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brasileiro tem interesse nas
ações de responsabilidade

social e ambiental das empre-
sas, porém, possui um crescen-
te ceticismo em relação à con-
cretização das iniciativas, com
a desconfiança de que tenham
uma motivação baseada apenas
em marketing. Estas são algu-
mas das principais conclusões
da pesquisa "Responsabilidade
Social das Empresas - Percepção
do Consumidor Brasileiro", rea-
lizada pelo Instituto Ethos, em
parceria com o Instituto Akatu
(ver tabela).

O relatório apresenta as prin-
cipais conclusões das pesquisas
realizadas em 2006 e 2007. Os
índices se integram ao levanta-
mento global realizado em mais
de 20 países sob a coordenação
do instituto GlobeScan. O levan-
tamento mundial teve início em
1999. No entanto, o Brasil come-
çou a ser estudado sistematica-
mente a partir do ano 2000.

A coleta dos dados, realizada
pela Market Analysis, teve como
finalidade monitorar as percep-
ções dos consumidores diante
da questão da responsabilidade
social das empresas. Foram en-
trevistados 800 consumidores,
com idade entre 18 e 69 anos,
residentes em São Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte, Porto

Alegre, Curitiba, Salvador, Re-
cife e Brasília.

A pesquisa revela que 77%
dos entrevistados declararam
ter muito interesse em saber co-
mo as empresas tentam ser so-
cialmente responsáveis. No en-
tanto, conforme uma pesquisa
da Market Analysis/Globescan,
apresentada na Conferência
Ethos de 2006, 82% dos brasi-
leiros concordam que a maioria
das empresas que tenta ser so-
cialmente responsável o faz pa-
ra melhorar a própria imagem.
Ainda, conforme pesquisa do
Ibope de 2007, 46% concorda-
ram com a afirmativa de que
as marcas que fazem algo pelo
meio ambiente e pela sociedade
realizam ações somente com a
finalidade de ações de marke-
ting. Segundo a pesquisa, estas
razões podem ser as possíveis
explicações para a queda de
engajamento da população e o

aumento de seu ceticismo,
"Os dados informam que o

consumidor mantém o interes-
se por iniciativas de responsa-
bilidade, mas as enxerga com
desconfiança. O grande desafio
é que as empresas façam práti-
cas consistentes aliadas aos va-
lores éticos. Pois com o passar
do tempo, práticas contrárias
ficarão cada vez mais claras pa-
ra o consumidor e, conseqüen-
temente, prejudiciais às em-
presas", explica Hélio Mattar,
diretor-presidente do Instituto
Akatu.

Os dados também revelam
que 40% das pessoas debatem o
comportamento das empresas,
percentual inferior aos 53% en-
tre 2000 e 2002. Sendo assim,
premia ou pune menos as insti-
tuições. O percentual de consu-
midores que pensaram em "pre-
miar empresas" socialmente
responsáveis, isto é, comprando

seus produtos ou falando bem
da instituição, caiu de 39% em
2000, para 28% em 2004 e pa-
ra 24% em 2007. E, ao mesmo
tempo, no caso das "premia-
ções" (falar bem e adquirir seus
produtos) diminuiu de 35% em
2000, para 23% em 2004 e para
27% em 2007.

Também se observou o per-
fil que é chamado de "interesse
desinformado", isto é, 51% dos
consumidores reagem de ma-
neira "empolgada", mostrando
grande interesse pelo assun-
to, mas sem base informativa.
Neste caso, os formadores ou
líderes de opinião configuram-
se em um segmento de pessoas
mais bem informadas e que so-
bressaem-se na discussão de as-
suntos na sociedade. Segundo a
pesquisa, 65% dos formadores
de opinião debateram o com-
portamento das empresas con-
tra 41% da população em geral.
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