
Empresas que investem em RSE são bem aceitas  

A Market Analysis, instituto de pesquisa e opinião pública, apresentou os resultados da 
pesquisa ''Responsabilidade Social das Empresas - Percepção do Consumidor Brasileiro'', em 
parceria com o Instituto Akatu de Responsabilidade Social e o Instituto Ethos de Empresas e 
Responsabilidade Social.  

O estudo analisou a evolução da percepção dos consumidores sobre o papel das corporações 
na sociedade e suas expectativas em relação aos impactos sociais e ambientais produzidos por 
elas. Os dados se integram ao levantamento global feito em mais de 20 países sob a 
coordenação do Instituto GlobeScan. 

De acordo com a pesquisa, o interesse do brasileiro por ações de responsabilidade social se 
manteve estável nos últimos cinco anos. Segundo o estudo, o consumidor valoriza a parceria 
de empresas com ONGs, e sabe que tem o poder de influenciar as companhias.  

É visível também que a larga maioria de líderes e formadores de opinião (65%) é ativa em 
debater este comportamento das corporações, em proporção bastante maior que a média da 
população (41%). Entre as áreas sociais que as instituições podem contribuir, os brasileiros 
elegeram o setor de saúde (28%) e educação (22%) como prioritárias para a melhoria da 
comunidade. 

Segundo Fabian Echegaray, diretor da Market Analysis, foi constatado também que os 
consumidores de países desenvolvidos tendem a avaliar o desempenho de Responsabilidade 
Social das Empresas (RSE) de forma mais crítica, enquanto os países em desenvolvimento têm 
uma visão mais positiva. ''O consumidor brasileiro se sobressai como mais atento ao que 
ocorre na esfera corporativa se comparado à América Latina e também em relação a algumas 
sociedades mais desenvolvidas'', afirma Echegaray. ''Uma hipótese é a tendência a haver 
maior interesse pela ação das empresas em países onde o Estado tem se revelado como 
indutor do desenvolvimento econômico e do bem-estar social'', conclui. 

Embora a visão do brasileiro seja positiva, o estudo também faz um alerta para a 
desinformação do consumidor e os sinais de seu ceticismo em relação à atuação das empresas 
empenhadas nas ações de Responsabilidade Social. ''Existe uma alta expectativa quanto ao 
tema e uma associação positiva a um papel social'', avalia o diretor da Market Analysis. 
''Porém, a pesquisa indica a desconfiança da população sobre o engajamento das companhias, 
que as realizam e desenvolvem como ações de marketing, em busca da melhoria de sua 
imagem junto ao consumidor'', afirma. 
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