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Se ainda há resistência ao protocolo de Kyoto, é melhor mudar de opinião já, A pesquisa 
"Climate change", promovida pelo Havas Digital em nove países (Estados Unidos, Inglaterra, 
Espanha, China, Brasil, França, índia e México), comprova que 90% dos consumidores estão 
sendo seletivos na hora de adquirir marcas, produtos e serviços que não estejam 
publicamente engajados com a chamada responsabilidade ambiental. A amostra (ver tabela) 
quantitativa envolveu 11 mil entrevistas online realizadas em setembro do ano passado sobre 
200 marcas notórias nos mercados selecionados. 
 
Segundo o executivo André Zimmermann, diretor geral da Media Contacts e da Mobext no 
Brasil, ambas do Havas Digital, a parte qualitativa do estudo envolveu 18 grupos de 
discussão. "Os consumidores desses países representam 53% dos usuários mundiais de 
internet", disse. 
 
O levantamento revela que 97% dos brasileiros estão convictos de que alterações climáticas 
"vão afetar diretamente a eles e às suas famílias e que, para resolver o problema, precisarão 
modificar a forma como vivem". "Não há dúvida de que os brasileiros estão mais preocupados 
com os impactos relativos às agressões à natureza. A pesquisa mostra que a tendência é de 
adequação à nova realidade e, entre as medidas, comprar produtos de empresas 
compromissadas com a ecologia", argumentou Zimmermann, acrescentando que os 
brasileiros acreditam que os segmentos de mídia e telecomunicações "são percebidos como 
os que menos prejudicam o meio ambiente". 
 
A razão não é explícita, afinal tantas queimadas nas florestas tropicais e liberação de licenças 
para construção de hidrelétricas depois, quatro em cada 10 brasileiros acreditam que o 
governo "está empenhado em combater as mudanças climáticas". Os brasileiros também 
veem o setor de óleo e combustíveis como o que mais prejudica o meio ambiente. Em 2009, 
38% dos brasileiros ouvidos na pesquisa do Havas Digital estão propensos a elevar seus 
tíquetes de compras para terem produtos das chamadas empresas "verdes". "91% dos 
brasileiros preferem comprar de empresas que estão tentando reduzir sua contribuição para o 
aquecimento global". 
 
O "Climate change" fez divisão dos consumidores em três grupos: os Eco-Indiferentes, 
aqueles que não assumem responsabilidades para a melhoria ambiental; os Eco-Atentos são 
iniciados na temática e demonstram estranheza com relapsos, temendo as conseqüências 
desse tipo de comportamento; e os Eco-Engajados, que investem tempo para participar de 
ações de ONGs focadas no trabalho de preservação. 
 
Cerca de 80% dos entrevistados estão nos blocos dos Atentos ou Engajados. Com 58%, o 
Brasil é o País com maior proporção mundial de Engajados. O México tem 56%, a índia 50%, 
a Inglaterra 17% e a Alemanha 15%. O Brasil também possui a menor proporção de 
Indiferentes, com um volume de 6% da amostra. "A pesquisa mostra que só as empresas 
que conseguirem transmitir, de forma legítima, seus esforços em reduzir os impactos 
ambientais, construirão relacionamentos mais fortes e significantes com o consumidor", 
destacou Ricardo Reis, gerente regional do grupo Havas para a América Latina. 
 
Os brasileiros identificam o desmatamento como principal componente do aquecimento 
global. A pesquisa mostrou também que indústrias e grandes marcas, sobretudo as norte-
americanas, "são produtoras de poluição e distanciadas de qualquer tipo de programa 
ambiental". Apesar da ampla cobertura dos canais de mídia, os entrevistados destacam que 
há falta de informação sobre o assunto. "Das empresas os consumidores têm dúvidas em 
relação à sua comunicação e informações educacionais", explicou Zimmermann. 
 
A Media Contacts está usando a pesquisa para embasar seus clientes sobre o assunto. 
"Sentimos a necessidade de agregar esse valor para mostrar a importância do assunto que 
vem crescendo em proporções elevadas em todo o mundo. Como as decisões de compra 
estão atreladas à forma como as empresas e marcas se comportam sobre questões 



ambientais. É a hora de tomar uma atitude e a pesquisa ajuda no embasamento das 
empresas", finalizou Zimmermann. 
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