não é surpreendente que no cenário atual do varejo, 
histórias negativas sobre o fraco desempenho financeiro e a queda de confiança representem quase a metade (48%) dos 
resultados de busca para as empresas de bens de consumo.

ASSUNTO
Nº DE REPORTAGENS

NEGATIVAS
Nº DE MARCAS 

AFETADAS
DATA MÉDIA DAS 

REPORTAGENS
REPORTAGEM MAIS 

ANTIGA

Fraco desempenho 
financeiro/confiança 99 (40.7%) 48 1 de Março 

de 2018
14 de Junho

de 2014

Produto/serviço ruim 53 (21.8%) 27 25 de Dezembro 
de 2017

6 de Agosto
de 2009

Comportamento
corporativo antiético 41 (16.9%) 27 19 de Fevereiro

de 2018
15 de Janeiro

de 2015

Cortes de emprego 23 (9.5%) 11 25 de Abril
de 2018

25 de Março
de 2015

Negligência corporativa 11 (4.5%) 7 15 de Junho
de 2017

18 de Abril
de 2018

Remuneração de executivos 6 (2.5%) 5 3 de Julho
de 2018

28 de Março
de 2018

 

Questões de 
Gênero/Diversidade 5 (2.1%) 4 14 de Maio

de 2018
6 de Janeiro

de 2018

Segurança de Dados 5 (2.1%) 5 23 de Outubro
de 2017

29 de Janeiro
de 2016
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Sites próprios: uma oportunidade perdida

 

PRÓPRIO

TERCEIROS 
(INCLUINDO 

MÍDIA)

Divisão ideal de conteúdo 60% 40% 

Real divisão de conteúdo 43%
57% (22% 
é mídia)

Autoridade Média sobre o 
Domínio

53/100 76/100

Alex Judd 

Diretor de Negócios GCore

Como vimos antes, o conteúdo proprietário das 
empresas FTSE 100 - seus sites e subdomínios - 
representam a minoria dos resultados de primeira 
página de busca no Google.

Nós recomendamos que as organizações busquem uma 
porcentagem que represente 60% de conteúdo próprio 
/ 40% de conteúdo de terceiros em sua primeira página 
do Google. Hoje, as empresas FTSE 100 possuem, em 
média, 43% de conteúdo proprietário nos resultados de 
busca na primeira página.

Outro obstáculo: o nível médio de Domain Authority 
(DA) - um ranking estimado da ‘força’ de seu website 
baseado em número de visitas, links de entrada e outros 
fatores, com uma nota máxima de 100 - é 
substancialmente menor que o ranking dos sites de 
terceiros escrevendo sobre as companhias do FTSE 100.

Identificamos ainda que incríveis 85% das empresas 
FTSE 100 não reivindicaram suas páginas no Google My 
Business (Meus Negócios). Este é um processo simples 
que o Google oferece para apresentar dados precisos 
sobre a organização no ‘Painel de Informações” que 
aparece quando alguém busca uma marca.

Quando um negócio não é reivindicado, o Google reune 
dados da internet através do ‘Knowledge Graph’ (Painel 
de Informações). Isto significa que a empresa perdeu o 
controle do conteúdo em seu Painel de Informações.

“Para melhorar o Domain Authority, as marcas 
precisam desenhar estratégias autênticas para 
construir links, atrair mais tráfego e incentivar 
visitantes a passarem mais tempo em seu site. 
Devemos criar uma estratégia atraente de 
conteúdo apoiada por uma forte presença digital e 
atividades de RP, mantidas a longo prazo.”
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LINKEDIN FACEBOOK TWITTER YOUTUBE INSTAGRAM 

Serviços Financeiros 
& Seguros

 
13 7 10 7 0

Energia 12 9 4 4 0

Indústria 9 3 5 3 0

Bens de consumo 12 11 8 4 3

Saúde 5 3 4 1 0

Imóveis 7 2 5 3 2

Tecnologia 3 3 3 3 1

Serviços de Suporte 5 3 3 2 0

Turismo & Lazer 9 4 3 0 0

Mídia 6 4 3 1 1

TOTAL 81 49 48 28 7

Alex Martin 

Diretor de Campanhas, Grayling

Redes sociais: uma vitória fácil?

A tabela a seguir mostra quais canais de mídia social as 
empresas FTSE 100 conseguiram colocar na primeira 
página do Google. Esses canais são ativos importantes 
que podem aparecer na primeira página da busca por 
uma marca.

As redes sociais são muito relevantes para determinar os 
resultados de busca na primeira página do Google. 
Todos os principais canais de mídia social têm um 
Domain Authority acima de 85 e páginas de muito 
engajamento. 

94 de 100 empresas FTSE possuem um perfil no Twitter, 
mas apenas 48 delas possuem seu perfil visível na busca 
do Google (Google Search). Isso ocorre ou porque a 
Google não reconhece o perfil oficial da empresa no 
Twitter ou simplesmente porque o perfil da empresa não 
engaja o suficiente.

O carrossel do Twitter pode se destacar em resultados 
de busca.

Isso provavelmente se deve ao fato de que o LinkedIn é 
visto como um canal de negócios, com empresas 
preferindo postar artigos e ofertas de emprego na 
plataforma.

Porém, como tudo é questão de engajamento, tipos 
diferentes de negócios precisam de diferentes ativos de 
mídia social. Organizações que se relacionam 
diretamente com o consumidor devem, no mínimo, 
possuir um perfil no Twitter e no Facebook.

“O LinkedIn é um canal principalmente para 
negócios, e é natural que seja a plataforma de 
destaque em buscas sobre as empresas FTSE 100. 
Outros canais como o Facebook, Instagram e 
Youtube são melhores para as empresas que se 
relacionam diretamente com o consumidor. Porém, 
é uma surpresa ver o pouco uso que as empresas 
FTSE 100 fazem do Twitter para dar destaque às 
suas marcas. Isso me parece uma oportunidade 
perdida.”
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WIKIPÉDIA: A SABEDORIA DA MULTIDÃO

 
 

GLASSDOOR (Love Mondays): 
RESPONSABILIZANDO O EMPREGADOR

 

Outros Sites de Terceiros

“A não ser que o objetivo seja a correção de um 
erro, os profissionais de RP não devem editar o 
texto da página da Wikipédia de seus clientes ou 
organizações. Mesmo assim, é importante ser 
transparente na página Fala e é importante incluir 
uma citação de uma fonte oficial, conceituada e 
neutra. De outra forma, o segredo para uma 
página positivo na Wikipédia é estar sempre 
aberto e transparente para a página mudar a 
percepção pública”.

Tom Nutt 

Diretor de Corporativo, Grayling

Alex Martin 

Diretor de Campanhas, Grayling

De acordo com a nossa pesquisa, Glassdoor.co.uk 
aparece em mais da metade (54) das pesquisas das 
companhias do FTSE 100.

A pontuação média dos funcionários é 3,5, embora 
felizmente nenhuma organização tenha uma pontuação 
muito negativa abaixo de 2,5.

De acordo com o relatório do CareerBuilder, mais da 
metade (55%) das pessoas procurando emprego 
abandonam sua candidatura depois de encontrar 
avaliações negativas sobre seu potencial empregador. 
Mais de oito em cada dez (84%) das pessoas procurando 
emprego dizem que a reputação da organização é 
importante.

A metade (50%) dos candidatos se recusam a trabalhar 
para uma organização com uma reputação ruim, embora 
menos de 45% das organizações verifiquem as 
avaliações online. Nesse sentido, a Glassdoor tem um 
papel chave para determinar o tipo de talento uma 
organização consegue atrair, e, por consequência, sua 
competitividade futura.

Com uma Autoridade de Domínio de 92, a Wikipédia, a 
enciclopédia gratuita editada pelo público, é um fator 
importante nas buscas de todas as empresas do FTSE 
100.

Destas companhias, 37 tinham artigos negativos, com a 
maior presença de conteúdo negativo registrada pelos 
setores de Saúde (60%) e Serviços Financeiros (50%).

Isso é provavelmente devido ao fato que os setores de 
Saúde e Finanças possuem um perfil de maior audiência 
se comparados com outros setores, e por isso suas crises 
são ampliadas pela mídia e incluídas em suas páginas na 
Wikipédia.

“Problemas com a reputação de uma companhia 
no Glassdoor vão muito além da alçada do 
profissional de marketing e são a responsabilidade 
da equipe de RH, que pode influenciar e aprimorar 
a cultura da companhia. Esse deve ser um projeto 
de longo prazo, e as companhias com avaliações 
negativas na Glassdoor devem tomar medidas para 
enfrentar essas questões de RH. Qualquer 
mudança pode levar meses, ou até anos. As 
organizações devem ser proativas: qualquer 
organização que não tem uma presença na 
Glassdoor deve criar um perfil”. 

No site Glassdoor (Love Mondays), as pessoas podem 
avaliar seus empregadores de uma a cinco estrelas e 
deixar comentários sobre sua experiência de trabalho. 
Com uma Autoridade de Domínio de 64, esse site 
também é bastante competitivo por sua alta colocação 
no ranking do Google.
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Estudo de Caso:

O desafio para uma companhia de energia com
avaliações negativas na primeira página e o que a 
Grayling faria para reverter a situação

relacionamento íntimo entre o conteúdo das notícias, a 
percepção pública e as buscas.

A Grayling tem experiência nesta área e já ajudou uma 
grande concessionária pública a resolver um problema 
de atendimento ao cliente que ainda estava 
influenciando negativamente as buscas pela companhia. 
A Grayling produziu conteúdo direcionado e uma 
campanha de divulgação de notícias para obter 
cobertura em veículos online de peso.

Depois da campanha, o conteúdo positivo na primeira 
página de resultados de busca aumentou em 12%, e o 
conteúdo negativo caiu uma média de seis posições.

Grandes empresas de energia enfrentam vários 
problemas reputacionais. O consumidor critica os lucros, 
os aumentos de preço e os bônus de desempenho, até a 
falta de energia. No caso de uma companhia de energia 
que faz parte do FTSE 100, a metade dos resultados de 
primeira página no Google eram notícias, e todas as 
cinco notícias cobriam dois períodos chave e eram 
negativas.

Um investidor, cliente ou funcionário em potencial 
pesquisando a empresa no Google teria a impressão de 
uma organização em declínio passando por um período 
de turbulência. Todas as notícias eram recentes, com a 
exceção de um artigo do The Guardian, que ficou na 
primeira página durante meses. Esse post apareceu 
numa época em que o valor das ações da companhia 
sofreu uma queda forte.

Comparado com os dados do Google Trends, 
observamos dois picos nas buscas por essa companhia 
de energia na época de publicação dos artigos 
ocupando a primeira página. Isso também revela o 
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Detalhando as informações entre os vários verticais do FTSE 100, observamos quais setores enfrentam o maior risco
reputacional no Google. Isso é baseado no volume de buscas orgânicas, comparado com o risco médio do visitante 
não clicar e visitar o site depois de encontrar conteúdo negativo online. Efetivamente, isso é tráfego perdido. 

SETOR RISCO MÉDIO %

Serviços Financeiros & Seguros 18%

Energia 16%

Indústria 7%

Bens de consumo 23%

Saúde 18%

Imóveis 22%

Tecnologia 20%

Serviços de Suporte 11%

Viagens & Lazer 9%

Mídia 15%

Quais são os resultados por setor?

A tabela revela que os resultados de 
busca são diferentes para todos os 
setores: todos variam muito. 

Por exemplo, artigos de imprensa 
frequentemente aparecem nos setores 
de Saúde e Energia, mas não para o 
setor de Serviços de Suporte, 
provavelmente devido ao maior foco 
da mídia naqueles setores.

Os setores de Serviços Financeiros & 
Seguros e Tecnologia são os melhores 
em resultados de conteúdo próprio.
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Vamos analisar os principais setores em detalhes: 

ENERGIA: O SETOR SOB ANÁLISE

 
 

VIAGENS & TURISMO: DEIXANDO DE 
APROVEITAR DA MÍDIA SOCIAL

 
 
 
 
 
 
 
 

O setor de energia enfrenta os maiores desafios de 
sua reputação de busca. Ao lado do setor de saúde, 
a cobertura da mídia domina os resultados de busca 
mais do que qualquer outro setor (20%). Ainda mais 
preocupante, mais da metade (36%) dos artigos são 
negativos, o pior desempenho em percepção da 
mídia entre todos os setores.

O setor de energia afeta todos e inclui alguns nomes 
muito reconhecidos, e, por esse motivo, desperta 
muito interesse entre consumidores e investidores.

Os artigos negativos focaram principalmente em 
resultados financeiros decepcionantes ou a falta de 
confiança (40%) e apenas uma companhia de ener-
gia (de 15) reivindicou seu negócio no Google.
O setor de energia também enfrenta problemas de 
reputação na Wikipédia, onde seis companhias (de 
15) possuem perfis negativos.

Em linhas gerais a Glassdoor não tem muito impacto 
aqui nos resultados de busca, mas as informações 
sobre as ações dessas companhias são extremamen-
te importantes, aparecendo com mais frequência em 
buscas do setor de energia do que qualquer outro.

As companhias de energia enfrentam um desafio 
reputacional pelo desempenho de seus produtos e 
serviços, e as consequências financeiras de prestar 
serviços inadequados. O trabalho de identificar e 
enfrentar esses problemas será um desafio de longo 
prazo para o setor, especialmente porque apenas 
um terço dos resultados de busca são proprietários.

A cobertura da mídia tem grande influência em buscas 
pelas marcas das nove companhias de viagem e turismo 
que fazem parte do FTSE 100. Sete companhias possuem 
carrosséis de notícias ao vivo, e seis sofrem de conteúdo 
negativo - e destes, 38% são artigos sobre problemas de 
desempenho financeiro e confiança. A idade média dos 
artigos únicos negativos neste setor é três meses, com o 
mais antigo publicado em 15 de junho de 2017.

A FT foi a fonte de aproximadamente a metade das 
notícias sobre o setor, onde o ciclo de notícias muda 
rapidamente.

Todas as nove companhias possuem uma presença na 
Wikipédia, das quais três são negativas.

Todas as nove possuem páginas de mídia social e perfis 
do LinkedIn aparecendo na primeira página do Google. 
Apenas duas companhias reivindicaram seus negócios no 
Google.

A reputação é um fator chave em todos setores, mas é 
especialmente importante para viagens e turismo. 
Apenas um terço dos feeds do Twitter e quatro perfis do 
Facebook aparecem, mas nenhum perfil do Instagram ou 
do YouTube, um resultado interessante para um setor 
onde a imagem é tão importante.
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SAÚDE: SOFRIMENTO EM SITES DE BUSCA

 

SERVIÇOS FINANCEIROS & SEGUROS: 
UMA PREVISÃO MISTA

 

 

 

 
 
 

Das cinco companhias do setor de saúde incluídas no 
FTSE 100, quatro sofrem de notícias negativas, com 38% 
dos artigos focados em problemas de desempenho 
financeiro e confiança.

A Wikipédia representa uma ameaça para as empresas 
de saúde, com três das cinco companhias sofrendo um 
impacto negativo do site.

Notas sobre suas ações também são importantes para 
companhias de Saúde. As páginas do LinkedIn de todas 
as cinco marcas de Saúde aparecem na primeira página, 
ao lado dos feeds do Twitter de quatro companhias.
As companhias de saúde são proprietárias de apenas 
27% dos resultados de primeira página. Existe uma 
grande oportunidade para o setor aumentar sua 
atividade de RP e mídia social e alterar positivamente o 
tom dos seus resultados.

As organizações de serviços financeiros representam 
praticamente um quinto (18%) do FTSE 100. Todas as 18 
companhias contam com notícias do FT na primeira 
página e 13 possuem um carrossel de notícias ao vivo - 
mais que qualquer outro setor. Em outras palavras, a 
mídia é fundamental para a reputação do setor.

O setor financeiro fez o melhor trabalho de controlar o 
conteúdo da primeira página, com praticamente a 
metade (48%) do conteúdo sendo proprietário.

A metade dos artigos da Wikipédia é negativa (nove 
empresas), representando uma grave ameaça para o 
setor. Apenas quatro companhias do setor de serviços 
financeiros e seguros (de 18) reivindicaram seu negócio 
no Google.

Os serviços financeiros estão conseguindo ocupar os 
resultados de buscas por marcas, embora sua exposição 
na mídia terá um impacto sobre sua estratégia de 
comunicação. Também existe espaço para aumentar sua 
atividade na mídia social, com apenas 10 das 18 
companhias registrando sua presença no Twitter na 
primeira página, enquanto as páginas do LinkedIn de 

VAREJO: MÁS NOTÍCIAS PARA O VAREJO

O setor de bens de consumo está muito influenciado 
pelos resultados de mídia, com praticamente um quinto 
(19%) dos resultados de primeira página ocupados por 
reportagens da mídia. Das 17 empresas que fazem parte 
do FTSE 100, 14 registraram resultados de mídia 
negativos. A metade dos artigos de notícias está focada 
em problemas de desempenho financeiro e confiança.

A Wikipédia é um desafio para 41% das companhias de 
bens de consumo, com 17 registrando artigos negativos. 
Isso contribuiu para o setor enfrentar o maior risco (23%) 
de perder negócios por problemas reputacionais na 
busca.

Diferente de outros setores, a Glassdoor tem uma 
presença significante, com pontuações de vários perfis 
variando de 3.2 (ruim) até 3.9 (média).

Os clientes de Varejo talvez tenham mais interesse de 
encontrar a página principal da companhia entre 
resultados do Google para buscar ofertas, mas essas 
companhias ainda precisam buscar o maior volume 
possível de resultados positivos na primeira página. É 
interessante constatar que a mídia social não é um 
componente muito grande dos resultados e essas 
companhias deveriam focar em suas atividades de RP e 
conteúdo para aumentar o volume de notícias positivas e 
presença de material proprietário.
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TELECOMS & TECNOLOGIA: 
NECESSIDADE DE AUMENTAR PRESENÇA 
NOS RESULTADOS

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

As companhias de telecoms e tecnologia possuem um 
nível positivo de conteúdo proprietário, com mais de um 
terço (38%) dos resultados de primeira página sendo de 
seus próprios domínios e 7% ocupados por perfis de 
mídia social. Isso ainda deixa mais da metade dos 
resultados nas mãos de sites de terceiros e da mídia.

Analisando todas as companhias do setor, as notícias 
ocupam um quinto (19%) dos resultados de primeira 
página, demonstrando a importância de manter um 
plano de notícias proativo.

Descobrimos que quatro das marcas de telecoms e 
tecnologia (de seis) sofrem de artigos negativos, a 
maioria focada em problemas com o desempenho de 
seus produtos ou serviços. Novamente, FT.com e The 
Guardian dominam o conteúdo da mídia.

Duas das seis companhias de telecoms e tecnologia 
sofrem com uma presença negativa na Wikipédia e 
apenas uma reivindicou seu negócio no Google.

IMÓVEIS: DONOS DA BUSCA?

Nove grandes empresas do setor imobiliário do FTSE 100 
enfrentam um problema de propriedade de conteúdo. 
34% dos resultados de primeira página são de sites 
próprios e 8% são perfis de mídia social, isso quer dizer 
que mais da metade dos resultados são de terceiros ou 
sites de mídia. Apenas uma empresa do setor reivindicou 
seu negócio no Google. Os outros efetivamente cederam 
o controle reputacional para fontes externas.

Seis (das nove) companhias são alvo de notícias 
negativas, a maioria sobre problemas com produtos ou 
serviços. O ciclo de notícias é altamente dinâmico para as 
companhias deste setor, mostrando que um plano de RP 
mais proativo poderia aumentar a presença de suas 
marcas.

Em grande parte, os artigos da Wikipédia são neutros, 
embora duas companhias têm artigos negativos. Notas 
sobre suas ações também são importantes para 
companhias desse setor.

INDÚSTRIA: É PRECISA GERAR CONTEÚDO

As companhias do setor industrial incluídos no FTSE 100 
têm um problema de conteúdo proprietário na primeira 
página do Google. O setor registrou o pior desempenho 
em conteúdo proprietário, com apenas 26% dos 
resultados de primeira página dos seus próprios 
domínios. 18% dos resultados de primeira página são do 
noticiário, com oito das nove companhias sofrendo o 
impacto de notícias negativas.

A Wikipédia é mais favorável ao setor, com apenas duas 
das nove companhias registrando artigos negativos.

As companhias industriais registram um desempenho 
razoável em mídia social, com as páginas do LinkedIn de 
todas as nove companhias aparecendo na primeira 
página.

SERVIÇOS DE SUPORTE: ROBUSTAS, 
EMBORA A GLASSDOOR SEJA UMA AMEAÇA

Com mais de um terço (36%) dos resultados de primeira 
página do Google vindo de domínios proprietários e 
outros 9% de seus perfis de mídia social, as companhias 
de serviços de suporte estão entre as mais resilientes de 
todos os setores do FTSE 100, embora nenhuma 
companhia tenha reivindicado seu negócio no Google.

Todos os 5 artigos da Wikipédia são neutros e não 
oferecem uma ameaça imediata, embora três 
companhias sofram de notícias negativas.

Duas das companhias enfrentam um desafio com a 
Glassdoor, onde têm algumas das piores avaliações de 
2,6 e 2,9, representando uma ameaça iminente para sua 
reputação.

MÍDIA: O QUE ACONTECE NA BUSCA?

As companhias do setor de mídia são proprietárias de 
35% de sua presença na primeira página, com seus perfis 
de mídia social representando 8%. Seis das sete 
companhias do setor apresentam notícias negativas na 
primeira página de resultados de busca pela marca, e 
três possuem artigos negativos na Wikipédia.

Os perfis do Twitter de três companhias aparecem nos 
resultados de primeira página do Google e nenhuma 
companhia reivindicou seu negócio no Google.

É interessante constatar que as companhias de mídia não 
estão se promovendo ativamente através do SEO. Elas 
devem seguir seus próprios conselhos e aumentar as 
pautas positivas usando RP e conteúdo.
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Conclusão:

 

O que isso quer dizer para a gestão de reputação?

A busca do Google é uma peça fundamental em cada 
etapa do funil de vendas.

Uma presença positiva na primeira página do Google é 
essencial, com 39% das pessoas clicando no primeiro 
resultado de busca (35% em dispositivos móveis) e 
apenas 17% procurando além da primeira página.

As organizações precisam influenciar o conteúdo que 
aparece em toda a primeira página de resultados. 
Constatamos que a probabilidade de mais da metade 
dos resultados de primeira página serem proprietários - 
gerados pelos domínios da própria companhia ou sua 
presença de mídia social - é muito reduzido. Nesse 
sentido, os profissionais de RP devem criar conteúdo de 
longo prazo focado em SEO e organizar programas de 
RP e relacionamento com influenciadores para ajudar a 
aumentar a Autoridade de Domínio com links para seus 
próprios sites.

No caso de resultados não proprietários, as manchetes e 
avaliações negativas podem piorar a percepção da marca 
e sua reputação, e até afetar os resultados comerciais da 
companhia.

As notícias positivas ajudam, embora isso seja um fator 
que geralmente está fora do raio de influência da equipe 
de RP e depende de outras variáveis, como o 
desempenho financeiro, atendimento ao cliente e o 
comportamento de funcionários. A equipe de RP tem a 
responsabilidade de continuar renovando a agenda de 
notícias com notícias, opiniões e conteúdo novos.

Outros sites de avaliação como a Wikipédia e a 
Glassdoor são colaborativos, ou seja, o objetivo é de criar 
culturas positivas a longo prazo e programas de 
responsabilidade social corporativa que incentivam as 
experiências positivas que podem ser noticiadas nesses 
sites.

Em resumo, a companhia precisa de um plano coerente 
em toda as organizações para influenciar a primeira 
página de resultados do Google - da equipe de RP até a 
equipe de RH, atendimento ao cliente e a liderança.
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FATORES TÉCNICOS CONTEÚDO E ESTRATÉGIAS DE RP

 

HABILIDADE E RELATÓRIOS

Para criar marcas mais fortes em motores de busca, o 
profissional de RP precisa ter habilidades de SEO, ou 
pelo menos entender como seus atuais programas de RP 
podem ser otimizados para enfrentar qualquer problema 
de visibilidade no Google.

O Google usa mais de 200 sinais como parte de seu 
algoritmo de busca e está sempre aprimorando o 
algoritmo para influenciar como as pessoas fazem suas 
buscas. Por exemplo, o crescimento dos assistentes de 
voz aumentou o volume de buscas por voz, que é um tipo 
de busca muito diferente comparado com a busca no 
desktop ou móvel, elevando ainda mais a importância de 
uma presença na primeira página do Google.

O Google também está usando a aprendizagem de 
máquina para melhor entender a semântica da busca e 
responder mais rapidamente às perguntas.

Com as buscas de marca, isso tem menos relevância a 
não ser que a companhia compartilha seu nome com 
outros possíveis termos de busca, quando o contexto 
tem maior relevância.

Tipicamente, os principais fatores que afetam o ranking 
no Google incluem:
• Diversos links oficiais de entrada
• Um site fácil de indexar e formatado para dispositivos 
móveis
• Conteúdo relevante no contexto da intenção do 
buscador
• Títulos chamativos, meta descrições relevantes e URL
• Meta estruturada, como dados que podem ser usados 
em notas (listas, bullets, etc.)
• Conteúdo interessante que as pessoas querem 
compartilhar

O RP é responsável pelos relacionamentos com os 
principais influenciadores que divulgam conteúdo e 
estão melhor posicionados para contar a história da 
companhia. Os profissionais de comunicações também 
criam conteúdo da marca, então o planejamento nesta 
área deve focar em SEO.

As palavras-chave e tópicos devem ser incluídos no 
planejamento desde o início e a equipe de RP devem 
manter a visibilidade da força da marca no Google. A 
equipe deve ter a propriedade de conteúdo e estratégias 
de divulgação de notícias que ajudam a marca ser 
proprietária do maior volume possível de resultados de 
primeira página do Google. A equipe deve ter um plano 
de longo prazo para reverter qualquer informação 
negativa em sites de terceiros para garantir que as 
posições que estão fora do seu controle são os mais 
positivas possível.

Os indicadores chaves de desempenho (KPIs) da 
comunicação frequentemente focaram em resultados 
comerciais, como as entrevistas realizadas, 
oportunidades de visualização, compartilhamentos em 
mídia social e visitantes levados para um site, entre 
outros.

A resiliência da marca deve ser um item dos relatórios 
futuros sobre a comunicação para mostrar aos diretores 
de comunicação e os executivos da companhia o impacto 
de uma presença positiva ou negativa em sites de busca.

As equipes de comunicação precisam de profissionais de 
dados ou parceiros que conseguem extrair e avaliar a 
presença da companhia nos sites de busca, identificar 
ameaças e oportunidades e recomendar ações 
corretivas.
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Como a GCore funciona

O relatório acima mostra que os resultados de busca de 
uma marca são um aspecto chave de sua reputação, 
embora talvez seja o aspecto mais negligenciado ou 
menos entendido da gestão de reputações online.

Mesmo o software de prateleira mais sofisticado não 
oferece a inteligência necessária para analisar e medir 
essa área efetivamente. 

É por isso que construímos a GCore.

Garantindo que as mensagens-chave de sua marca são refletidas em seus resultados de busca.

1. Analisar 
todas as maneiras diferentes que as 

pessoas buscam a sua marca no 
Google e os resultados de busca 

que as pessoas veem

3. Executar 
essas táticas para garantir que 

as pessoas veem conteúdo 
positivo e controlado quando 

buscam a sua marca

2. Identi�car 
as táticas e técnicas e de 
comunicação necessárias 
para empurrar conteúdo 

negativo para baixo 

Desenhado por e para o setor de RP na era do Google, a 
GCore é nossa tecnologia proprietária que cria conexões 
entre fontes de dados de motores de busca e nossa 
experiência na área de RP para ajudar marcas a tomarem 
as rédeas de sua presença de busca - baseado em um 
processo simples de apenas três etapas:
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Usando esse processo, ajudamos várias marcas e tomar controle de sua presença de busca. Aqui estão os resultados, 
comprovando que a nossa abordagem gera resultados:

GCore em Ação

PROTEGENDO UM BANCO NOVO

SUCESSO:

•  Tiramos 14 URLS negativos da página 1 e 37 da página 2 dos resultados de busca de sua marca.

•  Reduzimos buscas negativas de falhas de segurança da marca em 46%

DEFESA DE UMA CONCESSIONÁRIA

SUCESSO:

•  Reduzido o conteúdo negativo em média 6 posições.

•  Aumento de 12% de conteúdo positivo.

PROTEGENDO UMA GRANDE MARCA DE INFRAESTRUTURA

SUCESSO:

•  Conteúdo proprietário aumentou em 50%

•  Aumentou a autoridade de domínio na página 1 em 10.

DESAFIO: Restaurar o tom positivo de seus resultados de busca depois de passar por 
grandes problemas de atendimento noticiados pela mídia nacional.

DESAFIO: Antecipando uma possível crise, o plano era de fortalecer seus resultados de 
busca, proteger contra possíveis ameaças e mitigar seus impactos.

DESAFIO: Empurrar para baixo manchetes velhas e negativas (sobre uma falha de 
segurança de dados) publicadas pelos principais veículos de imprensa e valorizar o 
conteúdo positivo.
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INFORMAÇÕES DE CONTATO

Para saber mais ou conversar sobre a possibilidade 
de aprimorar sua reputação online, entre em contato com:

 

 

GCore Business Director, Grayling

E alex.judd@grayling.com 

T

 
Diretora Geral do escritório de Nova Iorque e responsável pelas Américas 

AMÉRICAS

LUCIA DOMVILLE

E lucia.domville@grayling.com

 

Presidente

E fernanda.dabori@advicecc.com

BRASIL

ADVICE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA – AFILIADA GRAYLING

FERNANDA DABORI


