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A partir da crença de que
é a credibilidade quem faz o
mundo girar na realidade atual,
consultorias internacionais de
comunicação voltam suas aten-
ções para captar os processos
mais eficazes de conquista da
confiança do consumidor pe-
los produtos e marcas de seus
clientes. Tomam como base a
constatação de que se conso-
lida um cenário de mudanças
que começou a se desenhar há
cerca de meia década — um
processo no qual se destacam
as instituições avaliadas como
as mais confiáveis pela sociedade
(dentre elas, as organizações
não-governamentais).

Dentro dessa tendência de
construção da boa reputação
das instituições há a intenção de
que as empresas sejam citadas
e lembradas positivamente sem
que tenham de falar bem de si
mesmas repetidas vezes. Daí o
levantamento internacional An-
nual Edelman Trust Barometer
2006, da companhia de relações
públicas Edelman, ter apontado
que o porta-voz com mais credi-
bilidade é uma "pessoa comum".
O estudo aponta que essas "pes-
soas como eu" têm a credibili-
dade de 86% dos entrevistados,
ante 66% dos acadêmicos e 76%
dos médicos.

Para conquistar a confiança
do consumidor, concordam os
especialistas, as ações de comu-

nicação são fundamentais. Mas,
nesse processo, ganham cada
vez mais espaço as iniciativas
descentralizadas: sai a comuni-
cação de massa e entram a varie-
dade de canais e a comunicação
dirigida, os blogs, a comunicação
interna, o posicionamento ativo
dos líderes empresariais, road-
shows, marketing profissional,
responsabilidade social e, princi-
palmente no Brasil, a excelência
em serviços de atendimento ao
consumidor.

Isso porque, de acordo com
a pesquisa da Edelman, o brasi-
leiro mostrou-se como o consu-
midor mais exigente em muitos
aspectos. Segundo Ronald Min-
cheff, presidente da Edelman
no País, é ele, dentre todas as
nacionalidades contatadas, o
que demanda mais cuidado das
empresas por qualidade de pro-
dutos e serviços (96%), melhor
atendimento ao consumidor
(95%), preço justo (94%), bom
relacionamento com os funcio-
nários (98%) e responsabilidade
social (93%).

"O modelo único do Brasil
sobressaiu na maioria dos pontos
pesquisados", reforça Mincheff.
No País, as pessoas protestam
mais (61%), são mais exigentes
(77% contam sobre o que não
gostam e 28% estão dispostas a
divulgar sua insatisfação pela in-
ternet) e também mais patriotas
(no sentido de valorizar o que o

Brasil tem de bom e querer que
isso seja valorizado por todos).

IMPRENSA
Mincheff destaca, contudo,

que o ponto de mais destaque
da pesquisa é que o brasileiro
é quem mais procura a internet
como fonte de informação crível,
com 26% de citações (ante 19%
nos Estados Unidos), sendo que
o primeiro lugar nesse quesito é
ocupado pelo meio jornal, com
29%. Ainda segundo o levanta-
mento, a imprensa brasileira é
a que tem a maior credibilidade
do mundo (53%, contra 30% nos
EUA, por exemplo). Outro ponto
que chama a atenção em relação
aos dados captados no Brasil se
refere ao governo, cujo índice de
credibilidade caiu de 42% para
21% do ano passado para este.

O estudo foi realizado a partir
de entrevistas com formadores
de opinião, envolvendo cerca de
2 mil pessoas com renda supe-
rior a US$ 75 mil por ano de todo
o mundo. Os resultados apontam
algumas tendências globais,
como a de associar a marca dos
produtos à da instituição. "Desde
que a Unilever colocou sua mar-
ca institucional nas embalagens
de seus artigos, por exemplo, a
confiança na companhia cres-
ceu 30% nos mercados japonês
e chinês e 24% no Brasil", diz
Michel Ogrizek, vice-presidente
mundial da Edelman.

Clientes ampliam itens avaliados na hora da compra

Pesquisa realizada pela TNS/
InterScience sob encomenda da
revista Consumidor Moderno
confirma que o nível de exigên-
cia do brasileiro para o consumo
tem se aprimorado, tanto que
cada vez mais ele considera um
mix de fatores antes de se deci-
dir pela compra de um produto
ou serviço que está bem além da
simples questão do preço.

Segundo Roberto Meir, pu-
blisher da revista Consumidor
Moderno, chama atenção o fato
de, mesmo entre as classes de
menor poder econômico, itens
como qualidade dos artigos e
atendimento serem considera-
dos básicos no momento da es-
colha. Da mesma forma, pontos
como propaganda, responsabi-
lidade social e monitoramento
da satisfação dos clientes foram

apontados como itens que agre-
gara valor a produtos e serviços.
"Preço virou commodity, não é
mais o principal fator de esco-
lha. Quanto mais conhecimento
o consumidor tem, mais valor
ele dá aos outros quesitos que
formam esse mix no processo
de decisão", diz.

O levantamento consultou 6
mil consumidores nas cidades
de São Paulo, Rio de Janei-
ro, Recife e Porto Alegre. Os
entrevistados responderam,
espontaneamente, à questão:
o que é indispensável para
uma empresa ser vista como
a que respeita o consumidor?
A coordenadora da pesquisa,
Stella Kochen, da InterScience,
ressalta ainda que nas várias
regiões do Brasil há pequenas
diferenças no comportamento

do consumidor. Por exemplo,
enquanto o item preço é con-
siderado muito importante por
70% dos entrevistados de Reci-
fe, teve essa citação em 57% no
Rio de Janeiro, 54% em Porto
Alegre e 38% em São Paulo.

Os resultados do levanta-
mento foram apresentados no
Consumidor Moderno Marke-
ting Show, nos dias 11 e 12 de
abril, com o tema central O
Marketing na Perspectiva do
Cliente. Entre os palestrantes
estavam dois especialistas in-
ternacionais: Michael Solomon,
autor de Comportamento do
Consumidor e professor de
comportamento do consumidor
da Auburn University, Alabama
(EUA), e Marc Gobé, autor de
A Emoção das Marcas e presi-
dente da D/G Worldwide. (CB)

REPUTAÇÃO
Outro levantamento, reali-

zado com analistas financeiros
pela Hill & Knowlton (H&K),
empresa de relações públicas,
indica ainda a importância da
reputação das companhias e de
seus líderes na influência direta
da avaliação dessas organiza-
ções, reforçando a necessidade
de as multinacionais brasileiras
aumentarem a visibilidade de
seus líderes no mercado exter-
no. "Ampliar a visibilidade dos
líderes no mercado interna-
cional torna-se cada vez mais
imprescindível para as multi-
nacionais brasileiras", afirma
Renata Monte Alegre, gerente
geral da H&K no País.

Mais da metade dos analis-
tas financeiros (53%) elegeu a
qualidade da equipe de direção
como o critério de maior in-
fluência na recomendação de
investimento em uma empre-
sa, depois da avaliação de seu
desempenho financeiro. Quase
metade dos entrevistados (48%)
afirmou que administrações
anteriores podem afetar sua
opinião sobre uma companhia
por até dois anos após o início
da nova gestão.

Os resultados da pesquisa
também reforçam a tendência
apontada nos outros levanta-
mentos sobre a importância das
declarações transparentes das
empresas, por meio de comu-
nicação sistemática e clara com
seus principais públicos-alvo.
Porém, na opinião de 30% dos
analistas entrevistados, a maior
parte das empresas de origem
latino-americana ainda não
fornece dados suficientes sobre
suas operações.

Conduzido pelo instituto de
pesquisa Mori, o estudo foi feito
a partir de entrevistas com 282
analistas financeiros na Amé-
rica do Norte, Europa e Ásia
sobre reputação empresarial
e seu impacto na classificação
de risco das empresas. Deno-

minada Return on Reputation,
a pesquisa é parte do programa
Corporate Reputation Watch
(CRW), desenvolvido pela H&K
desde 1997.

MAIS AMEAÇAS
Já um estudo sobre reputa-

ção das corporações conduzido
pela Burson-Marsteller (também
uma firma de relações públicas)
e pela Economist Intelligence
Unit (EIU) identifica os "sinais
de aviso" de uma empresa quan-
do sua reputação está em queda.
De acordo com a maioria dos
executivos entrevistados (81%),
há atualmente mais ameaças à
reputação das empresas do que
há dois anos.

"As boas reputações preci-
sam ser planejadas cuidadosa-
mente, nutridas e gerenciadas
como bens vitais. Da mesma
forma, nem sempre são destruí-
das por um evento adverso, mas,
freqüentemente, são corroídas
de forma gradual", diz Leslie
Gaines-Ross, chefe global de
Pesquisa e Conhecimento da
Burson-Marsteller.

Segundo a especialista, os
sinais de alerta podem ser seme-
lhantes regionalmente porque os
negócios também são fundamen-
talmente semelhantes. "Todos os
negócios têm líderes, emprega-
dos e clientes; e os esgotamentos
de relações entre esses grupos
podem levar a problemas dentro
de qualquer organização. As va-
riações regionais nesses aspec-
tos refletem diferenças regionais
na cultura corporativa", afirma
Leslie. No que tange a isso, ela
acrescenta que a globalização
pode ajudar algumas regiões a
aprender práticas de negócios
de outras localidades.

Os 685 entrevistados na pes-
quisa são de companhias de ta-
manhos variados da América do
Norte, Europa, Ásia e América
Latina. Entre essas instituições
também havia participantes da
área governamental.
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