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Passar pela tensão econômica que estamos atravessando é um convite à reflexão sobre a 
reputação conquistada pelas empresas. Se você mora no Brasil como eu há mais de 15 anos, 
sabe muito bem: crises vêm e vão e passaremos muito bem por mais esta. Embora a crise 
assombre, são as ações das empresas que moldam a reputação perante os clientes e os 
demais públicos. Assim, levando em consideração a credibilidade, como o brasileiro percebe as 
empresas neste cenário conturbado?  
 
Diferentemente dos países desenvolvidos, o formador de opinião brasileiro passou a acreditar 
mais nas empresas, conforme a edição de 2009 do Estudo de Confiança - Trust Barometer -, 
da Edelman, apresentado no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. O índice de 
confiança em empresas no país subiu de 61% para 67%, ficando na frente de ONGs (62%), 
mídia (60%) e governo (43%). O Brasil apresentou o terceiro o maior índice de credibilidade 
das companhias, atrás apenas da Índia e do México, que alcançaram 71% nesta categoria e 
um índice superior a média dos BRICs (63%) e América Latina (69%). De forma geral, a 
credibilidade das empresas em países em desenvolvimento cresceu; enquanto nas economias 
consolidadas, deteriorou-se. A média para confiança nas empresas da América do Norte ficou 
em 37% e na União Européia, 43%. A lentidão no contágio da crise pelos países em 
desenvolvimento colaborou para esse resultado.  
 
Ao passo que demissões e férias coletivas se tornaram mais freqüentes no mundo todo, o 
empresariado deve identificar o que seus clientes e os demais públicos buscam. No Brasil, o 
primeiro item valorizado pelos brasileiros é o quão bem a empresa trata seus funcionários, 
com 98%, aponta a última edição do Estudo de Confiança. Na seqüência vem a alta qualidade 
dos produtos e serviços, a 97%; acompanhado do empate entre a capacidade de criar e 
manter empregos e o compromisso com a proteção do meio ambiente, com 96%.  
 
O Brasil não está sozinho neste sentimento. Canadá e vários países europeus, como Reino 
Unido, Alemanha, França e Suécia, também priorizam o tratamento aos funcionários em 
relação à alta qualidade dos produtos e serviços. Nos Estados Unidos, por outro lado, a relação 
com os funcionários é menos valorizada, com 71%, empatando com outros itens e atrás das 
categorias alta qualidade de produtos e serviços, seguir a lei e ter uma liderança confiável.  
 
E ser confiável resulta em negócios? Segundo o Estudo de Confiança, o formador de opinião no 
Brasil compra seus produtos e serviços (88%) das empresas em que confia e indica os 
produtos e serviços para outras pessoas (82%). E vice-versa: se não acredita, não adquire os 
produtos e serviços - 76% - e reclama para terceiros.  
 
Do ponto de vista mundial, nota-se que a estatização de instituições é acompanhada pelo 
apoio do público à política do governo em fortalecer a regulamentação ou nacionalizar 
empresas: 75% dos pesquisados acreditam que o governo deva intervir para regular um setor 
específico ou nacionalizar uma companhia para restaurar a confiança. Mesmo nos EUA, berço 
do liberalismo, apenas 49% da população concorda que o mercado livre deva agir de forma 
independente.  
 
No entanto, as cobranças não se restringem às empresas. O brasileiro compreende que o 
governo é um dos principais responsáveis por solucionar questões globais, tais como acesso à 
saúde, com 55%; crise financeira e de crédito, a 49%; custos com energia, com 35%; e 
aquecimento global, a 23%. Ainda assim, entende-se que as empresas também têm papel 
fundamental na solução destas questões: o Brasil (81%), assim como Indonésia (82%) e 
México (86%), vê que as corporações têm de criar parcerias com instituições públicas para 
superar problemas mundiais.  
 
Vivemos um período de crise. Ela passará. A reputação ficará.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 mar. 2009, Estudo de Confiança, p. E1-E4. 


