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O desafio imposto 
pelas fake news
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As fake news podem causar 

danos às empresas, minando 

a confiança dos 

consumidores e criando uma 

atmosfera de insegurança.

Elas afetaram a política de 

diversos países de maneira 

similar, como nas recentes 

eleições no Brasil e nos EUA.



Anatomia das fake news: por que viralizam? 
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Fake 
news

Causam surpresa, 

medo e desgosto

Mais bombásticas e 

inusitadas do 

que as notícias reais

Reforçam um viés 

já existente

Mesmo gerando alguma 

desconfiança, não são 

verificadas antes de serem 

compartilhadas

Fake news são 

70% 
mais compartilhadas do 

que 

notícias verdadeiras*
*segundo estudo publicado por 

pesquisadores do MIT na revista Science, 

em março de 2018



Detectando notícias falsas
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Principais assuntos

Principais fontes

Política Saúde Dinheiro fácil

WhatsApp

App de 

comunicação 

mais usado 

no Brasil

Páginas Web

Acesso direto 

aos sites

Facebook

Rede social

mais usada 

no Brasil –

130 milhões

Conteúdo 

rapidamente 

espalhado

Tom alarmante ou 

sensacionalista

Solicitação de 

compartilhamento

Principais características

• Conteúdo publicado em sites 

com nomes parecidos com os 

de veículos renomados.

• Manchetes chamativas

• Frases com palavras escritas em 

letras maiúscula e/ou com 

pontos de exclamação

• “Notícias” não são assinadas

• Fontes inexistentes ou 

duvidosas
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As empresas em si 

normalmente não são 

alvos preferenciais, mas 

a velocidade de 

multiplicação das fake
news e os ruídos 

subsequentes são 

desafios para a gestão 

da reputação 

corporativa.



Casos de fake news afetando empresas 
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• Em 2017, passou a ser difundido pelo 
WhatsApp que cosméticos da rede 
espanhola de supermercados Mercadona
poderiam causar câncer.

• A mensagem dizia que o Ministério da 
Saúde pediu a retirada de 11 cremes 
corporais do mercado, para que suas 
fórmulas fossem readequada às normas.

• O fato aconteceu em 2012, mas foi 
distorcido e virou uma fake news ao dizer
que os cremes eram um risco à saúde.

• A Mercadona explicou, em 2012, que 
decidiu voluntariamente retirar de 
circulação todos os cremes com a 
fórmula antiga, além de trocar os 
produtos já adquiridos por clientes.

• As ações da Avon dispararam quase 
20% em 2015, quando a empresa 
recebeu uma suposta proposta de 
compra de US$ 8.2 milhões feita por 
uma empresa que não existe.

• Apesar da PTG Capital Partners ter 
encaminhado um comunicado a SEC, a 
Avon teve que explicar que não recebeu 
proposta alguma.

• “A Avon informa que não recebeu 
nenhuma oferta ou outra comunicação 
da dita entidade e não pode confirmar 
que tal empresa exista”, informou a 
companhia.

• A Monsanto foi alvo de uma notícia 
falsa em 2016, quando cientistas 
argentinos relacionaram casos de 
microcefalia em bebês, até então 
ligados ao zika vírus, com um larvicida
que seria produzido pela empresa.

• Contudo, o Pyriproxyfen não é 
produzido ou comercializado pela 
empresa. Além disso, sua relação com a 
microcefalia não foi confirmada.

• A Monsanto encorajou os funcionários a 
usarem as redes sociais para dizer que 
trabalhavam na empresa e que a 
informação era um boato, o que foi 
motivo de orgulho para os 
colaboradores.

Mercadona Avon Monsanto
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Similar à tendência

mundial, no Brasil as 

empresas também não 

são os alvos preferenciais 

de fake news – a 

referência normalmente é 

indireta, dentro de um 

contexto mais genérico 

como questões políticas 

ou ligadas à área da 

saúde. 



Número de notícias falsas 
detectadas no segundo 
trimestre de 2018

4,8 
milhões*
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Tendência: a 
disseminação de 
fake news vai piorar?

*Segundo dados da 5ª edição do Relatório da Segurança Digital 

no Brasil, publicado pelo dfndr lab



A nova realidade
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Reação das mídias sociais

Intenso monitoramento das plataformas

Investimento substancias para impedir a 

disseminação de fake news

Reação das empresas

Comunicação mais clara e transparente

Estar na vanguarda da estratégia de 

comunicação para minimizar o impacto 

(mapeamento, monitoramento, preparação 

de planos de contingência)
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“Joke’s on You”: 

transformando uma 

brincadeira digital 

maldosa em uma 

vantagem

(mas nem sempre 

isso é possível)

Brunswick Review  

The Crisis Issue

(Issue 17 | 2019)



Algumas recomendações
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Estratégia de comunicação robusta: saber onde as conversas acontecem, 

entender a sua dinâmica e ter voz ativa quando e onde sua empresa 

considerar relevante, com foco e objetivos definidos
1

Mapear continuamente os riscos e assuntos de maior relevância para 

sua empresa2

Utilizar as plataformas digitais não só como um meio de engajamento, 

mas também para monitorar e analisar o que falam sobre a sua 

empresa
4

Ter clareza e consistência em seus valores e no modo 

de se comunicar3
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