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ONSTRATEGY apresenta resultados das marcas mais relevantes e reputadas no 1º Semestre de 2022. 

DELTA lidera o ranking das marcas com maior relevância e reputação 
no 1º Semestre de 2022 e CGD é a marca que regista o maior crescimento 

A Consultora OnStrategy acaba de divulgar os resultados do estudo de Relevância e de Reputação Emocional das 
marcas com os cidadãos Portugueses consolidando a informação referente aos primeiros 6 meses de 2022, no 
âmbito do estudo anual RepScore®. 

Este trabalho é desenvolvido de forma conGnua ao longo do ano e em conformidade com a cerHficação das 
normas ISO20671 (avaliação de estratégia e força) e ISO10668 (avaliação financeira), avaliando os atributos 
associados à notoriedade, relevância, consideração, confiança, admiração, preferência e recomendação. 

Numa escala de 100 pontos, este estudo destaca as marcas DELTA com a melhor avaliação (82,7 pontos) e CGD 
com o maior crescimento (+1,8 pontos), entre mais de 2.000 marcas auditadas que foram previamente 
idenHficadas de forma espontânea por mais de 50.000 cidadãos que refletem a sociedade em termos de 
distribuição geográfica, género, idade, grau de formação e classe social. 

 



 

Pedro Tavares, Managing Partner da OnStrategy refere, “está a ser um ano contraditório com as expeta3vas que 
6nhamos pois após a vida quo3diana estar a voltar ao normal depois de dois anos pandémicos seria esperado que 
as marcas melhorassem mais em termos dos indicadores reputacionais, e o que estamos a assis3r neste primeiro 
semestre é que de uma forma geral as marcas que registam crescimento o mesmo é muito baixo, sendo a CGD a 
marca que mais cresce (+1,8 pontos), alguns setores de a3vidade não têm qualquer marca em crescimento, e por 
fim são de registar quebras que em alguns casos são mesmo elevadas como a TAP (-8,4 pontos) que é a marca 
mais afetada”. 

O RepScore™: 

A OnStrategy é a consultora que assina o estudo RepScore™, e que avalia, desde 2009, o posicionamento e os níveis 
emocional e racional de reputação associados a mais de 2.000 marcas em Portugal. 
Este trabalho é elaborado tendo por base um trabalho de campo que decorre em conGnuo durante as 52 semanas do 
ano junto de mais de 40.000 cidadãos online e mais de 10.000 cidadãos presencialmente ou por telefone, sendo os 
mesmos representaHvos da sociedade Portuguesa no que respeita à distribuição geográfica, género, idade e grau de 
formação. 
Esta metodologia assenta numa abordagem qualitaHva no que se refere ao Posicionamento da Marca, idenHficando e 
explorando todos os valores e atributos referidos espontaneamente, e uma abordagem quanHtaHva para a Reputação 
de Marca, indicando e explorando de uma forma induzida a notoriedade, a reputação emocional (relevância, 
consideração, confiança, admiração, preferência, recomendação), a reputação racional (produtos e serviços, inovação e 
diferenciação, ambiente de trabalho e bem estar, cidadania e responsabilidade social, governo e éHca, liderança e visão, 
performance de negócio e financeira) e os comportamentos consequentes à perceção reputacional. 

A ONSTRATEGY: 

Fundada em 2009, a ONSTRATEGY é uma consultora mulHdisciplinar focada na criação e oHmização do valor financeiro 
dos seus clientes e parceiros. 

A ON STRATEGY desenvolve e entrega serviços de consultoria em análise, estratégia e avaliação financeira para 
maximizar o valor de aHvos tangíveis e intangíveis com metodologias e ferramentas independentes, reconhecidas e 
cerHficadas que são apoiadas por um profundo conhecimento do ambiente económico, políHco e social que impactam 
o desempenho de negócios e marcas. 

A ONSTRATEGY faz parte do grupo restrito de consultoras cerHficadas a nível mundial, que atuam em conformidade 
com as normas ISO10668 (avaliação financeira de marca) e ISO20671 (avaliação de estratégia e força de marca). 
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