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RESUMO 

GARÇON, MÁRCIA M. Entre o mim, o outro e o nós: a percepção da autenticidade nas 

marcas. Identificação, compartilhamento e avaliação. 2015. 159 págs. Tese (Doutorado) – 

Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

O panorama internacional das pesquisas em marketing e comunicação estratégica apresenta a 

autenticidade das organizações como um tema recente de estudo, com artigos publicados a partir 

dos anos 2000. A principal justificativa destes estudiosos para se voltarem a este tema é o 

comportamento cético que os consumidores e outros públicos apresentam frente às promessas e 

declarações organizacionais. Para eles, há saturação nas mensagens organizacionais, pois todas 

utilizam o mesmo conteúdo de narrativas, o qual produziu uma audiência descrente. Neste 

cenário de desconfiança e de vultosos esforços para a consolidação de relacionamentos 

duradouros, a autenticidade organizacional e a sua percepção apresentam-se como vantagem 

competitiva para as firmas. Com o objetivo de criar um instrumento de mensuração e avaliação 

da percepção da autenticidade, esta tese desenvolveu uma ampla revisão bibliográfica, que 

identificou a falta de um conceito que pudesse amparar os estudos da autenticidade 

organizacional. Assim, a partir da Filosofia, das Ciências Sociais e das Teorias da Comunicação, 

propôs-se um conceito de Autenticidade Organizacional solidamente definido e teoricamente 

construído, constituído de três dimensões: Propósito, Coerência e Tradição. De acordo com esta 

concepção, itens da escala foram criados e testados por meio da validação de conteúdo com 

especialistas (DeVELLIS, 2003) e utilização da Modelagem de Equações Estruturais com o uso 

do software SmartPLS (CHIN, 1998). O instrumento proposto foi medido junto a consumidores e 

validado com alto grau de confiabilidade. As contribuições deste trabalho para os estudos de 

Comunicação Organizacional apontam a sua relevância: este é o primeiro trabalho, nos cenários 

nacional e internacional, que, além de definir um conceito de autenticidade confiável e altamente 

gerenciável, constata a relação positiva entre a autenticidade, a atitude e a lealdade dos 

consumidores, indicando aos profissionais de comunicação organizacional, que a autenticidade se 

constitui um ativo importante e estratégico para a área.  

Palavras-chave: Marcas. Autenticidade. Comunicação em Marketing. Comunicação Integrada. 

Efeito da Comunicação. Mensuração da Comunicação. 



 

ABSTRACT 

GARÇON, MÁRCIA M. Between me, the other and us: the perception of authenticity 

through brands. Identification, Sharing and Evaluation. 2015. 159 pages. Doctorate Thesis – 

School Communication and Arts (ECA), University of São Paulo, São Paulo, 2015. 

The international research on marketing and strategic communication introduces the authenticity 

of organizations as a recent theme of study with scientific research papers published as of 2000. 

The main reason why these scholars draw their attention to such a theme is the skeptical behavior 

consumers and others stakeholders have towards organizational promises and statements. For 

them, there is a surfeit in organizational messages, all of them delivering the same narrative 

content, which has led to an incredulous audience. In this scenario of suspicion and of huge 

efforts to establish, long lasting relationships, organizational authenticity and its perception turn 

out as a competitive advantage for companies. Aiming at the creation of an instrument for 

measuring and assessing the perception of authenticity, the present thesis has developed a deep 

literature review that has identified the lack of a clear concept to support studies on authenticity 

in organizational contexts. Thus, from Philosophy, Social Sciences, and Communications Theory, 

a consistently defined and theoretically built concept of Authenticity set forth on three 

dimensions: Purpose, Coherence and Tradition is proposed. Accordingly, items of the scale have 

been created and assessed through validation of contents by specialists (DEVELLIS, 2003), as 

well as by the usage of the Structural Equation Modeling (SEM) with SmartPIs software (CHIN, 

1998). The proposed instrument was tested on consumers and validated with high level of 

reliability. Besides designing a reliable and highly managed concept of Authenticity, the 

contribution this work has brought to Organizational Communication studies field points out an 

outstanding finding: the present thesis is the first international and nationwide work that brings 

up the very positive bond between authenticity, attitude and loyalty of consumers, indicating to 

Organizational Communication professionals that such Authenticity has become an important 

and strategic asset for the area.  

Key Words: Brands. Authenticity. Marketing Communication. Integrated Communication, 

Communication Effects. Communication Measurement. 
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PROP1 0,591 0,630 0,570 0,541 0,824 0,603 0,498 0,301 0,654 0,903 0,553 0,663 0,628

PROP2 0,551 0,576 0,491 0,496 0,755 0,567 0,498 0,343 0,620 0,899 0,518 0,600 0,592

PROP3 0,560 0,590 0,504 0,513 0,770 0,566 0,498 0,320 0,621 0,898 0,502 0,616 0,578

PROP4 0,585 0,633 0,569 0,559 0,804 0,577 0,520 0,341 0,650 0,882 0,564 0,620 0,606

PROP5 0,471 0,492 0,398 0,404 0,653 0,484 0,408 0,298 0,525 0,833 0,438 0,562 0,508

RSC1 0,724 0,588 0,490 0,524 0,565 0,683 0,517 0,509 0,588 0,496 0,903 0,537 0,599

RSC2 0,694 0,578 0,509 0,535 0,588 0,645 0,516 0,499 0,558 0,511 0,888 0,545 0,558

RSC3 0,786 0,661 0,571 0,541 0,635 0,801 0,540 0,417 0,668 0,585 0,874 0,626 0,685

TRAB1 0,891 0,653 0,556 0,545 0,637 0,818 0,541 0,395 0,665 0,598 0,753 0,632 0,674

TRAB2 0,908 0,649 0,548 0,549 0,645 0,761 0,535 0,413 0,659 0,567 0,729 0,551 0,635

TRAB3 0,926 0,645 0,568 0,573 0,638 0,753 0,540 0,456 0,660 0,563 0,779 0,568 0,639

TRAD1 0,533 0,510 0,463 0,426 0,633 0,591 0,428 0,304 0,519 0,572 0,524 0,866 0,541

TRAD2 0,542 0,487 0,458 0,462 0,671 0,550 0,458 0,429 0,532 0,580 0,589 0,827 0,508

TRAD3 0,537 0,520 0,444 0,426 0,647 0,593 0,403 0,328 0,552 0,584 0,533 0,886 0,580

TRAD4 0,588 0,558 0,532 0,521 0,739 0,591 0,484 0,377 0,585 0,646 0,593 0,834 0,566

TRAD5 0,585 0,600 0,526 0,501 0,751 0,592 0,488 0,305 0,611 0,664 0,557 0,877 0,596

TRAD6 0,517 0,518 0,460 0,433 0,643 0,574 0,410 0,289 0,532 0,558 0,512 0,855 0,553

VISLI1 0,594 0,667 0,493 0,485 0,537 0,682 0,504 0,424 0,692 0,544 0,556 0,571 0,846

VISLI2 0,662 0,798 0,575 0,608 0,638 0,673 0,561 0,483 0,815 0,613 0,672 0,578 0,898

VISLI3 0,643 0,801 0,598 0,590 0,636 0,695 0,580 0,442 0,832 0,610 0,614 0,582 0,912

WOM1 0,568 0,656 0,663 0,907 0,608 0,534 0,801 0,576 0,637 0,535 0,552 0,503 0,573

WOM2 0,506 0,585 0,604 0,882 0,551 0,488 0,775 0,621 0,574 0,495 0,519 0,451 0,530

WOM3 0,568 0,660 0,664 0,931 0,580 0,553 0,785 0,578 0,652 0,520 0,550 0,497 0,605

WOM4 0,592 0,690 0,685 0,936 0,601 0,582 0,814 0,574 0,678 0,541 0,573 0,520 0,613
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Amb Trab Apelo Em Atitude Boca a Boca Coerência Des Financ Int Recom Leal Decl Prod e Serv Propósito Resp Social Tradição Vis e Lider

APEL1 0,681 0,943 0,656 0,664 0,680 0,698 0,635 0,418 0,857 0,646 0,646 0,583 0,804

APEL2 0,674 0,948 0,625 0,652 0,671 0,705 0,623 0,451 0,850 0,628 0,661 0,576 0,808

APEL3 0,665 0,937 0,660 0,691 0,684 0,669 0,645 0,462 0,849 0,619 0,639 0,601 0,807

ATI1 0,557 0,621 0,795 0,685 0,605 0,543 0,649 0,415 0,612 0,568 0,531 0,525 0,575

ATI10 0,497 0,560 0,834 0,562 0,545 0,495 0,526 0,356 0,534 0,492 0,484 0,470 0,516

ATI11 0,498 0,565 0,827 0,597 0,536 0,463 0,568 0,406 0,541 0,482 0,482 0,446 0,513

ATI12 0,458 0,513 0,809 0,533 0,506 0,429 0,502 0,330 0,523 0,465 0,427 0,426 0,469

ATI13 0,319 0,367 0,617 0,412 0,385 0,265 0,361 0,385 0,358 0,291 0,372 0,289 0,301

ATI14 0,481 0,568 0,834 0,572 0,527 0,465 0,522 0,326 0,533 0,458 0,452 0,444 0,492

ATI15 0,460 0,517 0,818 0,562 0,505 0,424 0,501 0,346 0,499 0,416 0,429 0,416 0,449

ATI16 0,496 0,521 0,762 0,565 0,506 0,478 0,526 0,444 0,512 0,436 0,478 0,429 0,496

ATI17 0,514 0,560 0,770 0,540 0,511 0,524 0,507 0,328 0,542 0,491 0,467 0,455 0,520

ATI18 0,352 0,365 0,611 0,407 0,376 0,370 0,401 0,322 0,366 0,324 0,386 0,333 0,366

ATI19 0,487 0,555 0,837 0,561 0,506 0,467 0,502 0,300 0,527 0,448 0,446 0,443 0,483

ATI2 0,524 0,579 0,772 0,654 0,569 0,501 0,628 0,474 0,572 0,505 0,534 0,489 0,533

ATI20 0,489 0,567 0,845 0,575 0,528 0,482 0,544 0,309 0,541 0,466 0,436 0,454 0,499

ATI21 0,491 0,555 0,821 0,548 0,509 0,479 0,524 0,274 0,531 0,470 0,414 0,447 0,484

ATI22 0,489 0,527 0,819 0,533 0,499 0,485 0,525 0,283 0,529 0,461 0,443 0,452 0,484

ATI3 0,573 0,647 0,797 0,709 0,611 0,565 0,664 0,470 0,633 0,550 0,557 0,524 0,597

ATI4 0,499 0,584 0,855 0,609 0,535 0,494 0,591 0,412 0,547 0,484 0,495 0,459 0,520

ATI5 0,123 0,156 0,317 0,187 0,117 0,109 0,215 0,144 0,155 0,127 0,122 0,097 0,155

ATI6 0,127 0,169 0,302 0,180 0,162 0,113 0,195 0,134 0,202 0,168 0,130 0,117 0,186

ATI7 0,465 0,550 0,803 0,544 0,490 0,476 0,532 0,406 0,536 0,459 0,484 0,452 0,515

ATI8 0,483 0,515 0,772 0,527 0,473 0,439 0,495 0,424 0,519 0,426 0,468 0,432 0,501

ATI9 0,518 0,525 0,750 0,513 0,486 0,519 0,514 0,417 0,501 0,451 0,515 0,447 0,524

COE1 0,583 0,614 0,565 0,549 0,883 0,554 0,486 0,332 0,655 0,842 0,547 0,662 0,605

COE2 0,618 0,632 0,575 0,550 0,890 0,585 0,491 0,337 0,641 0,817 0,577 0,652 0,594

COE3 0,490 0,458 0,409 0,414 0,697 0,424 0,384 0,371 0,485 0,645 0,529 0,522 0,452

COE4 0,592 0,600 0,569 0,561 0,872 0,554 0,489 0,379 0,634 0,783 0,554 0,636 0,593

COE5 0,631 0,645 0,574 0,566 0,884 0,615 0,505 0,370 0,647 0,701 0,609 0,738 0,588

COE6 0,657 0,668 0,603 0,603 0,901 0,643 0,540 0,393 0,679 0,730 0,617 0,761 0,632

COE7 0,648 0,681 0,587 0,585 0,860 0,653 0,539 0,327 0,680 0,717 0,605 0,787 0,620

FIN1 0,784 0,676 0,550 0,512 0,621 0,910 0,523 0,368 0,662 0,587 0,710 0,645 0,709

FIN2 0,626 0,523 0,404 0,435 0,473 0,761 0,452 0,402 0,508 0,445 0,642 0,484 0,570

FIN3 0,762 0,665 0,537 0,525 0,614 0,896 0,543 0,391 0,648 0,590 0,709 0,627 0,698

FIN4 0,792 0,671 0,565 0,574 0,623 0,900 0,574 0,414 0,653 0,586 0,730 0,591 0,691

INT REC1 0,549 0,645 0,614 0,752 0,539 0,566 0,903 0,511 0,612 0,498 0,517 0,475 0,564

INT REC2 0,487 0,539 0,575 0,719 0,455 0,492 0,889 0,641 0,535 0,425 0,532 0,429 0,519

INT REC3 0,557 0,615 0,609 0,720 0,514 0,552 0,895 0,501 0,573 0,480 0,519 0,436 0,535

INT REC4 0,494 0,570 0,592 0,804 0,515 0,517 0,840 0,637 0,567 0,478 0,494 0,474 0,540

LEA1 0,461 0,508 0,506 0,671 0,432 0,481 0,683 0,908 0,487 0,395 0,523 0,409 0,513

LEA2 0,388 0,364 0,371 0,505 0,338 0,349 0,505 0,906 0,357 0,281 0,443 0,305 0,411

LEA3 0,409 0,393 0,397 0,551 0,353 0,384 0,553 0,927 0,388 0,309 0,480 0,350 0,451

PRO6 0,597 0,620 0,553 0,512 0,813 0,587 0,463 0,342 0,645 0,888 0,597 0,661 0,612

PRODS1 0,674 0,852 0,630 0,662 0,692 0,698 0,614 0,427 0,913 0,636 0,634 0,607 0,804

PRODS2 0,612 0,773 0,568 0,594 0,611 0,608 0,542 0,414 0,894 0,604 0,569 0,527 0,786

PRODS3 0,656 0,844 0,625 0,655 0,715 0,646 0,615 0,413 0,926 0,664 0,609 0,598 0,802

PROP1 0,591 0,630 0,570 0,541 0,824 0,603 0,488 0,301 0,649 0,903 0,553 0,663 0,628

PROP2 0,551 0,576 0,491 0,496 0,755 0,567 0,483 0,343 0,616 0,899 0,518 0,600 0,592

PROP3 0,561 0,590 0,504 0,513 0,770 0,566 0,485 0,320 0,613 0,898 0,502 0,616 0,578

PROP4 0,585 0,633 0,569 0,559 0,804 0,577 0,516 0,341 0,649 0,882 0,564 0,620 0,606

PROP5 0,471 0,492 0,398 0,404 0,653 0,484 0,393 0,298 0,514 0,833 0,438 0,562 0,508

RSC1 0,724 0,588 0,490 0,524 0,565 0,683 0,506 0,509 0,561 0,496 0,903 0,537 0,599

RSC2 0,694 0,578 0,509 0,535 0,588 0,645 0,505 0,499 0,545 0,511 0,888 0,545 0,558

RSC3 0,786 0,661 0,571 0,541 0,635 0,801 0,543 0,417 0,654 0,585 0,874 0,626 0,685

TRAB1 0,891 0,653 0,557 0,545 0,637 0,819 0,545 0,395 0,651 0,598 0,753 0,632 0,674

TRAB2 0,908 0,649 0,548 0,549 0,645 0,761 0,531 0,413 0,644 0,567 0,729 0,551 0,635

TRAB3 0,926 0,645 0,568 0,573 0,638 0,753 0,538 0,456 0,642 0,563 0,779 0,568 0,639

TRAD1 0,533 0,510 0,463 0,426 0,633 0,591 0,426 0,304 0,506 0,572 0,524 0,866 0,541

TRAD2 0,542 0,488 0,457 0,462 0,671 0,550 0,448 0,429 0,509 0,580 0,589 0,827 0,508

TRAD3 0,537 0,520 0,444 0,426 0,647 0,593 0,394 0,328 0,537 0,584 0,533 0,886 0,580

TRAD4 0,588 0,558 0,532 0,521 0,739 0,591 0,476 0,377 0,577 0,646 0,593 0,834 0,566

TRAD5 0,585 0,600 0,526 0,501 0,751 0,592 0,488 0,305 0,603 0,664 0,557 0,877 0,596

TRAD6 0,517 0,518 0,460 0,433 0,643 0,574 0,407 0,289 0,523 0,558 0,512 0,855 0,553

VISLI1 0,594 0,667 0,493 0,485 0,537 0,682 0,496 0,424 0,685 0,544 0,556 0,571 0,846

VISLI2 0,662 0,798 0,575 0,608 0,638 0,673 0,551 0,483 0,803 0,613 0,672 0,578 0,897

VISLI3 0,643 0,801 0,598 0,590 0,636 0,695 0,576 0,442 0,829 0,610 0,614 0,582 0,912

WOM1 0,568 0,656 0,663 0,907 0,608 0,534 0,775 0,576 0,644 0,535 0,552 0,503 0,573

WOM2 0,506 0,585 0,604 0,882 0,551 0,488 0,735 0,621 0,573 0,495 0,519 0,451 0,530

WOM3 0,568 0,660 0,664 0,931 0,580 0,553 0,778 0,578 0,658 0,520 0,550 0,497 0,605

WOM4 0,592 0,690 0,685 0,936 0,601 0,582 0,814 0,574 0,679 0,541 0,573 0,520 0,613
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1. INTRODUÇÃO 

 

O panorama internacional das pesquisas em Marketing e comunicação estratégica apresenta a 

autenticidade das organizações como um tema recente de estudo, com artigos publicados a partir 

dos anos 2000. A principal justificativa destes estudiosos para se voltarem a este tema é o 

comportamento cético que os consumidores e outros públicos apresentam frente às promessas e 

declarações organizacionais. Para eles, a cultura promocional demasiada, promovida nas últimas 

décadas, produziu este efeito colateral: a formação de uma audiência descrente em relação as suas 

mensagens e aos propósitos das organizações.  

Neste cenário de desconfiança e de vultosos esforços para a consolidação de relacionamentos 

duradouros, a autenticidade organizacional e a sua percepção apresenta-se como uma vantagem 

competitiva para as firmas. De fato, a autenticidade foi identificada como um princípio-chave na 

criação e consolidação da reputação corporativa por Fombrun e VanRiel (2004). 

O levantamento das publicações sobre o tema que realizamos nas principais bases de pesquisa 

internacionais (EBSCO, PROQUEST, GOOGLE SCHOLAR/ACADÊMICO) e nacionais 

(CAPES; SCIELO; SPELL), voltados para o Marketing e Comunicação, bem como, em revistas 

nacionais de Comunicação Organizacional, no período de 1996 a 2014 (termos Authenticity e 

Authentic, Autenticidade e Autêntico, por recência e relevância), demonstrou alguns campos 

interessados nos estudos da autenticidade desenvolvidos fora do país.  Nenhum artigo foi 

encontrado sobre o assunto no Brasil. 

Os estudos organizacionais apresentam trabalhos da autenticidade relacionada à identidade e à 

reputação corporativa (FOMBRUN; VANRIEL, 2004), com a liderança de equipes 

(RANDOLPH-SENG; GARDNER, 2013), à ética dos negócios (DRIVER, 2006), à estratégica e 

processos internos (LIETDKA, 2008) e aos projetos de responsabilidade social corporativa 

(MCSHANE; CUNNINGHAM, 2011); o Marketing volta-se para a autenticidade como estratégia 

para a gestão de produtos e marcas (GRAYSON; MARTINEC, 2004; PETERSON, 2005; 

CHHABRA, 2005; BEVERLAND, 2006; GILMORE; PINE II, 2007; BEVERLAND; 

FARRELLY, 2010) e propaganda (BEVERLAND; LINDGREEN; VINK, 2008), para o seu 



14 
 

 

efeito no comportamento do consumidor e no relacionamento com clientes (GRAYSON; 

MARTINEC, 2004; ROSE; WOOD, 2005; DICKINSON, 2011; RANFAGNI, COURVOISIER; 

2014). 

O campo da Comunicação se abre para o estudo crítico da relação entre a autenticidade e a 

comunicação de massa (CASTRO, 2013 e 2012; ADORNO, 2009; HARDT, 1993; BENJAMIN, 

1936) e da autenticidade e as manifestações artístico-culturais (MCLEOD, 1999; FINE, 2003).  

Relações Públicas oferece reflexões na gestão da comunicação organizacional de relacionamento 

(EDWARDS, 2010; MOLLEDA, 2010; TORP, 2010; BISHOP, 2006).  

O Turismo, que foi a área pioneira em estudar o impacto da percepção de autenticidade no 

consumo das ofertas de destinos e souvenires, preocupa-se com a experiência dos turistas e a 

identidade cultural dos destinos (KÖHLER, 2009; MCCANNELL, 1999).  

A revisão desta bibliografia demonstrou alguns gaps nesses estudos. Embora todos tenham a 

autenticidade como objeto, há deficiências em termos de conceitualização e operacionalização do 

construto.  

A definição de um conceito de autenticidade é raramente encontrada. Existe uma variedade de 

associações e denotações que são implementadas ao termo por diferentes pesquisadores sendo 

definida por associações semânticas como Herança; Tradição; Genuinidade; Originalidade; 

Essência; Compromisso e Confiança. (GRAYSON; MARTINEC, 2004; PETERSON, 2005; 

CHHABRA, 2005; BEVERLAND, 2006; GILMORE; PINE II, 2007; BEVERLAND; 

FARRELLY, 2010; BEVERLAND; LINDGREEN; VINK, 2008; ROSE; WOOD, 2005; 

DICKINSON, 2011; RANFAGNI, COURVOISIER; 2014) ou compromisso, confiança, 

sinceridade, genuinidade e atenção aos públicos de interesse e coerência (MOLLEDA, 2010; 

TORP, 2010; BISHOP, 2006).  

Há, ainda, justaposições conceituais com reputação (MOLLEDA, 2010; DRIVER, 2006; VAN 

LEEUWEN, 2001). De fato, Van Leeuwen (2001) afirma que a autenticidade está em crise 

conceitual, porque pode significar diferentes coisas para diferentes pessoas. “A autenticidade 

deve ser examinada de forma mais explícita e mais crítica". (VAN LEEUWEN, 2001, p. 397). 
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Assim, um dos objetivos específicos desta tese é construir um conceito de autenticidade 

organizacional solidamente definido e teoricamente construído, que forneça drivers para a gestão, 

avaliação e mensuração das marcas que queiram ser reconhecidas como autênticas. 

Ele parte da intenção principal deste trabalho: construir um modelo de mensuração da percepção 

da autenticidade organizacional, que possa ser utilizado pelos profissionais e estudiosos de 

comunicação estratégica como um instrumento útil para a avaliação e gestão de marcas, sejam 

elas institucionais ou de produtos. 

Esse objetivo nasceu a partir da identificação de um segundo gap identificado na revisão 

bibliográfica: estudos insuficientes quanto ao efeito de sentido produzido pela percepção da 

autenticidade nos públicos de interesse das organizações. Muitas das pesquisas em publicidade 

são realizadas com entrevistas qualitativas ou análise de conteúdo das peças de comunicação 

(BEVERLAND, M. B.; LINDGREEN, M.; VINK, 2008; CAMILLERI, 2008; CHHABRA, 

2005; GRAYSON, MARTINEC, 2004). O instrumento proposto por Molleda (2010) apresenta 

falhas nos itens de escala, que não medem autenticidade, mas sim, satisfação e qualidade de 

eventos. (MOLLEDA; JAIN, 2013). 

Essas descobertas pavimentaram a constituição de outros objetivos específicos para essa tese: 

 Definir as fronteiras conceituais entre Autenticidade e Reputação; 

 Entender como as ações de comunicação podem impactar as percepções de autenticidade; 

 Distinguir os elementos que possam constituir as narrativas autênticas e os 

relacionamentos autênticos das organizações; 

 Testar os pressupostos teóricos sobre as dimensões da Autenticidade; 

 Desenvolver e validar uma escala que tenha poder de mensuração e de avaliação da 

percepção da autenticidade, na perspectiva dos consumidores;  

 Analisar as relações diretas da Autenticidade com Atitude; 

 Analisar as relações diretas de Reputação com Atitude; 

 Analisar as relações diretas de Atitude com Lealdade; 

 Testar empiricamente o modelo teórico proposto; 
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 Identificar oportunidades estratégicas para a gestão da comunicação estratégica e relações 

públicas, a partir das descobertas. 

Deste modo, a metodologia adotada para atender aos objetivos dessa tese foi, em primeiro lugar, 

buscar na literatura clássica, o construto de Autenticidade, de modo a fornecer elementos para a 

constituição de um conceito adequado. Nossa intenção foi adotar uma linha de pesquisa multi, 

inter e transdisciplinar que pudesse lidar com a complexidade que o tema demanda. 

Realizamos comparações na Filosofia, nas Ciências Sociais e nas Teorias da Comunicação e 

identificamos as dimensões constituintes da Autenticidade que foram categorizadas pelo critério 

da análise léxico-semântica de semelhança, complementaridade, diversidade e divergência. Nesse 

primeiro momento, foram identificadas nove dimensões (Verdade, Unicidade, Genuinidade, 

Originalidade, Tradição, História, Realidade, Essência, Coerência) que são comuns às três 

disciplinas e também encontradas nas pesquisas das Ciências Sociais Aplicadas. 

Essas nove dimensões foram testadas em uma pesquisa exploratória (qualitativa), para a 

identificação e clarificação conceitual e pela pesquisa descritiva (quantitativa) para sua validação. 

A pesquisa exploratória é aquela que fornece ao pesquisador, ideias e insights sobre o problema a 

ser solucionado, bem como, a pesquisa descritiva pretende descrever algo, o quê, quem, quando, 

onde, por que e como. (MALHOTRA, 2001).  

Assim, a pesquisa qualitativa foi utilizada neste trabalho com o seguinte objetivo: identificar o 

entendimento dos entrevistados sobre organizações e marcas autênticas; localizar na fala 

espontânea dos respondentes as dimensões levantadas na teoria para a autenticidade; traçar 

diferenças e relações entre autenticidade e reputação; descobrir como os entrevistados explicam 

cada dimensão da autenticidade e, por fim, recolher elementos que pudessem servir para a 

confecção dos itens da escala de percepção da autenticidade. 

Foram 10 especialistas participantes: 06 pesquisadores doutores do campo de Publicidade e 

Relações Públicas, 02 diretores de comunicação corporativa, sendo 01 de empresa pública e 01 

de empresa privada, 01 diretor de planejamento de marcas e 01 vice-presidente de planejamento 

de marcas.  
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As entrevistas foram realizadas individualmente, com roteiro por área de abordagens e em 

profundidade. Primamos em escolher apenas especialistas da área de Comunicação, profissionais 

e pesquisadores, de empresas pública e privadas, de modo a dar credibilidade aos dados 

coletados. Assim, a amostra foi escolhida por julgamento, a partir de suas experiências e 

trajetória profissionais, bem como, em trabalhos desenvolvidos em pesquisas acadêmicas no 

campo da Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Comunicação Empresarial.  

Após essa etapa, foi definido um conceito de autenticidade organizacional, abrangente (adequado 

para marcas institucionais e de produtos) e com alto potencial de gerenciamento. Tanto ele, como 

as dimensões, serviram como direcionadores para a criação dos itens que formaram a escala do 

instrumento de medição. A metodologia adotada para a construção do modelo de mensuração foi 

a sugerida por DeVELLIS (2003). Após todos os testes, foi identificado que o conceito de 

Autenticidade é multidimensional, constituído por Propósito; Coerência e Tradição. Após tal 

definição, finalizou-se a escala para mensurar a percepção da Autenticidade, composta de 19 

itens.  

Para a validação nomológica do modelo, escolheu-se as escalas mais referenciadas de Reputação, 

Atitude e Lealdade. Medimos Lealdade com as variáveis dependentes: Boca-a-boca positivo, 

Lealdade Declarada e Intenção de recompra.  

O questionário foi criado, apresentando os itens de todas as escalas, com regras de randomização, 

inserindo aleatoriedade de páginas e de itens, a fim de capturar a atenção e o compromisso com 

as respostas. Ele foi ancorado em uma marca citada pelo próprio respondente, por meio de uma 

pergunta aberta. Esta opção foi válida porque serviu para testar que o modelo é capaz de 

mensurar e avaliar qualquer marca (de produtos e de organizações, sejam elas públicas, privadas 

e/ou do terceiro setor), garantindo a sua validade ecológica. 

A coleta de dados foi realizada mediante uma pesquisa do tipo survey na internet com a escala 

Likert de sete pontos, variando entre 1 (Discordo totalmente) e 7 (Concordo Totalmente). Optou-

se pelo corte transversal, mais utilizado em pesquisas organizacionais, porque coleta as 

informações de todas as variáveis simultaneamente, permitindo uma fotografia das variáveis em 

um ponto único. (MALHOTRA, 2001). 
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O instrumento de pesquisa foi construído e hospedado na plataforma SurveyMonkey, um software 

baseado em nuvem para desenvolvimento, customização e distribuição de formulários de 

pesquisa online. A coleta foi realizada entre os dias 17 de julho a 10 de agosto de 2015. 

A amostra não probabilística, composta apenas com consumidores, foi criada pela técnica 

SnowBall, conhecida no Brasil como amostragem em Bola de Neve ou Cadeia de Informantes. 

(PENROD et al, 2003). Essa técnica é uma forma de criar a amostra por conveniência, na qual os 

primeiros respondentes indicam novos participantes que indicam outros e assim sucessivamente. 

O tamanho da amostra foi definido de acordo com o número de variáveis do modelo teórico, que 

completou 85 itens. Seguindo as orientações de Hair Jr., Babin e Samouel (2009, p.484), “o mais 

típico é uma proporção mínima de pelo menos cinco respondentes para cada parâmetro estimado, 

sendo considerada mais adequada uma proporção de 10 respondentes por parâmetro”. A amostra 

inicial foi estabelecida em 850 participações válidas. 

Em se tratando da representatividade geográfica, a amostra foi dividida pelos critérios do 

indicador da potencialidade de consumo nacional – IPC Maps 2014 – e os questionários foram 

enviados seguindo: Norte (6%); Centro Oeste (8,5%); Nordeste (19,5%); Sudeste (49,2%); Sul 

(16,8%). 

Os dados recebidos foram analisados pelas técnicas multivariadas, o procedimento mais 

adequado para análises simultâneas que utilizam múltiplas medidas sobre os objetos sob 

investigação. (CORRAR et al 2007). A técnica multivariada foi utilizada para reduzir e agrupar 

os dados e identificar a relação de dependência entre as variáveis do modelo. (HAIR JR et al., 

2009). 

Para examinar e estruturar as relações expressas em uma série de equações de regressão múltipla, 

as quais descrevem todas as relações entre os construtos (variáveis dependentes e independentes) 

envolvidos na análise, usamos a Modelagem de Equações Estruturais (MEE) que também aponta 

conceitos não observados nas relações e o erro de mensuração no processo de estimação, 

permitindo definir um modelo para explicar o conjunto inteiro de relações. (HAIR JR  et al, 

2009). 
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Adicionalmente, utilizamos a análise de multicolinearidade e a verificação da normalidade das 

variáveis dependentes e independentes, que indicaram a necessidade do uso do software 

SmartPLS (CHIN, 1999) para verificar a distribuição das variáveis dependentes e a força de 

explicação do MEE. 

Como poderá ser observado no decorrer do estudo, esta tese de doutorado, inserida na área de 

concentração de Interfaces da Comunicação, do Programa de Ciências da Comunicação da Escola 

de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, contribui com proposituras teóricas e 

implicações gerenciais para o campo, ao propor um conceito de Autenticidade solidamente 

definido e altamente gerenciável e um instrumento de gestão que indica, aos executivos e 

pesquisadores, referências sobre quais signos (mensagens, ações, operações) têm a potência em 

criar efeitos de sentido de marcas autênticas. Para além do campo, colabora e avança também 

com os estudos da reputação corporativa, indicando sua relação com a Atitude e Lealdade. 

A tese está estruturada da seguinte forma: após a Introdução, o capítulo 2 trata a pesquisa teórica 

realizada nos campos da Filosofia, Das Ciências Sociais e das Teorias da Comunicação. Nessa 

parte, faz-se a identificação dos construtos que formatam o conceito de Autenticidade nessas 

diferentes disciplinas e que fornecem a base para a propositura do conceito de Autenticidade 

Organizacional proposto nesta tese. Aqui, também são apresentados os estudos aplicados da 

Autenticidade no contexto organizacional, dos quais foi possível identificar os gaps das pesquisas 

sobre o tema. O capítulo 3 explica a metodologia de construção do instrumento de mensuração e 

avaliação da autenticidade organizacional proposto, além da apresentação das escalas de Atitude, 

Lealdade e Reputação, utilizadas no modelo. O capítulo 4 apresenta o resultado da pesquisa e 

demonstra a validação do instrumento. A discussão dos resultados encontrados é apresentada no 

Capítulo 5 e, o Capítulo 6, apresenta as contribuições teóricas e gerenciais que essa tese produziu, 

bem como, suas limitações e possíveis estudos futuros. 
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2. O CONSTRUCTO DA AUTENTICIDADE 

 

Os termos autenticidade e autêntico são aplicados por alguns pensadores especialmente às 

condições de existência humana e a outras realidades em que estejam em função desta existência. 

Aplica-se, então, essa característica às pessoas, objetos, empresas, produtos, lugares e, também, 

experiências. 

  “Diz-se de algo que é autêntico quando se estabelece, sem sombra de dúvida, sua identidade, 

isto é, quando se estabelece de modo definitivo que é certa e positivamente o que se supõe ser”. 

(FERRATER-MORA, 2004, p. 232-233). 

Neste capítulo, apresentamos o constructo da autenticidade a partir dos pontos de vistas da 

Filosofia, dos Estudos Sociais e das Teorias da Comunicação, além de referenciar seus alcances 

práticos e teóricos nos campos das Teorias das Organizações, Marketing e Relações Públicas.  

O constructo que postulou à autenticidade uma qualidade de sujeitos e objetos insere a identidade 

no contexto de discussões e, assim, o seu entendimento aparece tangenciado neste trabalho. Nas 

palavras de Erickson (1995), a autenticidade como princípio de autovalores move as teorias da 

identidade. 

 

2. 1 A Autenticidade para mim: o Eu verdadeiro 

 

O corpo humano é a carruagem; eu, o homem que a conduz; o 
pensamento são as rédeas; os sentimentos, os cavalos. Platão 

 

De acordo com MacNeil e Mak (2007), foi no século 18 que os filósofos voltaram seus interesses 

para a questão da autenticidade. A principal discussão versava sobre como o indivíduo poderia 

manter sua distintividade, seu verdadeiro Eu, vivendo sob as pressões das normas da sociedade. 

A concepção filosófica para autenticidade parte do interesse no entendimento das problemáticas 
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do Ser Humano e do valor da existência e coexistência no mundo. Jean-Jacques Rousseau (1712) 

foi o primeiro a tratar sobre este tema. 

Rousseau desenvolveu significativos trabalhos à época sobre a natureza humana e as influências 

que as interações sociais têm sobre o modo de ser. Em suas obras, afirmou que o ser humano é 

basicamente bom por natureza e este pressuposto deve pautar suas ações para uma vida moral, 

para o bem comum (ONOF, 2006).  

Para fazer surgir esse ser bom e moral, é preciso identificar e ouvir a voz interior. A questão é 

que essa voz é calada pelas paixões criadas nas relações de dependência com os outros, é 

corrompida pelos eventos complexos que dão forma à sociedade civil.  Convenções, regras e 

códigos de etiqueta compõem um jogo de aparências que distanciam o indivíduo de sua 

singularidade. 

De acordo com a sua análise, pelo fato dos indivíduos nas 
grandes cidades terem de se adequar aos bons costumes, deixam 
de seguir sua própria aptidão. À revelia do que pense, sinta ou 
deseje, ele deve agir da forma que a sociedade considera 
adequada. Assim, perde-se sob a máscara que o olhar público 
impõe a todos, desaparecendo no interior da uniformidade. 
(PIMENTEL et al, 2013, p.76). 

Para Rousseau, as pressões mundanas e as influências externas podem minar a capacidade do 

indivíduo em se concentrar no desenvolvimento e na sustentação do conhecimento de si próprio. 

As paixões, o desejo pelo reconhecimento positivo, o orgulho e a vaidade são os principais 

motivos que levam o homem a perder a si mesmo. 

 Assim, o homem deveria se esforçar para encontrar, dentro de si, o que lhe é próprio, autêntico, e 

viver sob essa regência. A salvação moral vem do reconhecimento da moral autêntica adquirido 

no contato com nós mesmos (TAYLOR, 1995; MACNEIL & MAK, 2007). Taylor (1995, p. 27), 

diz que Rousseau chama a este contato íntimo que o homem faz consigo próprio de fonte de 

alegria e contentamento, “le sentiment de l´existence”.  

Mais tarde, Soren Kierkegaard (1813), considerado o pai do existencialismo, vai encontrar o 

indivíduo autêntico em sua reflexão sobre a relação entre a Igreja e o Estado. Ao criticar a cultura 

da época que impunha ao cidadão a condição de ser cristão luterano, ele afirma que o homem não 
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pode ser submisso ao Estado. Assumindo um viés religioso na sua busca pelo ser autêntico, 

afirma que o indivíduo encontra sua autenticidade ao encontrar Deus dentro de si. 

No seu entender, o importante não é a igualdade entre os 
homens, mas a afirmação da individualidade cristã. Nesse 
sentido, ele afirma o eu-mesmo individual como humano 
absoluto, isto é, como indivíduo. Na visão kierkegaardiana, o 
homem é um indivíduo diante de Deus (e não do seu egoísmo) 
e, para tanto, ele deve imitar a Cristo (DE PAULA, 2009 apud 
CAES, 2001, p. 440). 

Diante de Deus não existe multidão, apenas o indivíduo sendo a si mesmo. Portanto, ele percebe 

que para ser autêntico é preciso uma escolha pessoal: “tornar-se este único, que todos podem ser, 

é querer aceitar a ajuda de Deus” (KIERKEGAARD, 1986, apud CAES, 2011, p. 441). E nesta 

discussão, traz um novo elemento à autenticidade: a liberdade. 

Para Kierkegaard, o ser é livre para determinar o significado de suas próprias vidas. Para ele, o 

indivíduo autêntico é aquele que escolhe – por ato de vontade ou firmeza – abdicar de uma vida 

conformada às normas universais da comunidade (RAE, 2010) e assumir a sua condição de 

singularidade e originalidade.  No cotidiano da existência, o ser original constitui-se orientado 

pela sua própria interioridade, evitando interferências de outrem, livre para assumir um projeto 

para toda a vida: de tornar a ser, por si mesmo. O homem é responsável para se tornar aquilo que 

ele é em potência – individuum -, indivisível, único. “Absolutamente ninguém está excluído de o 

ser, exceto, quem se exclui a si próprio, tornando-se multidão” (KIEKEGAARD, 1986, apud 

CAES, 2011, p. 443, tradução nossa).  

A questão da liberdade foi central nos debates que Jean-Paul Sartre (1905 - 1980) promoveu 

sobre a existência do homem no mundo e suas relações sociais estando no mundo. Para ele, a 

vida é escolha e, neste sentido, ela não pode se dar sem liberdade e responsabilidade. Sob o 

prisma do filósofo existencialista francês, o indivíduo deve viver, por toda a sua vida, fazendo 

escolhas autênticas (ONOF, 2006) que impulsionam em direção ao próprio ser.  

Sartre não concorda com Rousseau sobre a existência de uma natureza humana; o homem não 

está predestinado a ser algo, mas pelo contrário, é levado a se autoquestionar e a se autodefinir 
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quando confrontado com os fatos da vida, chamado por ele, de situação.  Essa situação pode 

limitar o agir humano, mas também, cria as condições para a liberdade do agir.    

 [...] Não há liberdade a não ser em situação e não há situação a 
não ser pela liberdade. A realidade humana encontra por toda 
parte resistências e obstáculos que ela não criou, mas essas 
resistências e obstáculos só têm sentido na e pela escolha que a 
realidade humana é. (SARTRE, 2001, apud BARROS, 2010, p. 
181). 

Sartre compreende que o homem é uma liberdade em situação e a essa liberdade ele define como 

autêntica ou inautêntica. Vai depender da escolha que se faça frente uma determinada situação.  

Em Sartre, portanto, o que caracteriza a originalidade e a autenticidade humanas é essa 

capacidade do homem agir em liberdade, livre dos valores preestabelecidos, encontrando-se e 

constituindo-se como ser original a cada situação. Uma atitude contrária a essa, uma corrupção da 

pessoa consigo própria é considerada como inautenticidade, ou em termos sartreanos, agir de má-

fé.  

Barros (2010) resume-nos que o ser autêntico sartreano é aquele que encara o problema da 

situação, que não age de maneira comum, mas pelo contrário, cria-se no momento da ação, 

engaja-se na situação e projeta-se de forma original. É um fazer-se livre. “O homem se faz 

enquanto projeto livre. Ele deverá, portanto, agir enquanto esse projeto [...] O homem existe e 

deve fazer uma escolha sobre sua existência” (BARROS, 2010, p. 183). “Entrar para o Partido, 

dar um sentido à vida, escolher ser um homem, agir, acreditar” (SARTRE, 1979, apud BARROS, 

2010, p. 183). 

Sartre foi muito influenciado pela obra Ser e Tempo, de Martin Heidegger (1927-2005) sobre o 

sentido do ser e a existência, retirando dos seus ensinamentos, a base para sua filosofia 

existencialista, principalmente, as implicações das relações sociais sobre as questões da 

autenticidade e da inautenticidade. A questão da liberdade, por exemplo, também se constitui 

para Heidegger como a abertura do homem ao ser. É o elemento que possibilita ao homem ver o 

mundo e todos os outros entes presentes ao seu redor e que permite o seu relacionamento – ou 

não – com eles e consigo mesmo. Ao se colocar em relação de forma livre, o homem tem 

condições de desvelar – e acessar –os diferentes modos de ser e aparecer neste mundo.   
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Quanto maior for a sua liberdade, a sua abertura, maior será sua 
criatividade para desfiar suas próprias verdades, ou seja, maior 
será sua coincidência com sua essência, que é estar aberto ao 
ser, encontrando assim sua própria realidade, seu mundo, no 
qual já se encontra e de onde parte para criar seu destino. 
(PIZZOLANTE, 2008 p. 140). 

Em sua obra Ser e Tempo (1927/2005), Heidegger entende a liberdade como princípio ativo de 

um movimento pela busca da verdade do ser. “Para Heidegger, o homem é e está na verdade, na 

medida de sua liberdade, que é sua distância dos entes”, afirma Pizzolante (2008, p. 140). 

Heidegger entende o homem como o único ente capaz de se perguntar sobre o sentido de sua 

existência e, nesta liberdade de autoquestionamento e de descobrimento de si e dos outros entes 

presentes no mundo, vai revelando os mistérios de sua presença no mundo.  

Na filosofia heideggeriana, o ser encontra-se e define-se por meio da compreensão de ser. A 

verdade é, assim, este desvelamento da questão do sentido do ser, um ato que institui a descoberta 

do ser dos entes e do ser em geral, é o ser-descoberto do mundo. É este desvelamento que vai 

permitir a existência autêntica, como um ato contínuo de descoberta de si mesmo, como uma 

batalha pelo autoconhecimento (HARDT, 1993; SHERMAN, 2005; MACNEIL & MAK, 2007; 

PIZZOLANTE, 2008).  

Então, se a verdade está atrelada à existência, a sua expressão como autenticidade se configura na 

relação do ente em ser e estar no mundo. Este Dasein (da=aí; sein = ser) que é pre-sença, ser-no-

mundo ou ser-aí exposto às relações dos homens com as coisas, com os outros e com eles 

próprios, é um ser existindo, que se mostra no acontecer, no acontecendo. Nestas circunstâncias 

de ser-com-outros (Mitsein), a presença (Dasein) acontece no aqui e agora e em um continuum de 

agir.  

Por isto, para Heidegger, os contextos social, cultural e histórico são importantes para a 

constituição do ser autêntico ou inautêntico porque é no cotidiano que se coloca em evidência a 

constituição inexorável do Dasein e do Mitsein, quando o ser é o ser-com-outros. É o cotidiano 

que cria as ilusões do Dasein: da comodidade, que anestesia as dúvidas da existência, que confere 

abrigo na incognidade de uma vida comum. “O mundo do quotidiano, segundo Heidegger, é um 

mundo de esquecimento do sentido do Ser e de inautenticidade para esse mesmo Ser.” 

(CASTRO, 2013, p. 32). 
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Este cenário ilustra a ideia de autenticidade como escolha e luta em Heidegger: o fazer da própria 

existência, em conjunto com os outros, mas sem se render aos poderes e/ou interesses dos outros 

que controlam a vida cotidiana. Da mesma forma, a inautenticidade no Dasein se estabelece 

quando as pessoas deixam-se levar pela proteção e segurança fornecidas pelo poder de outros e se 

perdem no cotidiano das forças anônimas que conferem status, realizações e negam aos 

indivíduos uma escolha dentro dos limites de sua própria finitude. (HARDT, 1993). É quando o 

ser-com-outros prevalece sobre o ser-a-si-mesmo.  

Nesse mundo, o Dasein cede lugar ao Se. É o universo do se é, 
se diz, se faz, se vê, se sabe... Mesmo quando se diz “Eu”, está-
se pensando nesse nós despessoalizado que é o se. Nesse estar-
junto o Dasein se torna anônimo, se eclipsa. [...] É assim que se 
produz o fenômeno da queda (Verfallenheit), a autoidentificação 
do Dasein como mais uma coisa-no-mundo. É a queda que leva 
ao encobrimento do ser e à inautenticidade do Dasein. No 
mundo da queda, do ser encoberto e inautêntico, tem-se a ilusão 
de que se tem “individualidade”, “identidade” etc, quando tudo 
isso, efetivamente, não passa de um encobrimento, de uma fuga, 
das questões existenciais que se colocam ao Dasein. (CASTRO, 
2013, p: 24-25). 

É importante destacar que na filosofia heideggeriana, uma existência autêntica ou não autêntica 

não é uma questão moral e, por isto, não pode ser classificada em um juízo de valor. A 

inautenticidade faz parte da estrutura do ser tanto quanto a autenticidade: o Dasein é, 

essencialmente, uma possibilidade.  

Assim, Heidegger também analisa a existência sob a forma de 
ausência. O desconcertante é que, ontologicamente, esta é 
também uma possibilidade: Da-sein do homem pode não ser ele 
mesmo. Pode se manter numa situação em que o sentido próprio 
de sua existência se ausenta, se retrai. Assim, pode apenas se 
dedicar ao universo de afazeres, sem perceber seu sentido. É o 
modo de ser da inautenticidade, em que quase sempre se 
mantém. Somos seres próprios e impróprios, autênticos e 
inautênticos, num sentido ontológico. (PIZZOLANTE, 2008, p. 
36). 

Mas, para Taylor (1995), filósofo que atua no final do século 20 e critica a vida moderna, a 

autenticidade é uma adjetivação e deve ser compreendida como uma forma melhor de vida 
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porque, sem ela, podemos ser vítimas de vários perigos da modernidade como a perda de 

capacidade de ouvir a voz interior e do contato com nossa própria natureza.  

O ser autêntico, em Taylor, é aquele que elege viver de maneira elevada e ser melhor é resultado 

de uma reflexão entre os modelos que o contexto cultural fornece e o social entende como 

importantes e as coisas que são importantes para o indivíduo. Neste autoconhecimento, é preciso 

identificar valores morais que possam ser referências para uma vida autêntica que implica 

comportamento solidário às demandas humanas (como solidariedade) e da própria Natureza.  

Intentar viver desta forma autêntica não é tarefa fácil e apenas aqueles que são capazes de 

reconhecer, em seu interior, um reflexo desta ética humana são capazes de conquistar este louro. 

Desta forma, o caminho para a autenticidade passa pela capacidade de ouvir a voz interior, fazer 

contato com sua própria natureza e acessar os atributos que lhe tornam único e que sejam capazes 

de suportá-lo em uma existência autêntica.  

Há uma característica dialógica no processo de autenticidade de Taylor, no qual o ser-no- mundo 

deve reconhecer que a sua identidade é acessada por meio de uma ampla expressão de 

significâncias, construída no meio social no qual convivemos e que não é imparcial e nem neutra.  

A identidade (quem somos e de onde viemos) pode estar contaminada por influências externas, 

por valores que não são próprios, mas que operam na nossa autodefinição devido às relações 

afetivas. Corremos o risco de a nossa identidade ser criada pelas pessoas que amamos. O 

contrário é reconhecer, identificar e ter controle sobre as influências externas. A identidade 

autêntica é formada em um dialogar, às vezes, em um lutar com as identidades endereçadas a nós. 

Negar estes laços com os outros ou as influências que as demandas sociais têm em nossa 

existência é destruir as possibilidades da conquista da autenticidade porque as “relações servem 

para realizar o que somos e não para nos definir” (TAYLOR, 1995, p. 34, tradução nossa).  

O indivíduo na busca de sua autodefinição deve encontrar, dentro do contexto cultural que 

fornece ideias, palavras e pensamentos que assumem papel de importância no social - chamado 

por Taylor (1995) de Horizontes de Significância -, aquilo que lhe é significante em suas 

diferenças com os outros. A autenticidade é um ideal moral que dirige os homens a uma vida 

mais elevada porque rearticula a significância deste contexto cultural com as escolhas morais de 
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sua própria significância, daquilo que faz sentido ser e valha a pena viver. Eleições próprias 

realizadas, não com base na subjetividade (opiniões, desejos, aspirações) ou pela 

autodeterminação de importância, mas sim, em suas explicações e reivindicações inteligíveis faz 

o modo autêntico de vida. 

Essas autoescolhas levam o indivíduo a se descobrir, a se reconhecer e a encontrar a forma de 

vida dentro de si mesmo: leva-o a encontrar a sua originalidade. Desta forma, Taylor introduz a 

originalidade como um princípio à autenticidade: ser verdadeiro consigo mesmo significa ser 

verdadeiro com sua própria origem e isto é algo que apenas o próprio indivíduo pode articular e 

descobrir. É na articulação que o indivíduo se autodefine e desenvolve a potencialidade de ser 

próprio. "Há um certo modo de ser humano, que é a minha maneira. Eu sou chamado a viver a 

minha vida dessa forma, e não na imitação de qualquer outra pessoa” (TAYLOR, 1995, pp. 28-

29, tradução nossa).  

Parece-nos, então, que o sentido do ser, para Taylor, é o sentido da escolha moral, de 

significâncias que moldam a existência, não em função de egoísmos, mas de horizontes de 

significado, uma fonte de moral, que forneça algo de nobre, corajoso e que valha a pena guiar e 

dar forma a vida própria. 

A tradição filosófica para autenticidade, percebida a partir destes filósofos referenciados, lega-

nos um entendimento de que a autenticidade não se estabelece como um estado final ou 

permanente, não é um estado espacial ou objetivamente presente, mas sim, é uma escolha que 

configura e adjetiva a existência como autêntica, a partir de atos cotidianos que moldam a 

vivência do indivíduo, determinando-o como ser autêntico. A autenticidade na filosofia é opção 

de vida baseada em algo próprio e íntimo, um ser verdadeiro, que define a maneira de agir por 

toda a sua existência.  

 

 

2.2. A Autenticidade para o outro: a construção social 
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Enquanto os pensadores adeptos do subjetivismo da autenticidade consideram os contextos social 

e cultural como desafios para desvelamento do Eu interior, próprio e verdadeiro, os autores 

alinhados às premissas sociológicas vão afirmar que a autenticidade não é, jamais, natural, mas 

sim, resultado das interações sociais das quais o sujeito participa e que vai constituir a sua 

identidade. A autenticidade é um conceito socialmente construído. 

O sujeito sociológico é aquele que não é autônomo ou autossuficiente e na sua capacidade de 

pensar e refletir sobre si mesmo (reflexividade) descobre-se uma identidade constituída a partir 

de um diálogo incessante com as pessoas da sociedade com as quais convive.  

Os homens, ao interagirem uns com os outros, devem considerar 
o que cada um faz ou está para fazer, são obrigados a dirigir seu 
próprio comportamento ou manipular as situações em função de 
tais observações. Assim, as atividades de outrem constituem 
fatores mais na formação de sua própria conduta; face às ações 
de outras pessoas, pode-se abandonar intenções ou objetivos ou 
então, examiná-los, moderá-los ou sustá-los, intensificá-los ou 
substituí-los; às ações de outrem cabe determinar o que se 
planeja fazer, além de poder se opor ou impedir tais projetos, 
requer sua revisão ou exigir outra série diferentes de projetos. 
De uma forma ou de outra, deve-se adaptar a própria linha de 
atividade aos atos do outro. (BLUMER, 1980, p.125). 

A interação social do sujeito não elimina a sua individualidade, mas determina que este “eu 

interior” seja formado e transformado consoante às experiências do indivíduo no meio social, não 

sendo possível ao homem, portanto, alcançar a sua autenticidade apenas olhando-se internamente. 

Essa foi uma das várias críticas que Theodor Adorno (1903-1969), fundador da Teoria Crítica nas 

Ciências Sociais, fez ao subjetivismo heideggeriano. Para ele, ignorar a influência objetiva do 

contexto social e da história na formação do Eu faz da autenticidade um idealismo absoluto, que 

abdica a relação dialética das interações sociais e se desfaz de qualquer significado que possa 

levar o homem ao encontro de si mesmo.  

 “Não é pelo fato de que o sujeito é determinado pela consciência que aquilo ao que a consciência 

adere indissociavelmente se acha nele de todo consciente, transparente, ‘ontológico’”. 

(ADORNO, 2009, p. 112). A verdade, portanto, não pode estar no pensamento do homem porque  
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o fato desse ente poder pensar não é suficiente para despi-lo de 
suas determinações enquanto ente, como se ele fosse 
imediatamente essencial. Aquilo que é verdadeiro no sujeito 
desdobra-se na relação com aquilo que ele mesmo não é, de 
maneira alguma por meio da afirmação peremptória de seu ser-
assim. (ADORNO, 2009, pp. 112- 114). 

Ao intentar significar o objeto apenas a partir da sua presença, por ele mesmo, a autenticidade 

transforma-se em uma falsa aparência de tratamento das questões da vida, assume uma expressão 

mágica e só pode ser considerada como um jargão, sem qualquer possibilidade de indicar o que é 

o homem. (ADORNO, 2009). 

A autenticidade assim concebida, a partir de uma mera autoexperiência, desconsidera que a 

subjetividade humana é histórica, está em formação no percorrer da existência e que essa 

convivência social constrói uma consciência crítica, na qual o indivíduo reconhece as suas 

verdadeiras possibilidades. (HARDT, 1993).  

Adorno critica a autenticidade idealizada, enquanto jargão, porque ela apaga o complexo de 

negociações pelo qual a autenticidade se estabeleceu e ganhou credibilidade entre os pensadores. 

E, apesar de defender a ideia que as influências sociais e históricas conformam o homem, não 

acredita que elas sejam suficientes para entender o que seja o Eu. “Adorno se opôs a todo 

individualismo abstrato, isto é, a toda noção de indivíduo alheia a seu componente social, mas, ao 

mesmo tempo, opôs-se a dissolução do indivíduo no social, já que nessa dissolução, desaparece 

seu caráter concreto”. (FERRATER-MORA, 2004, p. 53). 

 [...] O homem de hoje é função, não é livre, ele regride a um 
ponto anterior a tudo aquilo que lhe é sugerido como invariante, 
mesmo que essa seja a indigência sem apoio da qual se nutrem 
certas antropologias. Ele arrasta consigo enquanto herança 
social as deformações que veio sofrendo há milênios. Se a 
essência humana fosse decifrada a partir de sua constituição 
social, então isso sabotaria sua possibilidade. (ADORNO, 2009, 
p. 111).  

Antony Giddens (1938), quando reflete sobre as construções simbólicas da sociedade (modo de 

vida, costumes e organização social), também reconhece esta “herança social de milênios” na 

constituição da autoidentidade humana. Ele indica que não só as experiências presentes atuam na 

formação e conformação do Eu humano, como também, as tradições sociais e culturais e as 
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experiências do passado e do futuro, estruturadas nas práticas sociais, relacionam-se com os 

aspectos mais íntimos da nossa existência. 

Todas essas informações são acionadas quando passamos a refletir sobre quem somos e sobre 

como agimos. A dificuldade está na profusão de conhecimentos existentes sobre a vida social e 

que são constantemente reformulados – oriundos das Ciências, da Política, das Religiões, dos 

meios de comunicação de massa e dos próprios grupos sociais aos quais pertencemos -, que, ao 

invés de dar indicações para a autorrealização humana, traz cada vez mais dúvidas e incertezas 

sobre como agir.  

O homem passa a reformular-se, frequentemente, a partir das suas escolhas e das práticas sociais 

cotidianas, e a reflexividade, que é a prática de pensar sobre si mesmo – a fonte da autenticidade 

para os existencialistas -, transforma-se em promotora de confusões. (GIDDENS, 2002). 

As interações sociais impõem ao sujeito a adoção de identidades adequadas para cada tipo de 

‘situação. O Eu se torna múltiplos e, nesse contexto de incertezas, o sujeito deve tomar decisões 

sobre qual identidade é a mais apropriada para determinadas situações. 

O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade 
unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto não 
de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes 
contraditórias e não resolvidas. Correspondentemente, as 
identidades estão entrando em colapso, como resultado de 
mudanças estruturais e institucionais. O próprio processo de 
identificação, através do qual nos projetamos em nossas 
identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e 
problemático. (HALL, 1998, p.12). 

Então, o homem pressionado a constituir-se em diferentes identidades e a viver na incerteza de 

um Eu móvel e mutável, passa a refletir sobre questões centrais de sua existência. Uma delas é 

sobre a autenticidade e, de acordo com Giddens, para constituir uma autoidentidade autêntica, é 

preciso ser verdadeiro consigo mesmo. Isto é, estar, permanentemente, enfrentando os desafios 

que nos impedem de compreender quem somos e como agimos. Giddens, então, vai propor uma 

distinção conceitual ao termo: identidade é aquela que está associada ao pronome Eu e que, ao 

precisar se adaptar à vida cotidiana, multiplica-se; e autoidentidade é aquela descoberta no 

processo reflexivo.  
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A autoidentidade não é um traço distintivo ou mesmo uma 
pluralidade de traços possuídos pelo indivíduo. É o Eu 
compreendido reflexivamente pela pessoa em termos de sua 
biografia. A identidade ainda supõe continuidade no tempo e no 
espaço, mas a autoidentidade é essa continuidade reflexivamente 
interpretada pelo agente. (GIDDENS, 2002, p. 54). 

O Eu autêntico é o sujeito reflexivamente autocompreendido e psicologicamente estável, que 

reconhece a autoidentidade como resultado de sua história, da sua tradição, do seu cotidiano e das 

suas interações sociais. É aquele que busca a autorrealização, conquistada a partir das formas 

como integra as experiências na vida cotidiana com esta verdade interior, de como “o indivíduo 

deve enfrentar novos riscos decorrentes da ruptura com os padrões estabelecidos de 

comportamento – inclusive o risco de que as coisas possam ficar piores do que estavam”. 

(GIDDENS, 2002, p.77).   

Podemos, então, identificar outras dimensões da autenticidade, pinçadas das premissas sociais: da 

pluralidade de estilos de vida que está disponível para escolha para uma melhor atuação nas 

interações sociais, o indivíduo que conseguir manter padrão e constância comportamental, por 

um longo período de tempo, e em diferentes grupos dos quais participa, poderá chegar a ser 

reconhecido como um sujeito autêntico, íntegro e digno de confiança. 

 A autenticidade passa a ser criatura das circunstâncias, das práticas sociais que são 

“constantemente examinadas e reformuladas à luz de informação renovada sobre estas próprias 

práticas, alterando assim constitutivamente seu caráter”. (GIDDENS, 1991 apud MOCELLIM, p. 

07).  

Assim, da mesma forma, a inautenticidade seria a escolha por uma existência vivida por uma 

variedade de estilos de vida, conscientemente eleita a fim de conquistar interesses individuais. O 

ser inautêntico, nesta nossa avaliação, é aquele que adota as múltiplas “identidades encenadas” de 

Erving Goffman (1922-1982).  

Essas identidades encenadas são resultado de variadas estratégias e recursos que as pessoas 

utilizam a fim de construir uma autoimagem positiva nos grupos dos quais participam. São 

comportamentos de representação, tal qual o fazem os atores em um palco.  
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Não há nenhuma necessidade de tais comportamentos estarem centrados nas características 

próprias do indivíduo (verdade de si mesmo), mas no compromisso de representar papeis que 

sejam aceitos e valorizados. De fato, para Goffman (2002), mesmo pertencendo a diferentes 

ordens de atributos, ator e personagem desempenham a representação; ambos têm seu significado 

para o espetáculo que deve acontecer. “Em nossa sociedade, o personagem que alguém representa 

e o próprio indivíduo são, de certa forma, equiparados e, este indivíduo-personagem é, 

geralmente, considerado como algo alojado no corpo do possuidor.” (GOFFMAN, 2002, p. 231) 

 Porém, este “eu” não se origina do seu possuidor, mas de todos os elementos que compõem a 

cena; não é orgânico, nem tem localização definida, portanto, não é autêntico. É um efeito 

dramático, uma imagem que indivíduo-personagem pretende que seja digna e acreditada pela 

plateia (os outros atores em interação). “Uma cena corretamente representada conduz a plateia a 

atribuir uma personalidade ao personagem representado, mas essa atribuição – esse ‘eu’ – é um 

produto de uma cena que se verificou e não uma ‘causa’ dela.” (GOFFMAN, 2002, p. 231). É 

uma produção de sentido, nomeada por ele de sinceridade. 

Estabelece-se um paradoxo: é no desempenho apropriado do ator social no cotidiano, na crença 

que este sujeito possui os atributos que aparenta possuir e que as coisas são do modo que parecem 

ser, ou seja, é na boa representação que reside os elementos que promovem a significação da 

autenticidade. Quando o ator acredita na sua encenação e convence a sua plateia, ele é honesto e 

sincero.  

Há em Goffman, uma forte influência do trabalho do crítico literário Lionel Trilling (1905-1975), 

que se tornou uma fonte aos estudos sociológicos para a conceituação de autenticidade atrelada à 

sinceridade. Em Trilling (1972), a sinceridade é expressão fiel do sentimento real no 

comportamento humano. Sinceridade significa, portanto, uma congruência entre a aparência 

exterior e a realidade interior, o que deixa implícito que a significação de sinceridade só se 

estabelece porque ela se refere a um outro, que está além de si mesmo. 

Porém, percebemos que a sinceridade é entendida por ambos de maneira diferente. Em Goffman, 

ela é enviesada pela manipulação possibilitada pela encenação. Não é real. E, assim, da 

inautenticidade nasce a autenticidade ou, como nas palavras de Castro (2012, p.143), “é somente 

nas razões de quem pretende a identidade que se pode vê-la. Nas razões, nas configurações 
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hermenêuticas, nas práticas discursivas, mas não no ser ele-mesmo. Especificamente, na projeção 

do ser”.  

Para Castro (2012), a necessidade da identidade de ser projetada e aceita por um grupo a 

caracteriza como um fenômeno político.  

Não há identidade que se afirme não politicamente, pois a 
necessidade de enunciar o próprio, de afirmar o próprio se dá 
como uma necessidade política de dizer, por meio dessa 
assertiva, o não-outro. Dessa maneira, ao se dizer quem se é, 
diz-se, tangencialmente, quem se deixa de ser. (CASTRO, 2012, 
p. 144). 

Neste sentido, Alessandro Ferrara (1953) põe foco na intersubjetividade da autenticidade e 

somente vai considerar a uma identidade autêntica se essa passar por um julgamento e for 

validada pelo outro. Também em Ferrara (1998), fica clara a construção da autenticidade como 

um projeto que se desenrola ao longo da existência e que vai se constituir por meio da construção 

da identidade, de seu compartilhamento e reconhecimento pelo outro e da sua validação, por 

meio do julgamento reflexivo (ou intersubjetivo).  

Por isto, o autor sugere algumas diretrizes que “estão enraizadas em certas intuições 

compartilhadas e que, como tal, orientam o nosso juízo reflexivo sobre o bem de uma identidade” 

(FERRARA, 1998, p. 107) e que podem orientar a conquista da autorrealização. Essas 

orientações estão baseadas na tradição psicanalítica e são compostas por quatro dimensões: 

Coerência: a identidade individual não pode ser fragmentada. Deve buscar a coesão, a 

continuidade e a distinção; Vitalidade: oriunda da alegria e satisfação por ter suas necessidades 

essenciais reconhecidas e atendidas; Profundidade: porque o indivíduo acessa e domina sua 

psique e, sem cair nas armadilhas do cotidiano, conquista a transparência de seu Ser; Maturidade: 

a identidade se completa quando possui maturidade, entendida como habilidade e boa vontade 

para lidar com a facticidade inerente do natural, do social e do mundo interno, sem perder a 

coerência e a vitalidade. (FERRARA, 1998).   

Cada uma destas dimensões é analisada no julgamento intersubjetivo, ou seja, o que está sendo 

avaliada é a forma como o sujeito se relaciona consigo próprio. A autenticidade reflexiva 

representa, portanto, como os outros percebem esta relação Eu-Eu. Não é, assim, um projeto 
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essencialista, mas sim, a maneira pela qual o indivíduo consegue relacionar-se com o seu Eu e 

compartilhá-lo com os outros para conquistar a sua diferenciação. 

Interessante notar que no processo de representação identitária, o sujeito busca identificar-se com 

determinadas qualidades que foram – socialmente e simbolicamente – consideradas válidas 

(honestidade, sinceridade) e que, portanto, deveriam ser um padrão de comportamento. Porém, a 

busca por parecer-se autêntico na sociedade moderna é uma fuga da padronização opressora que a 

sociedade impõe aos sujeitos (TAYLOR, 1991).  O “jargão da autenticidade transborda com a 

pretensão de profunda emoção humana, (mas) é tão padronizado como o mundo que o nega 

oficialmente”. (ADORNO, 1973 apud HARDT, 1993 p. 52). 

 

2.3. A autenticidade para nós: a dimensão comunicativa 

 

Emergem dos estudos sociológicos, a constatação que os sujeitos preocupam-se em projetar uma 

autoimagem de distintividade, sinceridade e honestidade (autenticidade) para serem aceitos, bem 

vistos e valorizados em cada um dos grupos dos quais participa (GOFFMAN, 2002; GIDDENS, 

2002; FERRARA, 1998; TRILLING, 1972). 

Heidegger também percebeu a dimensão comunicativa na interação social, a que chamou de 

falatório (Gerede), uma experiência que se processa no Mitsein do Dasein, mas que leva o sujeito 

a uma condição imprópria (inautêntica) por confundí-lo e por velar o seu verdadeiro Eu.  

“Enquanto experiência do Mitsein, o falatório consiste num fenômeno comunicativo e 

interativo”.  (CASTRO, 2013, p. 30). 

Neste jogo de representações identitárias que se estabelece nas interações sociais, a dimensão 

comunicativa da autenticidade é evidente: instaura-se uma disputa pelo sentido da significação 

desses sujeitos. A definição se algo ou alguém é ou não é autêntico passa a ser uma construção 

simbólica mútua dentre todos que coparticipam da interação.  
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Os jogadores passam a se considerar mutuamente, manipulando as próprias características, as do 

outro e as do contexto, em busca de serem percebidos/reconhecidos com determinadas 

qualidades.    

O conjunto de significados que levam os participantes a agir 
como agem em seus respectivos pontos na rede possui seu 
próprio contexto em um processo localizado de interação social 
e tais significados são formados, sustentados, enfraquecidos, 
fortalecidos ou transformados por meio de um processo 
socialmente definido. (BLUMER, 1980, p. 136). 

Os interacionistas simbólicos, como Blumer (1980), percebem que as ações comportamentais são 

produtos do conhecimento adquirido por experiências passadas e reprocessadas pela interação 

atual. Em um processo que permite a renovação, tais experiências poderão conduzir ao um novo 

ato, a um novo comportamento conjunto que resgatará o universo de objetos, os conjuntos de 

significados e as sistematizações de interpretação que já possuem. “O universo de símbolos 

interiorizado que emerge a partir da interação serve como uma mediação para o outro, entre o 

‘estímulo’ externo e as suas próprias reações.” (CARABAÑA, ESPINOSA, 1978, p. 173). 

Por meio de um processo de interpretação, os indivíduos agem a partir dos significados que 

atribuem às pessoas e às coisas enquanto interagem. Tal interpretação é, portanto, aberta e 

dinâmica, formativa e criativa, podendo ser ressignificada de acordo com o tempo e o espaço. A 

interação social se transforma em uma interação simbólica, um processo no qual as pessoas 

interatuam com símbolos, construindo um significado que serve para relacionarem-se com os 

demais e com o mundo. Permite, ainda, construir novos significados e realimentar o processo. 

O sujeito, então, busca uma forma de associar-se com elementos que o caracterize como distinto, 

ao mesmo tempo em que supõe que essa associação é uma construção simbólica que depende do 

entendimento, participação e resposta de outrem também participante. Busca um reconhecimento 

por via da identificação. 

E a identificação se constitui como contrário à noção de identidade. Para Castro (2012, p. 142),  

enquanto uma identidade pressuporia uma coerência profunda 
entre a projeção de um ser e a essência deste ser, formando 
assim uma ordem simbólica, uma identificação teria a 
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consciência de sua temporalidade, ou melhor, ela se 
reconheceria como projeção, inscrevendo-se em uma ordem 
alegórica das representações.  

É a identificação – e não a identidade – o fenômeno verdadeiramente observável, “um jogo de 

polissemia, de temporalidade e de sentido, ou melhor, uma negociação de sentido”. (CASTRO, 

2012, p. 143). 

Alinhados a Teoria Geral dos Signos (Charles Sanders Peirce, 1839-1914), os semioticistas 

consideram que o “homem é um signo” (CP 5.314) e, assim, por estar inserido em uma estrutura 

triádica, na dinâmica da semiose, o Eu se reconhece e se expressa enquanto signo, ao mesmo 

tempo em que consegue se distinguir no fluxo de signos do cotidiano e ser interpretado enquanto 

objeto. (COLAPIETRO, 1989). 

O homem-signo gera interpretantes de si mesmo; outros signos que serão, novamente, 

ressignificados, em um contínuo e progressivo processo interpretativo orientado para alcançar o 

conhecimento do mundo e de si. Na sua condição semiótica, a natureza humana é caracterizada 

pela capacidade de gerar signos cada vez mais desenvolvidos (interpretantes). 

Assim, para os semioticistas, o Eu – por estar envolvido ativamente no processo universal de 

geração de significados e por ter este poder interpretativo –, não pode ser entendido como um ser 

passivo, receptivo dos signos da vida social e, tampouco, criador onipotente de significados e 

realidades. (ANDACHT; MICHEL, 2005). Como um signo, o homem está ativamente e 

permanentemente em um processo de crescimento e desenvolvimento, um ser cujo destino está 

no processo de vir a ser. (CP 5.313; CP 5.316; COLAPIETRO, 1989; SANTAELLA, 2006). 

Assim, o Eu de uma pessoa não é um fato consumado, como 
sendo sempre uma pessoa alegre, porque o significado de nosso 
Eu - como o de qualquer outro signo - emerge a partir de como a 
nossa vontade atualiza tipos ideais. No entanto, “um geral (fato) 
não pode ser plenamente realizado. É uma potencialidade” (CP 
2.148). Por isso, é mais realista considerar a si mesmo como um 
processo, que se baseia em signos triádicos. É nossa tarefa 
observar e compreender, gradualmente, em nossa estrada sem 
fim, a verdade, o que não é inventado ou construído, mas 
laboriosamente e falivelmente, descoberto. (ANDACHT; 
MICHEL, 2005, p. 72, tradução nossa). 
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“Peirce descreveu o indivíduo como uma rede social de signos, expandindo-se continuamente do 

passado e conectando-se com indivíduos no presente, um presente que está sempre carregado de 

promessas e expectativas de futuro.” (SANTAELLA, 2006, p. 131).  

Assim, enquanto um homem-signo, este sujeito se constitui com todas as categorias universais 

propostas por Peirce. Em sua primeiridade, assume-se com suas qualidades e originalidade. Em 

seu desenvolvimento, em contato consigo mesmo e, ao mesmo, com a realidade, percebe-se 

fazendo parte de uma realidade a qual ele não tem controle. A experiência de conviver no mundo 

traz a percepção do confronto com outro, o não-Eu. “Nós nos tornamos conscientes de nós 

mesmos ao tomarmos consciência do não-eu”.  (CP 1.324, tradução nossa). “A concepção do self 

implica a possibilidade de um outro”. (CP 1.556, tradução nossa). 

Essa dupla-consciência de ego e não-ego (CP 1.334), que age diretamente um sobre o outro e 

chamada por Peirce de segundidade, marca o indivíduo com experiências de reação, que 

promovem comportamentos a partir dos estímulos exteriores.  

Então, o Eu trava um diálogo não apenas consigo mesmo, mas também, com o outro. Este “self 

individual é, no seu ser mais íntimo, não uma esfera privada, mas um agente comunicativo”. 

(COLAPIETRO, 1989, p. 79, tradução nossa). “O que quer que exista, ex-sists, isto é, realmente 

age sobre outros existentes obtém, assim, uma autoidentidade e é definidamente individual”. (CP 

5.429, tradução nossa). 

Na sua categoria de terceiridade, o Eu é fundamentado em regularidades, em símbolos que 

promovem o conhecimento e o compartilhamento de sentido. A relação signo-objeto do Eu é 

simbólica, porque carrega elementos icônicos, porque envolve um índice que indica o que é o 

objeto, mas fundamentalmente, porque o reconhecimento e o compartilhamento do sentido de 

identidade se estabelecem a partir das práticas repetitivas, de padrões de comportamentos, de 

hábitos que são confirmados pela experiência da existência em uma determinada comunidade.  

Nosso eu é externado pela gama de nossas expressões: todos os 
nossos sentimentos, ações e hábitos ao serem expressos 
constroem e buscam atingir a expressão mais determinada de 
quem somos. Nossa personalidade é esse processo semiótico e 
porque ela é teleológica e os hábitos anteriores determinam os 
atuais, quem somos agora já é determinante de atos futuros. Se a 
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maneira pela qual o símbolo traduz seu objeto é simbólica, a 
relação é acionada pelo interpretante. [...] Quem somos, então, é 
geral até onde houver alguma amplitude de interpretação no que 
diz respeito a determinar quem iremos ser. (AGLER, 2006, p.4). 

A relação simbólica do signo-objeto exige o envolvimento do interpretante para fixar as 

significações ao signo. É preciso lembrar, porém, que tais significações não são estanques e, na 

semiose, os símbolos vão se tornando novos signos que crescem e significam mais que antes.  

Isto explica as identidades múltiplas constatadas pelos posmodernistas. Elas são, de fato, estes 

múltiplos efeitos de sentido que o Eu, enquanto signo, promove. (ANDACHT; MICHEL, 2005). 

A lógica triádica também permite o entendimento de nossa possibilidade em encontrar o sentido 

da unicidade na multiplicidade dos eus. Para Peirce, as categorias universais de experiência 

(primeiridade, segundidade e terceiridade) constituem a possibilidade do sujeito adquirir 

consciência e conhecimento sobre o seu estar no mundo. Elas envolvem sentimento, volição e 

cognição (CP 1.332) fundamentais para o desenvolvimento da subjetividade humana e para a 

unificação, sob um mesmo modo de ser, da multiplicidade das individualidades do sujeito e do 

objeto na existência. (IBRI, 1992; COLAPIETRO, 1989; AGLER, 2006).  

Parece haver na mente uma tendência à generalização que busca 
subsumir ao conceito um número maior de fenômenos, 
tornando-o, por isto, mais geral. Experienciar a síntese, de outro 
lado, traz consigo o sentido de aprendizagem. [...] Esta é a 
consciência que aglutina nossas vidas. (IBRI, 1992, p. 14).  

Todo processo semiótico mantém uma unidade de consistência. À medida que os signos evoluem 

no tempo – e as identidades se tornam múltiplas, é esta “consciência de síntese” (CP 1.381, 

tradução nossa) que permite ao sujeito ainda preservar a sua unidade, o seu Eu, distinto das 

diferentes significações que o signo toma em seu processo vivo de ação, das instantâneas 

realizações concretas do momento.  

Se não fosse por essa capacidade de unir o múltiplo, o sujeito seria apenas produto das 

circunstâncias sociais e não teria condições de atuar como um ser autônomo e com livre arbítrio 

para escolher uma vida moral, como citado em Taylor (1995), agir com liberdade, segundo Sartre 

(1905 – 1980) ou, ainda, viver de modo próprio ou o impróprio, de Heidegger (2005). 
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A lógica semiótica peirciana abarca, sem contradições, as identidades múltiplas e o indivíduo 

(uno) porque promove um entendimento do Eu como um processo semiótico, que diferencia o Eu 

como um significado geral dos eus particulares, múltiplos e construídos nas trocas simbólicas das 

interações sociais.  

Em contiguidade, acreditamos que ela também dá conta de entender a complexidade da 

autenticidade organizacional. É possível assumir a empresa-signo e acompanhar a semiose do 

signo autenticidade até a sua completude, quando se configura como um geral, um consenso 

compartilhado com a audiência-alvo desta organização. 

Embora não tenhamos encontrado trabalhos de semioticistas sobre autenticidade, podemos 

intentar fazer um mapeamento semiótico deste signo autenticidade organizacional. Ao 

observarmos as organizações sob o olhar das categorias peircianas, percebemos que elas são, 

predominantemente, fenômenos de terceiridade, com fortes nuances de primeiridade e 

segundidade.  

De acordo com a definição clássica, as organizações são “um agrupamento planejado de pessoas 

que desempenham funções e trabalham conjuntamente para atingir objetivos comuns” 

(KUNSCH, 2003, p. 23). Estes objetivos se constroem e se autorrealizam a partir de leis que 

governam este grupo de pessoas.  

Para Peirce, leis são princípios gerais que impõem certas condições para um evento futuro se 

realizar. São as condições que serão confirmadas pela experiência da existência (SANTAELLA, 

2010). No contexto organizacional, podemos entender que tais leis são o regulamento das 

organizações, que ordenam seu funcionamento e determinam suas interações com todos os seus 

públicos de interesse. 

Cada organização estabelece-se, em uma sociedade, como um sistema de ideias, valores e 

compromissos que são entendidos, internalizados e compartilhados por estes membros que têm 

um objetivo em comum. Este sentido de identidade, de essência, estabelecido por uma crença que 

é compartilhada entre seu público interno, é o que permite a sobrevivência da organização.  
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Este signo compartilhado internamente vai ser manifestado externamente por meio de decisões e 

narrativas, com o propósito de professar essas suas peculiaridades e criar ligações emocionais 

(primeiridade) produzidas na interação, no seu vir a ser (segundidade).  

A coerência e a consistência implicam em colocar em consonância os valores, filosofias e 

promessas em práticas administrativas em todas as vezes em que a organização se coloca em 

interação social com seus públicos de interesse. A segura repetição dos mesmos efeitos 

produzidos na experimentação da organização será responsável pela criação de um efeito de 

sentido da ordem de um símbolo (terceiridade), que quando compartilhado entre membros do 

mesmo grupo, tem o poder de transformar-se em conceito, consenso, em interpretante final.  

É a este interpretante final que chamamos de autenticidade organizacional, criada em uma trilha 

semiótica de Objeto-Signo-Interpretante, na qual o Objeto se configura como a organização (o 

indivíduo, a fonte), o signo como a realização dos seus propósitos compartilhados (a unicidade, o 

genuíno representados nas narrativas, ações e operações) e o interpretante como o efeito de 

sentido produzido a partir desta relação O-S em uma comunidade de stakeholders (a 

autenticidade).  

Vale ressaltar que o caminho da semiose é o da continuidade, portanto, os seus elementos 

constituinte (S-O-I) estão sempre em relação. É preciso uma disposição autêntica da organização 

para empreender um caminho para seu autorreconhecimento e seu propósito de estar sempre em 

consonância com suas crenças, de modo a não perder-se nas pressões do mercado, mesmo que 

essas pressões possam interferir em suas práticas produtivas e comunicativas. 

A autenticidade, assim percebida em uma relação semiótica, permite o seu entendimento tanto 

como fonte de evidência como uma construção social e simbólica. A sua percepção dependerá 

dos esforços simultâneos entre a imaginação e as crenças dos públicos de interesse em interpretar 

os sinais emitidos pela organização e dar, a eles, o sentido de autenticidade.  

Estes esforços são pautados por um conhecimento prévio ao qual Peirce (CP 8.179) chamou de 

experiência colateral e, por isto, a repetição, o hábito, a consistência são fundamentais no 

processo semiótico da percepção da autenticidade: quanto maior a familiaridade com o signo, 

menor o esforço para a construção de um sentido.   
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As narrativas participam deste processo semiótico quando são consistentes e coerentes ao 

objetivo de constituir um interpretante final de autenticidade. 

 

 

2.3.1.  As narrativas autênticas 

 

A constituição semântica e as narrativas dos sujeitos passam a ser, ao lado do comportamento, 

signos que assumem um caráter de extrema importância na produção simbólica da autenticidade. 

A escolha de determinadas palavras e atos passa a ser realizada com o objetivo de reforçar a 

identidade ou de promover novos interpretantes para o Eu.  

A pesquisa de McLeod (1999) sobre as reivindicações de autenticidade no movimento Hip Hop 

nos Estados Unidos da América mostrou como palavras invocadas frequentemente, 

profundamente e largamente podem manter a identidade cultural do grupo.   

Para os membros do movimento Hip Hop, a autenticidade se constitui a partir do interpretante 

diferença. Desta forma, McLeod descobriu que eles provocam a construção deste símbolo geral, a 

partir do uso de série de palavras-chave provenientes do estilo da música, da identificação racial, 

do posicionamento em relação à indústria cultural, dos seus laços comunitários, de 

individualidade e de reconhecimento de papeis enquanto gênero e práticas sexuais. 

Expressões como Ser Verdadeiro; Ser Negro; Pertencer ao underground (ou não fazer música 

comercial); Ser durão; Ser da rua e Ser das Antigas (ou seja, não fazer músicas da moda) são 

empregadas nas narrativas para destacar os signos fundamentais desta cultura e posicionar os seus 

integrantes como símbolos puros desta comunidade. Como diria Peirce, “o ser e o ser cognoscível 

ou interpretável são sinônimos.” (CP 6.356 tradução nossa).  

Em seus cinco anos de pesquisa no campo da Self-taught Art, Fine (2003) descobriu que a obra e 

os artistas são significados como autênticos pela característica do autodidatismo e certa 
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contaminação da obra com os sentimentos do artista. Estes signos permitem um reconhecimento 

da obra de arte como algo diferente: “ser autêntico é ter uma biografia autêntica” (FINE, 2003, 

p.175), uma narrativa da vida e dos seus esforços artísticos.  

Assim, para Fine, a autenticidade é criada na prática e, como uma fronteira simbólica, configura-

se como diferença e assume uma expressão moral de sinceridade e originalidade.  

Sendo a palavra uma ponte lançada entre duas pessoas socialmente constituídas, como disse uma 

vez Bakhtin (1929), as narrativas podem ser manipuladas por causa de sua orientação em direção 

ao outro e pelas suas potencialidades em produzir interpretantes de interesse. 

Isto acontece nas encenações de Goffman (2002), nas representações de Castro (2002) e fica 

muito claro em McLeod (1999). Em todos estes estudos, identifica-se a manipulação de signos e 

linguagens a fim de conseguir uma produção simbólica de verdadeiro, original, confiável, 

honesto e sincero para si próprio - um efeito de sentido de autêntico. 

Nesta medida, a interação simbólica para a conquista da imagem de autêntico não é ingênua e 

nem natural. Karl Jasper (1883 – 1969), filósofo e psiquiatra alemão, percebeu que “os membros 

da comunidade são obrigados a mentir de acordo com a convenção fixa”. (1965 apud HARDT, 

1993, p. 51). 

Porém, é preciso lembrar que o processo comunicativo é triádico, com a participação tanto das 

instâncias produtoras de mensagens como dos intérpretes, e a significação é resultante da 

estrutura própria da semiose. 

Em Hall (apud OLIVEIRA e PAULA, 2008, p. 96), a codificação e decodificação participam, da 

mesma forma, das possibilidades de cada ator da interação simbólica entenderem-se mutuamente, 

assim, “não existe uma necessária correspondência entre codificação e decodificação, a primeira 

pode tentar preferir, mas não pode prescrever ou garantir a segunda, que tem suas próprias 

condições de existência”.   

De tal modo que o processo comunicativo não é ingênuo e nem natural para nenhuma das partes, 

ambas participam das intenções da promoção de sentido. Para isto, é necessário esforçar-se para 



43 
 

 

assimilar a enunciação, relacionando-a com referências anteriores e comprometendo-se no 

processo de significação.  

Assim, por mais que haja uma intencionalidade por vezes 
planejada por parte da instância de produção e mesmo um 
reconhecimento dos repertórios interpretativos e de 
competências da instância de consumo, há algo que sempre 
escapa na comunicação [...] a cadeia comunicativa não opera de 
forma unilinear [...] o sentido seria uma possibilidade de 
abertura para a elaboração de novas significações. (OLIVEIRA 
e PAULA, 2008, p. 96-97). 

Destarte, falta para os críticos sociais, o entendimento que “em todo processo comunicativo há 

fraturas e elas se revelam” (PINTO, 2008, p. 84) e, somente por meio destas fraturas simbólicas é 

que se configura a possibilidade de se conquistar aquilo que Adorno (2009) chamou de 

consciência crítica. 

 

2.4. A autenticidade para a organização: posicionamento de negócio 

 

A autenticidade no âmbito organizacional vem se apresentando como um tema de crescente 

interesse na pesquisa internacional de Marketing, Relações Públicas e Estudos Organizacionais. 

O levantamento feito nas plataformas de pesquisa EBSCO e Proquest demonstrou que a 

publicação de artigos científicos com este tema, nestas áreas, teve iniciou no final da década de 

90 do século passado, com uma maior produção nos anos 2000.   

O Turismo se voltou para o tema muitas décadas antes e é pioneiro na aplicação da autenticidade 

como uma estratégia de negócios na promoção de destinos turísticos. Seus estudos são 

referências para a pesquisa de autenticidade também para outros campos de pesquisa. 

Os Estudos Organizacionais ligam a autenticidade à identidade e à reputação da empresa; o 

Marketing percebe-a nas estratégias de produtos, marcas e relacionamento com clientes; e as 

pesquisas de Relações Públicas identificam a autenticidade como elemento importante na gestão 

dos públicos e consolidação de imagem corporativa.  
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Mas, antes de apresentar alguns estudos relevantes da área, queremos identificar em qual 

momento a pesquisa percebeu que a autenticidade não era um atributo apenas do ser humano e 

poderia ser identificada também nas coisas. 

Podemos encontrar nos trabalhos de Benjamin (1984) e de Adorno e Horkheimer (1985), a 

explicação: o uso das técnicas de reprodução na sociedade moderna, que impulsionou a 

padronização dos bens culturais, em função da facilidade de acesso e do consumo.  

No ensaio A Obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica (1936), Benjamin critica as 

reproduções e cópias mecanizadas por retirarem das obras de arte, a sua originalidade, a sua 

“aura”. Destituída de sua aura, a obra perde seu status de raridade, de aristocrática ou de 

religiosa: perde a sua herança cultural, o que a caracteriza como única, autêntica.  

Esta prática de reprodutibilidade técnica não só modifica a relação de culto entre apreciadores das 

artes e os objetos, como também, influencia dimensões sociais como, por exemplo, altera a 

percepção da dimensão estética da sociedade, que passa a valorizar a padronização em função da 

facilidade do acesso e consumo dos bens culturais. Em suas palavras: “no momento em que o 

critério da autenticidade deixa de se aplicar à produção artística, toda a função social da arte se 

transforma. Em vez de fundar-se no ritual, ela passa a fundar-se em outra práxis, a política”. 

(BENJAMIN, 1994, p. 171-172). 

O ensaio de Benjamin mostra que a autenticidade pode deixar de ser o resultado de uma ação 

humana do autoconhecimento e passar a ser uma qualidade também dos objetos. Em decorrência, 

a autenticidade passa a ser a significação do objeto para outrem, que reconhece a autenticidade ou 

a inautenticidade do mesmo.  

Daí, o objeto, ao transmitir informações sobre seus elementos constitutivos, fornecem dicas sobre 

a sua autenticidade para outro decodificá-los e chegar a uma conclusão, num processo semiótico 

já discutido anteriormente.  

Em Benjamin, as pistas são a manipulação técnica, que indicam a “aura” ou a falta dela no 

objeto. Em uma sociedade, as pistas podem estar no padrão de comportamento moral do 

indivíduo, nas regras dos grupos, nos valores consolidados, nas palavras utilizadas. Nas 
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organizações, podemos encontrá-las nas práticas comunicativas e nas narrativas dirigidas aos 

seus stakeholders como também, em símbolos anexados nos produtos como os selos, 

certificados, etiquetas e/ou carimbos que atestam sua autenticidade e originalidade. 

2.4.1 A intenção da autenticidade nas organizações privadas  

 

Na dinâmica de um ambiente de mercado orientado para a autenticidade, Edwards (2010) 

identificou dois caminhos: a autenticidade como ferramenta de vendas e a autenticidade como 

questão de campo da produção. 

A atribuição da autenticidade como ferramenta de vendas é feita para tornar a organização, 

produtos, serviços, experiências ou marcas mais atraentes. É o objetivo das ações de 

comunicações de marketing e gestão da reputação. “Os sentimentos positivos associados com ser 

autêntico é uma das razões pelas quais comunicadores tentam, regularmente, associar a 

autenticidade com as marcas, produtos e organizações, como parte de suas estratégias de gestão 

de promoção e imagem.” (EDWARDS, 2010, p. 196, tradução nossa). Nesta prática, entende-se a 

autenticidade como performance, contrário de evidência da realidade empresarial.  

O papel de autenticidade na gestão da reputação também se caracteriza como uma ferramenta de 

vendas, visto que Fombrun e Van Riel (2004) sugerem que ser autêntico é uma etapa essencial no 

processo de construção de reputação.  

No livro Fame & Fortune (2004), os autores descrevem a autenticidade como a responsável pelos 

elementos subjetivos da reputação que constroem imagem positivas em relação à empresa. A 

autenticidade, como um apelo emocional, tem a tarefa de articular os valores acreditados e 

vividos pelos públicos internos aos valores dos públicos externos, criando imagens positivas a 

partir dos esforços de Relações Públicas e Propaganda. 

Partindo do entendimento que a autenticidade é essência, Fombrun e VanRiel (2004) vão explicar 

que autenticidade se conquista internamente, sendo fiel à identidade, e se realiza por meio de um 

processo de três fases: a partir da descoberta dos valores centrais da empresa (a sua identidade 

essencial); da expressão interna dessa essência, por meio da adoção de processos que expressam 
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essa razão e do compartilhamento dessa identidade com sua equipe de funcionários (que deve 

gerar concordância); e da comunicação dessa autenticidade aos seus públicos externos, para gerar 

efeitos emocionais. Neste sentido, os autores relacionam a autenticidade também com 

honestidade.  

A empresa autêntica “consegue estreitar o gap entre reivindicações e ações, ou seja, entre quem é, 

o que diz [...] e o faz por meio dos esforços de propaganda e relações públicas que conseguem 

equilibrar a imagem dos públicos externos com a identidade da empresa”.  (FOMBRUN, 

VANRIEL, 2004, p.165, tradução nossa).   

Daí, segundo os autores, com uma imagem da expressão convincente de sinceridade e 

honestidade, uma empresa autêntica torna-se mais simpática e confiável e isto pode ser suficiente 

para atrair a atenção de um cliente para o produto, do investidor para as ações e dos empregados 

para os postos de trabalho. 

Edwards (2010) critica este entendimento de autenticidade e identidade como estáticas, em vez 

de fluídas.  

As múltiplas identidades dos organismos, os ambientes fluídos e 
o impacto que estes têm sobre as percepções internas e externas 
de autenticidade são ignorados. Em última análise, o esforço é 
impulsionado por uma abordagem utilitarista em vez de um 
verdadeiro compromisso com o contexto social em que a 
organização opera. (EDWARDS, 2010, p. 198, tradução nossa). 

O segundo uso de autenticidade no mundo dos negócios refere-se ao pertencimento a um domínio 

particular de campo de produção, uma arena essencialmente competitiva, na qual organizações e 

indivíduos tentam assegurar o poder simbólico que lhes permitirá definir os parâmetros e normas 

do campo em seus próprios interesses. (BOURDIEU, 1992 apud EDWARDS, 2010).  

Definir o que é autêntico e não é autêntico passa a ser um instrumento de poder e identificar 

quem tem o domínio de definir tais parâmetros é fundamental para as marcas. Anteriormente, 

Trilling (1974) já havia relacionado a palavra grega authentes com poder total sobre alguma 

coisa. 
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Por isto, Peterson (2005) e Chhabra (2005) foram pesquisar os fluxos de significação da 

autenticidade no mercado de ofertas e descobriram o papel relevante desempenhado pelos 

formadores de opinião que, nem sempre, estão no processo de consumo. 

Peterson (2005) constatou que a autenticidade só se estabelece como produção simbólica se for 

aceita ou rejeitada por outros que sejam relevantes no ambiente de mercado. Estas pessoas 

relevantes podem ser tanto os consumidores finais de determinados objetos como, também, 

pessoas/instituições que assumem o papel de juízes que atestam ou não a autenticidade. 

Aparecem como formadores de opinião, que influenciam o resultado das trocas simbólicas entre 

sujeitos e objetos, sem necessariamente, participar da interação.  

Chhabra (2005) descobriu que o entendimento para a autenticidade gira em torno da tradição, 

herança e originalidade, mas que tanto os juízes como os vendedores e os consumidores 

determinam, por meio de um processo de negociação simbólica, a autenticidade dos objetos. A 

construção é conjunta e, portanto, ele preocupa-se com a hegemonia do conceito de 

autenticidade, alertando que é preciso considerar os termos do discurso cultural e identificar 

quem define os termos de autenticidade e com qual finalidade. Neste cenário, ser visto como 

autêntico significa que a sua reivindicação de adesão no campo é válida.  

Uma vez que o objetivo final de parecer autêntico é gerar atividade que é do interesse da 

organização, essa ênfase na exposição é coerente com a cultura promocional em que o 

consumismo é incorporado, mas, em vez de provas, resultará em comunicações e produtos 

significados por símbolos que são desincorporados de seu contexto original e, por definição, 

inautênticos. (EDWARDS, 2010).   

Edwards (2010) critica os esforços utilitaristas da autenticidade, principalmente, na comunicação 

e no marketing, com a intenção de melhorar a relação com os públicos e manter controle sobre o 

ambiente. “Realizar uma identidade autêntica com o propósito de fazer gestão de marketing ou de 

reputação é um esforço frágil”, condena o autor (2010, p. 193, tradução nossa), porque as 

identidades evoluem no contexto da mudança social e das percepções da autenticidade. Além 

disto, as fontes sobre a autenticidade, atualmente, não é apenas as empresas: redes sociais, blogs, 

concorrentes e outras fontes não oficiais contestam ou afirmam as reivindicações de ser autêntico.  
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Para ele, a autenticidade deve ser um verdadeiro compromisso com o contexto social em que a 

organização opera e ser compreendida por meio de um processo reflexivo, no qual ela reconhece 

a natureza de sua essência em direção aos interesses de seus stakeholders.  

 A autenticidade tem uma natureza dual (individual e social) e, portanto, as organizações que 

queiram ser reconhecidas como autênticas devem examinar suas ações, culturas e motivações 

para reconhecer em quais contextos ser autêntico é importante. Os consumidores e outros 

públicos das organizações são cocriadores da autenticidade organizacional e, somente deste 

modo, essa autenticidade será verdadeira e não, ao contrário, uma representação. 

Autenticidade não é uma panacéia para um ambiente cada vez 
mais fluido e dinâmico; ela não garante boas relações com o 
público ou campanhas de marketing bem-sucedidas. Também 
não é estática, algo que pode ser encaixado na organização. O 
trabalho da autenticidade seria reconhecer a multiplicidade e a 
fluidez do contexto e das identidades complexas dos 
stakeholders da organização. Pode ser uma forma de reconhecer 
um elemento essencial, identidade organizacional 
transituacional que gera uma maior coesão interna por articular-
se. No entanto, assim que ela é articulada, é aberta ao debate e a 
discussão. Neste sentido, é como a jornada pessoal para a 
autenticidade: a noção de uma organização autêntica ou um 
produto autêntico é indescritível, sempre parcial e sempre 
contingente. (EDWARDS, 2010, p. 203, tradução nossa). 

 

2.4.2. A autenticidade no consumo 

 

Grande parte dos esforços organizacionais contemporâneos encontra-se nas estratégias de 

relacionamento com seus stakeholders para atingir objetivos de diferenciação, reconhecimento, 

afeto e engajamento. A distintividade, enquanto estratégia para posicionamento de marca e 

imagem, é pauta no mundo corporativo e a autenticidade pode tangenciar essas questões.  

Para Edwards (2010), a indústria da comunicação é construída sobre a noção de autenticidade, 

por isto, essa questão para a organização, produtos, serviços e relacionamentos é natural. Ser 
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autêntico, então, neste ambiente, é um resultado positivo em se conseguir a aceitação das 

propostas e ideias organizacionais dentro de um grupo. 

De fato, Peterson (2005, p. 1086, tradução nossa) alerta que nesta busca pelo reconhecimento da 

autenticidade, a “construtibilidade da autenticidade talvez nunca seja tão clara como quanto é 

ferozmente reivindicada pela pessoa que está buscando ser identificada como autêntica”.  

É neste sentido, de desconstruir os caminhos que a autenticidade toma para ser percebida pelos 

públicos de interesse das organizações, que as pesquisas do Marketing estão voltadas. 

Quando Grayson e Martinec (2004) analisaram o mercado de ofertas autênticas no turismo, 

identificaram que os consumidores acreditam em diferentes pistas – do objeto e do contexto –, 

que os levam a avaliar a autenticidade dos destinos, dos serviços ou dos souvenires. Atributos 

físicos e expectativas projetadas garantem a autenticidade. 

Inspirados pela teoria dos signos de Peirce, perceberam que o efeito de sentido da autenticidade 

advém da experiência pessoal: quando os sujeitos fazem conexões entre os atributos físicos e 

critérios objetivos, com referências extraordinárias, o julgamento vem por meio da experiência de 

consumo e o efeito produzido é de uma autenticidade indicial. Já as qualidades do objeto 

promovem a autenticidade icônica por meio de associações emocionais e influenciadas pelo 

contexto. Ambos os mecanismos projetam as expectativas dos sujeitos no próprio objeto em 

busca do sentido de originalidade. 

Os pesquisadores descobriram que as conexões, associações e lembranças que o objeto (icônicos 

e indiciais) carrega e que contribuem para a construção do sentido da autenticidade são 

hipotéticas, pois estão mais relacionadas às crenças individuais que necessariamente, à verdade. 

As percepções devem se encaixar à imagem mental dos consumidores em como eles entendem 

que as coisas deveriam ser para serem autênticas.  

A autenticidade pode residir em coisas originais e reais, mas também, em "algo cuja manifestação 

física se assemelha a algo que é original. Questões de verdade são relevantes, mas nem toda a 

verdade é importante para a autenticidade. Apenas a verdade relacionada ao objeto é o que 

importa." (GRAYSON; MARTINEC, 2004, p.298, tradução nossa). 
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Essa abertura na produção de sentidos estimula a estilização e produções dos objetos por parte 

dos vendedores com o propósito de criar a percepção da autenticidade. 

Uma estilização que, no mercado de turismo, foi chamada por McCannell (1999 apud KÖHLER, 

2009, p. 286) de “autenticidade encenada”: a alteração, produção e transformação dos destinos e 

atrações turísticas a fim de atrair interesse e demanda e promover uma experiência mais 

autêntica.  

Como a área associa autenticidade às características da realidade local e social, ao cotidiano dos 

habitantes, ao que é real, o que a indústria vende como autêntico é, na verdade, carente de 

significados, desarticulado e alienado da realidade. É inautêntico, pois descontínuo da 

experiência, superficial e fragmentado da história. (KÖHLER, 2009). 

A partir dos resultados da pesquisa que realizaram sobre o papel da publicidade nos esforços do 

Marketing para construir marcas e produtos autênticos, Beverland, Lindgreen e Vink (2008) 

descobriram que as pistas icônicas e indiciais podem compartilhar um sentido de autenticidade, 

mesmo que os produtos e marcas não sejam verdadeiramente autênticos.  

Eles explicam que, no comportamento do consumo, os sujeitos se esforçam em creditar 

autenticidade às ofertas e, para isto, utilizam suas referências mentais. Por conhecer e gerenciar 

essas referências, os vendedores conseguem posicionar seus produtos como autênticos, por meio 

do uso de estilos, imagens, cores, narrativas, ou seja, por elementos icônicos e indiciais que 

sugerem autenticidade.  

Este achado desencadeou outra pesquisa, realizada por Beverland e Farrelly (2010), para 

compreender como os consumidores percebiam a autenticidade ou inautenticidade das ofertas. A 

constatação foi que os sujeitos realizam esforços para atribuir autenticidade às ofertas apenas para 

satisfazer a objetivos pessoais. Para isto, utilizam mecanismos de controle, conexão e virtudes e, 

por meio deles, reconhecem-se tão autênticos como os produtos que consomem. 

Os consumidores realizam uma negociação paradoxal e reflexiva (ROSE; WOOD, 2005), que 

associa os elementos indiciais dos produtos às suas experiências vividas, criando uma 

autorreferência de autenticidade. O que faz algo autêntico é um processo de autoapropriação e 
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autoautenticação, no qual o consumidor reconhece a autenticidade de produtos, marcas e 

experiências como resultado de comportamentos autorreferenciais que revelam ou produzem o 

seu verdadeiro Eu. (RANFAGNI, COURVOISIER, 2014). História, origem, tradição, realidade e 

originalidade aparecem como dimensões de autenticidade nestes estudos. 

Embora possamos entender que o processo de autoapropriação seja individual, Beverland e 

Farrely (2010) descobriram que o objetivo dos consumidores é comum: procuram por 

experiências de consumo que promovam o real, o verdadeiro e o genuíno. Ou seja, em última 

instância, os consumidores querem a mesma coisa: a autenticidade em diferentes objetos, marcas 

e eventos. 

Em um mundo cada vez mais, deliberadamente e 
sensacionalmente, cheio de experiências encenadas – um mundo 
cada vez mais irreal - consumidores optam por comprar ou não 
comprar com base em quão real eles percebem uma oferta. Os 
negócios atuais, portanto, envolvem a questão de ser real. 
Original. Genuíno. Sincero. Autêntico. (GILMORE; PINE II, 
2007 apud EDWARDS, 2010, p. 196, tradução nossa). 

O ato de consumo encaixa-se na busca do sujeito pelo seu verdadeiro Eu e promove a 

autenticação do consumidor. Portanto, ao fazer parte da existência e de seu cotidiano, o consumo 

e a sua dimensão pessoal de autenticidade necessitam de informações consistentes, adquiridas ao 

longo do tempo, para produzir referenciais que possam servir para a autoapropriação e 

autoautenticação da autenticidade. Por isto, as marcas vão participar deste processo, com o 

propósito de ativar autoautenticação, a fim de promoverem suas identidades e manifestações no 

mercado, de acordo às qualidades reconhecidas em seu mercado como autênticas. (RANFAGNI; 

COURVOISIER, 2014). 

  

2.4.3 A gestão da autenticidade 
 

Gilmore e Pine II (2007 apud MOLLEDA; JAIN, 2013) dizem que é mais fácil tornar ofertas 

autênticas quando os executivos reconhecem-nas como autênticas.  Para auxiliá-los, os 

pesquisadores propõem cinco gêneros de autenticidade relacionando-os com os cinco tipos de 
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ofertas econômicas, demonstrando ser possível a estilização da autenticidade a partir das 

características objetivas e subjetivas da própria oferta.  

Os consumidores tendem a perceber as ofertas como autênticas, a partir dos elementos inerentes a 

cada uma: as commodities, por não serem industrializadas, apresentam uma Autenticidade 

Natural; os bens de consumo que não permitem imitações ou cópias abarcam uma Autenticidade 

Original; já os Serviços carregam uma Autenticidade Excepcional, porque apresentam um 

cuidado humano e desempenho inimitáveis. Os produtos também podem carregar uma 

Autenticidade Referencial, a partir das histórias que inspiram e memórias que compartilham e, 

por último, a Autenticidade Influenciada, aquela que tem ramificações em outras marcas, 

empresas, produtos por inspirarem melhores jeitos de ser, fazer ou viver. 

Os autores sugerem que os executivos trabalhem, em suas práticas de comunicação de marketing, 

todo o escopo de autenticidade a partir: de um nome, que identifique as marcas como autênticas 

(referindo-se a um lugar de origem, idade ou estilos de vida tradicionais); de mensagens, que 

correspondam às experiências do consumidor; da ênfase nas raízes corporativas; de declarações 

públicas sobre os ideais da empresa e como elas são promulgadas, mas sempre com sutileza, para 

transparecer sinceridade. (GILMORE; PINE II, 2007 apud EDWARDS, 2010). 

Beverland (2006) buscou entender como o mercado de vinhos de luxo gerencia a imagem de 

autenticidade frente às pressões do setor. Descobriu que existem seis atributos de autenticidade: 

Herança e pedigree (história da marca); Consistência estética (relacionado ao estilo/status da 

marca); Compromisso com o valor de qualidade (percebido por meio do desempenho financeiro); 

Alinhamento ao local de origem (a história da marca com a região); Tradição nas técnicas de 

produção (a necessidade de saber o processo para se chegar ao produto final) e Não alinhamento 

às pressões comerciais (valorização aos bens especiais e não de massa). 

Estes atributos são promotores de imagem de autenticidade porque relacionam fontes objetivas 

(reais) e subjetivas (estilizadas e fictícias) para construírem narrativas diferenciadas que 

valorizam o original e o autêntico que podem “atrair os consumidores com diferentes níveis de 

experiência e diferentes graus de comportamento”. (BEVERLAND, 2006, p. 257, tradução 

nossa). O autor conclui que autenticidade é uma história que equilibra os atributos industriais 

(produção, distribuição e comercialização) e as narrativas, projetando sinceridade por meio da 
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confissão de seus compromissos com as tradições, paixão pelo ofício, excelência de produção e o 

repúdio público das modernas técnicas industriais e motivações comerciais. 

Peterson (2005) constatou que empresas, artistas e pessoas em seus esforços para serem 

percebidas como autênticas utilizam algumas estratégias como: o alinhamento a uma herança 

cultural (por meio da identidade étnica ou cultural); a associação com autenticidade de grupo 

(forçar uma relação com a autenticidade de um grupo); a promoção de seu status de identidade, 

autoria ou origem; a divulgação de uma experiência autêntica (no turismo e/ou no consumo de 

objetos pitorescos e históricos); a valorização das formas diferenciadas de produção 

(manufaturados, artesanais) e/ou, ainda, pela promoção da própria essência, como natural 

(autêntica).  

Se os consumidores estão em busca de produtos autênticos que estejam de acordo com a sua 

autoimagem e querem ofertas reais de fontes genuinamente transparentes, a comunicação de 

marketing atua com um papel importante para o compartilhamento dos propósitos das marcas 

com seus públicos de interesse. 

Retomando a pesquisa de Beverland, Lindgreen e Vink (2008), temos que as pistas indiciais e 

icônicas atuam de forma interligada para criarem os padrões normativos das ofertas e das marcas 

para promoverem a formação de julgamentos de autenticidade. 

Estas percepções, produzidas a partir da publicidade, foram classificadas pelos pesquisadores em 

três formas: a autenticidade pura (literal), a autenticidade aproximada e autenticidade moral.  

A autenticidade pura é significada em termos dos compromissos ininterruptos da marca com a 

sua tradição, história e o lugar de origem. Estes elementos providenciam uma garantia de 

originalidade e as pistas que permitem a percepção de autenticidade residem na manutenção das 

práticas históricas de produção que mantém a essência dos produtos. A publicidade, então, deverá 

esforçar-se para criar a conexão entre origem, tempo e história com a autenticidade das marcas 

por meio de elementos gráficos como figuras, imagens e cores que confirmem a tradição. 

A autenticidade aproximada é fruto de impressões simbólicas, abstratas e emocionais das marcas 

que vão se associar, no processo de autoapropriação, com a própria autenticidade do sujeito. São 
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associações de tempo e lugar, mas que permitem certos aspectos de modernização para os 

produtos a fim de garantir a sua continuidade, desde que, não altere a sua essência. Essas pistas 

indiciais e icônicas fazem uma conexão sentimental entre a visão pessoal do que seria autêntico 

com as impressões gerais criadas pelos elementos constitutivos do objeto e do contexto. A 

publicidade vai atuar com os elementos gráficos e, também, com narrativas que confirmem as 

práticas de produção. 

A autoautenticação também está imbricada à autenticidade moral. Ela é resultado de um 

julgamento que liga as manifestações morais e de valores das marcas às próprias do consumidor e 

que vai definir as preferências e escolhas pessoais de consumo. O engajamento dos produtores 

em suas atividades e o interesse contrário às recompensas financeiras são as pistas que os 

consumidores ressignificam para criar o sentido de autenticidade.  

A autenticidade moral está relacionada à importância do componente humano do trabalho e pela 

insignificância à questão do tempo e origem das marcas. Aqui, os consumidores julgam as 

marcas autênticas em sua intenção de ser, evidenciada pelos compromissos reais e o amor ao 

ofício.  

Nessa forma de autenticidade, os consumidores buscam informações que garantam que a sua 

escolha reflete seus valores morais pessoais. Assim, as comunicações devem trabalhar com 

elementos emocionais ou factuais que demonstrem o compromisso das marcas com práticas 

morais. 

A propaganda tem o papel de alinhar as promessas e compromissos com a história, qualidade, 

tradição e origem dos produtos aos anseios dos consumidores pela autoautenticidade, 

promovendo o autorreconhecimento de ambos: ofertas e sujeitos como autênticos.  

No campo das Relações Públicas, Bishop (2006) tratou de pesquisar quais seriam os elementos 

constitutivos de uma comunicação autêntica das empresas. 

Definiu dez princípios baseados aos pressupostos da comunicação simétrica de James Grunig, 

que propõe um modelo de relações públicas fundamentado na negociação, compromisso e 

entendimento e suportado por um forte valor ético e de diálogo.  
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Para Bishop (2006), a organização para ser autêntica deve lidar com questões como abertura, 

confiança, envolvimento, investimento e compromisso, dimensões das relações públicas que são 

compartilhadas com o uso de uma comunicação: clara, relevante, oportuna, verdadeira, 

fundamental, abrangente, consistente, acessível, atenciosa e sensível ao feedback.  

Então, a comunicação autêntica relaciona-se à confiança e a materializa a partir de ações de 

relacionamento que reconhece os interesses e individualidades dos stakeholders. Na pesquisa que 

fez para testar seus princípios, constatou que não só a comunicação autêntica carrega os valores 

morais das organizações como, ainda, mostra-se altamente eficaz para promover a imagem de 

confiança, autenticidade e diferenciação.  

 

2.4.4 A autenticidade nas Relações Públicas 

  

A cultura promocional das organizações, que lida com estruturas intangíveis de significação 

como vetores da vantagem competitiva, também cria um ambiente de ceticismo que põe em 

cheque a credibilidade das intenções e da qualidade da comunicação. A indústria da comunicação 

(cria) e lida com públicos organizacionais que se mostram cada vez mais criteriosos em suas 

avaliações e exigentes em termos de transparência e responsabilidade. Neste sentido, a noção de 

autenticidade deve pautar não só as ações de comunicação estratégica como, também, as de 

Relações Públicas.  

Fombrun e VanRiel (2004), por entenderem que a reputação é construída a partir de 

representações autênticas, afirma que a empresa deve se expressar convincentemente, 

sinceramente, autenticamente e acreditadamente.  

A expressividade é conquistada tendo como princípios a visibilidade (estar presente na mídia, em 

forma de publicidade ou relações públicas), distintividade (comunicação da essência que a 

diferencia dos concorrentes), transparência (comunicação maciça sobre suas atividades), 

consistência (mensagens coerentes com todos os públicos) e autenticidade (os atributos da 

identidade se expressam na prática e no discurso).  
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Dickinson (2011) se preocupou em pesquisar a relação entre autenticidade e o relacionamento de 

marketing. Descobriu que a autenticidade talvez seja o melhor framework para entender a 

complexidade dos relacionamentos nos negócios. Ele compara as teorias do relacionamento com 

as de autenticidade e descobre que os construtos confiança, integridade e longevidade aparecem 

em ambas.  

Para o autor, a autenticidade é uma variável-chave para o sucesso dos relacionamentos de 

marketing, não como um estado, mas sim, como um caminho pelo qual todos estes construtos são 

entrelaçados para fazer as relações cotidianas mais reais. É o processo de gestão reflexivo no qual 

os vendedores indicam aos consumidores que vale a pena envolverem-se em negócios. 

Para o público interno, interessante discussão vem de Torp (2010), que discute sobre as 

metaconversas nas corporações e vai testá-las em um estudo de caso. 

As metaconversas são um conceito oriundo da Escola de Montreal, vertente da pesquisa em 

Comunicação Organizacional que fundamenta a gestão organizacional pelo viés da comunicação. 

As organizações são concebidas como domínios de conversação, constituídas por muitas camadas 

de discursos. A metaconversa é uma conversa recursiva que incorpora outra conversa, mas que 

está no domínio entre gerentes e liderados.  

A metaconversa é, de acordo com os pesquisadores da Escola de Montreal, a linguagem da gestão 

porque dá conta das outras conversas vindas das múltiplas comunidades que compõem a 

organização. Quando todos assumem uma voz dentro das organizações, essa voz se torna 

autêntica. (TORP, 2012). 

Dentro dessa concepção, a autenticidade na relação gerente-funcionários é considerada como 

uma questão social, coletiva e de narrativa, e não como o desempenho do gerente autêntico - o ser 

verdadeiro consigo mesmo, que os estudos de liderança e gestão de pessoas enfocam. 

(RANDOLPH-SENG; GARDNER, 2013).  

A autenticidade se insere nas pesquisas da comunicação interna como a preocupação na 

competência dos gestores em traduzir essas diferentes vozes nas tomadas de decisões e nos 

relacionamentos com as estâncias hierárquicas superiores.  
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Metaconversas autênticas são inclusivas e representativas. Em metaconversas inautênticas, 

algumas vozes estão sendo deturpadas ou silenciadas. “Se devemos falar de autenticidade, neste 

contexto, pode-se argumentar que esta autenticidade depende da vontade ou capacidade dos 

gerentes para representar as conversas e pontos de vista dos vários subordinados.” (TORP, 2010, 

p.207, tradução nossa). 

O ato de fala não compromete apenas o falante real, mas, a própria organização. “Uma vez que é 

a comunidade que expressa assim a sua voz, também é da competência da comunidade, 

constituída como um destinatário e emissor, sancionar a autenticidade da expressão da 

organização” (TAYLOR; COOREN, 1997 apud TORP, 2010, p. 209, tradução nossa). 

 Isto significa que a autenticidade de uma determinada organização, constituída internamente, não 

pode ser atribuída apenas aos gerentes: sua avaliação sobre ser autêntico é determinada pela 

comunidade interna. Ou seja, a autenticidade está intimamente ligada à identidade 

organizacional. Seguem nesta linha, as discussões sobre a ética dos negócios e sobre 

autenticidade dos projetos de responsabilidade social corporativa. 

Driver (2006), por exemplo, vai reconhecer o Eu corporativo como agente de uma rede de 

relacionamentos com stakeholders, que busca um equilíbrio permanente entre os modelos éticos e 

modelos econômicos de gestão. Neste sentido, o Eu autêntico corporativo se constitui em uma 

imagem egóica e não egóica, ou seja, transita pelos interesses econômicos e sociais e se manifesta 

em narrativas próprias que seguem ao encontro de todos os seus públicos de interesse. 

Para Lietdka (2008), que relaciona a autenticidade com a concordância entre decisões e os 

princípios morais da organização, a constatação real desta autenticidade se faz na observância das 

estratégias tomadas. “Faço-o, concentrando-me em profundidade no conjunto específico de 

processos corporativos, que estão no cerne da construção do Eu-organizacional – aqueles 

envolvidos na realização da estratégia”. (LIETDKA, 2008, p. 240, tradução nossa). 

A autora explica que, da mesma forma que os homens, as empresas buscam na autenticidade um 

fim em si mesma. E ela está tanto na essência como no contexto social.  Assim, o autêntico é, ao 

mesmo tempo, arraigado e em constante evolução; objetivo e subjetivo e, por isto, ela defende 

que o foco na identificação da autenticidade da organização deve estar mais no processo de ser 
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que no conteúdo de ser. “Se não podemos dizer o que é uma estratégia autêntica parece que 

podemos, pelo menos, especificar as condições do processo em que ela é mais provável emergir” 

(LIETDKA, 2008, p. 240, tradução nossa). 

Por isto que os estudos de Mcshane e Cunningham (2011) mostram que os projetos de 

responsabilidade social corporativa só podem ser creditados como autênticos se assim o forem 

considerados pelos funcionários. Porque, de acordo com elas, as ações sociais corporativas só 

podem ser autênticas se toda a organização estiver comprometida com os mesmos, por meio de 

esforços de recursos, alinhamento entre os elementos da organização e o Programa de 

Responsabilidade Social Corporativa, além de envolvimento emocional, justiça e inclusão no 

sistema.  

Para as pesquisadoras, o julgamento que os projetos sociais são frutos da verdadeira identidade da 

organização leva a percepção de autenticidade que resulta em conexões positivas entre a empresa 

e o seu público interno. 

Diante do que foi exposto até aqui, podemos perceber que as teorias clássicas apresentam as 

dimensões constituintes da Autenticidade e as pesquisas nas organizações identificam algumas 

práticas que objetivam criar a percepção de autenticidade por meio de suas atividades diárias em 

projetos, produtos e relacionamentos. Porém, podemos perceber que há muita discussão sobre 

como alcançar a autenticidade e pouca definição sobre o que é, realmente, esse constructo 

aplicado aos negócios. De fato, Van Leeuwen (2001) afirma que a autenticidade está em crise 

conceitual, porque pode significar diferentes coisas para diferentes pessoas. Por isto, ele pede que 

a autenticidade seja "examinada de forma mais explícita e mais crítica". (VAN LEEUWEN, 

2001, p. 397). 

 

2.5 Formulação de Hipóteses 

 

O percurso teórico para o estabelecimento de um conceito de autenticidade organizacional 

percorreu os três principais campos que explicitaram as dimensões constituintes desse constructo. 
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O referencial teórico também apontou as principais posturas metodológicas adotadas e os temas 

que as pesquisas sobre autenticidade no âmbito organizacional vêm estudando.  O exame da 

literatura proporcionou as bases para a definição das hipóteses desta pesquisa, que tem como 

objetivo principal desenvolver um instrumento de avaliação e mensuração da percepção da 

autenticidade no âmbito organizacional que identifique qual efeito essa percepção da 

autenticidade gera no comportamento do consumidor de organizações públicas e privadas.  

 

2.5.1 O conceito da Autenticidade e suas dimensões 

 

A literatura consultada sobre o constructo da autenticidade identificou três importantes campos 

de discussão: a Filosofia, as Ciências Sociais e a Comunicação. A Filosofia voltou-se para o 

assunto no século 18, seguiu preceitos existencialistas e constituiu as primeiras dimensões para a 

autenticidade – verdade, originalidade, essência, unicidade. Interessante apontar que essas 

qualidades estão presentes como significados da palavra em todos os dicionários consultados 

(AURÉLIO, 2014; HOUAISS, 2004; OXFORD, 2006), estes também sendo referenciados por 

alguns pesquisadores em diferentes áreas de atuação.  

Na corrente filosófica, a preocupação é a autenticidade do sujeito, que se localiza em seu interior, 

aguardando ser despertada para promover uma vida melhor diante às pressões do cotidiano e da 

vida social. Constitui-se fiel a humanidade e caracteriza-se como essência humana. Isto 

representa uma verdadeira batalha para o sujeito, que faz escolhas diárias para viver de forma 

própria ou imprópria com sua essência e de maneira moral.  

As Ciências Sociais, sob as perspectivas moderna e pós-moderna, lida com a questão da 

autenticidade como uma produção reflexiva, porém, considerando que o sujeito só pode se 

autoconhecer como resultado dos contextos sociais e históricos. Sua identidade autêntica é fruto 

de um esforço pessoal para ser reconhecida como um Ser honesto, confiável, distinto e sincero, 

em busca de aprovação social.  
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Desta forma, os cientistas sociais deixam pistas sobre a manipulação da autenticidade, pistas estas 

seguidas pelos estudiosos da Teoria da Comunicação, que descobrem que a autenticidade é 

percebida por meio dos mecanismos de produção de conhecimento próprios do ser humano. Tais 

mecanismos unem as percepções múltiplas das identidades a fim de dar uma coerência ao sujeito. 

Essa coerência é conquistada pela significação e ressignificação repetidas de signos, ocorridas no 

processo de semiose. 

A partir desta revisão comparativa da literatura, identificamos as seguintes dimensões para a 

Autenticidade, apresentadas no Quadro 01:  

Quadro: 1 Dimensões para autenticidade – Revisão Filosofia; Ciências Sociais e Teorias da Comunicação. 

Dimensões Autores 
Essência;  Rousseau, 1712; Kierkegaard, 1986; 

Sartre, 1979; Heiddeger, 2005; Taylor; 
1995;  

Verdadeiro;  Rousseau, 1712;  Kierkegaard, 1986; 
Sartre, 1979; Heiddeger, 2005; Taylor; 
1995; McLeod, 1999; Giddens, 2002 

Unicidade. Distintividade. Originalidade. Rousseau, 1712;  Kierkegaard, 1986; 
Sartre, 1979; Heiddeger, 2005; Taylor; 
1995; McLeod, 1999; Fine, 2003; 
Ferrara, 1998. 

Ideal moral. Taylor; 1995; Fine, 2003; Trilling,1972. 
Herança social e histórica. Biografia.  Giddens, 2002; McLeod, 1999; Fine, 

2003. 
Sinceridade. Honestidade. Coerência entre a realidade interior e 
aparência exterior.  

Trilling,1972; Fine, 2003; McLeod, 
1999; Ferrara 1998; Giddens, 2002; 
Goffman, 2002 . 

Confiável McCannell; 1999. 
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2014. 

 

A revisão realizada da literatura no âmbito das organizações mostrou que os pesquisadores da 

área aplicam a abordagem multidisciplinar para estudarem a autenticidade. Desta forma, as 

dimensões constituídas na Filosofia e a perspectiva dos Estudos Sociais e das Teorias da 

Comunicação foram também localizadas nos estudos da autenticidade aplicada às organizações.  

As dimensões da Autenticidade se repetem no contexto organizacional, com a aparição de um 

novo: Atenção aos públicos. Veja no Quadro 02. 
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Quadro: 2 Dimensões para autenticidade – Teorias Organizacionais; Marketing; Relações Públicas. 

Dimensões Autores 
Essência; Identidade. Edwards, 2010; Gilmore; Pine II, 2007; 

Beverland, 2006; Peterson, 2005; 
Lietdka, 2008; Molleda, 2010; Driver, 
2006; Mcshane e Cunningham, 2011, 
Fombrun; VanRiel, 2004.. 

Verdadeiro;  Grayson; Martinec, 2004; Beverland; 
Lindgreen; Vink, 2008; Kohler, 2009; 
Beverland e Farrelly, 2010; Molleda, 
2010 

Unicidade. Distintividade. Originalidade. Benjamin, 1994; Kohler, 2009; Chhabra, 
2005; Ranfagni; Courvoisier, 2014; Rose; 
Wood, 2005; Gilmore; Pine II, 2007; 
Beverland, 2006; Peterson, 2005; 
Lietdka, 2008; Molleda, 2010. 

Ideal moral. Lietdka, 2008; Mcshane e Cunningham, 
2011. 

Herança social e histórica. Biografia. Tradição. Genuidade. Kohler, 2009; Chhabra, 2005; Ranfagni; 
Courvoisier, 2014; Rose; Wood, 2005; 
Gilmore; Pine II, 2007; Beverland, 2006; 
Peterson, 2005; Molleda, 2010. 

Sinceridade. Honestidade. Realidade. Coerência entre a realidade 
interior e aparência exterior.  

Edwards, 2010; Fombrun e VanRiel, 
2004;  Driver, 2006; Lietdka, 2008; 
Mcshane e Cunningham, 2011; 
Beverland, 2006; Molleda, 2010; Kohler, 
2009; Ranfagni; Courvoisier, 2014; Rose; 
Wood, 2005; Peterson, 2005; Grayson; 
Martinec, 2004, Dickinson, 2011; Torp, 
2010. 

Confiável  Beverland, 2006; Molleda, 2010; 
Fombrun e VanRiel, 2004; Bishop, 2006. 

Atenção Edwards, 2010; Bishop, 2006; Dickinson, 
2011;  Torp, 2010; Driver, 2006 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2014  

 

A partir de uma análise léxico-semântica de semelhança, complementaridade, diversidade e 

divergência, identificamos nove dimensões constituintes da autenticidade que são comuns às três 

disciplinas e às pesquisas das ciências sociais aplicadas.  São elas: Verdade, Unicidade, 

Genuinidade, Originalidade, Tradição, História, Realidade, Essência, Coerência.  



62 
 

 

Definir corretamente as dimensões de um conceito é um fator crítico para o seu entendimento, a 

sua gestão e, ainda mais, para a criação de um instrumento de avaliação e mensuração. Mais, 

ainda de acordo com DeVELLIS, (2003), o fenômeno deve ser reconhecido a partir de um 

conceito. A formulação do mesmo assegura os limites dos estudos evitando que as análises 

derivem para campos indesejados.   

À luz dessas experiências de operacionalização da autenticidade, identificamos a urgente 

necessidade de constituir um conceito apropriado. Um que seja claro, assertivo e que possa 

contribuir para o desenvolvimento de drivers de comunicação para propiciar as percepções de 

autenticidade das organizações.  

Nossa análise da literatura indica que não é possível determinar limites profundos nas fronteiras 

disciplinares de constituição dos conceitos para Autenticidade. Por isto, a abordagem 

multidisciplinar não é apropriada para estudar este tema e falha na tentativa de estabelecer um 

conceito apropriado para seu uso no contexto das organizações. Se identificamos uma 

indeterminação conceitual da Autenticidade foi por conta do uso de conceitos justapostos e 

fragmentados, sem a realização das possíveis conexões existentes entre as teorias e os diferentes 

conceitos que pautam a gestão organizacional.  

Assim, a partir da constatação que a autenticidade é um fenômeno complexo, acreditamos que 

para dar conta de defini-la e estabelecer um entendimento sobre o que é a autenticidade nas 

organizações, é preciso adotar uma abordagem interdisciplinar - capaz de transferir métodos de 

uma disciplina para outra - e transdisciplinar - aquela que está “ao mesmo tempo entre as 

disciplinas, através das disciplinas e além de qualquer disciplina” (NICOLESCU, 1999, p. 02).  

Com este olhar, percebemos que, embora pareça existir uma oposição entre a Filosofia e as 

Ciências Sociais na determinação do significado de autenticidade, o que emerge do estudo 

comparativo que realizamos foi o entendimento que ambas as disciplinas entendem que a 

autenticidade não se estabelece como um estado final ou permanente, não é um estado espacial 

ou objetivamente presente, mas sim, é uma escolha que configura e adjetiva a existência como 

autêntica, a partir de atos cotidianos que moldam a vivência do indivíduo, determinando-o como 

ser autêntico para si e para os outros.  
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A autenticidade na filosofia é opção de vida baseada em algo próprio e íntimo, um ser verdadeiro, 

que define a maneira de agir por toda a sua existência frente aos desafios e pressões do cotidiano. 

(HEIDEGGER, 2005; TAYLOR, 1995). Que não é diferente do sujeito sociológico autêntico, 

aquele reflexivamente autocompreendido e psicologicamente estável (FERRARA, 1998), que 

reconhece a autoidentidade (GIDDENS, 2002) como resultado de sua história, da sua tradição, do 

seu cotidiano e das suas interações sociais. 

Ao identificarmos como o objeto pode ser compreendido a partir das interconexões dos campos, é 

possível compreender as aparições de uma mesma qualidade/dimensão da autenticidade nas três 

teorias estudadas. Assim, a partir da identificação e análise dessas dimensões, propomos à 

autenticidade um conceito multidimensional, que assim se conforma: 

A organização autêntica é aquela que consegue agir de forma 
coerente e consistente em suas interações sociais, impulsionada 
pela crença daquilo que a define como única e, portanto, de algo 
que tenha um valor próprio. Este comportamento pode gerar 
práticas cotidianas que serão avaliadas pelos seus stakeholders e 
poderão ser ressignificadas e percebidas como distintas, como 
originais, como verdadeiras, como autênticas. 

A marca percebida como autêntica é fruto e resultado desta 
prática cotidiana das organizações e, portanto, também carrega 
elementos sígnicos de coerência, consistência, de originalidade, 
distinção, verdade e autenticidade.  

O conceito de autenticidade organizacional foi construído teoricamente e deve ser comprovado 

por meio das seguintes hipóteses:  

 H1: Existe uma relação positiva entre a Dimensão Verdade e a Autenticidade; 

H2: Existe uma relação positiva entre a Dimensão Unicidade e a Autenticidade; 

H3: Existe uma relação positiva entre a Dimensão Genuinidade e a Autenticidade; 

H4: Existe uma relação positiva entre a Dimensão Originalidade e a Autenticidade; 

H5: Existe uma relação positiva entre a Dimensão Tradição e a Autenticidade; 
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H6: Existe uma relação positiva entre a Dimensão História e a Autenticidade; 

H7: Existe uma relação positiva entre a Dimensão Realidade e a Autenticidade; 

H8: Existe uma relação positiva entre a Dimensão Essência e a Autenticidade; 

H9: Existe uma relação positiva entre a Dimensão Coerência e a Autenticidade. 

 

2.5.2 Atitude  

 

Para Molleda (2010) a autenticidade é uma negociação em curso de significados e compreensão; 

é uma experiência e uma percepção, portanto, é “subjetiva e contextual" (MOLLEDA, 2010, p. 

227, tradução nossa). O autor sugere que a autenticidade deva ser examinada por meio de duas 

perspectivas: da organização e sua determinação para com a autenticidade; e de seu público-alvo, 

que faz julgamentos sobre estas alegações e, assim, constroem uma imagem da organização.  

A autenticidade percebida determina a qualidade dos relacionamentos entre empresas e 

stakeholders e representa o grau em que os públicos acreditam que uma organização está agindo 

de acordo com sua identidade, valores e missão. As empresas, então, devem demonstrar a 

coerência entre seus valores fundamentais e suas ações, decisões e comunicação.  

Para testar o efeito de sentido que a autenticidade traz, Molleda (2010) desenvolveu um 

instrumento de avaliação da eficácia dos esforços e técnicas de relações públicas em compartilhar 

mensagens que promovam a percepção da autenticidade. Equivocadamente, ele escolhe as 

dimensões de Camillieri (2008) para seu modelo. Na escala de Camillieri (2008), aparecem os 

itens de escala como Sustentabilidade e Programas de Responsabilidade Social Corporativa e 

Prazer e Diversão para a avaliação da Autenticidade que não nos parecem apropriados, visto que 

a literatura sobre o construto de autenticidade não fornece nenhuma dimensão que se alinhe a 

esses itens. Ainda, prazer e diversão são itens de mensuração para a Satisfação de cliente, 
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configurado como um efeito consequente de alguma ação do Marketing ou da comunicação de 

marketing, mundialmente testado e validado. (OLIVER; SWAN, 1989a,1989b). 

Além do entendimento confuso que tem sobre a autenticidade, o pesquisador comete outro 

engano: usa itens que medem variáveis diferentes (da escala de Satisfação) para compor a 

avaliação de outro constructo (Autenticidade). Isso, de acordo com DeVELLIS (2003), 

inviabiliza a validade do que está sendo medido. A proposta de Molleda (2010), também, não se 

preocupa em descobrir que tipo de comportamento a percepção de autenticidade das organizações 

imprime aos stakeholders. 

 Um instrumento de mensuração da percepção da autenticidade deve se propor também a avaliar 

qual efeito de sentido tal percepção produz nos públicos das organizações para que tais dados 

tragam contribuições à gestão. Desta forma, parece-nos pertinente investigar a relação da 

Autenticidade com a Atitude dos consumidores. 

A Psicologia Social explica que todas as ações dos homens são dirigidas por suas atitudes em 

relação a determinados objetos. As atitudes são experiências subjetivas internalizadas que 

envolvem avaliação e juízo de valor e que formam crenças e sentimentos que norteiam as ações e 

disposições para reagir. (SCOARIS et al., 2009). 

Então, ela é formada por três elementos que refletem múltiplas dimensões da realidade social: 

cognitivo, afetivo e comportamental. Os estudos do comportamento do consumidor também 

consideram estes componentes em suas pesquisas. (KRECH et al., 1975;  BRAGHIROLLI, 1999 

apud SCOARIS et al., 2009; PARASURAMAN, 1991; MATTAR, 2008; AJZEN ; FISHBEIN, 

1980). 

O elemento cognitivo refere-se aos conhecimentos e crenças que o indivíduo possui sobre o 

objeto, resultados a partir da vivência e da experiência. Crença é um estado de conhecimento que 

os sujeitos consideram verdadeiro, independente de, na realidade, estar correto. As crenças do 

consumidor provêm da aprendizagem cognitiva (MOWEN; MINOR, 2003). A atitude origina-se 

de uma crença ou de uma série de crenças (PARASURAMAN, 1991) e este elemento cognitivo 

representa o aspecto intelectual das atitudes. 
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 O componente afetivo é resultante dos sentimentos adquiridos em relação às marcas, produtos e 

empresas. Está fortemente associado com a imagem que a empresa foi capaz de desenvolver 

(MATTAR, 2008) e às preferências, emoções e sentidos ligados ao objeto que posicionam as 

pessoas de modo favorável ou desfavorável em relação a ele.  

O comportamental relaciona-se com a tendência para a ação; a resposta de comportamento frente 

a determinados estímulos. Inclui todas as prontidões de comportamento e declarações de 

intenções para reagir.  

Em resumo, atitudes referem-se ao que a pessoa pensa, ao que ela sente e este conjunto norteia a 

sua ação ou a sua tendência para agir. Krech et al.(1975 apud SCOARIS et al., 2009) ainda 

reforçam que as atitudes são sistemas duradouros e, por isto, são persistentes no tempo e tendem 

a produzir comportamentos consistentes. Isto não significa que a atitude não possa ser alterada, 

mas que “qualquer tentativa de mudança de atitude fortemente arraigada exige grande pressão ao 

longo de muito tempo”. (MATTAR, 2008, p. 99).  

Para o Marketing, o estudo da atitude dos clientes/consumidores em relação às empresas, seus 

produtos e produtos concorrentes é fundamental para trazer informações importantes para a 

tomada de decisões. De acordo com Mattar (2008), todos os principais modelos de 

comportamento do consumidor atribuem importância fundamental para as atitudes em função de 

seu papel influenciador do comportamento, não só para a compra, como também, de pós-compra. 

O conhecimento das atitudes dos consumidores também ajuda a prever aceitações ou rejeições de 

produtos e marcas, além de fornecer informações para a avaliação de novos produtos e 

comunicações e sobre a necessidade de ações para mudar atitudes desfavoráveis. 

As explicações sobre a atitude envolvem a sua formação e o seu efeito no comportamento dos 

sujeitos. Para Mowen e Minor (2003), ela é a quantidade de afeição, de sentimento a favor ou 

contra a um estímulo. Para Gade (1980, p.99), a atitude indica “a predisposição interna 

fundamentada em processos perceptivos, motivacionais e de aprendizado, organizados de uma 

forma relativamente estável".  
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Assim, se a atitude explica a “reação comportamental em relação a um produto, organização, 

pessoa, fato ou situação” (MATTAR, 2008, p. 99), acreditamos que quanto maior a percepção de 

autenticidade, maior será a atitude positiva a ela, o que perfaz a seguinte hipótese de estudo:  

H10: A autenticidade afeta positivamente a Atitude dos consumidores. 

Consequentemente, as 

 

intenções dos consumidores de desempenhar algum 
comportamento devem aumentar conforme as atitudes se tornem 
mais favoráveis. Nessa linha, deve-se pensar a atitude e os 
processos cognitivos e emocionais relacionados como a fonte ou 
razões da ação do consumidor. (BAGOZZI et al, 2002 apud 
HUERTAS; URDAN, 2006).  

 

Assim, se a lealdade é uma variável que mede a ação efetiva do consumidor, vale a pena 

considerá-la em nosso estudo. 

 

 2.5.3 Lealdade 

 

Um comprometimento profundo dos consumidores em recomprar, usar e favorecer um produto 

no presente e no futuro é o comportamento mais desejado pelos profissionais de Marketing. 

Chamado de lealdade, este comportamento vem recebendo uma grande atenção dos 

pesquisadores, a fim de identificar as respostas para a principal questão: como fazer com que 

nossas marcas conquistem a lealdade dos consumidores? 

Para Mowen e Minor (2003), a lealdade a uma marca está intimamente ligada à satisfação do 

consumidor, ao seu comportamento de reclamação e a uma permanente atitude positiva em 

relação à marca. Já Oliver (1999, p. 34), a define como  
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um comprometimento profundo em comprar ou usar novamente 
um produto ou serviço consistentemente no futuro, causando, 
por isso, compras repetidas de uma mesma marca ou conjunto 
de marcas, mesmo que existam influências situacionais e 
esforços de marketing capazes de causar comportamento de 
mudança.  

A lealdade no marketing revela um sentimento de afinidade do consumidor com determinados 

produtos ou marcas de uma empresa, excedendo o simples ato de compra. Envolve os valores 

pessoais que são projetados nas marcas ou, inversamente, uma autoreferência dos valores das 

marcas. De acordo com Jones e Sasser (1995), é o sentimento de ligação ou de afeto para com 

produtos ou marcas. Ou, ainda, um comportamento que demonstra a intenção de manter e ampliar 

o relacionamento com um fornecedor (SINGH; SINDESHMUKH, 2000). 

O comportamento de lealdade é construído a partir de níveis de desenvolvimento. O consumidor 

vai tornando-se leal, a partir de um estágio cognitivo, afetivo, conativo e ativo (OLIVER, 1997; 

MCMULLAN; GILMORE; 2003). O quadro 03 apresenta os níveis de lealdade, com exemplos 

de identificação dos mesmos. 

Quadro: 3 Níveis de Lealdade 

Estágio Identificação 

   Cognitivo Lealdade à informação racional como preço, características. 

Considerações e comparações sobre atributos tangíveis. 

   Afetivo Lealdade ao vínculo emocional. Preferências. Referências de 

valores. 

   Conativo Lealdade à intenção ao uso, compra, experimentação.  

Envolvimento. 

   Ativo Lealdade à ação de inércia e a transposição de obstáculo.  

Conforto da repetição. Recompra.  

Fonte: McMullan e Gilmore (2003). Adaptado.  
 
 

O quadro mostra que a lealdade cognitiva está centrada no desempenho do produto quanto às 

suas características tangíveis e discerníveis racionalmente; a lealdade afetiva desempenha nas 
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relações emocionais com a marca; a lealdade conativa implica em querer recomprar a marca e a 

lealdade ativa está comprometida, efetivamente, em realizar a ação de recompra. 

Essa possibilidade da lealdade faz dela um importante causador da retenção de clientes 

(REICHHELD, 2002) e uma sólida base para o desenvolvimento de uma vantagem competitiva 

das organizações (AAKER, 1998).   

Dick e Basu (1994) constataram a relação entre Atitude e Lealdade e identificaram a lealdade 

atitudinal, aquela que cria uma predisposição positivamente firme em relação às marcas. Ela 

produz uma forte resistência às ofertas dos concorrentes e exerce grande influência na intenção 

de recompra e na disposição de falar bem e recomendar a marca.  Assim, definem lealdade como 

a favorável combinação entre uma forte atitude relativa e um alto padrão de comportamento 

positivo em relação às marcas.  

Então, podemos considerar que a Atitude relaciona-se positivamente com a Lealdade, da seguinte 

maneira: 

H11a: Quanto maior a Atitude, maior a Lealdade Declarada; 

H11b: Quanto maior a Atitude, maior a Intenção de Recompra; 

H11c: Quanto maior a Atitude, maior o Boca a Boca positivo. 

 

2.5.4  Reputação  

 

Molleda (2010) desenvolve um raciocínio que alinha a autenticidade à essência da identidade 

organizacional e explica que as comunicações autênticas devem estar comprometidas com o 

compartilhamento da unicidade da empresa, por meio de narrativas e ações que produzam uma 

imagem de sinceridade, ao mesmo tempo em que atende as expectativas e as necessidades de 

seus públicos. Mas, ao explicar que além dos esforços de relações públicas, a percepção da 

autenticidade também é construída a partir do comportamento de seus produtos, ações de 
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operação e pelo seu patrimônio, ele aplica à autenticidade as mesmas dimensões dadas à 

reputação. Para não incorrermos nesse erro, é preciso verificar se ambos os construtos são 

teoricamente distintos. Inicialmente, pela revisão bibliográfica.  

Pesquisadores empreenderam a tarefa de compilar os conceitos de reputação corporativa 

(VANCE; ANGELO, 2007; WARTICK, 2002); outros cunharam seus próprios conceitos a partir 

da revisão dos primeiros (FOMBRUN; RINDOVA, 1996; GOTSI; WILSON, 2001; WARTICK, 

2002; GRUNIG; KIM, 2011; DOWLING; MORAN, 2012) e a fonte teórica na qual estes 

pesquisadores buscaram referências são diversas. Fombrun e Rindova (1996 apud GOTSI E 

WILSON, 2001), apontaram a existência de diferentes construtos do conceito reputação oriundos 

da economia, da sociologia, da contabilidade e da estratégia.  

Wartick (2002 apud VANCEL; ÂNGELO, 2007) observou que, a partir dos anos 1990, os termos 

identidade, imagem, prestígio, goodwill, estima e status estão sendo utilizados como sinônimos 

de reputação corporativa ou fortemente relacionados a ela. Os estudos do tema pelo Marketing 

concentram-se na relação existente entre reputação corporativa e imagem corporativa. 

(GOTSI;WILSON, 2001).  

Grunig, Ferrari e França (2011, p. 106), pesquisadores de Relações Públicas, entendem que  

reputações são um subproduto do comportamento da 
administração e da qualidade de relacionamentos entre a 
organização e seus públicos. Consequentemente, a atenção dada 
aos relacionamentos resultará fundamentalmente na melhoria da 
reputação da organização. A reputação, entretanto, não pode ser 
administrada diretamente, e só ocorre quando se cultivam os 
relacionamentos.  

A vasta literatura apresenta diferentes definições, eventualmente, contraditórias e, também, pouco 

claras, não só para os profissionais como, ainda, para os stakeholders. Groeland (2002) chega a 

afirmar que, embora reputação seja um termo frequentemente utilizado, os públicos das 

organizações têm dificuldades em providenciar uma clara definição sobre seu conteúdo. 

“Reputação corporativa é mais um conceito emocional, porque é difícil de ser racionalizado ou 

verbalizado”. (GROELAND, 2002, p. 309 tradução nossa).  
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Alguns estudiosos remetem à reputação um papel de transparência nas declarações de intenções 

das empresas, bem como, explicam-na como um conjunto de percepções e avaliações que as 

diferenciam de seus concorrentes. (GOTSI; WILSON, 2001; DOWLING, 2001). O conceito mais 

citado nos trabalhos sobre reputação é o de Fombrun (1996, p. 72), que diz ser a reputação “uma 

representação perceptual das ações passadas e das perspectivas futuras de uma empresa que 

descrevem a atratividade da firma para todos os seus públicos-chaves em comparação com os 

principais concorrentes”.  

Vance e Angelo (2007), no trabalho de revisão que fizeram sobre os conceitos de reputação e 

seus instrumentos de avaliação e mensuração, descobriram que a reputação relaciona-se com as 

ações passadas da empresa e com a identidade e atratividade global da firma para todos os 

stakeholders. As dimensões principais de avaliação estão voltadas para o desempenho da empresa 

associado aos aspectos financeiros e à responsabilidade social. 

A grande maioria dos trabalhos ainda apresenta o componente tempo na formação da reputação 

corporativa, significando que as ações passadas e atuais influenciam a reputação futura. E, 

também, constatam que cada stakeholder pode ter um entendimento diferente sobre a reputação 

da mesma empresa. (VANCE; ANGELO, 2007). 

Money e Hillenbrand (2006) afirmam que, embora a literatura aponte a reputação como 

percepção dos stakeholders, falta uma teoria de como essas percepções se desenvolvem e outra 

sobre como elas promovem atitudes ou, melhor, como elas se interagem. E, perguntam: “em 

outras palavras, todos esses conceitos referem-se ao conceito de reputação ou alguns são 

antecedentes e outros são consequências da Reputação?” (MONEY; HILLENBRAND, 2006, p: 

4, tradução nossa). 

A partir do levantamento que realizaram sobre os instrumentos de avaliação da reputação 

corporativa, descobriram que os modelos existentes não são capazes de integrar as abordagens 

necessárias para ter uma avaliação completa da reputação corporativa, em termos de antecedentes 

e consequentes da reputação. Porém, afirmam que não há necessidade em se criar outros 

modelos, mas sim, de esclarecer as diferenças entre eles e em como cada um pode ser utilizado 

nas estratégias para criar valor para as empresas.   
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Com essa intenção, montaram um framework teórico e causal, que integra as abordagens da 

estratégia e das percepções e identifica a contribuição que cada modelo de avaliação da reputação 

corporativa pode trazer. Eles foram classificados, então, pelo quê medem e separados em: 

antecedentes (observações e as experiências dos stakeholders); reputação (crença e atitude) e 

consequentes (intenção de comportamento).  

Eles justificam o quadro como um guia de orientação aos profissionais que os auxiliarão a 

perceber o que cada modelo mede e, se preciso, criar ações que poderão unir vários instrumentos, 

de modo a ter uma avaliação mais completa sobre a reputação de suas empresas.  

Em relação Reputation Quotient, instrumento de avaliação da Reputação criado por Fombrun, 

Gardberg e Sever (2000) e um dos mais testados mundialmente, Money e Hillenbrand (2006) 

avaliam-no como capaz de providenciar informações sobre os ativos intangíveis internos da 

empresa, que no nível de percepção, fornece medidas para as crenças e atitudes dos stakeholders. 

Ainda oferece a possibilidade de entender como as crenças dos indivíduos impactam a reputação 

das organizações em termos do apelo emocional, ou seja, o que eles sentem em relação a um 

negócio. Porém, os autores alertam que, sozinho, este modelo não fornece elementos para medir 

outros antecedentes ou consequentes da reputação, não atua em um nível estratégico e fornece, 

apenas, uma boa indicação da reputação atual, sem explicar os meios diretos pelos quais uma 

organização desenvolveu ou poderia melhorar a sua reputação ou, ainda, quais consequências 

essa reputação poderia criar. (MONEY; HILLENBRAND, 2006). 

Por todo esse cenário, é importante verificar o poder preditivo da Reputação e da Autenticidade, 

dois constructos teoricamente distintos, e atestar a discriminação entre eles. Acreditamos que os 

itens que manifestam Reputação são diferentes dos itens que manifestam Autenticidade.  

Shamma (2007) pesquisou que a Reputação contribui positivamente com as intenções 

comportamentais tanto de clientes como do público em geral das marcas. Ao inserir a Reputação 

em nosso estudo, podemos verificar o poder de explicação que a Reputação dá a Atitude e 

pressupor que ela a afeta positivamente, na relação: 

 H12: A Reputação afeta positivamente a Atitude dos consumidores. 
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O quadro 04 reúne todas as hipóteses dessa pesquisa: 

 

 

 

Quadro: 4 Hipóteses 

H1: Existe uma relação positiva entre a Dimensão Verdade e a Autenticidade. 

H2: Existe uma relação positiva entre a Dimensão Unicidade e a Autenticidade. 

H3: Existe uma relação positiva entre a Dimensão Genuinidade e a Autenticidade. 

H4: Existe uma relação positiva entre a Dimensão Originalidade e a Autenticidade. 

H5: Existe uma relação positiva entre a Dimensão Tradição e a Autenticidade. 

H6: Existe uma relação positiva entre a Dimensão História e a Autenticidade. 

H7: Existe uma relação positiva entre a Dimensão Realidade e a Autenticidade. 

H8: Existe uma relação positiva entre a Dimensão Essência e a Autenticidade. 

H9: Existe uma relação positiva entre a Dimensão Coerência e a Autenticidade. 

H10: A autenticidade afeta positivamente a Atitude dos consumidores. 

H11a: Atitude afeta positivamente a Lealdade Declarada; 

H11b: Atitude afeta positivamente a Intenção de Recompra; 

H11c: Atitude afeta positivamente o Boca positivo. 

H12: A Reputação  afeta positivamente a Atitude dos consumidores. 

Fonte: Desenvolvido pela autora. 2014. 

  

2.6 Modelo teórico da pesquisa 

 

Um modelo teórico pode ser definido como uma representação visual que visa simplificar as 

complexas relações das variáveis que explicam o fenômeno pesquisado. Conceitos, construtos, 

proposições e definições e todas as suas conexões que emergiram da pesquisa teórica são 
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apresentados em formato de esquema que representa as relações entre fatos e ideias descobertos e 

que devem ser comprovados empiricamente. Embora, de acordo com Stevenson (2001), o modelo 

não dê conta de ilustrar a totalidade, mas apenas, certos aspectos do problema, ele comunica uma 

ideia, um conceito ou um processo com maior precisão. 

A pesquisa teórica nos indica a possibilidade de relações entre a Autenticidade e outros três 

construtos: Reputação, Atitude e Lealdade. Assim, o modelo teórico desta pesquisa é 

representado conforme demostra a figura 01. 

 

Figura 1 - Modelo Teórico. 

 

 Fonte: elaborado pela autora 

 

No próximo capítulo, são descritos os procedimentos metodológicos adotados para essa pesquisa 

com o objetivo de testar as relações demonstradas na figura 01. 
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3. A CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO DE MENSURAÇÃO E AVALIAÇÃO DA 

AUTENTICIDADE 

 

O processo metodológico desenhado para esta pesquisa seguiu as orientações de DeVELLIS 

(2003) que orienta os caminhos para se construir um instrumento de avaliação e mensuração com 

escalas adequadas para avaliar seus objetivos. O quadro 05 apresenta os princípios que adotamos 

para construir  uma escala de mensuração da percepção da Autenticidade no âmbito das 

organizações.  

Quadro: 5 - Passos para construção, avaliação e validação de escala. 

Estado da Arte As referências teóricas identificam e sustentam um problema de 

pesquisa e será esta clareza que auxiliará na construção das escalas. Não 

só os aspectos técnicos construção de escalas devem ser considerados, 

mas também as teorias relacionadas ao fenômeno, que vão dar 

sustentação às escalas. Os limites do fenômeno devem ser reconhecidos, 

para que as escalas se encaixem neles e não derivem para campos 

indesejados. Mesmo que não haja uma teoria disponível, deve-se 

formular um conceito, antes de formulá-las. 

Geração de conjunto 

de itens 

Com a definição do propósito da escala, inicia-se a construção do 

instrumento de mensuração. É preciso saber, de forma clara, o que a  

escala pretende medir, de forma a orientar a geração de itens que 

comporão esta escala. Estes itens devem refletir o construto de 

interesse. A redundância destes itens é estimulada neste primeiro 

momento. Porém, a escala final deve eliminar as repetições. 

Formato de 

mensuração 

A escala mais comum utilizada para a verificação de opiniões, crenças e 

atitudes é a escala Likert (1932). Para Likert, a atitude é fruto de um 

conjunto de opiniões. Daí, ele criou uma forma operacional de mensurar 

as atitudes, a partir de um conjunto de assertivas que mede o nível de 
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concordância dos entrevistados, em seis respostas: Discordo 

Totalmente; Discordo; Discordo Parcialmente; Concordo Parcialmente; 

Concordo; Concordo Totalmente. Um ponto central neutro também 

pode ser inserido.  

Revisão por 

Especialistas 

(validação de face ou 

conteúdo) 

Após transformar o fenômeno observado em itens possíveis de 

mensuração, o próximo passo é pedir para especialistas analisarem o 

conjunto de itens. É uma revisão que serve para maximizar o conteúdo 

de validade de escala e, até mesmo, revisar, aprovar ou rejeitar a 

definição do fenômeno.  

Itens de validação 

 

Para conferir a consistência dos itens, DeVELLIS orienta a inserir no 

conjunto, itens que sirvam para identificar falhas ou problemas. Estes 

itens de validação podem identificar esta falha, de modo a permitir a 

correção. 

Aplicação do teste 

 

Após a definição dos itens, o pesquisador deverá aplicá-los em uma 

pesquisa com uma amostra grande e representativa de respondentes, 

definida de acordo com os objetivos da pesquisa.  

Avaliar os itens Deve-se avaliar o desempenho dos itens individuais de modo a 

identificar aqueles apropriados para a constituição da escala. Não é 

possível avaliar diretamente o valor verdadeiro de cada item, assim, o 

que se faz são inferências sobre as correlações entre os itens. De acordo 

com DeVELLIS, quanto maior as correlações entre os itens, maior é a 

confiabilidade dos itens individuais. As correlações negativas podem 

ser corrigidas – ou avaliadas -, utilizando itens de pontuação reversa. 

Mas, é preciso tomar cuidado porque, a correlação negativa pode 

ocorrer porque não há nenhuma correlação entre os itens. É preciso 

avaliar o padrão das correlações entre os itens para fazer uma correta 

avaliação da escala. Selecionar os itens adequados, eliminar os itens 

ruins. Um dos mais importantes indicadores de qualidade de uma escala 

é o coeficiente de confiabilidade, o alfa. O alfa é uma forma de avaliar o 

quão bem sucedido é a escala. 

Tamanho da escala O pesquisador está de posse de um conjunto de itens bons e 
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apropriados, com uma escala aceitável e crível. O tamanho desta escala 

é relativo. De acordo com DeVELLIS, geralmente, escalas mais curtas 

são boas, porque exige menor esforço do entrevistado. Porém, uma 

escala mais longa tende a ser mais próxima da realidade. O que importa 

para a escala é o seu índice de credibilidade: se a confiabilidade for 

baixa para uma escala curta, então, ela não é a melhor. E vice-versa. A 

questão da definição do tamanho deverá, assim, sempre se pautar pelo 

elemento da confiabilidade. 

 
Fonte: DeVELLIS (2003). 

 

O Estado da Arte foi apresentado no Capítulo 01, bem como, a definição do conceito que 

queremos testar: 

A organização autêntica é aquela que consegue agir de forma coerente e consistente em suas 

interações sociais, impulsionada pela crença daquilo que a define como única e, portanto, de algo 

que tenha um valor próprio. Este comportamento pode gerar práticas cotidianas que serão 

avaliadas pelos seus stakeholders e poderão ser ressignificadas e percebidas como distintas, como 

originais, como verdadeiras, como autênticas. 

 A partir de agora, iremos descrever o processo de construção e validação da escala de 

mensuração e avaliação da percepção de autenticidade organizacional.  

 

3.1 Geração dos conjuntos de itens 

 

Para DeVELLIS (2003), um instrumento de mensuração é uma coleção de itens combinados que 

buscam revelar os níveis de variáveis teóricas não observáveis por meios diretos. Assim, em 

casos nos quais não se pode observar diretamente o comportamento e as atitudes das pessoas 

diante a um fenômeno, o recurso de avaliação por meio de escalas mostra-se mais adequado.  
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Um cuidado fundamental para a construção de um instrumento de avaliação e mensuração da 

percepção da autenticidade é a definição de itens adequados para cada uma das dimensões 

formativas de seu conceito, a fim de definir a escala com forte poder de explicação do fenômeno.  

DeVELLIS (2003) orienta que cada pesquisador deve buscar seu próprio conjunto de 

procedimentos de medição para obter dados confiáveis, tendo o referencial teórico como guia 

para a criação dos questionários.  

Para a formação dos itens da escala para a Autenticidade, essa tese optou por utilizar as pesquisas 

exploratória e descritiva. Os resultados do processo de construção e validação são descritos a 

seguir. 

 

3.1.1 Pesquisa Exploratória – Qualitativa 

 

A pesquisa exploratória é aquela que fornece ao pesquisador, ideias e insights sobre o problema a 

ser solucionado, visando proporcionar ao pesquisador maior familiaridade com o tema em estudo. 

(MALHOTRA, 2001). É muito utilizada para dar a ele uma maior definição, identificar cursos de 

ação relevantes ou obter dados adicionais antes do desenvolvimento de uma abordagem. 

(VIEIRA, 2002). 

O método qualitativo é uma pesquisa exploratória. Ela é adotada quando existem poucas 

pesquisas sobre um tema ou para construir ou testar uma teoria (VAN MAANE, 1979) porque ela 

acessa as relações e revela novas variáveis em processos complexos. Sua vantagem é fornecer 

meios para a compreensão de fenômenos utilizando, como fonte de dados, o ponto de vista 

daqueles que vivem o fenômeno (MILES; HUBERMAN, 1994).  

A pesquisa qualitativa foi utilizada neste trabalho com o seguinte objetivo: identificar o 

entendimento dos entrevistados sobre organizações e marcas autênticas; localizar na fala 

espontânea dos respondentes as dimensões levantadas na teoria para a autenticidade; traçar 

diferenças e relações entre autenticidade e reputação; descobrir como os entrevistados explicam 
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cada dimensão da autenticidade e, por fim, recolher elementos que pudessem servir para a 

confecção dos itens da escala de percepção da autenticidade. 

A qualidade dos respondentes foi uma preocupação na escolha da amostra. Primamos em 

escolher apenas especialistas da área de Comunicação, profissionais e pesquisadores, de empresas 

públicas e privadas, de modo a dar credibilidade aos dados coletados. Assim, a amostra foi 

escolhida por julgamento, a partir de suas experiências e trajetória profissionais, bem como, em 

trabalhos desenvolvidos em pesquisas acadêmicas no campo da Publicidade e Propaganda, 

Relações Públicas e Comunicação Empresarial.  

Os entrevistados apresentam os seguintes currículos: presidente de uma das mais importantes 

entidades representantes dos profissionais de Relações Públicas e Comunicação Organizacional 

do mundo, a Aberje; diretor acadêmico do curso de graduação em comunicação de uma das 

maiores redes internacionais de educação; diretora acadêmica do curso da Escola de 

Comunicações e Artes da USP e presidente da Federação Brasileira das Associações Acadêmicas 

e Científicas de Comunicação; diretor e vice-presidente de marcas de duas grandes agências de 

propaganda do país; diretora e gerente de comunicação corporativa de multinacional e importante 

empresa pública do estado de São Paulo, bem como, professores dos cursos de graduação e pós-

graduação nos cursos de Publicidade e Propaganda e Relações Públicas da Universidade de São 

Paulo e Universidade Metodista.  

No total, foram 10 especialistas, assim divididos: 06 pesquisadores doutores do campo de 

Publicidade e Relações Públicas, 02 diretores de comunicação corporativa, sendo 01 de empresa 

pública e 01 de empresa privada, 01 diretor de planejamento de marcas e 01 vice-presidente de 

planejamento de marcas. As entrevistas foram realizadas individualmente, com roteiro por área 

de abordagens e em profundidade. Os entrevistados foram aqui identificados pela letra E 

(Especialista) e por números. 
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3.1.1.1 Descobertas da pesquisa qualitativa 

A pesquisa qualitativa permitiu observar que a opinião dos especialistas sobre o que seria uma 

organização/marca autêntica é semelhante e convergente ao que demonstra as teorias consultadas 

e vem ao encontro dos conceitos de empresa autêntica e marca autêntica propostos neste trabalho. 

Todos os entrevistados concordam que o conceito de autenticidade pode se aplicar tanto as 

empresas privadas como para as públicas porque esse construto está relacionado à identidade 

organizacional, aos propósitos, aos valores e à missão das mesmas, bem como, à coerência entre 

as narrativas e o comportamento institucional.  

Os especialistas indicaram quais efeitos de sentido a percepção de autenticidade gera nos 

públicos das organizações. Respeito, lealdade, reputação, atitude positiva, confiança, 

recomendação e credibilidade foram alguns citados.  As frases abaixo representam as opiniões 

individuais dos entrevistados. 

“Gera confiança, respeito, lealdade. Com certeza pode chegar à 
lealdade. Uma coisa autêntica é uma coisa que tem valor, vale o 
que custa, tem até a ver com preço, posso até cobrar mais caro. 
Gera recomendação. Fidelidade à marca. Com certeza, todos 
estes são subprodutos da autenticidade.” (E1)

1   

“Quando a gente está falando de valores deste tipo, eu acho que 
as pessoas usam as marcas para espelhar quem elas são. Pessoas 
que procuram por marcas mais autênticas estão querendo dizer 
isto delas próprias. Tendo a achar que ele pode mexer mais com 
lealdade que com recomendação, mas impacta minha 
recomendação também. Mas, sou leal. (E2)

2” 

“O stakeholder vai confiar nos produtos de olhos fechados, o 
acionista vai se sentir seguro. Uma empresa depende deste elo 
de confiança. (E3)

3” 

“Modifica o olhar, você presta mais atenção nela, você tem mais 
boa vontade para escutar ela. Gera crença, confiança. (E4)

4” 

                                                           
1
 Informação verbal. 

2
 Informação verbal. 

3
 Informação verbal. 

4
 Informação verbal. 
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“Gera confiança e gera boa reputação e gera boa vontade. (E5)
5” 

“A ideia de acreditar na autenticidade fará com que as pessoas 
tenham um maior potencial de expor-se, atentar-se, perceber e 
reter” (E6)

6. 

“Gera associação. Quero me associar a algo que seja importante 
pra mim e que me enriquece de alguma forma. Quero fazer parte 
de um grupo. Eu me associo a uma marca a partir das minhas 
referências. Comprar, defender. Quando eu reconheço algo que 
faz sentido pra mim, eu me associo, eu compro, mas é maior, eu 
me sinto parte. (E7)

7” 

Embora seja possível identificar nas falas dos entrevistados certa confusão sobre o que seria 

Reputação, para eles, reputação e autenticidade são conceitos distintos. De acordo com eles, não 

existe a possibilidade de se confundir ou comparar ambos os construtos porque “ou você é 

autêntico ou você não é” (E4) 
8 ou “você pode ter uma boa reputação e não ser autêntico” (E5)

9. 

Para a vice-presidente de planejamento de marcas (E2) de uma importante agência de propaganda 

no Brasil,  

“reputação são todas as associações que você cria para uma 
marca. Não dá pra comparar autenticidade com reputação, pra 
mim são coisas completamente diferentes. Autenticidade é um 
valor e reputação é um conjunto, um corpo de associações e 
percepções que você tem de algo. São coisas diferentes” 10. 

O entendimento do diretor de planejamento de marcas (E8) de outra importante agência de 

publicidade é que o discurso da reputação é mais adequado para as táticas de Relações Públicas e 

o posicionamento da autenticidade serve para as marcas. E, assim: 

Pra mim, são bem diferentes. Se eu precisasse fazer uma 
campanha que sobrasse [sic] reputação ou autenticidade, elas 
seriam bem diferentes mesmo. Reputação tem mais a ver com 
uma coisa de empresa, com valores mais morais, 
responsabilidade social. O que as pessoas vão achar daquela 

                                                           
5
 Informação verbal. 

6
 Informação verbal. 

7
 Informação verbal. 

8
 Informação verbal. 

9
 Informação verbal. 

10
 Informação verbal 
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empresa: ‘ah, é legal pra trabalhar’, se é honesta, se é corrupta, 
escândalos. E autenticidade tem a ver com marcas, como as 
pessoas vão se relacionar com aquela marca na vida delas.11” 

Os profissionais e pesquisadores da comunicação corporativa também fizeram a distinção entre 

autenticidade e reputação.  

“Autenticidade é o que ela é. E reputação vai depender do que os 
outros percebem. (E1)”12 

“Reputação é o resultado dos relacionamentos. Se os 
relacionamentos são eficazes, transparentes, a sua reputação 
tende a subir. Se seus relacionamentos são conflituosos, sua 
reputação pode vir a ser negativa. Talvez esta questão da 
autenticidade tenha mais a ver com a alma da organização, o que 
depende, exclusivamente, dela e de seus componentes. Quando a 
empresa formula seu propósito, o que queremos com nossa 
empresa. E a reputação vai depender de elementos externos, com 
maior força depende dos valores externos.” (E3)13  

Essas declarações confirmam a distinção dos conceitos e estabelecem o limite entre autenticidade 

e reputação. Também, confirmam a percepção que ambas estão relacionadas de alguma forma e 

que podem atuar em conjunto para a construção de uma percepção de distintividade para as 

marcas e organizações.  

Em relação à validação das nove dimensões da Autenticidade, o primeiro passo foi verificar se as 

nove dimensões constituintes da autenticidade organizacional, propostas pela teoria, surgiriam 

espontaneamente das falas dos especialistas. Quando não, provocamos os entrevistados a darem 

suas opiniões sobre cada uma das dimensões propostas.  

Por meio da técnica de análise de conteúdo, as palavras comuns que surgiram das falas dos 

entrevistados foram quantificadas e analisadas por categorias léxico-semânticas de semelhança, 

complementaridade, diversidade e divergência e classificadas nas nove dimensões (Essência; 

Verdade; Unicidade; Originalidade; História; Tradição; Realidade; Genuína; Coerência). 

                                                           
11

 Informação verbal. 
12

 Informação verbal. 
13

 Informação verbal. 
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Nas respostas para a pergunta inicial: “em sua opinião, o que é uma organização autêntica/marca 

autêntica?”, palavras como “verdadeira”; “coerente”, “essência”, surgiram espontaneamente, e 

outras que também podem ser associadas por convergência e complementaridade com outras 

dimensões como “transparência”; “princípios”; “valores”; “identidade”; “alma”; “dna”. Abaixo, 

algumas frases14 que ilustram este dado: 

“Ela é verdadeira, ela tem um discurso coerente com sua prática, com seu comportamento 

organizacional, com a sua fidelidade em relação aos públicos envolvidos, não só o consumidor, 

mas ela tem que ter um compromisso público com sua fala e com suas ações. (E7)” 

“Ela é fiel àquilo que ela transmite no seu proceder interno. Ela não tem duas caras, duas moedas. 

Ela tem uma cara só, para dentro e pra fora. E ela é fiel aos seus princípios, aos seus valores. É 

uma consistência entre o ser e o existir.” (E1) 

“Você tem que dizer exatamente o que é. Entregar pro mercado aquele produtos que você está 

prometendo.”(E9) 

“Verdade, sinceridade, coerência entre discurso e ação.” (E2) 

“Uma empresa autêntica é uma empresa singular. Singular é sinônimo de destacável. ” (E3) 

“Eu entendo que organização autêntica é aquela que, ao longo do período, se ajusta as mudanças 

de comportamento, as transformações sociais e, obviamente, faz algum tipo de modificação às 

culturas, sejam elas locais, regionais, nacionais ou internacionais, mas sem ter grandes 

transformações no seu discurso.” (E4) 

“Uma essência que não se transformou ao longo do tempo.” (E5) 

“Uma empresa que tem valores, crenças, pilares, moral que está no comportamento e nos 

produtos e faz com que cada funcionário seu entenda qual é o propósito e aja, se comporte desta 

forma. ” (E10) 

                                                           
14

 Informação verbal. 
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“Aquela que estabeleceu valores claros pra ela própria e segue fiel a estes valores ao longo do 

tempo. Isto a torna autêntica em si mesma, porque autenticidade é uma coisa muito particular, eu 

sou autêntico porque eu sou o que eu sou, eu tenho estes valores, as pessoas me conhecem por 

isto e eu continuo fiel a eles.” (E6) 

Porém, também encontramos divergências. Algumas dimensões se apresentaram como sinônimas 

aos especialistas. As citadas nestas condições foram: Genuinidade = Originalidade; Originalidade 

= Unicidade; História = Tradição; Essência = Verdade;  Realidade = Verdade.  

Realidade e originalidade apresentaram-se de maneiras diferentes. Realidade, para alguns, foi 

referenciada como a realidade interior das marcas/organizações e, assim, foi considerada como 

sinônimo de verdade.  

“Ser real é ser verdadeiro. Expressa o real com suas narrativas.” (E4). 

“Tem a ver com transparência, dar acesso para que seus stakeholders te conheçam e saibam que 

você está dentro da realidade.” (E1). 

Outros, entenderam a realidade como o contexto organizacional, por exemplo, as pressões 

concorrenciais e, assim, associaram-na com a realidade exterior. 

“Realidade, depende do cenário no qual a gente está. Uma coisa é uma empresa real no Brasil, 

nos Estados Unidos ou na China. Tem muito a ver com a empresa se adequar com um sistema 

maior que ela” (E10). 

Na literatura também encontramos as duas tendências de entendimento: as escolas do Turismo, 

do Marketing e dos estudos sociais (KOHLER, 2009; RANFAGNI; COURVOISIER, 2014; 

ROSE; WOOD, 2005; BEVERLAND, 2006; GILMORE; PINE II, 2007 apud EDWARDS, 

2010), atuam na perspectiva da realidade exterior, enquanto os filósofos a consideram uma 

realidade interior (PIZZOLANTE, 2008; TRILLING, 1972; SARTRE , 2001, apud BARROS, 

2010). 
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Já a dimensão originalidade foi entendida pela maioria dos especialistas como Unicidade. Apenas 

um entrevistado apontou originalidade como referência de origem, como o faz a Filosofia, o 

Marketing e as Relações Públicas.  

“É auscultar o mercado, as pessoas, descobrir o que elas vão precisar lá na frente e oferecer as 

pessoas. Isto é original. Antes que o concorrente o faça.” (E1). 

“Ser original é ser reconhecido como ‘eu sou o único a falar/tratar daquilo naquele momento”.” 

(E8). 

“As empresas querem ser únicas, originais, fazer de um jeito diferente.” (E7) 

 Isso mostra que as teorias fornecem às dimensões um refinamento que não é acessado no 

cotidiano das linguagens e no uso comum das palavras. Por isso, para a formulação dos itens de 

escala, é necessário realizar outros tipos de pesquisa, de modo a acessar, de forma mais confiável, 

o entendimento das pessoas sobre tais construtos. 

Assim, embora a pesquisa qualitativa tenha identificado essas confusões conceituais, todas as 

nove dimensões foram mantidas para serem testadas na próxima etapa do procedimento 

metodológico: a pesquisa descritiva. Nela, a percepção destas dimensões será esclarecida junto 

aos respondentes por meio dos itens de escala e, desta forma, poderemos validá-las ou não de 

maneira mais consistente. 

 

3.1.2  Criação dos itens da escala de Autenticidade 

 

A primeira lista de itens da escala apresentam afirmativas originais para cada um das dimensões 

que emergiram da literatura. Com a contribuição das observações feitas pelos especialistas 

participantes da pesquisa exploratória, buscou-se a construção de frases que melhor 

representassem as variáveis observáveis. 
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 Os quadros abaixo apresentam os itens de escala para cada uma das dimensões de autenticidade 

propostas: 

Quadro: 6 - Itens iniciais da dimensão Verdade. 

VER 1 A empresa X é verdadeira porque ela cumpre o que promete. 

VER 2 A empresa X sempre diz a verdade em suas propagandas.  

VER 3 A empresa X é diferente porque ela fala a verdade. 

VER 4 A empresa X vende mais porque ela não diz a verdade em suas propagandas* 

VER 5 A empresa X não esconde seus problemas. 

VER 6 Eu não acredito nas propagandas de empresa X.*  

VER 7 Eu acredito que a empresa X é verdadeira porque seus produtos são iguais e fazem exatamente 
o que foi dito na propaganda. 

VER 8 Eu reconheço a empresa X como verdadeira porque sei exatamente o que ela faz. 

VER 9 Empresa X é verdadeira porque tem produtos de qualidade. 

* Itens invertidos 
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2014  

 
Quadro: 7 Itens iniciais da dimensão Essência. 

ESS 1 A empresa X sempre fala sobre os seus propósitos e objetivos nas suas propagandas. 

ESS 2 Não me interesso pelos propósitos da empresa X.* 

ESS 3 Percebo a essência da marca X porque ela usa celebridades que eu conheço em suas 
propagandas.  

ESS 4 Eu não acredito que a marca X tenha alguma essência das marcas.* 

ESS 5 Eu percebo a essência da marca X  na forma como ela fabrica seus produtos. 

ESS 6 Eu percebo a essência da empresa X nos seus produtos. 

ESS 7 Eu acredito que a empresa X é diferente das outras empresas devido a sua essência. 

ESS 8 Eu percebo a essência da empresa X pelo seu princípio ético. 

ESS 9 Eu percebo a essência da empresa X no seu relacionamento com seus consumidores. 

ESS 10 Eu acredito a essência da marca X nos seus  valores, ideias e compromissos  divulgados. 

ESS 11 Para mim, é importante conhecer a essência da marca X. 

* Itens invertidos 
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2014  
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Quadro: 8 Itens iniciais da dimensão Originalidade 

ORI 1 Reconheço um produto da marca X como original. 

ORI 2 Reconheço a fabricante da marca X. 

ORI 3 Os produtos da marca X são inovadores. 

ORI 4 A fabricante X não garante a originalidade de seus produtos.* 

ORI 5 Os produtos da marca X são originais e por isto são diferentes. 

ORI 6 Eu reconheço o país de origem dos produtos da marca X. 

ORI 7 Quando compro produtos da marca X, não me interessa saber a fabricante ou o país de 
origem.* 

ORI 8 Para mim, não é importante conhecer a fabricante dos produtos da marca X*. 

ORI 9 Não me preocupo se o produto X é original ou é uma cópia.* 

* Itens invertidos 
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2014  

 

 
Quadro: 9 - Itens iniciais da dimensão Unicidade 

UNI 1 Para mim, a empresa X é diferente das outras empresas.  

UNI 2 Não consigo perceber diferença da empresa X das concorrentes. * 

UNI 3 A marca X é diferente porque é verdadeira. 

UNI 4 Eu consigo perceber a diferença da empresa X. 

UNI 5 Eu reconheço que a empresa X é diferente da outra pelas suas mensagens de propaganda. 

UNI 6 Eu reconheço que a empresa X é diferente pela qualidade de seus produtos. 

UNI 7 Para mim, é importante saber que a empresa X é diferente das outras. 

UNI 8 Reconheço a marca X como diferente porque ela é a única a oferecer algo especial: um 
produto, um evento, uma propaganda. 

UNI 9 A marca X não é diferente porque diz as mesmas coisas que as outras nas suas propagandas.* 

UNI 10 As técnicas utilizadas na fábrica X transformam o seu produto em único, diferente. 

* Itens invertidos  
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2014  
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Quadro: 10 - Itens iniciais da dimensão História 

HIS 1 Eu conheço a história e a trajetória da empresa X. 

HIS 2 Acredito que a experiência da empresa X é fundamental para imprimir qualidade aos seus 
produtos e aos seus relacionamentos. 

HIS 3 A história da empresa X é o seu diferencial. A torna uma empresa única. 

HIS 4 Eu me simpatizo com a história da empresas X. 

HIS 5 Não me interesso pela história da marca X, apenas pelos seus produtos e vantagens 
oferecidas.* 

HIS 6 Eu consigo perceber a história das marca X em suas propagandas. 

HIS 7 A história da empresa X mostra o conhecimento que ela tem, sua tecnologia, seu compromisso 
com a modernização e com a qualidade dos produtos e com o atendimento ao cliente. 

HIS 8 Consigo perceber o compromisso da marca X com a qualidade e com seus públicos, por meio 
das ações e decisões que ela realizou durante a sua história de vida. 

HIS 9 Marca X é mais antiga, por isto, entende melhor os seus mercados. 

HIS 10 Eu me relaciono com a história da marca X de maneira positiva. 

HIS 11 Acredito que a história da marca X pertence ao passado e ela não tem nenhuma relação com a 
fabricação de produtos e a sua qualidade*. 

HIS 12 Eu gosto de saber como a  empresa X foi criada, como ela cresceu  e a relação que ela tem 
com minha cidade e meu país. 

HIS 13 Eu não me interesso pela história da marca X*. 

* Itens invertidos 
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2014 

 
Quadro: 11 - Itens iniciais da dimensão Tradição 

TRA 1 A empresa X é tradicional, por isto, demonstra paixão por seus produtos; 

TRA 2 Eu não prefiro a marca X porque ela é tradicional.* 

TRA 3 Tradição da marca X significa a sua experiência. 

TRA 4 Eu me simpatizo com marca X porque ela é tradicional. 

TRA 5 Minha avó uso, minha mãe usou e eu uso a marca X. 

TRA 6 A marca X me traz  boas lembranças da minha infância. 

TRA 7 Eu percebo a tradição na marca X. 

TRA 8 Os produtos da marca X são ultrapassados* 

* Itens invertidos 
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2014  
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Quadro: 12 - Itens iniciais da dimensão Realidade 

REA 1 Percebo a realidade da marca X em seus produtos e nas suas propagandas. 

REA 2 A marca X é real porque consegue expressar os seus valores. 

REA 3 A realidade da marca X é a realidade de seus consumidores. 

REA 4 A empresa entende a minha realidade. 

REA 5 A realidade da marca X é expressada na experiência que ela proporciona aos seus públicos. 

REA 6 A marca X é real porque ela é transparente nos relacionamentos com seus públicos. 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2014  

 
Quadro: 13 - Itens iniciais da dimensão Genuinidade 

GEN 1 Reconheço a marca X como genuína porque ela apresenta produtos diferenciados 

GEN 2 Reconheço a marca X como genuína porque ela divulga seu fabricante. 

GEN 3 A empresa X é genuína porque ela é coerente seus discursos. 

GEN 4 Eu sei que a marca X é genuína pela procedência. 

GEN 5 A marca X genuína é porque ela é do Brasil (ou de qualquer outro país). 

GEN 6 A marca X é genuína porque ela tem características próprias. 

GEN 7 Eu não me preocupo se a marca X é genuína.*  

GEN 8 Os produtos da marca X são genuínos porque não são falsificados. 

GEN 9 A empresa X é genuína porque ela modifica seus produtos e propagandas para atender aos 
consumidores do país no qual ela vende seus produtos. 

GEN 10 A empresa X é genuína porque mantém a cultura de seu país de origem. 

GEN 11 A marca X é genuína porque se orgulha de pertencer a um país, a uma cultura. 

GEN 12 A marca X genuína porque ela é única. 

GEN 13 A empresa X é genuína porque faz produtos de um jeito diferente. 

GEN 14 Para mim, é importante saber que a marca X é genuína. 

* Itens invertidos 
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2014  
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Quadro: 14 - Itens iniciais da dimensão Coerência 

COE 1 Para mim, é importante saber que a empresa X é coerente com seu discurso e suas práticas. 

COE 2 Eu não reconheço a empresa X como coerente porque ela diz uma coisa e faz outra. 

COE 3 A empresa X sempre entrega o mesmo padrão de qualidade para todos os seus produtos. 

COE 4 A empresa X mantém-se fiel aos seus valores. 

COE 5 Percebo que a empresa X atende as expectativas dos clientes. 

COE 6 Consigo reconhecer a promessa da marca X em sua propaganda. 

COE 7 Consigo reconhecer que a empresa X não está sendo coerente em seus discursos. 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2014  

Antes de partir para a validação de conteúdo com os especialistas, um pré-teste foi realizado. 

Submetemos essa primeira lista de itens a três peritos em pesquisas quantitativas e em criação de 

escalas de mensuração com o objetivo de verificar a clareza das frases e testar se cada frase avalia 

a dimensão a qual ela se propõe.  

Essa decisão mostrou-se muito positiva porque indicou a necessidade de correções. Os 

especialistas notaram que havia muitas “pistas” da dimensão nas frases dos itens, o que poderia 

interferir na variância das respostas. Em outros, havia sobreposições de escalas e a redação de 

alguns estava confusa. Ou seja, alguns itens foram considerados inapropriados. 

Isto implicou na reescrita e/ou exclusão de frases que estavam repetitivas, resultando na redução 

dos itens. Foi apontada a necessidade em se explicar o conceito de item invertido para os 

respondentes que não têm o conhecimento sobre técnicas de pesquisas quantitativas não se 

confundirem nas respostas. Também foi sugerido que todos os itens apresentassem apenas a 

nomenclatura “marcas”, a fim de não gerar confusão nos respondentes.  

Os itens retirados– e as justificativas – são apresentados no quadro 15: 
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Cont… 

Quadro: 15 - Relação dos itens retirados e suas justificativas. 

Dimensão Item excluído Justificativa 

VER 
A marca X vende mais porque ela não diz a 
verdade em suas propagandas 

Venda é relação de efeito. Item não 
pertinente.  

VER 
Marca X é verdadeira porque tem produtos de 
qualidade. 

A relação verdade – qualidade não é 
pertinente. 

VER 
A marca X é diferente porque ela fala a 
verdade 

Redundante 

ESS 
Percebo a essência da marca X porque ela usa 
celebridades que eu conheço em suas 
propagandas. 

Relação não clara entre celebridade-
essência. 

ESS 
Eu percebo a essência da empresa X nos seus 
produtos. 

Redundante 

ORI Os produtos da marca X são inovadores. 
Inovação não pertence à dimensão 
Originalidade 

UNI 
Eu consigo perceber a diferença da empresa 
X. 

Redundante 

HIST 

A história da empresa X mostra o 
conhecimento que ela tem, sua tecnologia, 
seu compromisso com a modernização e com 
a qualidade dos produtos e com o 
atendimento ao cliente. 

Redundante 

HIST 
Eu me relaciono com a história da marca X de 
maneira positiva. 

Redundante 

HIST 

Acredito que a história da marca X pertence 
ao passado e ela não tem nenhuma relação 
com a fabricação de produtos e a sua 
qualidade*. 

Redundante 

HIST 
Eu não me interesso pela história da marca 
X*. 

Redundante 

TRAD Eu percebo a tradição na marca X. Redundante 

REA 
A realidade da empresa X é se adequar as 
movimentações dos mercados e modificar-se, 
sempre que sofrer pressões. 

Este item está inserido na capacidade de 
dinamismo das empresas, presente na Teoria 
da Estratégia como Dynamic Capabilities e, 
por pertencer à outra escala, não tem a 
capacidade de medir a realidade neste caso.  

REA 

Eu percebo que a empresa X permanece fiel 
aos seus propósitos, mesmo que o contexto 
empresarial imprima pressões aos seus 
negócios. 

Este item é pertinente à escala de Fidelidade. 
Não tem a capacidade de medir a realidade. 

REA 
Eu percebo a realidade da empresa X quando 
ela divulga seus processos, seus propósitos, 
suas decisões. 

Este item conflita com itens de Verdade. 

REA Eu sei como os produtos da empresa X são 
feitos. 

Item relacionado ao nível de conhecimento 
de uma marca. Não pertinente à Realidade. 

REA 
Eu sei como e se a empresa X contribui para 
o desenvolvimento da minha cidade e do meu 
país. 

Item relacionado às escalas de 
Responsabilidade Social Corporativa. Não 
pertinente à Realidade. 
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REA Eu sei se a empresa X respeita as leis 
trabalhistas 

Item relacionado às escalas de Ética. Não 
pertinente à Realidade. 

GEN Reconheço a marca X como genuína porque 
ela apresenta produtos diferenciados 

Item relacionado à escala de Diferenciação. 

GEN Reconheço a marca X como genuína porque 
ela divulga seu fabricante. 

Item conflitante com itens de originalidade. 

GEN A empresa X é genuína porque ela é coerente 
seus discursos. 

Item conflitante com itens de coerência. 

GEN Eu sei que a marca X é genuína pela 
procedência. 

Item conflitante com itens de originalidade. 

GEN A marca X genuína é porque ela é do Brasil 
(ou de qualquer outro país). 

Item conflitante com itens de originalidade. 

GEN A marca X é genuína porque ela tem 
características próprias. 

Item relacionado à escala de Diferenciação. 

GEN Os produtos da marca X são genuínos porque 
não são falsificados. 

Item conflitante com itens de originalidade. 

GEN 

A empresa X é genuína porque ela modifica 
seus produtos e propagandas para atender aos 
consumidores do país no qual ela vende seus 
produtos. 

Item relacionado à Dynamic Capabilities 

GEN A empresa X é genuína porque mantém a 
cultura de seu país de origem. 

Item conflitante com itens de originalidade. 

GEN A marca X é genuína porque se orgulha de 
pertencer a um país, a uma cultura. 

Item conflitante com itens de originalidade. 

GEN A marca X genuína porque ela é única. Item conflitante com itens de unicidade. 

COE Percebo que a empresa X atende as 
expectativas dos clientes. 

Item não pertinente. Nem sempre atender ao 
cliente é ser coerente com seus valores e 
princípios. 

COE Eu não reconheço a empresa X como coerente 
porque ela diz uma coisa e faz outra. 

Redundante 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2014  

 

3.2 Validação de Face ou Conteúdo 

 

Para DeVELLIS (2003) essa fase é necessária porque serve para revisar, aprovar ou rejeitar a 

definição do fenômeno.  

Após a revisão dos especialistas em escalas de mensuração, foram definidos os itens finais que 

seguiram para a etapa validação de face ou conteúdo. Eles estão apresentados nos quadros a 

seguir. Vale notar que os itens de Genuinidade foram os mais impactados nesta fase de revisão. A 
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dificuldade identificada na pesquisa Qualitativa sobre a diferenciação entre Genuinidade e 

Originalidade esteve refletida nos itens criados para a Genuinidade. Os revisores identificaram 

que muitos dos itens de Genuinidade eram semelhantes aos de Originalidade, por isto, grande 

parte deles foi excluída da listagem. 

Quadro: 16 - Itens preliminares da dimensão Verdade. 

VER 1 A marca X cumpre o que promete. 

VER 2 A marca X diz a verdade em suas propagandas.  

VER 3 A marca X não esconde seus problemas. 

VER 4 Eu não acredito nas propagandas da marca X.* 

VER 5 Os produtos da marca X fazem o que foi dito na propaganda. 

VER 6 Eu reconheço a marca X como verdadeira porque sei exatamente o que ela faz. 

* Itens invertidos 
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2014  

 
Quadro: 17 - Itens preliminares da dimensão Essência 

ESS 1 A marca X sempre fala sobre os seus propósitos e objetivos nas suas propagandas. 

ESS 2 Não me interesso pelos propósitos da marca X.* 

ESS 3 A marca X não demonstra que tenha algum propósito.* 

ESS 4 O produtos da marca X representam os valores da empresa. 

ESS 5 Eu acredito que a marca X é diferente das outras marcas devido a sua essência. 

ESS 6 A marca X possui princípios éticos. 

ESS 7 Eu percebo a essência da marca X no seu relacionamento com seus consumidores. 

ESS 8 Eu reconheço os valores, ideias e compromissos da marca X. 

ESS 9 Para mim, é importante conhecer a essência da marca X. 

* Itens invertidos 
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2014 

 

 

 

 

 



94 
 

 

Quadro: 18 - Itens preliminares da dimensão Originalidade 

ORI 1 Reconheço a procedência dos produtos da marca X. 

ORI 2 Reconheço a fabricante da marca X. 

ORI 3 A marca X não garante a procedência de seus produtos.* 

ORI 4 Os produtos da marca X têm “a cara” de seu país de origem. 

ORI 5 Eu reconheço o país de origem da marca X. 

ORI 6 Quando compro produtos da marca X, não me interessa saber a fabricante ou o país de 
origem.* 

ORI 7 Não é importante conhecer a fabricante dos produtos da marca X*. 

ORI 8 Não me preocupo se o produto da marca X é original ou é uma cópia.* 

* Itens invertidos 
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2014  

 
Quadro: 19 - Itens preliminares da dimensão Unicidade 

UNI 1 A marca X é diferente das outras marcas.  

UNI 2 Não consigo perceber a diferença da marca X das concorrentes. * 

UNI 3  A marca X é única. 

UNI 4 As propagandas da marca X demonstram o quanto esta empresa é diferente das outras.. 

UNI 5 Os produtos da marca X são diferenciados. 

UNI 6 É importante saber que a marca X é diferenciada. 

UNI 7 Reconheço a marca X como distinta das outras porque ela oferece algo especial. 

UNI 8 A marca X não é única. Ela diz as mesmas coisas que todas as outras marcas nas suas 
propagandas. * 

UNI 9 As técnicas utilizadas para a fabricação dos produtos da marca fazem a diferença. 

* Itens invertidos  
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2014  
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Quadro: 20 - Itens preliminares da dimensão História. 

HIS 1 Eu conheço a história e a trajetória da marca X. 

HIS 2 Acredito que a experiência da marca X é fundamental para imprimir qualidade aos seus 
produtos e aos seus relacionamentos. 

HIS 3 A trajetória da marca X é o seu diferencial.  

HIS 4 Eu me identifico com a trajetória da marca X. 

HIS 5 Não me interesso pela história da marca X, apenas pelos seus produtos e vantagens 
oferecidas.* 

HIS 6 Eu consigo perceber a trajetória das marca X em suas propagandas. 

HIS 7 Consigo perceber o compromisso da marca X com a qualidade e com seus públicos, por meio 
das ações e decisões que ela realizou ao longo de sua existência. 

HIS 8 Marca X tem uma história, por isto, entende melhor os seus mercados. 

HIS 9 Eu gosto de saber como a marca X foi criada, como ela cresceu e a relação que ela construiu 
com seus consumidores. 

* Itens invertidos 
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2014. 
 

 
Quadro: 21 - Itens preliminares da dimensão Tradição 

TRA 1 A marca X é tradicional. 

TRA 2 A experiência da marca X demonstra sua tradição. 

TRA 3 Eu simpatizo com marca X porque ela é tradicional. 

TRA 4 Minha avó uso, minha mãe usou e eu uso a marca X. 

TRA 5 A marca X traz boas lembranças. 

TRA 6 Os produtos da marca X são ultrapassados* 

* Itens invertidos 
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2014.  

 
Quadro: 22 - Itens preliminares da dimensão Realidade. 

REA 1 Percebo a realidade da marca X em seus produtos e nas suas propagandas. 

REA 2 A marca X tem sucesso porque consegue expressar os seus valores. 

REA 3 A marca X consegue representar o dia da dia dos seus clientes. 

REA 4  A empresa entende a minha vida. 

REA 5 Consigo perceber o sucesso da marca X pelas ações que desenvolve para seus públicos. 

REA 6 A marca X é real porque ela está presente na vida das pessoas. 

Fonte: Desenvolvido pela Autora, 2014. 
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Quadro: 23 - Itens preliminares da dimensão Genuinidade. 

GEN 1 Reconheço a  marca X como sincera. 

GEN 2  Eu não me preocupo se a marca X é genuína.* 

GEN 3 A marca X explica seus modos de produção e suas decisões comerciais. 

GEN 4 Para mim, é importante saber que a marca X é genuína. 

* Itens invertidos 
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2014. 

 
Quadro: 24 - Itens preliminares da dimensão Coerência. 

COE 1  Consigo reconhecer que a marca X é coerente com seu discurso e suas práticas. 

COE 2 A marca X sempre entrega o mesmo padrão de qualidade para todos os seus produtos. 

COE 3 A marca X mantém-se fiel aos seus valores. 

COE 4 Consigo reconhecer a promessa que a marca X faz em suas propagandas nos produtos. 

COE 5 Consigo reconhecer a falta de coerência da marca X entre seus discursos e suas práticas.* 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2014. 

 

Definida a listagem, o procedimento seguiu para a validação de conteúdo. Dezoito doutores em 

Comunicação participaram dessa etapa.  Eles analisaram o conjunto de itens identificando a qual 

dimensão cada frase pertenceria. O quadro 25 apresenta a orientação que receberam para darem 

suas respostas: 
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Quadro: 25 - Orientação para as respostas. Validação de conteúdo. 

Considerando as dimensões para o conceito de Autenticidade aplicado às organizações, você terá que escolher qual 

dimensão melhor define as afirmações.  Estas são as dimensões: 

Dimensões Orientação 

Verdade Uma empresa verdadeira diz o que é e entrega ao mercado tudo o que promete. 

Essência A essência de uma empresa são valores, crenças e pilares morais que estão em seu 

comportamento e em seus produtos. 

Originalidade Indica a origem da empresa e procedência dos produtos. Relativo à propriedade, às 

localidades, nacionalidades.     

História Relaciona-se a fatos e datas importantes que marcaram a presença da empresa/marca na 

sociedade/comunidade da qual participa. 

Coerência Relaciona-se às práticas coerentes com discursos. Fidelidade aos princípios e valores 

internos expressada em seus discursos e práticas.     

Unicidade Relativa às qualidades que tornam a empresa/marca únicas, singulares, diferenciadas. 

Tradição Refere-se a repetição de comportamentos culturais e sociais. Relaciona-se a permanência e 

reforço de valores. 

Realidade Está relacionada com práticas cotidianas da empresa; suas ações, decisões e resultados. 

Genuinidade Uma empresa genuína é aquela que é sincera, transparente. 

Fonte: Elaborado pela autora. 2014. 

 

A fim de evitar o cansaço, o desinteresse, o vício no olhar e as respostas automáticas, a listagem 

de itens foi dividida em dois questionários. Ambos receberam o tratamento de randomização 

completa, por itens e por respostas. Ou seja, as perguntas foram embaralhadas a fim de capturar a 

atenção dos respondentes.  

O resultado da primeira rodada da validação de conteúdo para os itens de escala da Autenticidade 

encontra-se no Apêndice A. 

A análise das respostas dos especialistas demostra que a interpretação de algumas frases ainda 

está confusa porque os mesmos itens foram classificados em até três dimensões diferentes. A 

confusão já observada na pesquisa qualitativa para a dimensão Genuinidade e Realidade se 

confirmou nessa etapa descritiva. Isso obriga a realização de uma nova revisão dos itens de 

escala.  
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Em primeiro lugar, realizamos uma nova categorização das dimensões, tendo o arcabouço teórico 

como suporte e, novamente, utilizando as categorias de semelhança, complementaridade, 

diversidade e divergência semânticas. Os quadros 26, 27 e 28 apresentam as novas descobertas. 

Quadro: 26 - Constructos da Autenticidade na Filosofia 

O que lhe é próprio Rousseau (1712) apud Onof, 2006. 
Afirmação da individualidade: singularidade e 
originalidade – interioridade 

Kierkegaard (1813) apud Caes, 2011 

Autoquestionamento e autodefinição - originalidade Sartre (2001) apud Barros, 2010 
Próprias verdades; essência, presença no mundo, 
descoberta de si mesmo, ação sob as próprias 
verdades; fazer da própria existência 

Heidegger (1927/2005) 

Agir de forma elevada, moral, autorreconhecimento 
ético, unicidade, originalidade: ser verdadeiro com 
sua própria origem; viver a própria maneira 

Taylor (1995) 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 
Quadro: 27 - Constructos da Autenticidade nas  Teorias Sociais 

 
Herança social 

 
Adorno (2009) 

Tradições sociais e culturais 
Verdadeiro consigo mesmo. Quem somos e como 
agimos. Autoidentidade biografia, história, tradição, 
cotidiano. Padrão e constância comportamental. 
Caráter 

Antony Giddens (1938) 

Honestidade. Sinceridade.  Goffman (2002) 
Sinceridade. Coerência entre realidade interior e 
aparência exterior. 

Trilling (1972) 

Validação e julgamento pelo outro. Coerência. Alessandro Ferrara (1953) 
Fonte: elaborado pela autora, 2014. 
 

 

Quadro: 28 - Constructos da Comunicação 

Reconhecimento e compartilhamento de sentido Agler (2006); Carabaña, Espinosa, 
(1978); Blumer (1980); Peirce (1839-
1914); Andacht; Michel (2005); Ibri 
(1992). 

Diferença; Verdadeiro McLeod (1999) 
Sinceridade; Originalidade; Próprio, Biografia Fine (2003) 
Fonte: elaborado pela autora, 2014. 
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Ainda foram consideradas as proximidades de significados dadas às dimensões pelos 

especialistas participantes da pesquisa qualitativa e pelos resultados da primeira rodada da 

validação de conteúdo. Assim: 

 Da Filosofia, os constructos individualidade; singularidade; originalidade; autodefinição; 

biografia e unicidade foram agrupados na Dimensão Propósito. Esta dimensão pretende 

representar O que é próprio da organização e substitui da listagem anterior: Essência; 

Unicidade e Originalidade.  

 Das Teorias Sociais, tradições, histórias, cotidiano, autoidentidade e herança foram 

acondicionados na Dimensão Tradição que substitui na listagem anterior Realidade; 

História e Tradição. 

 Das Teorias da Comunicação, os constructos simbólicos compartilhados foram 

considerados e, assim, as dimensões Verdade, Genuinidade e Coerência foram unificadas 

na Dimensão Coerência. 

Após a definição dessa nova classificação, selecionamos apenas os itens que tiveram índice de 

menção nas dimensões corretas acima de 60%. Embora De Vellis (2003) afirme que o percentual 

mínimo para que os itens sejam considerados representativos de uma dimensão seja 50%, a opção 

dessa tese é utilizar um critério mais rígido para garantir a solidez e credibilidade do instrumento 

proposto.  

Após essas medidas tomadas, uma nova lista de itens foi gerada. Foi preciso alterar a redação de 

algumas frases para adequá-las às novas dimensões. O quadro 29 mostra a nova lista dos itens 

criados.  

A segunda rodada da validação de conteúdo foi respondida pelos mesmos participantes, porém, 

nessa fase, com o total de 14 respondentes. Eles receberam uma nova orientação (Quadro 30) 

para responderem as questões.  

O tratamento do questionário, com a randomização total, foi mantido. O quadro 31 apresenta o 

resultado da rodada 02 da validação de conteúdo. O resultado mostra que os itens se mostraram 

mais ajustados às novas dimensões. Alguns deles ainda carregaram em dimensões trocadas ou em 

duas dimensões diferentes. Estes foram eliminados da lista. 
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Nesta fase, foi adotado um critério ainda mais rígido para seleção dos itens. Apenas aqueles com 

indicação na dimensão correta e que receberam índice acima de 70% foram considerados para 

compor a escala de Autenticidade.  

 

Quadro: 29 - Relação Itens da escala Autenticidade. Rodada 02. Validação de conteúdo. 

Dimensão Itens de escala 

Propósito 

A marca X tem uma essência própria. 
A marca X é diferente das outras marcas. 
Os produtos da marca X são diferenciados. 
A marca X oferece algo especial. 
A marca X é única. 
A marca X tem valores, ideias e compromissos próprios. 
A marca X deixa claro quem é sua fabricante.  
A marca X possui princípios éticos.  
Os produtos da marca X representam os valores da empresa . 
A marca X deixa claro qual é o seu país de origem. 

   

Tradição 

A marca X tem uma história diferenciada. 
A marca X tem muitos anos, por isto, ela tem sucesso. 
A marca X conta a sua história. 
A marca X consegue dizer como foi criada, como ela cresceu  e a 
relação que ela construiu com seus consumidores. 
A propaganda da marca X conta a sua história. 
A trajetória da marca X é o seu diferencial.  
A marca X está presente na vida das pessoas há muito tempo. 
A marca X é tradicional. 
A marca X me traz boas lembranças. 
A experiência da marca X traduz sua tradição. 

   

Coerência  

A marca X cumpre o que promete. 
Os produtos da marca X fazem o que foi dito na propaganda. 
A marca X diz a verdade em suas propagandas. 
A marca X é verdadeira. 
A marca X é genuína. 
A marca X é sincera. 
A marca X explica seus modos de produção e suas decisões 
comerciais. 
A marca X cumpre o que promete em suas propagandas. 
A marca X é coerente em suas práticas e propaganda. 
A marca X sempre entrega o mesmo padrão de qualidade para todos 
os seus produtos. 
A marca X mantém-se fiel aos seus valores. 

 Fonte: Elaborado pela autora. 2014 
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Quadro: 30 - Nova orientação. Validação de conteúdo. Rodada 02. 

Considerando as dimensões para o conceito de Autenticidade aplicado às organizações, você terá que 

escolher qual dimensão melhor define as afirmações.  Estas são as dimensões: 

Dimensões Orientação 

Propósito: Refere-se às qualidades e características únicas, singulares e individuais de 
cada organização. 

Tradição: Refere-se à presença da organização no tempo e na sociedade/comunidade. 

Repetição de comportamentos.      

Coerência: Refere-se às práticas alinhadas às narrativas das organizações criando a 
percepção de sincera, transparente, verdadeira e genuína 

Fonte: Elaborado pela autora. 2014. 

 

Quadro: 31 - Resultado validação de conteúdo. Rodada 02. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 2014. 

 

Singularidade 

Propósito

Coerência 

Genuinidade

História 

Tradição
A marca X tem uma essência própria. 93,0% 0,0% 7,0%

A marca X é diferente das outras marcas. 100,0% 0,0% 0,0%

Os produtos da marca X são diferenciados. 93,0% 7,0% 0,0%

A marca X oferece algo especial. 93,0% 7,0% 0,0%

A marca X é única. 93,0% 7,0% 0,0%

A trajetória da marca X é o seu diferencial. 54,0% 0,0% 46,0%

A marca X tem valores, ideias e compromissos próprios. 78,0% 15,0% 7,0%

A marca X é coerente em suas práticas e propaganda. 7,0% 86,0% 7,0%

Os produtos da marca X fazem o que foi dito na propaganda. 7,0% 93,0% 0,0%

A marca X explica seus modos de produção e suas decisões comerciais. 0,0% 93,0% 7,0%

A marca X cumpre o que promete em suas propagandas. 7,0% 93,0% 0,0%

A marca X diz a verdade em suas propagandas. 0,0% 100,0% 0,0%

A marca X cumpre o que promete. 14,0% 86,0% 0,0%

A marca X é verdadeira. 14,0% 86,0% 0,0%

Os produtos da marca X representam os valores da empresa. 14,0% 79,0% 7,0%

A marca X deixa claro quem é sua fabricante. 14,0% 78,0% 7,0%

A marca X é genuína. 21,0% 71,0% 8,0%

A marca X mantém-se fiel aos seus valores. 31,0% 50,0% 19,0%

A marca X é sincera. 36,0% 64,0% 0,0%

A marca X sempre entrega o mesmo padrão de qualidade para todos os seus produtos. 28,0% 65,0% 7,0%

A marca X possui princípios éticos. 21,0% 71,0% 8,0%

A marca X tem muitos anos, por isto, ela tem sucesso. 0,0% 0,0% 100,0%

A propaganda da marca X conta a sua história. 0,0% 14,0% 86,0%

A marca X está presente na vida das pessoas há muito tempo. 0,0% 0,0% 100,0%

A marca X conta a sua história. 0,0% 14,0% 86,0%

A experiência da marca X traduz  sua tradição. 0,0% 7,0% 93,0%

A marca X é tradicional. 23,0% 0,0% 79,0%

A  marca X consegue dizer como foi criada, como ela cresceu  e a relação que ela 

construiu com seus consumidores. 7,0% 28,0% 64,0%

A marca X me  traz boas lembranças. 12,0% 23,0% 65,0%

A marca X tem uma história diferenciada. 28,0% 8,0% 64,0%

A marca X deixa claro qual é o seu país de origem. 14,0% 43,0% 43,0%
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3.3 Revisão das Hipóteses 

 

As descobertas da pesquisa exploratória – Qualitativa – e a confirmação da não validação de 

algumas das dimensões oriundas das teorias exigiram uma nova determinação de hipóteses, que 

devem ser verificadas na fase descritiva desta pesquisa. 

Assim, as novas hipóteses estabelecidas são: 

H1: A autenticidade afeta positivamente a Atitude dos consumidores; 

H2a: Quanto maior a coerência, maior a percepção de Autenticidade; 

H2b: Quanto maior a tradição, maior a percepção de Autenticidade; 

H2c: Quanto maior a percepção dos propósitos, maior a percepção de Autenticidade; 

H3: A Reputação afeta positivamente a Atitude dos consumidores; 

H4a: Atitude afeta positivamente a Lealdade Declarada; 

H4b: Atitude afeta positivamente a Intenção de Recompra; 

H4c: Atitude afeta positivamente o Boca positivo. 

 

A constituição de outras hipóteses alterou o modelo teórico da pesquisa. O novo modelo se 

constituiu conforme a figura 02. 
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Figura 2: Modelo teórico Revisado 

 

 

 

3.4 Escala de Autenticidade Organizacional 

 

O caminho proposto por De Vellis (2003) percorrido para a constituição de uma escala de 

avaliação e mensuração da percepção da autenticidade organizacional resultou na constituição de 

uma escala composta por 19 indicadores.  

O quadro 32 mostra a Escala de Autenticidade Organizacional. Essa escala foi construída para ser 

mensurada por meio da escala Likert de sete pontos (de 1 - discordo totalmente a 7 - concordo 

totalmente). 

Com a escala pronta, dar-se início a outra etapa para avaliar e testar a robustez, a confiabilidade e 

a eficiência da mesma em avaliar e mensurar a percepção da autenticidade. Esta fase se 

desenvolverá na pesquisa quantitativa. Porém, existem outros objetivos a serem alcançados neste 

trabalho. Verificar o efeito de sentido que esta percepção gera entre os consumidores e conferir 

Fonte: elaborado pela autora. 
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os relacionamentos entre a Autenticidade e Reputação com os construtos Lealdade e Atitude. 

Assim, a seguir, descrevemos o método e a técnica de pesquisa adotadas para estas finalidades: 

 

Quadro: 32 - Escala da Autenticidade Organizacional 

PROP 1 A marca X tem uma essência própria. 

PROP 2 A marca X é diferente das outras marcas. 

PROP 3 Os produtos da marca X são diferenciados 

PROP 4 A marca X oferece algo especial. 

PROP 5 A marca X é única. 

PROP 6 A marca X tem valores, ideias e compromissos próprios. 

COE 1 A marca X é coerente em suas práticas e propaganda. 

COE 2 Os produtos da marca X fazem o que foi dito na propaganda. 

COE 3 A marca X explica seus modos de produção e suas decisões comerciais. 

COE 4 A marca X cumpre o que promete em suas propagandas. 

COE 5 A marca X diz a verdade em suas propagandas. 

COE 6 A marca X cumpre o que promete. 

COE 7 A marca X é verdadeira. 

TRAD 1 A marca X tem muitos anos, por isto, ela tem sucesso. 

TRAD 2 A propaganda da marca X conta a sua história. 

TRAD 3 A marca X está presente na vida das pessoas há muito tempo. 

TRAD 4 A marca X conta a sua história. 

TRAD 5 A experiência da marca X traduz  sua tradição. 

TRAD 6 A marca X é tradicional.  

Fonte. Elaborado pela autora. 2015. 

3.5 Método e técnica da pesquisa 

 

A pesquisa descritiva pretende descrever algo, o quê, quem, quando, onde, por que e como 

(MALHOTRA, 2001) com o objetivo de identificar, registrar e analisar características, fatores ou 

variáveis que se relacionam com o fenômeno estudado. 
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Ela permite estudar detalhadamente o problema de pesquisa utilizando técnicas padronizadas de 

coleta de dados como questionário e observação sistemática. O tipo de levantamento de dados 

mais utilizado na pesquisa descritiva é o survey. (VIEIRA, 2002). 

O método quantitativo está relacionado à pesquisa descritiva porque busca relações causais e 

regularidades entre os componentes do fenômeno estudado utilizando-se de protocolos 

estabelecidos e técnicas específicas a fim de confirmar hipóteses. Sua contribuição às pesquisas 

está na possibilidade de refinar teorias porque “os dados são coletados e analisados de tal forma 

que outro pesquisador que coleta e analisa dados semelhantes, em condições semelhantes, vai 

encontrar resultados semelhantes, ajudando assim estabelecer a veracidade da teoria” (SHAH; 

CORLEY, 2006, p.1823). 

Recorremos ao método quantitativo para testar o instrumento proposto de mensuração e avaliação 

da percepção da autenticidade das marcas e observar os efeitos gerados nas relações entre 

Autenticidade, Reputação, Atitude e Lealdade. 

A seguir, apresentamos os aspectos metodológicos que nortearam a pesquisa de campo. 

 

3.5.1 Amostragem 

 

Em função do seu objeto – Marcas – definiu-se que os respondentes seriam apenas consumidores. 

Eles compuseram uma amostra não probabilística, que foi criada pela técnica SnowBall, 

conhecida no Brasil como amostragem em Bola de Neve ou Cadeia de Informantes. (PENROD et 

al, 2003). Essa técnica é uma forma de criar a sua amostra por conveniência, na qual os primeiros 

respondentes indicam novos participantes que indicam outros e assim sucessivamente. 

O tamanho da amostra foi definido de acordo com o número de variáveis do modelo teórico, que 

completou 85 itens. Seguindo as orientações de Hair Jr., Babin e Samouel (2009, p.484), “o mais 

típico é uma proporção mínima de pelo menos cinco respondentes para cada parâmetro estimado, 

sendo considerada mais adequada uma proporção de 10 respondentes por parâmetro”. 
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A amostra inicial foi estabelecida em 850 participações válidas. Contudo, após o tratamento de 

não respostas e a eliminação de questionários incompletos, a amostra foi finalizada com 794 

respondentes, superando o que propõe os autores quanto à proporção mínima.  

Em se tratando da representatividade geográfica, a amostra foi dividida pelos critérios do 

indicador da potencialidade de consumo nacional – IPC Maps 2014 – e os questionários foram 

enviados seguindo: Norte (6%); Centro Oeste (8,5%); Nordeste (19,5%); Sudeste (49,2%); Sul 

(16,8%). 

 

3.5.2 Instrumento de coleta de dados 

  

Uma das inquietações para a construção do questionário foi identificar uma forma de avaliar as 

marcas (de produtos ou institucionais) que fossem percebidas pelos respondentes como 

autênticas, de modo a avaliar e mensurar sua percepção, sem transformar o instrumento em um 

estudo de caso, ou seja, sem indicar uma marca para ser avaliada. Esta preocupação é válida 

porque o propósito é construir um instrumento de mensuração e avaliação da percepção de 

autenticidade generalista, que possa ser utilizado para quaisquer marcas (de produtos e de 

organizações, sejam elas públicas, privadas e/ou do terceiro setor), ou seja, que tenha uma 

validade ecológica. 

A solução foi pedir aos respondentes que, após a leitura da explicação sobre marca autêntica, 

indicasse qual marca representa, para ele, aquelas características. Desta forma, todo o 

questionário foi ancorado na marca citada como referência. 

Vale citar que o conceito de autenticidade foi adaptado para o instrumento de pesquisa, retirando 

o seu teor acadêmico e deixando-o com uma linguagem mais informal. O texto apresentado foi: 

Uma marca autêntica é uma marca diferente das outras. 
Diferente porque possui produtos com atributos de difícil 
imitação. E porque o que diz em suas propagandas é comprovado 
em seus produtos ou no atendimento ao cliente. 
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A marca autêntica deixa claro de onde veio, quem é o seu 
fabricante e se orgulha da sua história. A marca autêntica 
também deixa claro quais são seus valores e as suas 
preocupações com seus consumidores e com a sociedade. 

A marca autêntica é única em fazer e ter todas essas 
características, por isto, ela é verdadeira.  

Para garantir maior confiabilidade das respostas, dois procedimentos foram tomados para o 

questionário: 

a) definição de duas perguntas-filtro, que buscou eliminar da amostra os menores de 18 anos e 

quaisquer profissionais ou estudantes de Marketing, Comunicação e/ou Pesquisa de Mercado;  

b) o instrumento de pesquisa foi construído apresentando todos os itens de cada construto em 

grupo, ou seja, não houve mistura de itens de escalas diferentes em um mesmo bloco de questões. 

Porém, foram inseridas regras de randomização, inserindo aleatoriedade de páginas e de itens, a 

fim de capturar a atenção e o compromisso com as respostas. O questionário, então, foi montado 

com a ordem de apresentação dos itens da escala diferente para cada respondente.  

A coleta de dados foi realizada mediante uma pesquisa do tipo survey na internet com a escala 

Likert de sete pontos, variando entre 1 (Discordo totalmente) e 7 (Concordo Totalmente). Optou-

se pelo corte transversal, mais utilizado em pesquisas organizacionais, porque coleta as 

informações de todas as variáveis simultaneamente, permitindo uma fotografia das variáveis em 

um ponto único. (MALHOTRA, 2001).  

O questionário foi composto por onze páginas no total, sendo que a primeira ofereceu a 

apresentação da pesquisa, um cumprimento inicial e agradecimento à participação, tempo 

estimado da duração da pesquisa e a confidencialidade no tratamento das informações pelo 

pesquisador, bem como, a sensibilização sobre a necessidade das respostas serem dadas de 

maneira honestas e com atenção. A segunda página contou com a pergunta-corte e questões sobre 

idade, gênero e renda referentes à qualificação da amostra. A terceira página apresentou a questão 

aberta, que explicava o que é uma marca autêntica e pedia, ao respondente, a indicação de uma 

marca que, para ele, respondesse àquelas qualidades citadas. As outras páginas continham os 

itens das escalas de Autenticidade, Reputação, Atitude e Lealdade e foram estas que receberam o 
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tratamento de randomização (conforme explicado anteriormente). A última página foi de 

agradecimentos. 

O instrumento de pesquisa foi construído e hospedado na plataforma SurveyMonkey, um software 

baseado em nuvem para desenvolvimento, customização e distribuição de formulários de 

pesquisa online. O sistema fornece um link referente à pesquisa para ser utilizado na coleta. Esse 

link foi enviado por email a todos os respondentes que, quando clicavam sobre ele, eram 

direcionados à primeira pagina do questionário, dentro do domínio do SurveyMonkey para, enfim, 

dar início a inserção de suas respostas. 

A coleta foi realizada entre os dias 17 de julho a 10 de agosto de 2015. 

 

3.5.3 Escalas de Mensuração 

 

Frente ao modelo teórico proposto para esta pesquisa, definido a partir das hipóteses levantadas 

na literatura consultada, procurou-se identificar instrumentos de mensuração e indicadores 

reconhecidos na literatura científica para testar as possíveis relações entre a Autenticidade e os 

construtos de Reputação, Atitude e Lealdade. A revisão da literatura apontou as escalas já 

validadas mundialmente e foram estas as utilizadas nesta tese. 

 

3.5.3.1 Escala de Reputação  

 

Para medir o construto Reputação, foi utilizada a escala sugerida e validada por Fombrun, 

Gardberg e Sever (2000, p. 254), o Reputation Quotient (RQ), criado com o objetivo de medir as 

“percepções de múltiplos grupos de stakeholders e estabelecer a multidimensionalidade do 

construto”. 
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O RQ é composto por 20 indicadores que compõem as seis dimensões abaixo:  

 Produtos e serviços: percepção da qualidade, inovação, valor e credibilidade de produtos 

e serviços;  

 Visão e liderança: percepção do processo de gestão da organização, de sua visão de 

futuro e capacidade de canalizar oportunidades de mercado; 

 Ambiente de trabalho: percepção do ambiente de trabalho, qualidade de seus 

empregados e da relação entre organização e funcionários;  

 Desempenho financeiro: percepção dos resultados, perspectivas e riscos, patrimônio, 

valorização de ações;  

 Responsabilidade social e ambiental: percepção sobre comportamentos e práticas 

sociais e ambientais, relacionamento com comunidade e meio ambiente; 

 Apelo emocional: percepção de quanto os indivíduos gostam, admiram e respeitam a 

organização.  

O quadro 33 apresenta a lista com os itens de escala de Reputação (RQ). A fim de adequá-las ao 

propósito desta pesquisa, escala foi adaptada para o contexto de marca. 

 

 

 

 

Quadro: 33 - Escala de Reputação - RQ 

APEL 1 Eu tenho uma boa impressão sobre a marca X  

Fombrun, Gardberg 

e Sever (2000) 

APEL 2 Eu admiro e respeito a marca X 

APEL 3 Eu confio na marca X 

PRODS 1 A marca X garante seus produtos e serviços 

PRODS 2 A marca X desenvolve produtos e serviços inovadores 

PRODS 3 A marca X oferece produtos e serviços de alta qualidade 

PRODS 4 A marca X proporciona um excelente valor para seus clientes 
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VISLI 1 A marca X é líder em seu setor 

VISLI 2 A marca X tem uma visão muito clara de seu futuro 

VISLI 3 A marca X reconhece e aproveita as oportunidades de mercado 

TRAB 1 A marca X é bem administrada 

TRAB 2 A marca X parece ser uma boa empresa para trabalhar 

TRAB 3 A marca X parece ser uma empresa que tem bons empregados 

RSC 1 A marca X apoia boas causas 

RSC 2 A marca X é uma empresa ambientalmente responsável 

RSC 3 A marca X tem um alto padrão de relacionamento com a sociedade 

FIN 1 A marca X tem um histórico consistente de lucratividade 

FIN 2 A marca X parece ser uma empresa de baixo risco para se investir 

FIN 3 A marca X tende a superar seus concorrentes 

FIN 4 A marca X parece ser uma empresa com fortes perspectivas de 

crescimento no futuro 

Fonte. Fombrun, Gardberg e Sever (2000). Adaptado pela autora. 2015. 

 

3.5.3. 2 Escalas de Atitude 

 

Por ser um conceito multifacetado, que apresenta uma multiplicidade de componentes e valência 

que estão em interrelação (GADE, 1980), a mensuração de atitudes deve envolver a observação 

das três dimensões da atitude: cognitivo, afetivo e comportamental. (PARASURAMAN, 1991).  

Mattar (2008) explica que as escalas de atitudes devem procurar medir as crenças dos 

respondentes em relação aos atributos do objeto (componente cognitivo), aos sentimentos em 

relação às qualidades esperadas desses atributos (componente afetivo) e a uma combinação de 

crenças e sentimentos, assumida para medir a intenção da ação (componente comportamental). 

Para ele, a técnica de autorrelato é a ideal para medir atitudes, com questões que são respondidas 

por declarações em graus de discordo e concordo.  

Por este importante papel que a Atitude representa ao explicar o comportamento dos 

consumidores, esta tese optou em utilizar mais de uma escala, com o objetivo de aproveitar o 
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poder de explicação que todas proporcionam. Assim, a escala utilizada para o construto Atitude é 

resultada de uma adaptação feita com as escalas de Huertas e Urdan (2006), Sengupta e Johar 

(2002) e Martin e Stewart (2001).  Os itens das escalas internacionais foram traduzidos do inglês, 

utilizando pares de palavras antônimas e sinônimas que mais se aproximassem do significado da 

língua original. 

Huertas e Urdan (2006) defendem o uso das escalas de diferencial semântico pelo seu potencial 

em medir os componentes afetivo e cognitivo da atitude do consumidor sobre os objetos com três 

subescalas (cognitiva, afetiva e geral) e por meio de itens bipolares.   

Assim, adaptamos duas escalas de julgamento para a mensuração da Atitude: a de Martin e 

Stewart (2001), composta por seis itens e três pares de itens (“not at all favorable/very 

favorable”, isto é, não favorável/ muito favorável; “dislikable/likable”, isto é, que não se pode 

gostar/que se pode gostar; “not at all pleasing/very pleasing”, isto é, não agradável/ agradável). 

Essa escala está representada no quadro 34. E a de Huertas e Urdan (2006), composta por 

dezessete itens com subescalas que formam contínuos bipolares ancorados por pares de palavras. 

Entre esses polos, há graus representados por números de 7 (positivo) a 1 (negativo). (Quadro 

35). 

A escala de Atitude Geral (SENGUPTA; JOHAR,2002), composta por três indicadores e 

ancorada na escala Likert de sete pontos (de 1 - discordo totalmente a 7 - concordo totalmente), 

adaptada, contribui para mensurar a opinião dos consumidores em relação às marcas. (Quadro 

36). 

 

Quadro: 34 - Escala de Atitude (Diferencial Semântico. Três pares.) 

ATI 4 Quanto você é favorável a esta marca? não favorável/ muito favorável Martin e Stewart 

(2001). Adaptado. 

2015 

ATI 5 Quanto você gosta desta marca? não gosto/gosto 

ATI 6 Quanto esta marca é agradável para você? não agradável/ agradável 
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Quadro: 35 - Escala de Atitude (Diferencial Semântico. Contínuos bipolares) 

ATI 7 Com relação à marca mencionada, eu me sinto Felicidade / Tristeza  

 

 

Huertas e 

Urdan 

(2006). 

Adaptado. 

2015. 

ATI 8 Com relação à marca mencionada, eu me sinto Carinho / Raiva 

ATI 9 Com relação à marca mencionada, eu me sinto Diversão / Tédio 

ATI 10 Com relação à marca mencionada, eu me sinto Aceitação / Rejeição 

ATI 11 Com relação à marca mencionada, eu me sinto Encantado / Desencantado 

ATI 12 A marca mencionada é: Útil / Inútil 

ATI 13 A marca mencionada é: Saudável / Não saudável 

ATI 14 A marca mencionada é: Confiável / Duvidoso 

ATI 15 A marca mencionada é: Seguro / Perigoso 

ATI 16 A marca mencionada é: Perfeito / Imperfeito 

ATI 17 A marca mencionada é: Valioso / Sem valor 

ATI 18 A marca mencionada é: Relaxado / Irritado 

ATI 19 Na minha avaliação geral, a marca mencionada é: Positivo / Negativo 

ATI 20 Na minha avaliação geral, a marca mencionada é: Agradável / Desagradável 

ATI 21 Na minha avaliação geral, a marca mencionada é: Bom / Ruim 

ATI 22  Na minha avaliação geral, a marca mencionada é: Desejável / Indesejável 

 
 

Quadro: 36 - Escala de Atitude Geral 

ATI 1 Eu acredito que essa é uma marca possui produtos muito bons. Sengupta; Johar 

(2002) 

Adaptado. 2015 

ATI 2 Eu acredito que essa é uma marca possui produtos muito úteis. 

ATI 3 Minha opinião sobre essa marca é muito favorável. 

 
 

3.5.3.3 Escala de Lealdade 

 

A mensuração da lealdade é realizada por meio de escalas multi-itens que mensuram tanto a 

continuidade da utilização dos produtos e serviços (recompra) quanto à probabilidade de 
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recomendação, ou seja, a predisposição/engajamento para falar positivamente dos mesmos a 

amigos e/ou parentes (boca a boca).  

Importantes escalas foram propostas por autores nacionais e internacionais que têm a intenção de 

medir a Lealdade Atitudinal (Lealdade Declarada, Intenção de Recompra, Boca a Boca) dos 

consumidores. (ZEITHAML, BERRY, PARASURAMAN,1996; MAXHAM, NETEMEYER, 

2002; ALGESHEIMER, DHOLAKIA, HERRMANN, 2005; LOPES, FREIRE, 2014) 

A escala adotada nesta tese para medir o construto de Lealdade fez adaptações das referências, 

retirando as duplicidades de itens e com tradução para o português, utilizando palavras próximas 

aos significados da língua original.  

A Intenção de Recompra e o grau de engajamento para a recomendação das marcas foram 

medidos com a adaptação das escalas de Zeithaml, Berry, Parasuraman (1996) e de Algesheimer, 

Dholakia e Herrmann (2005). Essas escalas medem o grau em que um cliente de uma empresa 

espera continuar comprando suas marcas e produtos no futuro e/ou o grau que pretende se 

envolver no boca a boca positivo. Os itens da escala de Boca a Boca de Lopes e Freire (2014) 

também foram considerados. Foi utilizada a escala Likert com sete pontos para a mensuração da 

Lealdade. 

A autodeclaração de Lealdade às marcas, produtos e/ou empresas é um atributo importante na 

mensuração do construto (McMULLAN,2005), por isto, para medir a Lealdade Declarada foi 

utilizada a escala de Lopes e Freire (2014). 

Os quadros 37, 38 e 39  mostram os indicadores utilizados para medir a Lealdade Atitudinal – 

Lealdade Declarada; Intenção de Recompra e Boca a Boca positivo: 

 
 

Quadro: 37 - Escala de Lealdade – Intenção de Recompra 

INT REC1 Eu pretendo comprar esta marca no futuro. Zeithaml, Berry, 

Parasuraman (1996). INT REC 2 Eu procurarei ativamente por esta marca a fim de comprá-la. 

INT REC 3 Eu pretendo comprar outros produtos desta marca. 



114 
 

 

INT REC 4 
Eu considero essa marca a minha primeira escolha de compra para 
este tipo de produtos/serviços. 

Algesheimer, 

Dholakia, Herrmann 

(2005). 

Adaptado. 2015. 

INT REC 5 

Eu faço esforços para comprar essa marca. 

 

Quadro: 38 - Escala de Lealdade – Boca a Boca positivo 

WOM 1 Eu digo coisas positivas sobre essa marca para outras pessoas. Zeithaml, Berry, 
Parasuraman (1996). 
 
Lopes e Freire 
(2014) 
 
Adaptado. 2015. 

WOM 2 Eu encorajo amigos e parentes a comprar a essa marca 

WOM 3 Eu pretendo recomendar esta marca para os meus amigos e 
parentes. 

WOM 4 Se alguém pedir meu conselho, eu pretendo recomendar esta marca. 

 

Quadro: 39 - Escala Lealdade Declarada 

LEAL 1 Considero-me leal a essa marca Lopes; Freire (2014) 

Adaptado. 2015. 
LEAL 2 A maior parte do gasto que tenho comprando produtos é 

direcionada para compras desta marca. 
LEAL 3 Com certeza, a maior parte das compras que faço é desta marca. 

 

3.6 Plano de análise dos dados 

 

No campo da pesquisa quantitativa, a técnica de análise utilizada para analisar simultaneamente 

mais de duas variáveis é a multivariada (CORRAR et al 2007), que utiliza múltiplas medidas 

sobre os objetos sob investigação.  

Por isto, para o propósito desta pesquisa, a técnica multivariada foi utilizada para reduzir e 

agrupar os dados e identificar a relação de dependência entre as variáveis do modelo. A partir da 
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análise dessas relações e dados, é possível obter um modelo no qual se verificará o impacto de 

um construto sobre o outro ou sobre uma variável.( HAIR JR et al., 2009). 

Para examinar e estruturar as relações expressas em uma série de equações de regressão múltipla, 

as quais descrevem todas as relações entre os construtos (variáveis dependentes e independentes) 

envolvidos na análise, usamos a Modelagem de Equações Estruturais (MEE) que também aponta 

conceitos não observados nas relações e o erro de mensuração no processo de estimação, 

permitindo definir um modelo para explicar o conjunto inteiro de relações. (HAIR JR  et al, 

2009). 

Adicionalmente, utilizamos a análise de multicolinearidade e a verificação da normalidade das 

variáveis dependentes e independentes.  

Os dados coletados, via questionários online, foram extraídos da plataforma SurveyMonkey e 

organizados e processados com o auxilio do Microsoft Office Excell®.Posteriormente, foram 

levados aos softwares IMB SPSS® (Statistical Package for Social Science) e SMARTPLS (Smart 

Partial Least Squares) para as análises mais aprofundadas. 

 

 

 
3.6.1 Análise de normalidade 

 

A normalidade, de acordo com Hair Jr. et al (2009), é a forma de distribuição de dados para uma 

variável métrica individual e a sua correspondência com a distribuição normal (o padrão de 

referência para métodos estatísticos). A normalidade multivariada (combinação de duas ou mais 

variáveis) significa que as variáveis individuais são normais em um sentido univariado e que as 

suas combinações também são normais. 

Para os autores, essa análise é uma das suposições mais fundamentais em análise multivariada.  
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3.6.2 Análise da multicolinearidade 

 

 A colinearidade é uma relação que existe quando duas variáveis independentes são fortemente 

correlacionadas. Mas, quando qualquer variável independente é altamente correlacionada com 

um conjunto de outras variáveis independentes, denomina-se multicolinearidade (HAIR JR. et al, 

2009). Na medida em que o valor da multicolinearidade aumenta, seu efeito pode distorcer 

substancialmente os resultados ou torná-los muito instáveis e não generalizáveis. Se duas ou mais 

variáveis forem altamente correlacionads, podem estar mensurando a mesma característica. 

 

3.6.3 Modelagem de Equações Estruturais 

 

Sendo um dos objetivos deste estudo verificar as hipóteses sobre o relacionamento entre as 

variáveis Lealdade, Atitude, Reputação e Autenticidade, adotamos a modelagem de equações 

estruturais (MEE), uma técnica estatística para estimar e testar as relações causais entre as 

variáveis de nosso modelo. Ela examina a estrutura de inter-relações expressas em uma série de 

equações de regressão múltipla, as quais descrevem todas as relações entre os construtos 

(variáveis dependentes e independentes) envolvidos na análise. Essa técnica destaca-se das 

demais porque: a) permite estimar as relações de dependências múltiplas e inter-relacionadas; b) 

leva em consideração, conceitos não observados nas relações e o erro de mensuração no processo 

de estimação; c) permite definir um modelo para explicar o conjunto inteiro de relações. (HAIR 

JR. et al, 2009). 

3.6.3.1 Método PLS 
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Quando os dados da amostra não aderem a uma distribuição normal multivariada, é adequado 

usar a modelagem de estimação por ajustes de mínimos quadrados parciais ou o Partial Least 

Squares - Structural Equations Modeling (PLS-SEM). Este tipo de modelagem de equação 

estrutural calcula as correlações entre os constructos e suas variáveis observadas (itens) e, em 

seguida, realiza regressões lineares entre os constructos (modelos estruturais). Dessa forma, 

consegue-se estimar modelos complexos com número menor de dados. (RINGLE; SILVA, 

BIDO, 2014). 

De acordo com Ringle et al (2014), o PLS é altamente recomendado para a análise de modelos 

mais complexos, com poucos dados e/ou com suporte teórico menos consagrado ou ainda pouco 

explorado. Este estudo utilizou a análise dos dados coletados no PLS de acordo com as 

orientações dos autores. 
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4. RESULTADO DA PESQUISA 

Nesta seção são apresentados os resultados da pesquisa empírica, em conformidade com os 

procedimentos descritos no capítulo anterior. 

 

4.1 Perfil dos respondentes 

 

Embora não tenha havido nenhuma exigência para a qualificação da amostra desta pesquisa, 

algumas questões foram feitas a fim de identificarmos o perfil dos respondentes. Em se tratando 

da divisão geográfica, dada pelo índice IPC, obtemos a seguinte abrangência territorial da coleta 

de dados demonstrada pela tabela 01: 

Tabela 1 - Abrangência territorial 

Região Número de respondentes 

SUDESTE 330 

NORDESTE 214 

SUL 131 

NORTE/CENTRO 119 

Fonte: dados da pesquisa. 

O questionário foi bem criterioso quanto à idade do respondente, sendo possível assinalar entre as 

opções: “até 17 anos”; “de 18 a 25 anos”; “de 26 a 30 anos”; “de 31 a 35 anos”; “de 36 a 40 

anos”; “de 41 a 44 anos”; “de 45 a 50 anos”; “acima de 50 anos”. A tabela 02 apresenta que 

quase a metade da amostra tem entre 18 e 30 anos, com uma boa participação de adultos entre 31 

e 40 anos. Respondentes acima dos 45 anos são minoria.  
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Tabela 2 - Faixa etária 

Idade Número de respondentes 

“de 18 a 25 anos” 234 

“de 26 a 30 anos” 214 

“de 31 a 35 anos” 153 

“de 36 a 40 anos” 102 

“de 45 a 50 anos” 49 

“acima de 50 anos” 42 

Fonte: dados da pesquisa. 

A tabela 03 demonstra que a amostra ficou bem distribuída no quesito renda média. O maior 

número dos interessados em responder a esta pesquisa está na faixa de renda entre R$ 1.113,00 e 

R$ 9.896,00. 

Tabela 3 - Faixa de Renda 

Renda  
Número de 

respondentes 

Acima de R$ 17.434,00 13 

De R$ 9.897,00 à R$ 17.433,00 55 

De R$ 4.681,00 à R$ 9.896,00 125 

De R$ 2.674,00 à R$ 4.680,00 220 

De R$ 1.484,00 à R$ 2.674,00 186 

De R$ 1.113,00 à R$ 1.483,00 110 

Até R$ 1.112,00 85 

Fonte: dados da pesquisa. 

Também se perguntou sobre o gênero do respondente. A tabela 4 mostra uma concentração de 

respondentes do gênero Feminino. 

Tabela 4 - Gênero 

Gênero Número de respondentes 

Feminino 552 

Masculino 242 

Fonte: dados da pesquisa. 
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 4.2 Marcas citadas como autênticas 

 

Um instrumento de avaliação e mensuração de marcas confiável é abrangente, generalista e 

representativo por sua capacidade de medir quaisquer marcas (de produtos e de organizações, 

sejam elas públicas, privadas e/ou do terceiro setor). Para isto, é preciso que ele comprove a sua 

validade ecológica.  

Demandados por uma questão do tipo “aberta”, os respondentes indicaram – espontaneamente – 

qual marca representa as características apresentadas no conceito de autenticidade apresentado. A 

quantidade de indicações de marcas diferentes (90 marcas foram citadas) atesta a validade 

ecológica do nosso instrumento.  

A tabela 05 apresenta as marcas com mais de dez citações: 

Tabela 5 - Marcas autênticas 

Marca 
Frequência de 

indicação 
Marca 

Frequência de 

indicação 

1º. Coca Cola 81 8º. Omo 23 

2º. Nestlè 50 9º. Havaianas 17 

3º.. Nike 45 10º. Boticário 14 

4º. Apple 38 11º. Seara 14 

5º. Natura 32 12º. Bombril 12 

6º. Sadia 31 13º. Sony 11 

7º. Samsung 29 14º. Friboi 10 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.3 Análises Multivariadas 

 

Os primeiros passos das análises multivariadas foram a realização dos testes de 

multicolinearidade e normalidade da amostra. 
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4. 3.1. Análise de multicolinearidade 

 

A multicolinearidade, segundo Hair Jr. et al (2009), ocorre quando qualquer variável 

independente é altamente correlacionada com um conjunto de outras variáveis dependentes.  

Uma forma de verificar a existência de multicolinearidade é calcular a tolerância e medir o fator 

de inflação da variância (VIF). A tolerância é definida como a quantia de variabilidade da 

variável independente selecionada não explicada pelas outras variáveis independentes. Já a 

inflação de variância é o cálculo do inverso do valor da tolerância. 

Para avaliar o grau de multicolinearidade, o parâmetro de avaliação é: VIF > 10 indica alta 

multicolinearidade e VIF < 10, baixa multicolinearidade.  

Em nosso modelo, a variável independente é Lealdade. O teste demonstrou que nosso modelo 

está adequado quanto à característica de colinearidade com todos os VIFs apresentando valores 

menores que 10. A tabela que apresenta todos os resultados da multicolinearidade está 

disponibilizada como Apêndice B. 

 

4.3.2 Análise da normalidade 

 

A avaliação da normalidade da amostra foi realizada utilizando o teste Kologorov-Smirnov (KS). 

Este é o teste utilizado em amostras superiores a 50 observações para apontar se a distribuição 

observada é aderente à distribuição normal de um modelo de mesma média e variância. 

O nível de significância admitido é p>0,05. Valores menores que 0,05 significam que os dados da 

amostra diferem significativamente de uma distribuição normal, sendo, considerada uma 

distribuição não normal. 
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A tabela 6 demonstra que as variáveis não apresentaram aderência à distribuição normal. O valor 

de p em todas ficou abaixo de 0,05.  

Tabela 6 - Análise da Normalidade 

One-Sample 
Kolmogorov-

Smirnov 
Test 

  

N Média   Kolmogorov-
Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
(p) 

  Desvio 
Padrão 

WOM1 
794 5,81 1,206 7,244 ,001 

WOM2 
794 5,69 1,282 6,487 , 001 

WOM3 
794 4,94 1,093 7,799 , 001 

WOM4 
794 4,94 1,095 7,961 , 001 

LEA1 
794 4,46 1,333 5,112 ,001 

LEA2 
794 4,13 1,449 4,266 ,001 

LEA3 
794 4,24 1,425 4,471 ,001 

INTREC1 
794 5,90 1,185 7,860 ,001 

INTREC2 
794 5,62 1,322 6,158 ,001 

INTREC3  
794 5,85 1,208 7,276 ,001 

INTREC4 
794 5,72 1,276 6,496 ,001 

INTREC5  
794 5,61 1,341 6,218 ,001 

 

Fonte: dados de pesquisa 

Ringle et al (2014) explicam que há muitas situações em pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas 

e do Comportamento que se deparam com dados não aderentes a uma distribuição normal 

multivariada. Modelos mais complexos (muitos constructos e muitas variáveis observadas), 

modelos formativos ou que incluem variáveis latentes formativas, modelos que apresentam 

poucos dados e modelos com suporte teórico pouco explorado são exemplos dessas situações.  

Nesses casos, as modelagens de equações estruturais baseadas em variância ou em modelos de 

estimação de ajuste de mínimos quadrados parciais são os mais indicados para a avaliação e 

mensuração dos dados. Essa pesquisa optou em utilizar o método PLS-SEM (Partial Least 

Squares – Structural Equations Modeling), seguindo os procedimentos indicados por Ringle et al 

(2014) conforme descritos a seguir. 
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4.3.3 Verificação e Ajuste do modelo em PLS 

 

Como as variáveis dependentes não apresentaram aderência à distribuição normal, o modelo 

indicado para dar continuidade a esta pesquisa é a Modelagem de Equações Estruturais (MEE) de 

estimação de ajuste de mínimos quadrados parciais. Seguindo Ringle et al (2014), foi utilizado o 

software SMARTPLS para realizar os testes, verificar os resultados e ajustar o modelo. 

Assim, o primeiro aspecto a ser observado é a qualidade do modelo quanto a sua capacidade de 

mensurar aquilo a que ele se propõe. Para isto, é preciso observar as medidas da variância 

extraída (Average Variance Extracted – AVE), a confiabilidade composta (Composite Reliability 

– CC), coeficiente de determinação de Pearson (R2) e consistência interna (Alpha de Cronbach- 

AC). 

A etapa inicial trata sobre as Validades Convergentes, obtidas pelas observações das AVEs. Estas 

indicam a validade discriminante dos construtos, ou seja, o grau em que duas medidas do mesmo 

conceito estão relacionadas. 

Para o modelo ser considerado adequado, os valores das AVEs devem ser maiores que 0,50 

(FORNELL; LARCKER apud RINGLE et al., 2014) porque correlações altas indicam que a 

escala está medindo seu respectivo constructo ou variável latente. (HAIR JR et al, 2009) 

Garantida a Validade Convergente, é preciso observar os valores da Consistência Interna do 

modelo (Alfa de Cronbach) e a Confiabilidade Composta (CC). Estes dois indicadores atestam se 

a amostra está livre de vieses e se as respostas são confiáveis. (RINGLE et al, 2014). 

A confiabilidade e a consistência entre as variáveis em uma escala múltipla são indicadas pelos 

valores do Alfa de Cronbach (AC). Já o grau de consistência entre múltiplas medidas de uma 

variável, priorizando-as de acordo com as suas confiabilidades, é verificada no índice de 

Confiabilidade Composta (CC). 
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“Valores do AC acima de 0,60 e 0,70 são considerados adequados em pesquisas exploratórias e 

valores de 0,70 e 0,90 do CC são considerados satisfatórios”. (RINGLE; SILVA, BIDO, 2014, p. 

65). 

Já a qualidade do modelo estrutural é verificada pelo coeficiente de determinação de Pearson 

(R2). Os R2 avaliam a proporção da variância das variáveis endógenas, explicadas pelas variáveis 

independentes ou preditoras. Coehen (1988 apud RINGLE et al, 2014) sugere que o R2 igual a 

2% seja classificado como efeito pequeno; R2 igual a 13% como efeito médio e R2 igual a 26% 

como efeito grande. 

A tabela 7 mostra os valores da qualidade do modelo. São resultantes da primeira vez que o 

modelo completo foi rodado usando o PLS Algorithm e demonstram que todos os números 

alcançaram o grau de qualidade do modelo esperado. O valor das AVEs estão acima de 0,50, 

todos os construtos apresentaram índices elevados para confiabilidade composta (maior que 0,90) 

e Alfa de Cronbach e a avaliação do coeficiente de determinação (R2) indicou um efeito grande 

para todos os construtos, exceto em Lealdade Declarada (22,5%) que expõe efeito médio. 

Tabela 7- Valores da qualidade do ajuste do modelo 

  AVE CC R Square Cronbachs Alpha 

Amb Trab 0.825 0,934 0,794 0,894 

Apelo Em 0.888 0,960 0,832 0,937 

Atitude 0.576 0,966 0,515 0,962 

Autenticidade 0.648 0,972  - 0,969 

Boca a Boca 0.836 0,953 0,513 0,934 

Coerência 0.736 0,951 0,932 0,939 

Des Financ 0.754 0,924 0,821 0,890 

Int Recom 0.754 0,939 0,469 0,918 

Leal Decl 0.834 0,938 0,225 0,902 

Prod e Serv 0.801 0,941 0,850 0,917 

Propósito 0.782 0,956 0,862 0,944 

Reputação 0.654 0,974 - 0,972 

Resp Social 0.789 0,918 0,739 0,867 

Tradição 0.735 0,943 0,788 0,928 

Vis e Lider. 0.785 0,916 0,831 0,862 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Considerando que o MEE apresentou índices adequados de qualidade, prossegue-se com a 

verificação da análise discriminante dos construtos. 

 

4.3.4 Avaliação da Validade Discriminante 

 

Hair Jr. et al (2009, p. 126) explicam que validade discriminante é “o grau em que dois conceitos 

similares são distintos”, ou seja, a validade discriminante é um indicador que os constructos ou 

variáveis latentes são independentes uns dos outros. A validade discriminante é, então, avaliada 

pelas correlações das escalas múltiplas em comparação. Para demonstrar que a escala múltipla é 

suficientemente diferente do outro conceito tido como semelhante, o valor da correlação deve ser 

baixo. 

Há duas maneiras para validar a discriminância: pelo critério de Chin (1998), observando se os 

indicadores se apresentam com cargas fatoriais mais altas nas suas respectivas variáveis latentes 

que nas outras (cargas cruzadas ou Cross Loading) e por Fornell e Larcker (1981), comparando 

as raízes quadradas dos valores das AVEs de cada constructo com as correlações (de Pearson) 

entre os constructos. As raízes quadradas das AVEs de cada variável latente devem ser maiores 

que a correlação com as outras variáveis latentes. (RINGLE et al, 2014).  

A tabela 8 apresenta os valores da primeira análise da validade discriminante pelo critério de 

Fornell e Larcker (1981). Na matriz, é de praxe dispor os valores da raiz quadrada da AVE em 

diagonal e sombreados. A marcação em vermelho indica correlação superior e semelhante a raiz 

quadrada da AVE dos construtos.  

Podemos perceber que a correlação apresentou um valor de raiz quadrada da AVE do construto 

Intenção de Recompra semelhante ao valor do construto Boca a Boca positivo. Também, que a 

correlação apresentou valor superior do construto Apelo Emocional em relação à raiz quadrada 

da AVE Produtos e Serviços. Este resultado não é adequado, pois impede a distinção entre os 

construtos e não confere, ao modelo, validade discriminante. 
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Tabela 8 - Primeira Validade Discriminante – critério Fornell-Larcker 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Realizou-se, então, a análise dos fatores pelo critério de Chin (1998), buscando identificar quais 

itens estavam apresentando cargas fatoriais cruzadas. (APÊNDICE B). 

 O resultado dessa análise indicou a necessidade em se eliminar duas variáveis do modelo: a 

PRODS_4 (“A empresa X proporciona um excelente valor para seus clientes”) e a INTREC_5 

(“Eu faço esforços para comprar esta marca.”).  

 

4.3.5 Confirmação da qualidade do ajuste do modelo 

 

A retirada de duas variáveis latentes do modelo implica em uma nova avaliação quanto à 

qualidade do modelo. É preciso verificar se os ajustes alteraram os valores de AVE, os 

coeficientes de determinação de Pearson (R2), a confiabilidade composta e a confiabilidade 

interna (Alpha de Cronbach).   

As análises demonstram que todas as AVEs mantiveram-se em patamares bastante adequados 

(>0,50), com uma melhora no valor referente ao construto Produtos e Serviços (de 0,801 para 

0,830). A confiabilidade composta foi confirmada com níveis superiores ao parâmetro 

estabelecido como adequado (entre 0,70 e 0,90). O coeficiente de determinação Pearson (R2) 

apresentou-se com números considerados de efeito grande (>26%), embora o construto Lealdade 

Amb Trab Apelo Em Atitude Boca a BocaCoerênciaDes FinancInt RecomLeal Decl Prod e ServPropósito Resp SocialTradição Vis e Lider

Amb Trab 0,908

Apelo Em 0,714 0,943

Atitude 0,614 0,686 0,759

Boca a Boca 0,612 0,710 0,716 0,914

Coerência 0,705 0,720 0,650 0,640 0,858

Des Financ 0,857 0,733 0,596 0,591 0,675 0,869

Int Recom 0,593 0,678 0,685 0,868 0,587 0,606 0,868

Leal Decl 0,464 0,471 0,474 0,641 0,416 0,451 0,676 0,913

Prod e Serv 0,728 0,910 0,677 0,696 0,746 0,734 0,659 0,476 0,895

Propósito 0,634 0,670 0,584 0,572 0,873 0,639 0,547 0,367 0,704 0,884

Resp Social 0,830 0,688 0,591 0,601 0,672 0,803 0,591 0,532 0,684 0,600 0,889

Tradição 0,643 0,622 0,562 0,540 0,796 0,679 0,521 0,395 0,649 0,703 0,644 0,858

Vis e Lider 0,715 0,855 0,629 0,636 0,683 0,771 0,620 0,508 0,883 0,666 0,695 0,651 0,886
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Declarada tenha mantido o seu nível de efeito médio (>13%). Por fim, a confiabilidade interna do 

modelo mostrou-se com valores muito superiores ao parâmetro de 0,70 considerado como 

adequado.  A tabela 9, assim, confirma a qualidade do ajuste do modelo.  

Tabela 9 - Valores finais da qualidade do ajuste do modelo 

  AVE CC R Square Cronbachs Alpha 

Amb Trab 
0,825 
 

0,934 
 

0,801 0,894 
 

Apelo Em 
0,888 
 

0,960 
 

0,826 0,937 
 

Atitude 
0,576 
 

0,966 
 

0,513 0,962 
 

Autenticidade 
0,648 
 

0,972 
 

- 0,969 
 

Boca a Boca 
0,836 
 

0,953 
 

0,513 0,934 
 

Coerência 
0,736 
 

0,951 
 

0,932 0,939 
 

Des Financ 
0,754 
 

0,924 
 

0,828 0,890 
 

Int Recom 
0,778 
 

0,933 
 

0,460 0,905 
 

Leal Decl 
0,834 
 

0,938 
 

0,224 0,902 
 

Prod e Serv 
0,830 
 

0,936 
 

0,815 0,898 
 

Propósito 
0,782 
 

0,956 
 

0,862 0,944 
 

Reputação 
0,654 
 

0,973 
 

- 0,970 
 

Resp Social 
0,789 
 

0,918 
 

0,746 0,867 
 

Tradição 
0,735 
 

0,943 
 

0,788 0,928 
 

Vis e Lider. 0,785 0,916 
0,828 

0,862 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Após rodar novamente os testes de Validade Discrimante, sem os dois itens retirados, foi possível 

atender ao critério de Fornell-Larcker (1981). 

A tabela 10 apresenta os novos valores das correlações entre as variáveis latentes e os valores da 

raiz quadrada das AVEs que confirmam a validade discriminante do modelo. Os valores da raiz 

quadrada da AVE estão dispostos na diagonal e sombreados. 
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A avaliação das cargas fatoriais, pelo método de Cross Loading, nesta segunda rodada de 

averiguação, também demonstrou a qualidade do modelo (APÊNDICE C). 

Passaremos, a seguir, à análise sobre as significâncias dos caminhos definidos para o modelo 

 

4.3.6 Análise das regressões lineares – os caminhos 

 

Um modelo de equação estrutural (MEE) emprega variáveis latentes (aquelas que não são 

medidas diretamente) e outro conjunto de indicadores (variáveis observadas, medidas 

diretamente). O relacionamento dessas variáveis é demonstrado no diagrama por meio de setas. A 

direção das setas em sentido das variáveis observadas indica que, a origem das setas está nas 

variáveis latentes. Ou seja, as variáveis observadas refletem o comportamento do construto. (vide 

figura 02).  

Podem existir, também, outras variáveis observadas que apresentam setas na direção do 

construto, porém, estas não são correlacionadas e não medem o fenômeno que o construto deseja 

explicar. São consideradas variáveis formadoras do construto. (CHIN, 1998).  

 

Tabela 10 - Raiz quadrada da AVE dos construtos. 

 
 
Fonte: dados da pesquisa 

Amb Trab Apelo Em Atitude Boca a 

Boca

Coerência Des 

Financ

Inten. 

Recom

Leal 

Decl

Prod e 

Serv

Propósito Resp 

Social

Tradição Vis e 

Lider

Amb Trab 0,908

Apelo Em 0,714 0,943

Atitude 0,614 0,686 0,759

Boca a Boca 0,612 0,710 0,716 0,914

Coerência 0,705 0,720 0,650 0,640 0,858

Des Financ 0,857 0,733 0,596 0,591 0,675 0,869

Int Recom 0,593 0,673 0,678 0,849 0,574 0,604 0,882

Leal Decl 0,464 0,471 0,474 0,641 0,416 0,451 0,647 0,913

Prod e Serv 0,711 0,904 0,668 0,700 0,740 0,715 0,649 0,458 0,911

Propósito 0,634 0,670 0,584 0,572 0,873 0,639 0,534 0,367 0,697 0,884

Resp Social 0,830 0,688 0,591 0,601 0,672 0,803 0,585 0,532 0,664 0,600 0,889

Tradição 0,643 0,622 0,562 0,540 0,796 0,679 0,514 0,395 0,635 0,703 0,644 0,858

Vis e Lider 0,715 0,855 0,629 0,636 0,683 0,771 0,612 0,508 0,875 0,666 0,695 0,651 0,886
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Ocorre que estes relacionamentos retratados no diagrama são definidos, a priori, pelo 

pesquisador, a partir das referências teóricas utilizadas. Eles fazem parte das hipóteses sobre as 

relações causais entre duas variáveis que o modelo pretende comprovar. Assim, é preciso analisar 

se tais caminhos (indicados pelas setas) são significantes. 

A análise dos caminhos (Path coefficients) emprega correlações bivariadas para estimar a força 

de cada relação no modelo. (HAIR JR. et al, 2009). O caminho é avaliado pelo valor da carga que 

é proporcional a quantidade da variância que a variável observada explica o construto ao qual 

está relacionada.   

A figura 02 apresenta os caminhos e as cargas existentes entre as relações. Sua análise indica que 

as três dimensões da Autenticidade - Propósito, Coerência e Tradição - responderam muito bem 

ao teste dos caminhos, apresentando cargas significantes. 
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Figura 3- Caminhos e cargas do modelo. 
Fonte: dados da pesquisa 
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A variável Propósito apresentou carga de = 0,929; a Coerência   = 0,965 e a Tradição    = 

0,888. 

Em relação à Reputação, nosso modelo corrobora com as pesquisas que testaram o Reputation 

Quotient (RQ) (FOMBRUN, GARDBERG, SEVER, 2000). As seis dimensões constituintes do 

construto apresentaram uma grande força de explicação à Reputação. 

Já, os caminhos que representam as relações entre Reputação e Atitude e Autenticidade e Atitude 

também apresentaram bons resultados, com cargas de = 0,509 e =0,241, respectivamente. 

O modelo ainda apresenta o poder de explicação que Atitude detém à Lealdade, com = 0,716 

para o Boca a Boca positivo; = 0,474 para Lealdade Declarada e =  0,678 para Intenção de 

Recompra. 

 

4.3.7 Significância das relações – Bootstrapping 

  

Enquanto o path coeficiente mostra o poder de explicação de cada variável ao construto, a técnica 

de avaliação chamada Bootsptrapping verifica a significância das relações apontadas. 

Bootstrapping funciona como uma técnica de reamostragem,(RINGLE et al, 2014), na qual os 

dados originais são, repetidamente, extraídos e testados em sub-amostras, testando o modelo em 

cada uma delas. De acordo com Hair Jr.et al (2009), essa abordagem não depende de suposições 

estatísticas para avaliar a significância das relações, mas, sim, das observações dos dados 

amostrais.  

Para a reamostragem, define-se os parâmetros dos cálculos. Hair et al. (2014) recomenda que se 

use como como parâmetro de avaliação, o número de sujeitos na amostra de, pelo menos, 300 

sujeitos.  

Neste estudo, optou-se pela utilização de 500 repetições (reamostragem) para avaliação do teste t 

(Student). O teste t avalia a significância estatística da diferença entre duas médias de amostras 
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independentes para uma única variável dependente. (HAIR JR. et. al, 2009). O valor t significa 

que a diferença entre os grupos não é devido à variabilidade da amostra, mas sim, representa uma 

diferença verdadeira. Como parâmetro de avaliação do valor t para este modelo, buscou-se um 

valor acima de 1,96, conforme indicadopor Hair Jr. et al (2009) para as relações entre os 

construtos. 

A leitura da tabela 11 mostra que todos os valores das relações VO –VL e das VL – VL estão 

acima do valor t de referência de 1,96. E, o teste de significância (p-valor) apresentou resultados 

significativos. 

Estes resultados demonstram que todas as relações hipotéticas estabelecidas apresentaram 

elevado grau de significância, ou seja, não houve hipóteses nulas (H0) neste estudo. 

Tabela 11- Teste bootstrapping; t de Student e p-valor. 

Construtos Amostra 

original 

Média da 

amostra 

Erro 

padrão 

Teste t p-valor 

Atitude Boca a boca 0.716 0.718 0.017 41.570 0.001 

Atitude Intenção de Recompra 0.678 0.680 0.019 35.432 0.001 

Atitude Lealdade Declarada 0.474 0.476 0.023 20.328 0.001 

Autenticidade  Atitude 0.241 0.242 0.047 5.136 0.001 

Autenticidade Coerência 0.965 0.965 0.004 255.827 0.001 

Autenticidade Propósito 0.929 0.929 0.007 128.923 0.001 

Autenticidade  Tradição 0.888 0.887 0.012 76.414 0.001 

Reputação Ambiente de Trabalho 0.895 0.895 0.010 93.956 0.001 

ReputaçãoApelo emocional 0.909 0.909 0.009 103.850 0.001 

ReputaçãoAtitude 0.509 0.509 0.047 10.835 0.001 

ReputaçãoDesempenho Financeiro 0.910 0.910 0.009 100.594 0.001 

Reputação Produtos e Serviços 0.903 0.903 0.012 73.491 0.001 

Reputação Responsabilidade Social 0.863 0.863 0.011 80.043 0.001 

Reputação Visão e Liderança 0.910 0.910 0.010 91.614 0.001 

Fonte: dados da pesquisa 
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Há, ainda, dois testes sobre outros indicadores de qualidade de ajuste do modelo que são 

recomendados para serem realizados: Relevância (ou Validade Preditiva – Q2 ou, ainda, 

Indicador de Stone-Geisser) e Tamanho do efeito (ou Indicador de Cohen - f2).  

Ringle et al (2014) explicam que a validade preditiva - Q2  - avalia a qualidade da predição ou 

acurácia do modelo ajustado, ou seja, o quanto o modelo se aproxima do que se esperava dele. 

Como indicador de avaliação, o Q2 deve receber valores maiores que zero. (HAIR JR. et al., 

2009).  

Já o tamanho do efeito - f2- avalia quanto o construto é útil para o ajuste do modelo. Valores de 

0,02, 0,15 e 0,35 são considerados pequenos, médios e grandes, respectivamente (HAIR et al., 

2009), e são obtidos por meio de um processo de inclusão e exclusão de construtos do modelo.  

A tabela 12 apresenta os resultados de ambos os testes. A interpretação dos valores obtidos em Q2 

e em f2 indica que o modelo tem acurácia e que os construtos são importantes para o ajuste geral 

do modelo.  

 

4.3.8 Análise dos caminhos e teste das hipóteses 

 

O resultado final dos testes realizados sobre o modelo escolhido aponta para a verificação das 

hipóteses formuladas no estudo. A análise do teste t de Student apresentou resultados superiores 

ao parâmetro estabelecido como significativo (> 1,96), bem como, o teste de significância 

demonstrou a consistência de todas as relações, não anulando nenhuma hipótese deste estudo. 

Sendo assim, vale apresentar, de forma mais concisa, as hipóteses e suas validações, por meio da 

análise dos caminhos no modelo.  
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Tabela 12 - Teste da validade preditiva e tamanho do efeito 

Construtos Validade 

Preditiva (Q2) 

Tamanho do 

Efeito (f2) 

Ambiente de Trabalho  0.659 0.623 

Apelo emocional  0.734 0.741 

Atitude 0.290 0.538 

Autenticidade   - 0.613 

Boca a Boca  0.428 0.714 

Coerência      0.685 0.645 

Desempenho Financeiro  0.624 0.587 

Intenção de Recompra  0.357 0.618 

Lealdade Declarada  0.180 0.636 

Produtos e Serviços  0.676 0.632 

Propósito  0.673 0.689 

Reputação  - 0.611 

Responsabilidade Social 0.583 0.554 

Tradição  0.577 0.622 

Visão e Liderança 0.548 0.548 

  Fonte: dados da pesquisa 

 

O primeiro grupo de caminhos estabeleceu a relação entre as dimensões da Autenticidade com o 

constructo e a relação entre Autenticidade e a Atitude. A hipótese que supôs que a Autenticidade 

afeta positivamente a Atitude dos consumidores (H1) apresentou coeficiente de caminho 0,241 e 

valor de t de 5.136 para um nível de significância <1%. 

A H2a que estabelecia a relação positiva entre Coerência e Autenticidade teve seu caminho 

confirmado, com um coeficiente de 0, 965, valor de teste t de 255.827 e nível de significância 

<1%. 

O caminho que testou a hipótese sobre o efeito positivo da Tradição sobre a Autenticidade (H2b) 

recebeu um valor de coeficiente de 0,888 e valor de t de 76.414 e significância <1%. 
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A última hipótese desse grupo (H2c) previa que quanto maior o Propósito da organização, maior a 

percepção da Autenticidade. Esse caminho recebeu um coeficiente de 0,929 e um valor de t de 

128.923 para um nível de significância <1%. 

Outra hipótese estabeleceu que a Reputação afeta positivamente a Atitude dos consumidores 

(H3). Esse caminho também recebeu uma avaliação estatística significativa, com nota 0,509 de 

coeficiente e valor t de 10.835, com nível de significância <1%. 

Por fim, um segundo grupo de hipóteses estabeleceu o caminho entre Atitude e Lealdade 

Declarada, Intenção de Recompra e Boca a Boca positivo.  

A primeira hipótese desse grupo (H4a) supôs que Atitude afeta positivamente a Lealdade 

Declarada. O coeficiente desse caminho anotou um valor de 0,716, valor t de 41.570, com nível 

de significância <1%. 

A segunda hipótese (H4b), supondo um efeito positivo da Atitude na Intenção de Recompra, 

apresentou índices que consideraram a relação significante <1%, coeficiente de caminho de 0.678 

e valor de t de 35.432. 

A última hipótese (H4c) definiu que a Atitude tem uma relação positiva com o Boca a Boca 

positivo e ela foi confirmada, visto que a significância foi <1%., o coeficiente de caminho de 

0.716 e valor de t de 41.570. 

O quadro 40 apresenta um resumo do teste de hipóteses após todos os testes estatísticos 

concluídos. 
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Quadro: 40 - Resultado do teste das hipóteses. 

Hipótese Caminho Teste t p-valor Sig. Resultado 

H1: A autenticidade afeta positivamente a 

Atitude dos consumidores; 

0,241 5.136 0,001 <1% Suportada 

H2a: A coerência afeta positivamente a 

percepção de Autenticidade; 

0, 965 255.827 0,001 <1% Suportada 

H2b: A tradição afeta positivamente a 

percepção de Autenticidade; 

0,888 76.414 0,001 <1% Suportada 

H2c: A percepção dos propósitos afeta 

positivamente a percepção de Autenticidade; 

0,929 128.923 0,001 <1% Suportada 

H3: A Reputação afeta positivamente a 

Atitude dos consumidores; 

0,509 10.835 0,001 <1% Suportada 

H4a: Atitude afeta positivamente a Lealdade 

Declarada; 

0,716 41.570 0,001 <1% Suportada 

H4b: Atitude afeta positivamente a Intenção 

de Recompra; 

0.678 35.432 0,001 <1% Suportada 

H4c: Atitude afeta positivamente o Boca 

positivo. 

0.716 41.570 0,001 <1% Suportada 

Fonte: dados da pesquisa 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Fundamentada em uma premissa metodológica multi, inter e transdisciplinar que pudesse lidar 

com a complexidade que o tema propõe, esta tese buscou examinar a Autenticidade a partir de 

três disciplinas de base: a Filosofia, as Ciências Sociais e as Teorias da Comunicação. 

A partir deste arcabouço teórico, foi possível identificar as dimensões constitutivas do conceito 

Autenticidade e, por meio delas, definir um conceito que seja apropriado para as organizações, ou 

seja, que possa ser mensurado, avaliado e gerenciável.  

Outra preocupação que pautou os estudos desta pesquisa foi estabelecer as fronteiras conceituais 

e gerenciais entre Autenticidade e Reputação, um construto já consagrado nas organizações e que 

vem sendo muito utilizado pelos pesquisadores e profissionais da Comunicação Organizacional e 

Relações Públicas como um fim às ações estratégicas da área. 

De acordo com estes objetivos, foi desenvolvida uma forma para mensurar a percepção da 

Autenticidade Organizacional e identificar sua relação com construtos consagrados nos estudos 

de Marketing como Atitude e Lealdade, bem como, a sua constituição diferenciada à Reputação. 

Reconhecendo a falta de um conceito consolidado de Autenticidade que pudesse ser mensurável, 

esta tese buscou nas literaturas clássicas e nos estudos aplicados, aspectos conceituais que 

pudessem definir as dimensões de autenticidade. A partir das avaliações das referências teóricas e 

dados oriundos de pesquisa exploratória, foi possível determinar que o conceito de autenticidade 

é multidimensional e constituído pelas dimensões Propósito, Coerência e Tradição. 

Avaliadas essas dimensões, foi construída, testada e validada uma escala que se mostrou útil em 

mensurar a percepção de autenticidade organizacional, validando um conceito aplicável ao 

contexto das organizações e estabelecendo o relacionamento entre a Autenticidade e a Atitude de 

consumidores frente às marcas. Ainda, estabeleceu-se as diferenças teóricas e empíricas entre a 

Reputação e a Autenticidade e confirmou-se  a contribuição da Reputação à Atitude e da Atitude 

à Lealdade. 
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Levando em conta o somatório de indicadores que o constitui, os quais expressam elementos das 

narrativas organizacionais, dentre outros, o instrumento tende a avaliar as ações da gestão da 

comunicação, de maneira que os resultados possam prover as áreas de índices comunicativos que 

possam construir a percepção de Autenticidade que, como o modelo testado aponta, é capaz de 

influenciar a Atitude e a Lealdade dos consumidores frente às marcas. 

O grupo de hipóteses que supôs que Tradição, Coerência e Propósito (H2a, H2b; H3c) afetariam 

positivamente a percepção da Autenticidade foi suportado. A análise do modelo indica que as 

teorias consultadas para a formulação de um conceito de Autenticidade Organizacional, base para 

a fundamentação da construção das variáveis observáveis, foram apropriadas e capazes de 

sustentar a formulação de itens consistentes e confiáveis para a sua mensuração.  

As três disciplinas clássicas consultadas são complementares para a compreensão que a 

autenticidade é um efeito de sentido construído a partir dos elementos decodificados sobre o 

comportamento e as narrativas organizacionais, estes que são pautados pela sua existência, mas, 

que devem ser compartilhados entre seus públicos de interesse a fim de construir a imagem de 

autêntica. 

As dimensões Tradição, Propósito e Coerência refletem essa multidisciplinariedade do construto 

Autenticidade: são variáveis que se constituem pelo que é próprio das organizações, sua 

existência, essência (construtos oriundos da Filosofia), pelas suas tradições sociais, culturais e 

histórias (a partir das Ciências Sociais) como, também, pela constituição de um sentido de 

diferente e verdadeiro (das Teorias da Comunicação). O poder de explicação dessas variáveis à 

Autenticidade foi comprovado no modelo, por meio do testes dos caminhos (Path Coefficient). 

A força dessas relações pode explicar, também, a confirmação da hipótese que predeterminou a 

relação positiva entre a Autenticidade e a Atitude (H1). O efeito de sentido que promove a 

percepção de uma imagem organizacional autêntica é sempre positivo e, pelo que o instrumento 

apontou, vai contribuir para a formação da Atitude dos consumidores. De acordo com Costa 

(1995, p. 45), 

a imagem é um instrumento estratégico, um conjunto de técnicas 
mentais e materiais, que têm por objetivo criar e fixar na 
memória do público, os ‘valores’ positivos, motivadores e 
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duradouros. Estes valores são reforçados ao longo do tempo 
(impregnação na mente) por meio dos serviços, as atuações e 
comunicações. A imagem é um valor que sempre se deseja 
positivo – isso é, crescente e acumulativo –, e cujos resultados 
são o suporte favorável aos êxitos presentes e sucessivos da 
organização. 

O instrumento atesta que a imagem de empresa autêntica, formada a partir do compartilhamento 

de todos aqueles valores representados pelas variáveis observáveis no modelo, atua como um 

formador de crenças e sentimentos positivos que envolvem a marca e norteiam as ações e 

disposições para reagir. Assim, o modelo confirma a autenticidade como um antecedente da 

Atitude, com um significante poder preditivo.  

Os resultados encontrados no modelo também confirmam a hipótese H3, que previa a relação 

positiva entre Reputação e Atitude e insere este estudo no rol das pesquisas que contribuem para 

indicar as relações consequentes da Reputação. Como criticaram Money e Hillenbrand (2006), 

são poucos os modelos de mensuração da Reputação claros em relação aos seus efeitos e 

contribuições à gestão das organizações. Os autores tratam, especificamente, do Reputation 

Quotient (FOMBRUN; GARDBERG; SEVER, 2000) afirmando que é um modelo que, sozinho, 

não fornece elementos para medir os consequentes da reputação. (MONEY; HILLENBRAND, 

2006).  

Assim, esta tese traz importantes contribuições também para o entendimento da Reputação: a 

constatação que a Reputação tem um forte poder de explicação da Atitude, constituindo-se como 

um importante antecedente (1); as dimensões da Reputação constituem-se de variáveis 

observáveis outras da Autenticidade, que retratam espectros diferentes de atuação (2). Esta 

constatação ilumina os dois constructos e contribui para a eliminação de confusões conceituais 

encontradas nas pesquisas aplicadas de autenticidade no contexto das organizações. 

Finalmente, o modelo confirmou o impacto positivo da Atitude na Lealdade conforme declarado 

nas hipóteses (H4a; H4b; H4c). As relações positivas entre a Atitude e a Lealdade Declarada, Boca 

a Boca positivo e Intenção de Recompra são frequentemente atestadas em trabalhos sobre 

Lealdade (ZEITHAML, BERRY, PARASURAMAN,1996; MAXHAM, NETEMEYER, 2002; 

ALGESHEIMER, DHOLAKIA, HERRMANN, 2005; LOPES, FREIRE, 2014) e foram também 

confirmadas neste modelo. Sendo lealdade um comprometimento profundo em recomprar ou 
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favorecer um produto/marca (OLIVER, 1999), o modelo deixa evidente a relação causal de 

consequência que ela tem com a atitude.  

Portanto, o modelo proposto e os resultados que ele apresenta suportam a ideia de base que deu 

início ao projeto e a realização dessa tese: que a percepção da autenticidade pode se transformar 

em vantagem competitiva para as firmas que atuam em mercados concorridos, sendo um ativo de 

importância à gestão da comunicação organizacional, contribuindo para a 

construção/consolidação das marcas e de relacionamentos duradouros com os consumidores. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo contempla as últimas considerações acerca do estudo realizado, destacando as 

contribuições acadêmicas e gerenciais, limitações e sugestões para futuros estudos. 

 

6.1 Contribuições acadêmicas  

 

Pelo levantamento bibliográfico sobre a Autenticidade Organizacional realizado para o 

desenvolvimento dessa tese, podemos dizer que essa pesquisa iniciou as discussões sobre o tema 

no Brasil. No entanto, ela traz contribuições também à pesquisa internacional. 

As pesquisas, que desde os anos 2000 vêm desenvolvendo trabalhos empíricos da autenticidade, 

como seu efeito na propaganda, produtos ou comunicação institucional, trouxeram elementos 

interessantes para a discussão do efeito de sentido produzido nos consumidores, porém, não 

determinam um conceito do que é autenticidade e também não sugerem medidas que tangibilizem 

esse efeito, ou seja, instrumentos que mensurem e avaliem a Autenticidade. Algumas 

experiências identificadas nesse campo (MOLLEDA, 2012; MOLLEDA; JAIN, 2013) pecam no 

uso de métricas com baixo rigor metodológico, que não medem – devidamente e criteriosamente 

– àquilo a que se determina. 

Acreditamos que a falta de um conceito de autenticidade que possa dar conta de explicar e 

reconhecer o fenômeno no contexto organizacional seja um dos principais problemas desses 

estudos. A justaposição e sobreposição de conceitos oriundos de diferentes escolas teóricas é 

prática recorrente e, a nosso ver, gera mais confusões que explicações sobre o que é 

autenticidade. Já citamos, anteriormente, como exemplo, a definição de Molleda (2010) que 

utilizam elementos formativos e inerentes do conceito de reputação para explicar a autenticidade. 
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Essa, então, é a primeira lacuna que nossa pesquisa identificou e teve a intenção de eliminar, 

trazendo a sua primeira contribuição ao campo acadêmico: a proposta de um conceito de 

Autenticidade Organizacional, solidamente construído a partir das teorias clássicas, aplicável ao 

contexto das organizações, de modo a dar entendimento ao fenômeno e orientações para a sua 

análise. 

A abordagem de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade adotada foi 

determinante para a compreensão que a autenticidade é um fenômeno complexo e, por isso, não 

pode ser compreendido a partir do uso estanque das teorias.  

Constituído a partir desse olhar, o conceito proposto   

a organização autêntica é aquela que consegue agir de forma 
coerente e consistente em suas interações sociais, impulsionada 
pela crença daquilo que a define como única e, portanto, de algo 
que tenha um valor próprio. Este comportamento pode gerar 
práticas cotidianas que serão avaliadas pelos seus stakeholders e 
poderão ser ressignificadas e percebidas como distintas, como 
originais, como verdadeiras, como autênticas 

e a sua extensão para as marcas 

a marca percebida como autêntica é fruto e resultado desta 
prática cotidiana das organizações e, portanto, também carrega 
elementos sígnicos de coerência, consistência, de originalidade, 
distinção, verdade e autenticidade. 

mostraram-se capazes  de abarcar o objeto e determinar os seus limites de atuação porque 

consegue representar todas as teorias que deram sua sustentação: a Filosofia, as Ciências Sociais 

e as Teorias da Comunicação. A partir desses saberes, foi possível determinar que o conceito de 

autenticidade é multidimensional, constituído pelas dimensões Propósito, Coerência e Tradição – 

todas representativas e adequadamente validadas pelo instrumento empírico realizado nessa tese.   

Entende-se, portanto, que a determinação do conceito de autenticidade contribui para ampliar e 

fortalecer as pesquisas sobre o tema porque elimina elementos extrínsecos que, ao invés de 

explicá-la, só causam mais enganos ao seu entendimento. Essa tese, ao legitimar o conceito de 

Autenticidade, também confirmou a sua diferença com a Reputação por meio de análises 
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discriminantes. Cada um desses conceitos são constituídos de dimensões diferentes e, por isso, 

representam fenômenos outros, não sendo possível utilizá-los como sinônimos. 

Uma segunda contribuição acadêmica que essa tese traz ao campo é resultado dos esforços 

dispendidos para conferir legitimidade à autenticidade como um ativo importante à gestão das 

marcas, sejam institucionais ou de produtos. Ao criar uma escala de avaliação e mensuração da 

percepção da autenticidade com o objetivo de verificar qual efeito de sentido tal percepção causa 

nos consumidores das marcas, essa tese comprovou a relação positiva que a autenticidade tem 

com a atitude e com a lealdade. Assim, colabora com as pesquisas da área configurando-se como 

um instrumento confiável para os estudos de mensuração da autenticidade, eliminando mais uma 

lacuna nos estudos: a falta de mensuração e operacionalização desse construto.  

Tais descobertas trazem importantes subsídios para os gestores da área de comunicação 

organizacional e relações públicas. Assim, apresentamos as contribuições que essa tese traz para 

o campo da gestão. 

 

6.2  Contribuições gerenciais 

 

De acordo com o que sugerem as evidências dessa tese, os estudos da percepção da autenticidade 

organizacional estão altamente relacionados com a gestão da comunicação organizacional e 

relações públicas. Porque ambas as áreas estão preocupadas em criar relacionamentos confiáveis 

e duradouros com seus públicos, baseados em trocas simbólicas tendo a identidade 

organizacional e o valor de seus públicos de interesse como pautas centrais. 

Não é por acaso que Edwards (2010) desenvolveu um trabalho crítico sobre como a autenticidade 

está sendo gerenciada nas empresas por ele pesquisadas. O campo da Comunicação 

Organizacional prima pela transparência e pelo devido compartilhamento da real identidade da 

organização.  
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Para os estudiosos da Comunicação Organizacional, a identidade corporativa é a manifestação 

comunicativa das suas práticas corporativas que indicam certos comportamentos que diferenciam 

uma empresa de suas concorrentes. Está associada a tudo que é inerente ao seu ser, sua 

conformação e sua razão de existir; seu lugar social, sua missão, valores e modos de atuação. 

(COSTA; 2001; KUNSCH, 2003) 

Essa exigência vem ao encontro do conceito proposto nessa tese: ao abranger tantos os elementos 

internos da organização como as percepções dos públicos em interação (a partir dos 

conhecimentos oriundos da Filosofia, das Ciências Sociais e das Teorias da Comunicação), os 

gestores de comunicação têm, na autenticidade, um ativo estratégico para pautar suas decisões e 

táticas comunicativas.  

Assim, gerenciar a percepção de autenticidade a fim de obter resultados positivos passa pelo 

compartilhamento dos elementos que fazem parte da essência da organização e pela observância 

da coerência entre as narrativas e as ações mercadológicas adotadas. Nesta perspectiva, a gestão 

da comunicação pela abordagem da Comunicação Integrada (KUNSCH, 2003; YANAZE, 2011) 

passa a ser a mais adequada para este fim. 

Yanaze (2011) já alertara que os profissionais da área devem esforçar-se para identificar, no 

âmbito dos inputs (recursos, informação, tecnologia) e throughputs (processos, sistemas, 

políticas, cultura organizacional, logística), ações ou realizações merecedoras de menção e 

referência, aquilo a que ele chamou de fatos comunicáveis.  “A disseminação adequada dos fatos 

comunicáveis aos públicos relacionados e compatíveis resulta na formação de uma imagem 

positiva da empresa em cada um dos segmentos representativos de seu universo de interesses” 

(YANAZE, 2011, p. 463). 

Assim, a primeira contribuição gerencial que essa tese traz aos gestores é a indicação que as três 

dimensões do construto - Propósito, Coerência e Tradição – apresentam-se como importante 

fonte de elementos simbólicos para a construção de fatos comunicáveis, com forte potencial em 

criar a imagem de marcas autênticas.  Dos inputs, por exemplo, fatos comunicáveis sobre a 

qualidade e categoria dos insumos e matérias-primas podem fornecer fatos comunicáveis sobre o 

Propósito; bem como, das práticas industriais e administrativas estabelecidas no troughtputs 

podem surgir fatos comunicáveis sobre Coerência. E, nos outputs, fatos comunicáveis sobre a 
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história das marcas, sua herança e/ou sua presença na vida das pessoas trariam referências 

positivas sobre sua Tradição. 

Porém, ao observar ações de algumas marcas que se utilizaram de storytellings inverídicos, 

criando histórias mentirosas 15 para se beneficiarem de algum efeito positivo sobre seus 

consumidores, é preciso fazer um alerta: 

O instrumento de mensuração e avaliação a percepção de autenticidade proposto por esta tese 

indica que a autenticidade só produz impacto positivo na Atitude dos consumidores se – e 

somente se – todas as suas dimensões forem percebidas no relacionamento e comunicação 

estabelecidos com o público-alvo. A imagem de marca autêntica só se estabelece se Coerência, 

Propósito e Tradição forem percebidos pelos consumidores de uma maneira única, integrada, 

verdadeira. O desafio para as estratégias de comunicação é, assim, compartilhar mensagens de 

Tradição, Propósito e Coerência de maneira integrada, com os outros outputs das marcas, de 

modo a impactar as percepções de autenticidade. 

Desta forma, o instrumento aqui proposto estabelece-se como a segunda contribuição aos 

gestores de comunicação organizacional e relações públicas. Como ferramenta de gestão, poderá 

indicar necessidades de calibragem dos conteúdos dos fatos comunicáveis – por exemplo, 

compartilhar mais mensagens sobre Tradição, sobre Coerência ou sobre Propósito. Ou todas ao 

mesmo tempo.  

Para além das táticas de gestão, esta tese traz outra contribuição gerencial: a possibilidade da área 

ocupar o seu espaço na coalização dominante das organizações. Ao assumir a responsabilidade 

pelos resultados positivos que a autenticidade traz para o negócio, as áreas de comunicação e 

relações públicas das firmas poderão – efetivamente – deixar para trás o papel operacional que 

outras áreas e diretorias lhe outorgam e passar a atuar estrategicamente, com a definição de 

objetivos estratégicos e capacidade de avaliar e mensurar os resultados de suas atividades. 

 

                                                           
15

 Toda empresa quer ter uma boa história. Algumas são mentira. Revisa Exame. 22/10/2014. Disponível em: 
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1076/noticias/marketing-ou-mentira. Acessado em: 24/09/2015. 
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6.3 Limitações e direções para futuras pesquisas 

 

Embora esta tese tenha comprovado a força da autenticidade na atitude dos consumidores, 

utilizando, como objeto, marcas de produtos, as descobertas que ela traz indicam que as 

dimensões que compõem esse construto - Propósito, Coerência e Tradição - são carregadas de 

sentidos que podem também ser compartilhados para outros públicos organizacionais por meio 

das vertentes da comunicação integrada, a saber: comunicação administrativa, comunicação 

interna e comunicação institucional. (KUNSCH, 2003).  

Assim, ao mesmo tempo em que esta indicação apresenta-se como possibilidades de pesquisas 

futuras, ela configura-se como a limitação desse estudo. Com o intuito de construir e validar um 

instrumento de avaliação e mensuração da percepção da autenticidade, foi pesquisado apenas um 

público estratégico: os consumidores. Desta forma, para comprovar se esse instrumento é, de 

fato, capaz de mensurar a percepção da autenticidade nos outros públicos estratégicos e contribuir 

para a comunicação integrada, serão necessários outros testes com acionistas, funcionários, 

fornecedores, distribuidores, imprensa etc. 

É possível e necessário, também, identificar a percepção da autenticidade no contexto das 

organizações públicas e do terceiro setor. 

Outra oportunidade de pesquisa futura surge da revisão da literatura da autenticidade no contexto 

organizacional. Ainda que muitos estudiosos citem a obra de Fombrun e VanRiel (2004) que trata 

a Autenticidade como antecedente da Reputação, nenhum estudo realizado dentro do período de 

coleta de dados bibliográficos internacionais (EBSCO; PROQUEST; GOOGLE 

SCHOLAR/ACADÊMICO; CAPES; SCIELO; SPELL e revistas nacionais do campo de 

Comunicação, no período de 1996 a 2014) comprovou – empiricamente – essa relação de 

dependência apontada. Fombrun e VanRiel (2004) fizeram uma propositura teórica que é, 

repetidamente, utilizada por outros pesquisadores (MOLLEDA, 2010; MOLLEDA, JAIN, 2013; 

EDWARDS, 2010), sem, efetivamente, comprová-la. 
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Por fim, essa pesquisa limitou-se ao seu objetivo primeiro de criar e validar um instrumento de 

mensuração e avaliação da percepção de autenticidade. Para isto, fez escolhas em relação aos 

instrumentos de mensuração e a quais consequentes medir. Há muitas possibilidades ainda por 

verificar: a relação entre autenticidade e confiança, por exemplo, citada espontaneamente pelos 

especialistas na pesquisa qualitativa. 

Em conclusão, o reconhecimento das limitações deste estudo indica um campo aberto a ser 

explorado. Inúmeras possibilidades de investigação referentes ao tema autenticidade 

organizacional parecem estar associadas às descobertas desta tese, prevendo perspectivas 

positivas para as pesquisas de Comunicação Organizacional e Relações Públicas.  Sendo assim:  

Ao trabalho! 
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APÊNDICE A – Validação de Conteúdo dos itens da Escala – Rodada 01 
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APÊNDICE B – Resultado Multicolinearidade 
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APÊNDICE C – Carga Fatorial – Cross Loading – Rodada 01 
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APEL1 0,681 0,943 0,656 0,664 0,680 0,698 0,638 0,418 0,863 0,646 0,646 0,583 0,804

APEL2 0,674 0,948 0,625 0,652 0,671 0,705 0,626 0,451 0,860 0,628 0,661 0,576 0,808

APEL3 0,665 0,937 0,660 0,691 0,684 0,669 0,655 0,462 0,849 0,619 0,639 0,601 0,807

ATI1 0,557 0,621 0,795 0,685 0,605 0,543 0,652 0,415 0,616 0,568 0,531 0,525 0,575

ATI10 0,497 0,560 0,834 0,562 0,545 0,495 0,533 0,356 0,538 0,492 0,484 0,470 0,516

ATI11 0,498 0,565 0,828 0,597 0,536 0,463 0,579 0,406 0,548 0,482 0,482 0,446 0,513

ATI12 0,458 0,513 0,809 0,533 0,506 0,429 0,507 0,330 0,531 0,465 0,427 0,426 0,469

ATI13 0,319 0,367 0,618 0,412 0,385 0,265 0,378 0,385 0,373 0,291 0,372 0,289 0,301

ATI14 0,481 0,568 0,834 0,572 0,527 0,465 0,531 0,326 0,542 0,458 0,452 0,444 0,492

ATI15 0,460 0,517 0,818 0,562 0,505 0,424 0,507 0,346 0,510 0,416 0,429 0,416 0,449

ATI16 0,496 0,521 0,762 0,565 0,506 0,478 0,542 0,444 0,522 0,436 0,478 0,429 0,496

ATI17 0,514 0,560 0,770 0,540 0,511 0,524 0,510 0,328 0,554 0,491 0,467 0,455 0,520

ATI18 0,352 0,365 0,611 0,407 0,376 0,370 0,401 0,322 0,372 0,324 0,386 0,333 0,366

ATI19 0,487 0,555 0,837 0,561 0,506 0,467 0,504 0,300 0,536 0,448 0,446 0,443 0,483
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ATI20 0,489 0,567 0,845 0,575 0,528 0,482 0,542 0,309 0,542 0,466 0,436 0,454 0,499
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ATI4 0,499 0,584 0,855 0,609 0,535 0,494 0,595 0,412 0,556 0,484 0,495 0,459 0,520

ATI5 0,123 0,156 0,317 0,187 0,117 0,109 0,214 0,144 0,162 0,127 0,122 0,097 0,155

ATI6 0,127 0,169 0,303 0,180 0,162 0,113 0,200 0,134 0,200 0,168 0,130 0,117 0,186

ATI7 0,465 0,550 0,803 0,544 0,490 0,476 0,539 0,406 0,547 0,459 0,484 0,452 0,515

ATI8 0,483 0,515 0,772 0,527 0,473 0,439 0,503 0,424 0,526 0,426 0,468 0,432 0,501

ATI9 0,518 0,525 0,750 0,513 0,486 0,519 0,522 0,417 0,515 0,451 0,515 0,447 0,524

COE1 0,583 0,614 0,565 0,549 0,883 0,554 0,498 0,332 0,657 0,842 0,547 0,662 0,605

COE2 0,618 0,632 0,575 0,550 0,890 0,585 0,504 0,337 0,645 0,817 0,577 0,652 0,594

COE3 0,490 0,458 0,409 0,414 0,697 0,424 0,393 0,371 0,503 0,645 0,529 0,522 0,452

COE4 0,592 0,600 0,569 0,561 0,872 0,554 0,508 0,379 0,643 0,783 0,554 0,636 0,593

COE5 0,631 0,645 0,574 0,566 0,884 0,615 0,517 0,370 0,663 0,701 0,609 0,738 0,588

COE6 0,657 0,668 0,603 0,603 0,901 0,643 0,552 0,393 0,679 0,730 0,617 0,761 0,632

COE7 0,648 0,681 0,586 0,585 0,860 0,653 0,541 0,327 0,673 0,717 0,605 0,787 0,621

FIN1 0,784 0,676 0,550 0,512 0,621 0,910 0,523 0,368 0,677 0,587 0,710 0,645 0,709

FIN2 0,626 0,523 0,404 0,435 0,473 0,761 0,455 0,402 0,530 0,445 0,642 0,484 0,570

FIN3 0,762 0,665 0,537 0,525 0,614 0,896 0,547 0,391 0,668 0,590 0,709 0,627 0,698

FIN4 0,792 0,671 0,565 0,574 0,623 0,900 0,576 0,414 0,663 0,586 0,730 0,591 0,691

INT REC1 0,549 0,645 0,614 0,752 0,539 0,566 0,881 0,511 0,614 0,498 0,517 0,475 0,564

INT REC2 0,487 0,539 0,575 0,719 0,455 0,492 0,877 0,641 0,540 0,425 0,532 0,429 0,519

INT REC3 0,557 0,615 0,609 0,720 0,514 0,552 0,871 0,501 0,580 0,480 0,519 0,436 0,535

INT REC4 0,494 0,570 0,592 0,804 0,515 0,517 0,862 0,637 0,568 0,478 0,494 0,474 0,540

INT REC5 0,484 0,571 0,580 0,777 0,525 0,503 0,851 0,653 0,557 0,493 0,506 0,446 0,536

LEA1 0,461 0,508 0,506 0,671 0,432 0,481 0,712 0,908 0,506 0,395 0,523 0,409 0,513

LEA2 0,388 0,364 0,371 0,505 0,338 0,349 0,528 0,906 0,370 0,281 0,443 0,305 0,411

LEA3 0,409 0,393 0,397 0,551 0,353 0,384 0,579 0,927 0,403 0,309 0,480 0,350 0,451

PRO6 0,597 0,620 0,553 0,512 0,813 0,587 0,475 0,342 0,652 0,888 0,597 0,661 0,612

PRODS1 0,674 0,852 0,630 0,662 0,692 0,698 0,621 0,427 0,904 0,636 0,634 0,607 0,804

PRODS2 0,612 0,773 0,568 0,594 0,611 0,608 0,547 0,414 0,877 0,604 0,569 0,527 0,786

PRODS3 0,656 0,844 0,625 0,655 0,715 0,646 0,623 0,413 0,913 0,664 0,609 0,598 0,802

PRODS4 0,663 0,785 0,599 0,579 0,650 0,672 0,565 0,449 0,885 0,613 0,634 0,588 0,768

PROP1 0,591 0,630 0,570 0,541 0,824 0,603 0,498 0,301 0,654 0,903 0,553 0,663 0,628

PROP2 0,551 0,576 0,491 0,496 0,755 0,567 0,498 0,343 0,620 0,899 0,518 0,600 0,592

PROP3 0,560 0,590 0,504 0,513 0,770 0,566 0,498 0,320 0,621 0,898 0,502 0,616 0,578

PROP4 0,585 0,633 0,569 0,559 0,804 0,577 0,520 0,341 0,650 0,882 0,564 0,620 0,606

PROP5 0,471 0,492 0,398 0,404 0,653 0,484 0,408 0,298 0,525 0,833 0,438 0,562 0,508

RSC1 0,724 0,588 0,490 0,524 0,565 0,683 0,517 0,509 0,588 0,496 0,903 0,537 0,599

RSC2 0,694 0,578 0,509 0,535 0,588 0,645 0,516 0,499 0,558 0,511 0,888 0,545 0,558

RSC3 0,786 0,661 0,571 0,541 0,635 0,801 0,540 0,417 0,668 0,585 0,874 0,626 0,685

TRAB1 0,891 0,653 0,556 0,545 0,637 0,818 0,541 0,395 0,665 0,598 0,753 0,632 0,674

TRAB2 0,908 0,649 0,548 0,549 0,645 0,761 0,535 0,413 0,659 0,567 0,729 0,551 0,635

TRAB3 0,926 0,645 0,568 0,573 0,638 0,753 0,540 0,456 0,660 0,563 0,779 0,568 0,639

TRAD1 0,533 0,510 0,463 0,426 0,633 0,591 0,428 0,304 0,519 0,572 0,524 0,866 0,541

TRAD2 0,542 0,487 0,458 0,462 0,671 0,550 0,458 0,429 0,532 0,580 0,589 0,827 0,508

TRAD3 0,537 0,520 0,444 0,426 0,647 0,593 0,403 0,328 0,552 0,584 0,533 0,886 0,580

TRAD4 0,588 0,558 0,532 0,521 0,739 0,591 0,484 0,377 0,585 0,646 0,593 0,834 0,566

TRAD5 0,585 0,600 0,526 0,501 0,751 0,592 0,488 0,305 0,611 0,664 0,557 0,877 0,596

TRAD6 0,517 0,518 0,460 0,433 0,643 0,574 0,410 0,289 0,532 0,558 0,512 0,855 0,553

VISLI1 0,594 0,667 0,493 0,485 0,537 0,682 0,504 0,424 0,692 0,544 0,556 0,571 0,846

VISLI2 0,662 0,798 0,575 0,608 0,638 0,673 0,561 0,483 0,815 0,613 0,672 0,578 0,898

VISLI3 0,643 0,801 0,598 0,590 0,636 0,695 0,580 0,442 0,832 0,610 0,614 0,582 0,912

WOM1 0,568 0,656 0,663 0,907 0,608 0,534 0,801 0,576 0,637 0,535 0,552 0,503 0,573

WOM2 0,506 0,585 0,604 0,882 0,551 0,488 0,775 0,621 0,574 0,495 0,519 0,451 0,530

WOM3 0,568 0,660 0,664 0,931 0,580 0,553 0,785 0,578 0,652 0,520 0,550 0,497 0,605

WOM4 0,592 0,690 0,685 0,936 0,601 0,582 0,814 0,574 0,678 0,541 0,573 0,520 0,613
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APÊNDICE D - Carga Fatorial – Cross Loading – Rodada 02 

 

 

Amb Trab Apelo Em Atitude Boca a Boca Coerência Des Financ Int Recom Leal Decl Prod e Serv Propósito Resp Social Tradição Vis e Lider

APEL1 0,681 0,943 0,656 0,664 0,680 0,698 0,635 0,418 0,857 0,646 0,646 0,583 0,804

APEL2 0,674 0,948 0,625 0,652 0,671 0,705 0,623 0,451 0,850 0,628 0,661 0,576 0,808

APEL3 0,665 0,937 0,660 0,691 0,684 0,669 0,645 0,462 0,849 0,619 0,639 0,601 0,807

ATI1 0,557 0,621 0,795 0,685 0,605 0,543 0,649 0,415 0,612 0,568 0,531 0,525 0,575

ATI10 0,497 0,560 0,834 0,562 0,545 0,495 0,526 0,356 0,534 0,492 0,484 0,470 0,516

ATI11 0,498 0,565 0,827 0,597 0,536 0,463 0,568 0,406 0,541 0,482 0,482 0,446 0,513

ATI12 0,458 0,513 0,809 0,533 0,506 0,429 0,502 0,330 0,523 0,465 0,427 0,426 0,469

ATI13 0,319 0,367 0,617 0,412 0,385 0,265 0,361 0,385 0,358 0,291 0,372 0,289 0,301

ATI14 0,481 0,568 0,834 0,572 0,527 0,465 0,522 0,326 0,533 0,458 0,452 0,444 0,492

ATI15 0,460 0,517 0,818 0,562 0,505 0,424 0,501 0,346 0,499 0,416 0,429 0,416 0,449

ATI16 0,496 0,521 0,762 0,565 0,506 0,478 0,526 0,444 0,512 0,436 0,478 0,429 0,496

ATI17 0,514 0,560 0,770 0,540 0,511 0,524 0,507 0,328 0,542 0,491 0,467 0,455 0,520

ATI18 0,352 0,365 0,611 0,407 0,376 0,370 0,401 0,322 0,366 0,324 0,386 0,333 0,366

ATI19 0,487 0,555 0,837 0,561 0,506 0,467 0,502 0,300 0,527 0,448 0,446 0,443 0,483

ATI2 0,524 0,579 0,772 0,654 0,569 0,501 0,628 0,474 0,572 0,505 0,534 0,489 0,533

ATI20 0,489 0,567 0,845 0,575 0,528 0,482 0,544 0,309 0,541 0,466 0,436 0,454 0,499

ATI21 0,491 0,555 0,821 0,548 0,509 0,479 0,524 0,274 0,531 0,470 0,414 0,447 0,484

ATI22 0,489 0,527 0,819 0,533 0,499 0,485 0,525 0,283 0,529 0,461 0,443 0,452 0,484

ATI3 0,573 0,647 0,797 0,709 0,611 0,565 0,664 0,470 0,633 0,550 0,557 0,524 0,597

ATI4 0,499 0,584 0,855 0,609 0,535 0,494 0,591 0,412 0,547 0,484 0,495 0,459 0,520

ATI5 0,123 0,156 0,317 0,187 0,117 0,109 0,215 0,144 0,155 0,127 0,122 0,097 0,155

ATI6 0,127 0,169 0,302 0,180 0,162 0,113 0,195 0,134 0,202 0,168 0,130 0,117 0,186

ATI7 0,465 0,550 0,803 0,544 0,490 0,476 0,532 0,406 0,536 0,459 0,484 0,452 0,515

ATI8 0,483 0,515 0,772 0,527 0,473 0,439 0,495 0,424 0,519 0,426 0,468 0,432 0,501

ATI9 0,518 0,525 0,750 0,513 0,486 0,519 0,514 0,417 0,501 0,451 0,515 0,447 0,524

COE1 0,583 0,614 0,565 0,549 0,883 0,554 0,486 0,332 0,655 0,842 0,547 0,662 0,605

COE2 0,618 0,632 0,575 0,550 0,890 0,585 0,491 0,337 0,641 0,817 0,577 0,652 0,594

COE3 0,490 0,458 0,409 0,414 0,697 0,424 0,384 0,371 0,485 0,645 0,529 0,522 0,452

COE4 0,592 0,600 0,569 0,561 0,872 0,554 0,489 0,379 0,634 0,783 0,554 0,636 0,593

COE5 0,631 0,645 0,574 0,566 0,884 0,615 0,505 0,370 0,647 0,701 0,609 0,738 0,588

COE6 0,657 0,668 0,603 0,603 0,901 0,643 0,540 0,393 0,679 0,730 0,617 0,761 0,632

COE7 0,648 0,681 0,587 0,585 0,860 0,653 0,539 0,327 0,680 0,717 0,605 0,787 0,620

FIN1 0,784 0,676 0,550 0,512 0,621 0,910 0,523 0,368 0,662 0,587 0,710 0,645 0,709

FIN2 0,626 0,523 0,404 0,435 0,473 0,761 0,452 0,402 0,508 0,445 0,642 0,484 0,570

FIN3 0,762 0,665 0,537 0,525 0,614 0,896 0,543 0,391 0,648 0,590 0,709 0,627 0,698

FIN4 0,792 0,671 0,565 0,574 0,623 0,900 0,574 0,414 0,653 0,586 0,730 0,591 0,691

INT REC1 0,549 0,645 0,614 0,752 0,539 0,566 0,903 0,511 0,612 0,498 0,517 0,475 0,564

INT REC2 0,487 0,539 0,575 0,719 0,455 0,492 0,889 0,641 0,535 0,425 0,532 0,429 0,519

INT REC3 0,557 0,615 0,609 0,720 0,514 0,552 0,895 0,501 0,573 0,480 0,519 0,436 0,535

INT REC4 0,494 0,570 0,592 0,804 0,515 0,517 0,840 0,637 0,567 0,478 0,494 0,474 0,540

LEA1 0,461 0,508 0,506 0,671 0,432 0,481 0,683 0,908 0,487 0,395 0,523 0,409 0,513

LEA2 0,388 0,364 0,371 0,505 0,338 0,349 0,505 0,906 0,357 0,281 0,443 0,305 0,411

LEA3 0,409 0,393 0,397 0,551 0,353 0,384 0,553 0,927 0,388 0,309 0,480 0,350 0,451

PRO6 0,597 0,620 0,553 0,512 0,813 0,587 0,463 0,342 0,645 0,888 0,597 0,661 0,612

PRODS1 0,674 0,852 0,630 0,662 0,692 0,698 0,614 0,427 0,913 0,636 0,634 0,607 0,804

PRODS2 0,612 0,773 0,568 0,594 0,611 0,608 0,542 0,414 0,894 0,604 0,569 0,527 0,786

PRODS3 0,656 0,844 0,625 0,655 0,715 0,646 0,615 0,413 0,926 0,664 0,609 0,598 0,802

PROP1 0,591 0,630 0,570 0,541 0,824 0,603 0,488 0,301 0,649 0,903 0,553 0,663 0,628

PROP2 0,551 0,576 0,491 0,496 0,755 0,567 0,483 0,343 0,616 0,899 0,518 0,600 0,592

PROP3 0,561 0,590 0,504 0,513 0,770 0,566 0,485 0,320 0,613 0,898 0,502 0,616 0,578

PROP4 0,585 0,633 0,569 0,559 0,804 0,577 0,516 0,341 0,649 0,882 0,564 0,620 0,606

PROP5 0,471 0,492 0,398 0,404 0,653 0,484 0,393 0,298 0,514 0,833 0,438 0,562 0,508

RSC1 0,724 0,588 0,490 0,524 0,565 0,683 0,506 0,509 0,561 0,496 0,903 0,537 0,599

RSC2 0,694 0,578 0,509 0,535 0,588 0,645 0,505 0,499 0,545 0,511 0,888 0,545 0,558

RSC3 0,786 0,661 0,571 0,541 0,635 0,801 0,543 0,417 0,654 0,585 0,874 0,626 0,685

TRAB1 0,891 0,653 0,557 0,545 0,637 0,819 0,545 0,395 0,651 0,598 0,753 0,632 0,674

TRAB2 0,908 0,649 0,548 0,549 0,645 0,761 0,531 0,413 0,644 0,567 0,729 0,551 0,635

TRAB3 0,926 0,645 0,568 0,573 0,638 0,753 0,538 0,456 0,642 0,563 0,779 0,568 0,639

TRAD1 0,533 0,510 0,463 0,426 0,633 0,591 0,426 0,304 0,506 0,572 0,524 0,866 0,541

TRAD2 0,542 0,488 0,457 0,462 0,671 0,550 0,448 0,429 0,509 0,580 0,589 0,827 0,508

TRAD3 0,537 0,520 0,444 0,426 0,647 0,593 0,394 0,328 0,537 0,584 0,533 0,886 0,580

TRAD4 0,588 0,558 0,532 0,521 0,739 0,591 0,476 0,377 0,577 0,646 0,593 0,834 0,566

TRAD5 0,585 0,600 0,526 0,501 0,751 0,592 0,488 0,305 0,603 0,664 0,557 0,877 0,596

TRAD6 0,517 0,518 0,460 0,433 0,643 0,574 0,407 0,289 0,523 0,558 0,512 0,855 0,553

VISLI1 0,594 0,667 0,493 0,485 0,537 0,682 0,496 0,424 0,685 0,544 0,556 0,571 0,846

VISLI2 0,662 0,798 0,575 0,608 0,638 0,673 0,551 0,483 0,803 0,613 0,672 0,578 0,897

VISLI3 0,643 0,801 0,598 0,590 0,636 0,695 0,576 0,442 0,829 0,610 0,614 0,582 0,912

WOM1 0,568 0,656 0,663 0,907 0,608 0,534 0,775 0,576 0,644 0,535 0,552 0,503 0,573

WOM2 0,506 0,585 0,604 0,882 0,551 0,488 0,735 0,621 0,573 0,495 0,519 0,451 0,530

WOM3 0,568 0,660 0,664 0,931 0,580 0,553 0,778 0,578 0,658 0,520 0,550 0,497 0,605

WOM4 0,592 0,690 0,685 0,936 0,601 0,582 0,814 0,574 0,679 0,541 0,573 0,520 0,613
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