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Realizado pela divisão de pesquisas da multinacional de relações públicas Edelman, a 
StrategyOne, o 10 Estudo Anual de Confiança traz resultados que ao mesmo tempo animam e 
preocupam a executiva Gail Becker, presidente da Edelman para a região oeste do Estados 
Unidos e Chairwoman para Canadá e América Latina. Enquanto a confiança nas empresas base 
para os negócios de relacionamento e comunicação fornecidos pela agência cresce no Brasil, 
despenca para os níveis mais baixos da história do estudo nos Estados Unidos.  
 
Ao falar da América Latina, que ela afirma ser seu "assunto preferido", encontra na crise a 
explicação para o degrau que se formou entre países desenvolvidos e emergentes na confiança 
do setor privado. Em vista ao Brasil para apresentar o estudo em parceria com a Gazeta 
Mercantil, Gail concedeu a seguinte entrevista.  
 
Gazeta Mercantil - Como a crise financeira afetou a confiança no Brasil?  
 
Um achado muito interessante do estudo deste ano foi que a confiança na verdade cresceu no 
Brasil. Isso faz parecer que os países que continuam muito bem economicamente, em especial 
neste momento difícil, tendem a continuar confiantes. A confiança cresceu especialmente na 
Holanda e no Brasil, e em níveis bem superiores aos da China, por exemplo.  
 
Gazeta Mercantil - Em geral, a confiança caiu em 2008 no restante do mundo?  
 
Nos Estados Unidos, tivemos a maior queda da história do estudo na confiança dos 
entrevistados no setor privado. Foram 20 pontos percentuais, de 58% para 38%. No México, 
por exemplo, que é o único país pesquisado na América Latina além do Brasil, a confiança nas 
empresas caiu de 75% em 2007 para 55% em dezembro de 2008. Mas além disso, é 
importante olhar para os índices de pessoas que confiam menos nos negócios do que no ano 
anterior. Entre os 20 países pesquisados, o Brasil foi o que apresentou o menor crescimento 
neste quesito: apenas 21% dos pesquisados disseram confiar menos nas empresas do que um 
ano antes. A média global foi de 62%, um índice extremamente significativo, e nos Estados 
Unidos 77% das pessoas perderam confiança nas empresas entre 2007 e 2008.  
 
Gazeta Mercantil - Você acha que as economias emergentes perderam menos 
credibilidade nas empresas porque foram menos atingidas pela crise?  
 
Acredito que em países como o Brasil, a China onde o índice de confiança nas corporações é 
extremamente alto, de 71% e a Índia com confiança de 65% nas empresas o setor privado 
aumentou muito o padrão de vida nos últimos anos, e esse padrão continua alto. No fundo, o 
que percebemos com o estudo deste ano é que a credibilidade das instituições está 
diretamente relacionada com o momento da economia em cada país.  
 
Gazeta Mercantil - A confiança nas empresas norte-americanas também foi afetada, 
de forma global, pela crise?  
 
Acredito que sim. As empresas originárias dos Estados Unidos têm hoje uma credibilidade 
menor que as britânicas em seu próprio país. Mas há mais gente que confia nas empresas 
americanas na China e no Brasil que nos próprios Estados Unidos. Apenas 20% dos 
americanos não confiam menos em suas empresas hoje do que 12 meses antes.  
 
Gazeta Mercantil - Algo que chama a atenção é a queda global de confiança nos 
bancos, enquanto no Brasil esse segmento da economia ganhou credibilidade em 
2008. Como isso pode ser explicado?  
 
Também me chamou muito a atenção o ganho de confiança nos bancos no Brasil, de 52% para 
58%, deixando de ser o segmento de menor credibilidade no país. Apenas para comparação, 
na média mundial o setor bancário perdeu 11 pontos percentuais de confiança. Acho que isso, 
mais uma vez, está muito relacionado à economia, ao fato de as pessoas terem acesso ao 



dinheiro nos bancos. Além disso, acredito que o fato de não ter havido nenhum grande 
escândalo envolvendo bancos no Brasil no último ano tenha contribuído para essa melhora.  
 
Gazeta Mercantil - Mais chamativo ainda é ver que a confiança dos brasileiros no 
governo praticamente dobrou no último ano, de 22% para 43%. Isso pode estar 
relacionado às respostas dadas à crise?  
 
Relaciono esses fatores da seguinte forma: no Brasil, a opinião pública acha que o setor 
privado é o principal responsável pela crise financeira, mas acha que é o governo quem vai 
resolver esse problema. Mas o mesmo ocorre com outras questões primárias, como o 
aquecimento global - o que explica porque 80% dos brasileiros acredite que os setores público 
e privado devem se unir para resolver de fato esses problemas. Parece-me natural que você 
confie em quem acredita ter capacidade de solucionar a crise e outras questões capitais.  
 
Gazeta Mercantil - E no resto do mundo, como se dá essa relação entre o papel das 
empresas e dos governos em solucionar o problema?  
 
Temos a confiança mais baixa da história nas empresas, desde que o estudo começou a ser 
feito, tanto pela crise em si tanto pelo que está sendo destacado no noticiário. Estamos 
vivendo um momento único na História ao experimentar essa crise global. E se não confiamos 
nas empresas para fazer o que é certo, ou pelo menos se não confiamos mais nisso, então 
temos que fazer algo - e é aí que entram as parcerias, inclusive com participação da 
sociedade.  
 
Gazeta Mercantil - Como a própria Edelman utiliza as informações do estudo para 
embasar suas estratégias, e as de seus clientes?  
 
Em sua décima edição, o estudo deste ano vem com seus resultados mais dramáticos em 
2009. Se algo precisa ser trabalhado hoje, é a confiança. Utilizamos informações conseguidas 
com o estudo, como a definição do melhor porta-voz para o público de cada país, para definir 
programas de comunicação para nossos clientes. Isso é um grande diferencial da Edelman; 
existem outros semelhantes, mas não conhecemos nenhum outro tão completo e com tanto 
histórico.  
 
Gazeta Mercantil - Falando sobre os porta-vozes, quem é mais confiável no Brasil e 
no mundo?  
 
Este é um ponto muito interessante sobre o Brasil, porque o país tem uma realidade pouco 
comum em todo o mundo quanto a isso. Em muitos lugares, a fonte mais confiável para se 
ouvir uma informação é um expert, um especialista, enquanto no Brasil esse porta-voz de 
maior credibilidade é uma "pessoa como eu" - alguém que identifico como semelhante. A 
"pessoa como eu" só é o porta-voz preferido em três lugares do mundo: Brasil, Alemanha e 
China. Uma das coisas que vêm com isso é o número de vezes que a pessoa precisa ouvir uma 
informação para acreditar nela. Nos Estados Unidos, são necessárias três a cinco vezes. No 
Brasil, de duas a três vezes bastam.  
 
Gazeta Mercantil - Qual é a relação entre o número de vezes que se precisa ouvir 
uma informação e o tipo de porta-voz mais confiável?  
 
No Brasil, o processo é muito mais intuitivo, confia-se mais no que se ouve. Não é à toa que o 
Brasil confia mais em todas as instituições do que no resto do mundo, à exceção do governo. 
Já nos Estados Unidos, por exemplo, onde a credibilidade das empresas está muito baixa, o 
porta-voz preferido é o especialista no assunto, à frente de fontes das próprias companhias ou 
de "pessoas como eu".  
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