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Produtos ecologicamente corretos, investimentos em projetos sociais, políticas de incentivo aos 
funcionários da companhia. Sim, há brasileiros atentos a esses fatores na hora de avaliar a 
imagem de uma empresa. Juntos, os interessados em conhecer e debater essas ações de 
Responsalibilidade Social das Empresas (RSE) representam 41% da população e, se forem 
focados os consumidores que são líderes e formadores de opinião, esse número pula para 
65%.  

Entretanto, se uma instituição direciona suas ações apenas como estratégias de marketing e 
não como políticas de responsabilidade social efetivas, o sucesso de sua imagem institucional 
não é garantido, pois esses consumidores também sabem desconfiar. E desconfiam bastante, 
de acordo com dados da pesquisa "Responsabilidade Social das Empresas - Percepção do 
Consumidor Brasileiro", realizada pela Market Analysis em parceria com o Instituto Akatu de 
Responsabilidade Social e o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social.  

Para Fabian Echegaray, diretor da Market Analysis, a análise da evolução do interesse e da 
expectativa dos consumidores sobre o papel das empresas na sociedade aponta dois 
movimentos que, em um primeiro momento, aparentam contradição. Ao mesmo tempo em 
que os consumidores estão mantendo uma visão positiva sobre a RSE, eles estão depositando 
menos confiança nas ações e no engajamento efetivo dessas instituições.  

De acordo com Echegaray, existe uma espécie de 'corrida' desenfreada das empresas pela 
conquista de um rótulo de socialmente responsável. “Temos o exemplo de uma universidade 
que fez um outdoor dizendo que oferecia 25% de desconto na matrícula de seus cursos e que 
isso era exemplo de responsabilidade social”, diz. “Esses casos esvaziam o conceito do que é 
RSE, que passou a ser utilizado como um 'coringa' nas estratégias de marketing”, avalia. Essas 
ações agressivas, explica o executivo, dão a idéia de que hoje qualquer coisa pode ser 
responsabilidade social”, completa.  

Sem foco 

Para Echegaray, uma das origens desse equívoco e da desconfiança dos consumidores pode 
estar na crise do modelo de comunicação dessas empresas. “Há uma ineficiência na 
transmissão dessas ações aos consumidores, a qual faz perder o foco da questão”, assinala. 
Para o diretor, deve haver uma harmonia entre os princípios éticos das corporações e suas 



ações tomadas. “Não adianta uma empresa desenvolver uma ação social e ao mesmo tempo 
vender produtos que agridem o meio ambiente”, pondera.  

Segundo o estudo, parcerias estabelecidas com ONGs são bem vistas e funcionam como 
feedback para os consumidores. “Essas organizações desenvolvem o papel de avalistas das 
ações, pois a crise de confiança do consumidor exige esse retorno”, defende Echegaray.  

Esse interesse do consumidor brasileiro em conhecer e avaliar o desempenho da RSE não 
reflete, porém, em uma mudança de atitude ou de comportamento, algo que ocorre na 
Europa, por exemplo, onde a população tem uma visão mais crítica do processo e, muitas 
vezes, opta por não adquirir um produto ou um serviço que não satisfaça os preceitos da 
sustentabilidade. Mesmo assim, "o consumidor brasileiro se sobressai como mais atento ao 
que ocorre na esfera corporativa se comparado à América Latina”, sublinha.  

Ranking sustentável  

Um dos pontos destacados pelo diretor da Market Analysis é a mudança na classificação dos 
setores considerados prioritários para as empresas investirem em projetos. Se em 2002 a 
saúde ocupava o quarto lugar nesse ranking das prioridades, hoje ela ocupa a dianteira (28%), 
seguida da educação (22%).  

Já a importância das ações para o combate a pobreza, focadas aqui pelo viés da filantropia, 
desceu do primeiro lugar, em 2002, para a quarta posição, devido, em grande parte, ao 
aumento dos investimentos governamentais em ações assistenciais para mitigar a miséria. 
“Isso significa que o público está aberto para mudar sua visão conforme a conjuntura política-
econômica do momento”, interpreta o diretor.  

Para a elaboração da pesquisa, foram consultados 800 consumidores entre 18 e 69 anos, com 
entrevistas presenciais em seus domicílios nas oito principais capitais do país: São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife e Brasília. 
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