
Ação social de empresas não influencia compra 
 
Pesquisa revela que o consumidor brasileiro reage pouco ao apelo da responsabilidade social 
 
O consumidor brasileiro está muito interessado na atuação social das empresas, mas ainda não se 
baseia nisso na hora de ir às compras. 
 
Em uma pesquisa divulgada pelo Instituto Akatu Pelo Consumo Consciente e pelo Instituto Ethos 
na última semana, 77% dos entrevistados dizem ter interesse nas ações empresariais de 
responsabilidade social. Mas somente 12% já compraram produtos ou falaram bem de empresas 
que, na opinião deles, têm boa atuação social, e apenas 13% já puniram empresas que eles 
consideram não ter responsabilidade social. 
 
Para o presidente do Instituto Akatu, Hélio Mattar, ainda falta informação sobre esse assunto para 
o consumidor. "A expectativa dos entrevistados é muito maior do que a percepção dos resultados 
[da atuação social das empresas]", diz. 
 
Também existe uma parcela da população que desconfia da divulgação das ações de 
responsabilidade social por parte das empresas. Mattar diz que, quando perguntados se as 
empresas divulgam suas ações com honestidade e veracidade, 51% dos entrevistados 
discordaram. "É preciso que a informação sobre responsabilidade social seja mais estruturada e 
que as pessoas possam distinguir empresas com valores éticos das que manipulam sua imagem", 
afirma. 
 
Quando comparados aos consumidores no resto do mundo, os brasileiros se mostraram mais 
"generosos" com as grandes empresas. Enquanto aqui 57% aprovam as ações sociais dessas 
companhias, somente 37% dos entrevistados de países desenvolvidos e 53% dos países em 
desenvolvimento têm a mesma opinião. 
 
A evolução dos números no tempo revela também que o consumidor brasileiro ainda tem opiniões 
oscilantes sobre a questão. "Esse é um movimento novo, que ainda não foi internalizado por 
todos", diz Mattar. 
 
A pesquisa entrevistou 800 pessoas entre 18 e 69 anos nas regiões metropolitanas de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife e Brasília, com dados 
coletados em 2005 e 2006 pela Market Analysis Brasil. Os dados internacionais são de uma 
pesquisa do instituto GlobeScan.  
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 29 mar. 2008, Caderno Vitrine, p. 8. 


