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A atual crise financeira é, em grande parte, uma crise de confiança. Ela está, certamente, 
impactando a confiabilidade das instituições, mas em que grau? Em quem o brasileiro confia? 
Quem ele acha que pode resolver a crise e outros grandes problemas da sociedade?  
 
Por considerar que o momento é extremamente propício para buscar as respostas, a Gazeta 
Mercantil realiza hoje em São Paulo, em parceria com a Edelman e o hotel Grand Hyatt, o 
evento de apresentação do estudo ao empresariado brasileiro.  
 
Este caderno esmiuça os principais resultados do 10 Estudo Anual de Confiança Edelman, da 
multinacional de relações públicas de mesmo nome. Mais do que isso, este suplemento traz as 
respostas de especialistas de diversas áreas sobre como interpretar essas informações nos 
contextos brasileiro e global.  
 
O estudo é realizado pela StrategyOne, divisão da agência de relações públicas norte-
americana Edelman. Trata-se da terceira maior agência de RP do mundo. A filial brasileira é a 
maior empresa internacional do setor no País, atrás apenas de companhias nacionais.  
 
Todos os anos, o CEO Richard Edelman apresenta os números do estudo em primeira mão no 
Fórum Econômico Mundial, em Davos. Sua palestra já é tradicional no evento, e atrai os 
principais tomadores de decisão dos setores público e privado de todo o mundo.  
 
Uma das principais constatações da pesquisa, realizada entre novembro e dezembro do ano 
passado, é que os brasileiros continuam confiantes nas empresas, mesmo com toda a crise. 
Aliás, ainda mais confiantes do que em 2007, quando a economia surfava na crista da onda. A 
porcentagem de entrevistados que têm as empresas como instituição mais confiável, que era 
de 61% na edição de 2008 (com dados de 2007), 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.  
 
O termo "população informada", utilizada pela Edelman para se referir ao universo da pesquisa 
e adotado neste caderno especial, está ligado à metodologia do estudo. O levantamento anual 
abrangeu 20 países e foi realizado após a eleição de Barack Obama, entre novembro e 
dezembro do ano passado, nos cinco continentes, com 4.475 pessoas das faixas etárias de 25 
a 34 anos e 35 a 64 anos, com formação universitária, que fazem parte dos 25% da população 
de seus países com maior renda familiar e têm interesse significativo em assuntos relacionados 
a mídia, economia e política. No Brasil foram entrevistadas 200 pessoas entre 25 e 64 anos.  
 
Em um momento de crise, é interessante ver que os brasileiros apontam o governo como o 
principal responsável por solucionar os maiores problemas da atualidade - incluindo a própria 
crise financeira. Mas a iniciativa privada precisa ser parceira no processo, para 80% dos 
entrevistados.Isso explica outra conclusão do estudo: 71% dos brasileiros acham que o 
governo deveria impor mais controle sobre todos os setores da economia. Mas o debate sobre 
isso é amplo, e não há consenso entre especialistas se, de fato, é preciso apertar o cerco às 
empresas.  
 
O estudo também detalhou quais são as áreas em que o público deposita mais confiança 
atualmente no Brasil. O setor da economia que está com mais credibilidade é tecnologia, de 
acordo com 80% dos entrevistados. Para executivos da área, isso se deve ao fato de o 
consumidor brasileiro ver o setor como um facilitador do dia-a-dia, além de gerador de 
símbolos de status. O segmento da tecnologia é seguido com pouca diferença pelo automotivo, 
votado por 78% do público, e em terceiro lugar aparecem biotecnologia e energia, com 73% 
dos votos.  
 



Outro dado apontado pelo estudo que pode influenciar a estratégia de comunicação das 
empresas por aqui é que as chamadas de "pessoas como eu" - aquelas com quem o 
consumidor se identifica - lideram o ranking de fontes mais confiáveis de acordo com 67% dos 
brasileiros, seguidas por acadêmicos e especialistas da indústria (59%) e analistas financeiros 
ou de mercado (45%). A propaganda boca-a-boca nunca esteve tão valorizada no País.  
 
A "pessoa como eu" só é o porta-voz de maior credibilidade no Brasil, na Alemanha e na 
China. Na entrevista especial deste caderno, a chairwoman da Edelman para o Canadá e 
América Latina e presidente para a região Oeste dos Estados Unidos, Gail Becker, diz que o 
processo de confiança no Brasil é mais "intuitivo", e favorece o boca-a-boca. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 mar. 2009, Estudo de Confiança, p. E1-E4. 


