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A 4ª edição do estudo global Authentic Brands e Authentic 100, realizado pela Cohn &

Wolfe e divulgado em maio de 2016, relevou que 81% dos consumidores brasileiros avaliaram que

as marcas não são “abertas e honestas”. Os 19% que acreditam na abertura e honestidade das

marcas representam um índice abaixo da média global, que é de 22%.

O  mesmo  estudo  mostrou  que  92%  dos  participantes  brasileiros  afirmam  que

recompensariam  uma  marca  autêntica  sendo  fiéis  ou  mesmo  recomendando-a  a  outros

consumidores.  A pesquisa  foi  realizada  em  14  mercados,  reunindo  1.600  marcas  e  12  mil

consumidores1.

A autenticidade e  a  busca  da verdade  parecem ser  os  fatores  determinantes  para  os

consumidores e as organizações do século XXI. Se de um lado o cenário apresenta um público

cada vez mais bem informado e com apetite por boas histórias e instituições que aliem discurso e

prática,  por outro, as organizações precisam cada vez mais se comunicar eficientemente com

todos os públicos do universo ao qual fazem parte com o objetivo de satisfazer, além de seus

consumidores, seus parceiros e componentes da instituição.

Em paralelo a isto, há a grande mudança que a internet e as redes sociais trouxeram à

comunicação. Num mundo cada vez mais conectado em que uma postagem na internet pode

trazer  um dano  irrecuperável  à  imagem de  qualquer  organização,  o  trabalho  realizado  pelas

instituições carece de um cuidado excessivo desde o discurso do presidente até a atividade-fim,

passando pelo ambiente interno e chegando finalmente ao seu público alvo. 

De acordo com Kotler (2010, p-205-206):

O comportamento e os valores de uma empresa estão hoje cada vez mais abertos ao
escrutínio público. O crescimento das redes sociais torna mais viável e mais fácil as 
pessoas conversarem sobre empresas, produtos e marcas existentes em termos de 
seu desempenho funcional e também do seu desempenho social.

1http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2016/05/02/para-brasileiros-marcas-sao-desonestas.html



Vale lembrar que o avanço tecnológico não altera o indivíduo e seus valores, e sim a sua

cultura. Num passado recente, a acesso à informação era restrito aos meios de comunicação

tradicionais, a internet proporcionou uma gama maior de fontes e a pluralidade de opiniões. Se

antes  os  consumidores  eram  somente  expectadores,  com  a  internet  ele  pode  produzir  seu

conteúdo,  que  também  engloba  suas  opiniões  a  respeito  das  organizações,  sejam  elas  de

diferentes ramos de atividade. O consumidor passa a ter uma voz mais ativa e amplificada pelos

meios digitais.

Movimento semelhante ocorreu com as empresas. Antes dependentes de investimentos

em publicidade ou de uma boa assessoria de imprensa para colocar sua mensagem em grandes

veículos,  as  organizações  passaram  a  ter  seus  próprios  canais  de  comunicação  e  a  criar

campanhas exclusivas para os meios digitais,  conseguindo assim a se comunicar diretamente

com seu público, sem o intermédio dos veículos.

Essa transformação afetou diretamente o contato entre consumidores e empresa. A partir

dela, o público passou a se manifestar de maneira mais efetiva na busca por seus direitos assim

como para reconhecer atendimentos e práticas que consideram bem sucedidas. Além disso, as

repostas  para  campanhas  e  projetos  das  organizações  passaram a  ser  imediatas.  Via  redes

sociais, o feedback é instantâneo.

Da mesma forma, esse indivíduo interessado e ponderador faz parte das organizações.

Este  fato  passa  a  interferir  diretamente  na  comunicação  interna  das  empresas,  onde  elas

precisam que a mensagem a ser proferida por todos os indivíduos que compõem a organização

esteja de acordo com seus propósitos. Tais ponderações vão desde o cumprimento da missão da

empresa, passando por direitos trabalhistas e causas sociais a que a organização vislumbra como

objetivo.

Este contexto de indivíduos com maior  empoderamento e uma comunicação cada vez

mais  dinâmica,  alterou  de  maneira  significativa  as  administrações  das  organizações.  Com

ferramentas de pesquisa e métricas de redes sociais dando uma ótima visão do que está sendo -

bem ou mal - recebido pelo consumidor, o dinamismo das relações entre organização e seus

públicos é pauta diária das administrações. 

A busca por serviços - através de um consumidor mais atento e que pesquisa o mercado -

trouxe uma maior  competitividade em diversas áreas.  Este  fator  também se explica  por  uma

geração empreendedora, fruto do avanço tecnológico, de uma produção de conteúdo em larga

escala e de diferentes demandas da sociedade e das organizações. Com a facilidade e o alcance

das  plataformas  digitais,  empresas  consolidadas  no  mercado  estão  praticamente  em  pé  de

igualdade com novos empreendedores quando o tema é comunicação. 

Kotler (2010, p-198) destaca:

O ambiente de negócios é altamente dinâmico. O número de concorrentes 
aumentará; sua inteligência também. O mesmo se aplica aos clientes. Se você for  
insensível a isso e não for capaz de prever mudanças, sua empresa vai ser tornar 
obsoleta e acabará morrendo.



Com fatores externos mudando a cada dia, é preciso que as organizações, através de sua

comunicação, saibam avaliar e explorar os incontáveis cenários que proporcionam a cada dia uma

oportunidade  de  melhor  se  comunicar  com  seus  públicos.  Para  isso,  além  de  contar  com

profissionais planejados, atentos e bem informados, as empresas - em sua alta cúpula - precisam

estar abertas às sugestões e oportunidades vislumbradas pelos setores de comunicação.

 Neste sentido, cabe aos profissionais da área um maior poder de convencimento de que

investir em políticas de comunicação - ao mesmo tempo em que se é atento as mudanças diárias

que elas passam - é fator determinante para o sucesso da organização.  Triunfo este que vai

desde uma manutenção e ampliação do público externo até a criação de um ambiente interno

favorável ao bom andamento da empresa e a da satisfação dos trabalhadores.

 Vale lembrar que a evolução tecnológica mudou o perfil do profissional de comunicação.

Com exceção dos que se dizem 'offline'  -  profissionais  que relutam em ter  redes sociais,  por

exemplo - é comum notar a forte presença de comunicadores na internet. Seja como blogueiro ou

como um simples comentarista do cotidiano, estes agentes buscam nas redes não só um canal de

comunicação  e  publicação  de  seu  material,  mas  também  uma  ampla  rede  de  contatos  e  a

observância do que seus concorrentes praticam, independentemente de este profissional estar em

um veículo ou em uma assessoria de imprensa.

O mesmo vale para os indivíduos que compõem os cargos mais altos das empresas, mas

em  algumas  oportunidades  não  com  os  mesmos  objetivos  que  os  comunicadores  de  sua

organização. Porém, este perfil está mudando e a cada dia notamos presidentes de empresas

falando em suas redes sociais sobre seu trabalho e ativando amplas campanhas de divulgação. 

Esta postura adotada por vários mandatários resulta em uma ajuda considerável para a

comunicação,  já  que os próprios  membros da alta  cúpula  comprovam a mudança sofrida  na

relação empresa x público, assim como as mudanças de cenário devido a grande velocidade das

informações.  Ter uma administração moderna e engajada nestes novos meios é um fator que

pode influenciar consideravelmente na estratégia de comunicação de qualquer empresa.

Ao mesmo tempo, alçar profissionais de comunicação a cargos de diretoria, por exemplo,

pode resultar em um ganho estratégico e um diferencial único no mercado. Este caminho, que

parece ser inevitável, é mais um aspecto a ser engajado aos argumentos dos profissionais da

comunicação na busca por uma organização que use com qualidade todas as ferramentas que a

cada dia modificam a relação de toda a sociedade.  
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