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POR QUE
O NÍVEL DE CONFIANÇA
VEM SENDO TÃO
DEBATIDO PELAS
MARCAS?

AO LONGO DAS ÚLTIMAS DÉCADAS, O NÍVEL
CADA VEZ MAIS ALTO DE EXPECTATIVA
DAS PESSOAS, JUNTO AO CRESCIMENTO
EXPONENCIAL DA INFLUÊNCIA DO CONSUMIDOR
NO PROCESSO DE ESCOLHA DAS MARCAS,
TROUXE DESAFIOS, DENTRE ELES A FALTA DE
CONFIANÇA. OS CONSUMIDORES SÃO MAIS
PROPENSOS A COMPRAR DE PESSOAS EM
QUEM CONFIAM OU COMPRAR UM PRODUTO
OU SERVIÇO QUE ENTREGA O QUE PROMETE.
PARA SER UMA MARCA CONFIÁVEL, É PRECISO
ENTREGAR UM PRODUTO OU SERVIÇO DE
QUALIDADE, ALÉM DE GARANTIR UMA
EXPERIÊNCIA ADEQUADA NA RELAÇÃO COM
SEUS DIVERSOS PONTOS DE CONTATO E POSSUIR
ABSOLUTO COMPROMISSO COM A ÉTICA NO
RELACIONAMENTO COM SEUS STAKEHOLDERS,
COM A SOCIEDADE E TAMBÉM COM O MEIO
AMBIENTE_
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QUAL A VISÃO
DA REPENSE SOBRE
ESTE ASSUNTO?

Vivemos num mundo hiperconectado,
onde desencontros de expectativas e deslizes
na conduta relacional, comercial, social
ou ambiental podem abalar para sempre
a confiança das pessoas em toda e qualquer marca.
Logicamente, independentemente do perfil
ou porte de uma empresa, ela fatalmente
cometerá erros, mas a forma como se posicionará
neste momento – e o nível de confiança que já
construiu junto aos seus diferentes públicos ao
longo
de sua existência

– FARÁ TODA A DIFERENÇA
ENTRE PERDER UM OU
MAIS CLIENTES OU VIRAR
COMPLETAMENTE O JOGO.
Acreditamos que confiança se conquista por meio
da somatória de atitudes e comportamentos
das marcas junto aos seus diferentes públicos
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APRESENTAMOS A SEGUIR

10 INSIGHTS

QUE PODEM CONTRIBUIR
DIRETAMENTE PARA ESTA
CONSTRUÇÃO_
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TRANSPARÊNCIA_

Uma pesquisa realizada pela Oracle – Global Customer
Experience Trends 2019 – aponta que apenas um quinto
dos consumidores das gerações Z e millennials tem
confiança completa no que é falado pelas marcas.

SEGUNDO A PESQUISA,
É IMPORTANTE QUE AS MARCAS
ENTENDAM QUE A TRANSPARÊNCIA
É UM FATOR DECISIVO
E ESSENCIAL PARA AUMENTAR A
LEALDADE DOS CONSUMIDORES.
É preciso que as marcas se comuniquem de forma rápida
e clara com seus clientes.
Cada vez mais, as pessoas querem saber quem são
as empresas com as quais se relacionam. Consumidores
jovens, como a geração Z e até os millennials, compram
com base no que as marcas representam para eles.
Deixe os clientes saberem quem você é, qual o seu
propósito e quais são os seus planos.
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PROPÓSITO_

As empresas que sabem o motivo da sua existência e por qual
causa lutam estão um passo à frente dos concorrentes e mais
preparadas para navegar em um cenário de mudanças frequentes e
abruptas.
É claramente perceptível que consumidores estão cada vez mais
atentos ao propósito das empresas. A pesquisa “2021 Global
Marketing Trends” mostra que 25% dos respondentes presta
atenção nas ações positivas das empresas, e que 20% encara
isso como um diferencial para efetuar uma compra e definir
preferências em relação à marca.

“AS PESSOAS NÃO COMPRAM O QUE VOCÊ
FAZ, ELAS COMPRAM O PORQUÊ VOCÊ FAZ”,
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PERSONALIZAÇÃO_

As pessoas querem que produtos e, principalmente,
mensagens sejam adaptados e personalizados
para elas. Invista em gestão e análises de dados e
cultive relacionamentos individualizados com seu
público. Isso exigirá compromisso com a construção
de um banco de dados estruturado e que sua
marca seja ágil e precisa nas interações com seus
consumidores, envolvendo-os de um jeito mais
intimista e, principalmente, relevante.

“A PARTIR DE AGORA,
SERÁ CADA VEZ MAIS NECESSÁRIO
SUPERAR AS EXPECTATIVAS
DAS PESSOAS, NO TEMPO
E ESFORÇO QUE OS CLIENTES
ESTÃO DISPOSTOS A DEDICAR.
Além disso, é importante manter processos que
valorizem a personalização, uma experiência
resolutiva e a empatia pelas diversas vivências
e demandas de forma alinhada com uma forte
busca por integridade e confiança entre marcas
e consumidores”, afirma Augusto Puliti, sócio de
Experiência do Consumidor da KPMG no Brasil.

07

CONFIANÇA DO CONSUMIDOR

4

NOVEMBRO

ACESSIBILIDADE_

Sua marca deve ser facilmente acessível em todos os pontos de contato,
por isso, esteja presente em vários locais e canais diferentes – e seja
eficiente em todos eles. As pessoas confiam naqueles que conseguem
encontrar facilmente e, em tempos de WhatsApp, a expectativa
de velocidade nas respostas vem aumentando radicalmente. Por isso,
elimine intermediários, acabe com a burocracia desnecessária,
repense seus prazos de retorno (SLAs) com destaque para reclamações e,
acima de tudo, treine e empodere sua equipe de ponta para que tenham
autonomia para tomadas de decisão.

Vale ressaltar que a pesquisa “2021 Global Marketing Trends”
feita pela Deloitte mostra que

58% DOS ENTREVISTADOS CONSEGUEM
NOMEAR DE CABEÇA PELO MENOS UMA
MARCA QUE OFERECEU UMA MELHOR
EXPERIÊNCIA DIGITAL,
proporcionando agilidade para atender aos consumidores.
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ESCUTE SEUS CLIENTES
E OS CLIENTES DOS
SEUS CONCORRENTES _

A Comunicação e o Marketing se tornaram
absolutamente Data-Driven.

ESTE É UM CAMINHO SEM VOLTA.
MAS, POR TRÁS DA TECNOLOGIA,
É FUNDAMENTAL HAVER
O OLHAR E A INTERPRETAÇÃO
DE ESTRATEGISTAS E CRIATIVOS,
TRANSFORMANDO DADOS
EM INSIGHTS PODEROSOS.
Use o Social Listening para monitorar e analisar
constantemente a conversa com seus consumidores,
mas também sobre sua marca, concorrentes
e indústria. Atualmente, 37,5% das empresas
dos EUA já tomam decisões com base em dados,
mas a expectativa é que o investimento em
estratégias desse tipo cresça 56% até 2023, segundo
pesquisa The CMO Survey 2020.
No Brasil, temos uma oportunidade de sair na frente
de 80% das empresas, pois de acordo com o estudo
“O Estado do Marketing Digital no Brasil”, realizado
em 2019, a maioria das empresas ainda está
nos estágios iniciais do marketing digital.
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EFETIVIDADE_

A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL VEM, DIA A DIA,
MUDANDO HÁBITOS DE CONSUMO E FAZENDO
COM QUE EMPRESAS SE ADEQUEM ÀS NOVAS
EXIGÊNCIAS DOS SEUS CONSUMIDORES.
Afinal, se antes a publicidade boca a boca possuía limitações e somente
ficava entre amigos e conhecidos, com a internet acabou se tornando
escalável. De acordo com uma pesquisa realizada CNDL e SPC, 97%
dos consumidores digitais do Brasil buscam informações na internet
antes de fazer uma compra e, segundo o Reclame Aqui, 92%
dos consumidores usam sua plataforma para pesquisar sobre
a reputação de uma empresa. Essas e outras pesquisas demonstram
desde sempre que reclamações resolvidas com velocidade e precisão
muitas vezes incrementam o nível de satisfação que o consumidor
possuía antes do problema ter ocorrido. Quanto mais bem-informado
o consumidor estiver, menos ansioso e aborrecido ele ficará.

10

NOVEMBRO

CONFIANÇA DO CONSUMIDOR

7

MARKETING
DE INFLUÊNCIA_
Assim como um cliente insatisfeito pode
prejudicar fortemente sua reputação,
clientes encantados podem influenciar
muitas outras pessoas.
Mapeie seus clientes mais satisfeitos
e surpreenda-os com ações inesperadas.
Além de contribuir para fortalecer o
vínculo entre vocês, sua marca muito
provavelmente atrairá novos admiradores.

EM TEMPOS DE REDES SOCIAIS,
O MARKETING “BOCA A BOCA” CRESCEU
EXPONENCIALMENTE E SE TORNOU UM
DOS PRINCIPAIS PILARES DE COMUNICAÇÃO
E RELACIONAMENTO DAS MARCAS.
Quando pensar em uso de influencers, comece pelo seus melhores
clientes. Em um estudo feito pela Edelman Trust Barometer, podemos
ter clareza nas vozes que dão credibilidade às marcas:
VOZES QUE DÃO CREDIBILIDADE ÀS MARCAS
77
70
58

55
49

49

46

45

43
33
27

Uma
pessoa
como eu

Especialista
do setor

Especialista
técnico
da marca

Fundador

Empregador Celebridade
Herói da
da marca
que passa comunidade
pelas mesmas
diﬁculdades
que eu

CEO da
marca

Inﬂuenciador Inﬂuenciador Celebridade
com poucos com milhões
seguidores de seguidores
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HUMANIZAÇÃO_
Pessoas se relacionam com pessoas. Em vez
de pensar no seu negócio como uma entidade
sem rosto, pense nas pessoas que nele trabalham
e nas que interagem com a empresa. Por trás
de grandes marcas, existem lideranças e equipes
fazendo a diferença, e quanto mais tecnológicos
nos tornarmos, mais valorizaremos o contato
com gente de verdade. Do fundador aos líderes,
dos profissionais de atendimento aos profissionais
da linha de fábrica, mostrar as pessoas que estão
por trás da sua marca humaniza e, certamente,
aumenta o vínculo emocional com os seus
consumidores.

“O ANO DE 2020 ESTÁ
PROVANDO QUE AS EMPRESAS
PRECISAM CRIAR UM DIÁLOGO
E PENSAR PRIMEIRO NOS
CLIENTES.
25% dos consumidores que participaram da
pesquisa – 2021 Global Marketing Trends – Find
your focus – afirmam que se afastaram de marcas
que, de acordo com sua percepção, estavam
agindo apenas por interesse próprio. A confiança
e a segurança são primordiais para a saúde dos
negócios e, nesse momento, viraram diferenciais
competitivos no mercado”, afirma Guilherme Evans,
sócio de Customer & Marketing da Deloitte.
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STORYTELLING_

Não há jeito melhor de mostrar o lado humano de sua empresa do que
contando histórias. E existem muitas histórias que sua empresa poderia contar,
você só precisa encontrá-las. Conte a história da fundação da sua marca, as
histórias dos seus clientes e as histórias dos seus funcionários e parceiros.
Histórias tornam sua marca mais humana e relacionável e, assim, mais confiável.

5 DICAS PARA CONTAR UMA MELHOR HISTÓRIA.
1 – Conheça o público.
2 – Pense na identificação e nas conexões com a marca.
3 – Seja verdadeiro, transmita os valores da marca.
4 – Compartilhe do mesmo propósito do cliente.
5 – Seja criativo e envolvente na história.
Há exemplos bem conhecidos de marcas que trabalham muito bem seu
storytelling em suas campanhas, como, por exemplo, a Dove com “Retratos da
Real Beleza”, conquistando vários prêmios ao contar a história de mulheres que
não estavam satisfeitas com a própria aparência. Outra marca que prioriza uma
boa história é a Coca-Cola, sendo uma das maiores referências nessa estratégia,
sempre apostando em campanhas que destacam a importância da felicidade,
união e momentos compartilhados.
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EMPLOYER BRANDING_

Demonstrar a cultura organizacional
da sua empresa para seus consumidores mostra
que você está disposto a ser honesto. De acordo
com Philip Kotler, que é uma das principais
referências do marketing e sua influência na
área lhe rendeu o apelido de “Pai do marketing”,
a percepção sobre o consumidor mudou no
marketing 3.0, que não é mais um alvo a ser
atingido, mas, sim, um ser humano com quem as
marcas precisam e devem se relacionar, de igual
para igual. E esse consumidor quer se relacionar
com marcas que estejam alinhadas aos seus
valores e à sua visão de mundo. E fazer isso por
meio dos seus próprios colaboradores pode ser
ainda mais autêntico e verdadeiro. E lembre-se:

CONFIANÇA NÃO SE
CONQUISTA COM PROMESSAS,
MAS COM ATITUDES, ENTREGAS
E A EXPERIÊNCIA REAL DAS
PESSOAS COM A SUA EMPRESA
NOS DIFERENTES PONTOS DE
CONTATO.
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MARCAS DE
CONFIANÇA
2020_
ALGUNS FATORES SÃO ESSENCIAIS PARA
GERAR A CONFIANÇA NOS CONSUMIDORES
E FAZER COM QUE ELAS SEJAM BEM
AVALIADAS. ABAIXO, O RESULTADO
DE UMA PESQUISA REALIZADA PELA
EDELMAN TRUST BAROMETER 2020_

Em outra pesquisa liderada pela Datafolha e Seleções.com.br, os consumidores
brasileiros elegeram as suas “Marcas de confiança 2020”.
Confira todos os campeões da 19ª edição por categoria – https://www.selecoes.
com.br/especial/marcas-de-confianca-2020-eleitas-pelos-brasileiro/
Fato res geradores de confiança em mar

cas

73

Experiência pessoal
Experiência dira com
produtos/serviços

55

Experiência pessoal
Experiência dira com
produtos/serviços

58
Conversa com pares
Conversas pessoalmente ou
nas mídias sociais

Mídia espontânea
Veículo de imprensa, reportagem,
documentário

37
34

Mídia espontânea
Veículo de imprensa, reportagem,
documentário

Conversa com pares
Conversas pessoalmente ou
nas mídias sociais

42
28

Fonte: Relatório Especila Edelman Trust Barometer 2020: Brand Trust
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DATA & PERFORMANCE
COMUNICAÇÃO & CONTEÚDO_
CONSULTORIA & TREINAMENTO

Siga-nos nas nossas redes sociais
S Ã O PA U L O

RIO DE JANEIRO

