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O cenário de instabilidade econômica, que gerou demissões e até mesmo falências em muitas 
companhias, não foi suficiente para abalar a confiabilidade dos brasileiros nas empresas. Pelo 
contrário. A confiança nessa instituição cresceu no País, segundo mostra o 10 Estudo de 
Confiança Edelman (Edelman Annual Trust Barometer).  
 
A porcentagem de entrevistados que têm as empresas como instituição mais confiável, que era 
de 61% em 2008, chegou a 67% na pesquisa de 2009 e ocupou o primeiro lugar, seguida por 
ONGs (62%), mídia (60%) e governo (43%). O Brasil é o terceiro País com o maior índice de 
credibilidade nas corporações, atrás apenas da Índia e do México, onde as empresas foram 
escolhidas como as mais confiáveis por 71% da população informada.  
 
Foram entrevistadas 200 pessoas entre 25 e 64 anos com formação superior e que fazem 
parte dos 25% da população com maior renda familiar do País, além de apresentarem 
interesse significativo em assuntos relacionados à mídia, economia e política. No total, a 
pesquisa foi feita em 20 países dos cinco continentes e foram entrevistados 4.475 líderes de 
opinião.  
 
Na opinião de Luís Lara, presidente da Lew''LaraTBWA, o fato de os produtos e serviços 
disponibilizados pelas empresas atualmente estarem muito semelhantes entre si contribui para 
o crescimento da confiança nas empresas no País. Isso porque as marcas estão fortalecidas, já 
que esse é o principal critério para escolha do que comprar.  
 
"Os valores intangíveis são os mais considerados na hora de escolher um produto ou serviço. 
Cada vez mais as marcas são tratadas como pessoas", opina. Lara acredita que as empresas 
estão cuidando muito bem da gestão de suas marcas, criando grande conexão com os 
consumidores e aumentando a confiabilidade em seus produtos e serviços.  
 
Outra peculiaridade do público brasileiro é que, ao contrário de outros países, costuma 
confundir empresas com pessoas físicas, o que transforma alguns nomes em verdadeiras 
marcas, para o bem ou para o mal. A observação é feita por Marcos Quintela, diretor geral da 
Young & Rubicam.  
 
"Aqui existe uma coisa de personalização das marcas. Em muitos casos, o público não lembra 
do nome da empresa envolvida, e sim de algum personagem", diz o publicitário, que cita como 
exemplo o caso do edifício Palace II, que desabou no Rio de Janeiro em 1998 devido a 
irregularidades na construção. "Ninguém lembra o nome da construtora do prédio, mas todos 
sabem que o ex-deputado Sergio Naya era o proprietário da empresa", lembra.  
 
Daniel Barbará, presidente do Grupo Eugenio, empresa de marketing com foco no mercado 
imobiliário, acredita que a percepção de que as empresas são as instituições mais confiáveis é 
resultado de estratégias de marketing nas quais foi investido muito dinheiro ao longo dos anos 
no Brasil. "Esse resultado tende a trazer ainda mais investimentos nas marcas", avalia.  
 
Sobre os abalos sofridos na imagem do mercado imobiliário nos Estados Unidos, com a crise 
do subprime, Barbará acredita que no Brasil ocorreu o inverso, já que em um momento de 
incertezas o imóvel é considerado um investimento seguro, o que faz com que a credibilidade 
da indústria imobiliária esteja em alta, segundo ele.  
 
Governo: confiança cresce  
 
O governo, que ficou em quarto lugar entre as instituições mais confiáveis do Brasil, está 
começando a instituir uma comunicação mais transparente e interativa, processo pelo qual as 
empresas já passaram, de acordo com Lara. Segundo ele, nos países mais desenvolvidos o 
governo já adota uma postura de comunicação mais aberta, a exemplo da campanha 
presidencial de Barack Obama que, entre outras ferramentas, utilizou amplamente o microblog 
Twitter.  



 
Segundo Quintela, esse processo de transparência na comunicação e de mostrar aos cidadãos 
claramente o que está sendo feito em prol da população se iniciou no governo de Fernando 
Henrique Cardoso e teve continuidade nas gestões de Lula. "A habilidade de comunicar está 
sendo desenvolvida, mas é claro que ainda há potencialização dos resultados em alguns casos. 
Grande parte do público percebe isso", analisa.  
 
Apesar das falhas de comunicação apontadas e da quarta colocação no ranking de instituições 
mais confiáveis, o governo apresentou crescimento significativo em seu índice de confiança de 
2008 para 2009.  
 
A credibilidade depositada pelos brasileiros dobrou em relação ao ano passado, quando a 
porcentagem era de 22%, e atingiu 43%, número maior que de alguns países desenvolvidos 
como Estados Unidos (30%) e França (34%).  
 
Um dos motivos que ajudaram a elevar o índice de confiança do governo, segundo Sergio Vale, 
economista-chefe da MB Associados, é que a credibilidade da instituição se confunde com a do 
presidente no poder. Nesse caso, Lula teve níveis recordes de aceitação no último ano, o que 
pode ter influenciado no crescimento da confiança no governo, segundo avalia Vale.  
 
Por outro lado, mesmo com o grande aumento registrado, o índice ainda é muito pequeno se 
comparado com a confiança que os chineses (80%) ou holandeses (74%) têm em seus 
governantes.  
 
Vale acredita que, nessas enquetes, o que as pessoas costumam levar mais em conta é a 
eficiência das instituições. "O que importa é o contato que o cidadão tem com o governo no 
dia-a-dia e se isso realmente funciona", acredita. Além disso, segundo o economista, 
escândalos como o mensalão, além da ineficiência nas questão de bem-estar, contribuíram 
para que o governo ficasse em quarto lugar no Estudo de Confiança.  
 
Ainda segundo Vale, a crise também pode ter influência na colocação do governo, já que 
algumas pessoas consideram que demissões e alta de juros, por exemplo, não são culpa das 
empresas, e sim do governo. "Veja o exemplo do caso das demissões na Embraer, ocorridas 
em fevereiro, em que a população cobrou uma ação do governo para reverter o quadro", 
lembra o economista, que acredita ser muito difícil o governo brasileiro chegar ao primeiro 
lugar da lista de instituições mais confiáveis. "Os países da Europa investiram pesado em bem-
estar durante os últimos 60 ou 70 anos, por isso muitos deles têm seus governos como as 
instituições mais confiáveis. É uma questão histórica, o governo brasileiro é ineficiente nesse 
sentido", diz.  
 
Em geral, apesar de países como França e Estados Unidos não terem tanta confiança em seus 
governantes, a pesquisa mostra que as nações desenvolvidas têm mais confiança no governo 
do que as em desenvolvimento.  
 
Enquanto as nações do Bric confiam mais nas empresas do que nas outras instituições (63%), 
assim como países da região da Ásia-Pacífico (57%) e América Latina (69%), a América do 
Norte (37%) e a União Européia (43%) apresentam índices menores de confiança nas 
companhias.  
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