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Unido, República Tcheca, Rússia, Suécia, 
Suíça, Tailândia, Taiwan, Turquia e Vie-
tnã. A margem de erro da pesquisa é de 
4%, para mais ou para menos.

do espectro global, aponta a Nielsen, os 
europeus são os mais céticos acerca do que 
ouvem de outras pessoas, particularmente 
na Dinamarca (62%) e Itália (64%).

“A indústria publicitária precisa 
melhorar a comunicação do seu valor 
para os consumidores. Nos mercados 
em desenvolvimento a propaganda é 
vista como uma fonte útil de informação, 
mas isso não acontece nos países mais 
desenvolvidos, onde já existem informa-
ções demais”, disse Jonathan Carson, do 
serviço Nielsen BuzzMetrics.

A mídia gerada por consumidores e os 
sites de marca merecem a confiança de 
mais de 50% dos pesquisados. No fim da 
lista, com menos de 35%, estão banners, 
propaganda de busca e mensagens de 
texto via celular. Os latino-americanos 
são os que mais acreditam em banners e 
celulares; os europeus novamente são os 
mais céticos. “O fator positivo sobre os 
novos canais digitais, na comparação com 
a mídia tradicional, é que eles permitem 
um alcance bastante alto a um custo mui-
to baixo. É uma tentação abusar disso”, 
observou Carson.

Mercados pesquisados
Da América Latina, os países incluídos 

na Global Online Consumer Study foram 
Argentina, Brasil, Chile e México. Os 43 
restantes são: África do Sul, Alemanha, 
Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, China, 
Cingapura, Dinamarca, Egito, Emirados 
Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, 
Estônia, Filipinas, Finlândia, França, Gré-
cia, Holanda, Hong Kong, Hungria, Índia, 
Indonésia, Irlanda, Itália, Japão, Coréia do 
Sul, Letônia, Lituânia, Malásia, Noruega, 
Nova Zelândia, Polônia, Portugal, Reino 

Variações regionais
No geral, os resultados recentes in-

dicam que brasileiros e filipinos são os 
que mais acreditam em todas as formas 
de propaganda (empatados em 67%), e 
que os mais céticos são os dinamarque-
ses (apenas 28%), seguidos por italia-
nos (32%), lituanos (34%) e alemães 
(35%).

Outra constatação é que, apesar de 
novas plataformas como a internet esta-
rem começando a alcançar mídias mais 
antigas em termos de receita publicitária, 
os canais tradicionais continuam mere-
cendo a credibilidade dos consumidores, 
em maior grau na América Latina e com 
pior desempenho na Europa Oriental, no 
Oriente Médio e na África (ver tabela). 

As recomendações entre consumidores 
continuam imbatíveis, como já citado. Por 
outro lado, a Nielsen verificou “diferenças 
nacionais e regionais significativas” em 
relação a outros canais. A propaganda 
boca a boca, por exemplo, gera níveis 
consideráveis de credibilidade na maior 
parte da Ásia/Pacífico, que abriga seis dos 
Top 10 mercados que mais confiam em 
“recomendações dos consumidores” (93% 
em Hong Kong, 91% em Taiwan e 89% na 
Indonésia). Da América Latina, apenas o 
México consta dessa lista (ver tabela). 

Também há grandes variações sobre a 
confiança na opinião de outros consumi-
dores postadas na internet (61% no geral). 
Os escores mais altos são da América do 
Norte e Ásia (66% e 62%, respectivamen-
te). Nos mercados individuais, as opiniões 
postadas em canais como blogs têm maior 
credibilidade na Coréia do Sul (81%) e em 
Taiwan (76%). O nível mais baixo, de 35%, 
foi registrado na Finlândia. Do outro lado 

Apesar da multiplicação incessante de 
plataformas de propaganda, a esmagadora 
maioria dos consumidores globais (78%) 
confia mesmo é na informação de outras 
pessoas na hora da decisão de compra. Os 
jornais vêm em seguida (63%), deixando 
para trás alternativas como sites de marca 
(60%), revistas (56%), TV (56%) e rádio 
(54%). As fontes de menor credibilidade 
são banners na internet e mensagens de 
texto em celulares (respectivamente 26% 
e 18%), segundo a mais recente pesquisa 
Global Online Consumer Study, realizada 
em abril e publicada na semana passada 
pela Nielsen Co.

“Os anunciantes de todo o mundo 
agora conseguem alcançar o público com 
essa gama cada vez mais diversa de pla-
taformas de mídia. Apesar disso, a reco-
mendação de outros indivíduos continua 
sendo a fonte de informação de maior 
credibilidade quando os consumidores 
resolvem quais produtos e serviços com-
prar. E, apesar de as novas tecnologias 
de mídia terem um papel ‘globalizador’ 
da sociedade, várias decisões de compra 
ainda são baseadas em atitudes nacionais 
e culturais muito fortes”, disse David Mc-
Callum, diretor administrativo global da 
divisão Customized Research Services da 
Nielsen. Ele manda um alerta sobre o po-
der negativo da propaganda boca a boca: 
“Uma vez que nada viaja mais rápido do 
que as más notícias — os relatos de más 
experiências com serviços superam os de 
boas experiências na proporção de 5:1 —, 
é importante destacar a relevância de um 
serviço de atendimento responsável e de 
alta qualidade”.

Conduzido duas vezes por ano com 
26.486 usuários da internet de 47 países 
de quatro regiões (Europa, Ásia/Pacífico, 
Américas e Oriente Médio), o estudo in-
vestiga as atitudes dos consumidores em 
relação a 13 tipos de propaganda, desde 
as convencionais (jornal, TV) até as mais 
novas (sites de marcas e de conteúdo ge-
rado por consumidores, por exemplo).

O poder do boca-a-boca
Pesquisa da Nielsen revela as fontes de propaganda mais confiáveis em 47 países, entre eles o Brasil

Quem confia na  
propaganda em geral?

(% média de consumidores por país)

Filipinas 67

Brasil 67

México 66

África do Sul 64

Taiwan 63

Emirados Árabes Unidos 62

Indonésia 61

Vietnã 60

Chile 59

Hong Kong 59

Índia 58

Cingapura 56

Malásia 56

Holanda 56

EUA 55

Argentina 55

Egito 55

Canadá 53

Portugal 53

Irlanda 51

Quem confia em banners? *

(% média de consumidores por região)

América Latina 52

Europa Oriental, Oriente Médio e 

África
28

América do Norte 26

Ásia/Pacífico 24

Europa 19

Média global 26
*confia “completamente” ou “parcialmente”

Quem confia em celulares? *

(% média de consumidores por região)

América Latina 28

América do Norte 21

Europa Oriental, Oriente Médio e 

África
18

Ásia/Pacífico 17

Europa 12

Média global 18
*mensagens de texto

Quem confia em blogs? *

(% média de consumidores por região/país)

América do Norte 66

Ásia/Pacífico 62

Europa 59

Europa Oriental, Oriente Médio e 

África
57

América Latina 53

Média global 61

País %

Coréia do Sul 81

Taiwan 76

Índia 73

Filipinas 72

Polônia 72

França 71

EUA 66

Irlanda 66

Hungria 66

Emirados Árabes Unidos 66
*ou mídia gerada por consumidores

Quem confia em jornal?

(% média de consumidores por região/país)

América Latina 81

América do Norte 73

Ásia/Pacífico 63

Europa 53

Europa Oriental, Oriente Médio e 

África (EEMEA)
50

Média global 63

Por país %

Filipinas 85

África do Sul 84

Emirados Árabes Unidos 84

Brasil 83

México 81

Cingapura 81

Malásia 81

Japão 81

Chile 78

Holanda 78

Quem confia no boca-a-boca?

(% média de consumidores por país)

Hong Kong 93

Taiwan 91

Indonésia 89

Índia 87

Coréia do Sul 87

Filipinas 86

Irlanda 84

México 84

Emirados Árabes Unidos 84

Nova Zelândia 83

Fontes mais confiáveis  
de propaganda

%

Recomendação de consumidores 

(boca a boca)
78

Jornal 63

Opções postadas  

por consumidores online 
61

Sites de marca 60

Revistas 56

TV 56

Rádio 54

E-mail solicitado 49

Patrocínio de marca 49

Comercial de cinema 38

Portal de busca 34

Banner 26

Telefone celular  

(mensagem de texto)
18

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem,  São Paulo, ano 29, n. 1281, 22 out 2007. Internacional, p. 46.




