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Protestar contra empresas não responsáveis e não comprometidas com a sociedade aparecem 
como direito na era da informação. E acreditar na atitude das empresas se tornou obrigatório 
para o sucesso do negócio. 
 
O consumidor brasileiro é o mais exigente de acordo com o Sétimo Estudo de Confiança (Trust 
Barometer) da Edelman. Demanda mais cuidado das empresas por qualidade de produtos e 
serviços (96%), melhor atendimento ao consumidor (95%), preço justo (94%), bom 
relacionamento com os funcionários (98%) e responsabilidade social (93%). 
 
Brasileiros confiam muito. Com exceção da China, os brasileiros são os que mais confiam na 
mídia (53%) e, apenas atrás dos japoneses, são os que mais acreditam nas empresas (62%). 
Mas são os que menos confiam no governo, afirmando seu caráter mais criterioso perante 
escândalos mal explicados e escondidos da imprensa e da população – o índice caiu de 42% 
em 2005 para 21% em 2006. 
 
A crença nas empresas é o reflexo da política econômica de nosso país que cada vez dá mais 
importância ao desenvolvimento. Perante os escândalos do atual governo, apostamos nossa 
credibilidade na estabilidade do mercado que abriga empresas transparentes, que se 
comunicam com o público e se comprometem com a sociedade. Diferente do Estado, que se 
esconde da mídia e das pessoas. 
 
O crescimento econômico do país se deve também ao amadurecimento do público que acredita 
nas empresas, mas exige que façam “a coisa certa” e sejam transparentes. Os resultados da 
pesquisa mostraram um espectador que protesta (61%) e se recusa (com o mais alto índice – 
81%) a comprar o produto ou serviço de empresas em que não confia, faz críticas para 
pessoas que conhece quando insatisfeito (77%) e compartilha sua opinião e experiências na 
internet (28%). 
 
A era da informação transformou os consumidores em exímios conhecedores de seus direitos 
no mercado. Os produtos e serviços hoje não são vendidos apenas pela sua qualidade, mas 
pelo seu valor, pela imagem da empresa. Atitudes reportadas por CEOs, diretores, funcionários 
e pelo próprio consumidor. A preocupação hoje é cativar o cliente pela postura da empresa. A 
palavra-chave é credibilidade. 
 
Essa nova fase trás uma grande novidade: as críticas se espalham não somente no boca-a-
boca pessoal, mas pela internet também. Esta última cresceu ao longo dos anos e hoje é a 
segunda fonte de informação de maior credibilidade (26%), na frente até da televisão (12%), 
que foi por anos a primeira opção dos pesquisados. O mundo inteiro está ligado 24 horas na 
internet e a todo o momento uma nova informação aparece sobre a sua empresa ou produto. 
Se a as empresas não estiverem prontas para responder com a mesma rapidez, elas correm o 
risco de perder a atenção do seu público, perder a credibilidade. A velocidade da informação 
atualmente exige transparência da sua empresa para estabelecer uma relação de confiança 
com seu público. 
 
Assim como o governo perdeu sua credibilidade num piscar de olhos, o mesmo pode acontecer 
com as empresas se não seguirem as novas regras do mercado. A estratégia de comunicação 
deve ser redesenhada pensando na diversidade de público, variedade de canais e muito mais 
do que apenas investimento em comunicação de massa. Conhecer seu consumidor, se 
comunicar com ele de forma clara e transparente e investir em responsabilidade social são 
imperativos atualmente. Confiança não é mais uma virtude na sociedade moderna, é um 
imperativo. 
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