
sicólogos, sociólogos, neurocientis-
tas, linguistas e semioticistas formam 

o grupo comandado por Gerald Zaltman, 
professor da Harvard Business School e 
criador do método Zmet (Zaltman Me-
taphor Elicitation). Aplicada em mais de 
600 pesquisas em 30 países nos últimos 
15 anos, a técnica que estuda as motiva
ções responsáveis por interferir em 95% 
das decisões humanas foi utilizada tam
bém pela Giovanni+DraftFCB para com
por a pesquisa "Trustparency, a path to 
build a natural brand" 

Sob a liderança do Brasil, os escri
tórios da agência nos Estados Unidos, 
Inglaterra, Egito, Nova Zelândia, Arábia 
Saudita, Síria, Líbano, Jordânia, Índia, 
Filipinas e China, analisaram a relação 
de confiança das marcas com seus con
sumidores e chegaram à conclusão que 
falta autenticidade para redefinir o la
ço desfeito hoje pelo império das ami
zades virtuais. 

De cada 150 amigos no Facebook, por 
exemplo, o usuário se interessa realmen
te por 19 pessoas, se comunica com ape-

nas sete e recebe respostas de não mais 
do que cinco integrantes da sua turma. 

Biologicamente comprovada pelo nú
mero de Dunbar, teoria do antropólogo 
britânico Robin Dunbar, a constatação es
cancara a superficialidade dos relaciona
mentos, especialmente com as marcas, e 
traz à tona a crise de confiança que hoje 
assola o mundo corporativo. 

Ser espontânea; assumir que nin
guém consegue ser confiável em tudo; 
reconhecer a existência de uma relação 
de troca; saber que a confiança é cons
truída de forma cumulativa; e estabe
lecer vínculos sem prender as pessoas, 
garantindo a liberdade do consumidor, 
são alguns dos principais ensinamen
tos do projeto coordenado por Pedro 
Cruz, COO (Chief Operating Officer) 
da Giovanni+DraftFCB. 

Segundo o executivo, a afirmação 
"confiar representa um risco" dita por 
um dos participantes do estudo, resume 
a essência do trabalho, que pretende es
timular o mercado a refletir sobre a im
posição dos diálogos e da vida perfeita. 

"O consumidor nem sempre está no 
Facebook" alerta Cruz. Ele lembra ainda 
que sem vulnerabilidade não há cone
xão emocional. "É mentira quem diz que 
é bom em tudo. As pessoas não acredi
tam mais nisso" adverte. 

McDonald's, Prudential e BMW são 
algumas das marcas citadas por Cruz 
que vivem revigorando a confiança dos 
seus apreciadores, por meio de ações 
que ressaltam a transparência. Veja, nos 
destaques, o que aprender com elas. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Consumo, São Paulo, p. 38, 29 out. 2012.




