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Se você é gestor de uma marca ou dirige uma empresa e nunca parou para pensar se ela tem 
“palavra de honra” é bom começar a refletir sobre o assunto. Isso porque, cada vez mais, as 
empresas brasileiras vão sentir o poder do consumidor em seu relacionamento. E, cada vez 
menos, haverá espaço para as desculpas de call center na relação com seus clientes. É uma 
questão de tempo para que uma retomada do valor da “palavra”, no sentido mais tradicional 
que conhecemos, ganhe força na relação das marcas com o consumidor.  
 
Você deve estar se perguntando: “por que a palavra de honra vai retomar seu valor na relação 
marca/consumidor?”. Primeiramente, o tempo vem mostrando que o consumidor brasileiro 
está amadurecendo rapidamente, conhecendo e reivindicando mais por seus direitos. E esse é 
o primeiro passo. O segundo passo tem a ver com o avanço da internet no Brasil e com a 
inclusão digital. Esses dois fatores combinados são explosivos para a definitiva migração do 
poder para as mãos dos consumidores brasileiros. Isso porque a internet tem se mostrado a 
grande aliada das pessoas na propagação de opiniões a respeito da qualidade de produtos e 
serviços.  
 
Fazer críticas tornou-se um movimento com poder de transformar – ou causar danos – a 
muitas empresas.  
 
Uma prova disso é o site Trip Advisor (www.tripadvisor.com), onde é possível ler o relato de 
internautas sobre experiências de viagem, restaurantes, etc. Atualmente constam no site 
análises de mais de 200 mil hotéis e 93 mil restaurantes em mais de 23 mil cidades pelo 
mundo. Tudo isso muito bem documentado por cerca de 196 mil fotos feitas pelos viajantes.  
 
Um outro exemplo de monitoramento de consumidores é o site Price Noia 
(www.pricenoia.com), que busca os melhores preços de produtos diversos.  
 
A medida que essa cultura amadurecer no Brasil e a internet chegar às diferentes classes 
sociais, mais as marcas e empresas terão de cumprir sua “palavra”. Ou então enfrentarão 
alguns milhões de avaliadores. Com a propagação dessa prática no Brasil, haverá cada vez 
menos tempo para a resposta. E será mais difícil monitorar a expressão de tantas opiniões. 
Afinal, se promessa é dívida só restam duas opções: cumprir com a palavra ou não prometer o 
que não pode ser cumprido.  
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