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Não basta fazer, tem que 
comunicar. As empresas que 
investem em patrocínio e 
apóiam diversos tipos de ini-
ciativas — ambientais, sociais, 
culturais e esportivas — estão 
direcionando uma fatia maior do 
dinheiro destinado aos projetos 
para a divulgação dessas ações. 
Em 2007, 17% do valor investido 
ia para comunicação. Neste ano, 
o número saltou para 25%.

Em contrapartida, o per-
centual destinado à realização 
dos projetos caiu de 59% para 
49% (ver gráfico). Mas sem 
comprometer a qualidade das 
ações realizadas, nem dimi-
nuir os valores investidos nos 
projetos. Muito pelo contrário, 
garante Yacoff Sarkovas, presi-
dente da Significa, agência res-
ponsável pela pesquisa Atitude 
de Marca nas Maiores Empre-
sas. O estudo foi apresentado 
na semana passada, em São 
Paulo, durante a sexta edição 
do seminário Com:Atitude. 

“O dinheiro da comunicação 
não é tirado dos projetos. O 
investimento cresce como um 
todo e, quanto mais a empre-
sa investe em ativação, mais 

Cresce verba para 
comunicar ações sociais 
Pesquisa mostra que empresas estão investindo 
mais na divulgação dos projetos que apóiam  
Andrea Martins

resultados ela tem”, declara 
Sarkovas.  Especial ista em 
atitude de marca, ele lembra 
que, ao divulgar o apoio às 
ações socioambientais ou ou-
tros tipos de causas, as marcas 
assumem um compromisso. 
“O consumidor valoriza a co-
municação socioambiental da 
marca. Ela se compromete e 
pode ser cobrada. Se a ação for 
só promocional, a empresa vai 
dar um tiro no pé e ser punida. 
Já se fizer de maneira adequa-
da, vai ser bem percebida pelo 
público”, afirma.

A pesquisa abordou um uni-
verso de 900 empresas: as 500 
do ranking de melhores e maio-
res e as 100 maiores do setor 
financeiro, segundo a revista 
Exame, mais os 300 maiores 
anunciantes do ranking Agên-
cias & Anunciantes, de Meio 
& Mensagem. Dessas, 83 com-
panhias de todos os setores da 
economia foram entrevistadas 
em profundidade. 

Os valores investidos em pro-
jetos socioambientais ou esporti-
vos não foram divulgados, mas o 
estudo mostra que o percentual 
da verba de comunicação des-

tinado às ações de atitude de 
marca representa 18% do total, 
ficando atrás de publicidade 
(40%) e promoção (20%). 

Outro dado indica que 52% 
das companhias afirmam ter 
investido mais em atitude de 
marca neste ano que em 2007. 
“Há 20 anos, os investimentos 
nesta área não passavam de 
4%. Hoje, cada vez mais, os 
anúncios não são de produtos 
e sim do que as empresas fa-
zem”, diz Sarkovas. Os resul-
tados de investir em atitude de 
marca são positivos para 72% 
das empresas entrevistadas. 
No ano passado, 74% tinham 
essa opinião.

Mais e melhor
Outro estudo divulgado no 

seminário analisou a percepção 
do consumidor sobre as atitu-
des das marcas. Foram entre-
vistadas 350 pessoas de ambos 
os sexos, com idades entre 18 
e 55 anos, das classes A, B e C. 
Segundo análise do presidente 
da Significa, o público não é 
ingênuo e tem consciência de 
que há objetivos empresariais 
nos patrocínios esportivos e 

Com frases de efeito e teorias 
sobre a sociedade moderna, o fi-
lósofo francês Gilles Lipovetsky 
abriu o Com:Atitude. No painel, ele 
definiu algumas das características 
do que chama de hiperconsumidor. 
Trata-se de um ser individualista, 
nômade e imprevisível. “De um 
lado, quer produtos gratuitos, como 
jornais na internet, e fazer downlo-
ad de músicas na rede. De outro, 
tem fascínio por marcas de luxo. 
É uma bipolarização. Os extremos 
convivem no hiperconsumo”, des-
taca Lipovetsky, especialista em 
mercado de luxo, professor da Uni-
versidade de Grenoble e autor de 
livros como A Era do Vazio, O Luxo 
Eterno e O Império do Efêmero.

Segundo o estudioso, as marcas 
têm mais peso para o neoconsumi-
dor que os produtos. Mas se engana 
quem acredita na fidelidade de quem 
consome. “Na sociedade do hiper- Lipovetsky: consumidor bipolar
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“O consumo funciona como um doping”  
consumo, de um lado temos a infide-
lidade do consumidor com as marcas 
— a mudança traz prazer. Ao mesmo 
tempo, atualmente há um verdadeiro 
culto às marcas”, diz, destacando a ne-
cessidade do marketing de se adaptar 
a essas duas realidades simultâneas. 
“As marcas têm de adotar estratégias 
de sedução. O hiperconsumidor não 
compra só um produto: adquire um 
sonho, experiências emocionais.” 

Na opinião de Lipovetsky, a faci-
lidade de comprar qualquer produto 
em qualquer lugar e a qualquer hora 
do dia, principalmente pela internet, 
estimula o consumo frenético, além 
de servir como paliativo aos proble-
mas amorosos ou profissionais do 
dia-a-dia. “É um consolo para nossa 
miséria cotidiana. Há algo de terapêu-
tico na bulimia do consumo”, filosofa.

A tecnologia e os novos meios 
de comunicação também criaram a 
figura de um hiperconsumidor mais 

atuante, que desconfia, fala das 
marcas em blogs e se comunica 
com outros consumidores, desa-
fiando o marketing tradicional. “A 
criatividade na comunicação não 
consiste só em criar propagandas 
originais para espectadores passi-
vos. É necessário criar interativi-
dade, algo que leve o consumidor a 
participar. Isso é o futuro”, dispara. 

A boa notícia, segundo o es-
pecialista, é que o hiperconsumi-
dor também aposta na cultura do 
bem-estar e na qualidade de vida, 
buscando produtos que respeitem 
o meio ambiente tragam consigo 
valores éticos. “É preciso parar de 
‘diabolizar’ o mundo do consumo. 
O individualismo que o acompanha 
não zera os valores. O marketing 
deve levar em conta essa transfor-
mação cultural e ver que a dimensão 
ética pode ser um diferencial da  
marca”, finaliza.               (AM)

Relação das parcelas de custos das atitudes de marcas

Divisão da verba de comunicação por ferramentas

Fonte: Pesquisa Atitude de Marca nas Melhores Empresas do Brasil

nos apoios às causas sociais 
ou culturais. 

Entretanto, apenas 5% dos 
entrevistados se lembraram de 
ações consideradas ruins, por 
falta de credibilidade, dema-
gogia ou autopromoção. “As 
pessoas querem que as marcas 
façam mais e melhor. A em-

presa que faz o que se espera 
não ganha nada: ela deixa de 
perder”, analisa Sarkovas. Para 
ele, o consumidor recompensa 
quem é proativo. “As pessoas 
estão mais predispostas até 
a pagar mais por uma marca 
que age de acordo com suas 
aspirações”, garante.
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