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A frase "o brasileiro é apaixonado por carro", tão explorada em campanhas publicitárias da 
área automotiva, agora já pode também ser adaptada para um outro setor: o de tecnologia.  
 
O setor em que o brasileiro mais confia, segundo 83% dos entrevistados pelo Estudo de 
Confiança feito pela Edelman, é o de tecnologia, seguido com pouca diferença pela indústria 
automotiva, com índice de 77%. Em terceiro lugar está o setor de alimentos, com 76% dos 
votos, e em quarto energia, com 74%.  
 
Elber Nazaro, diretor de marketing da fabricante de chips Intel, acredita que essa 
confiabilidade do brasileiro na área tecnológica vem da ligação que o consumidor faz desse 
setor com algo que vai facilitar sua vida, trazer benefícios claros.  
 
"Acho que o brasileiro liga muito tecnologia aos computadores, que é o que ele têm de mais 
palpável relacionado a essa área. Além disso, na classe B a aspiração ao consumo de PCs 
chega a ser maior que a vontade de adquirir um carro", diz o diretor, baseando-se em 
pesquisas feitas pela Intel no País.  
 
Segundo Nazaro, no Brasil itens de tecnologia como desktops e notebooks são vistos como 
símbolos de status, função que antes era ocupada apenas pelos automóveis. Por esse e outros 
motivos, o País está se destacando como um dos cinco maiores mercados de PCs do mundo.  
 
Carros, alemães, boca-a-boca  
 
A Mercedes-Benz, além de atuar no setor da indústria que está em segundo lugar entre os 
mais confiáveis do Brasil, também está bem cotada no quesito nacionalidade. Os brasileiros 
confiam mais nas empresas alemãs (81%), seguidas pelas canadenses, com 78%, e do Reino 
Unido e da França, com 77%. No mundo, o resultado é outro: as corporações suecas (72%) 
são as que apresentam mais credibilidade, seguidas pelas alemãs e canadenses (ambas com 
71%).  
 
O diretor de comunicação da Mercedes-Benz, Mário Laffitte, credita os resultados a algumas 
questões culturais. Uma delas é que a indústria automobilística está no País há 60 anos e faz 
parte da vida do brasileiro. "A população tem uma ligação muito grande com o setor; o 
automóvel é a maior compra depois da casa própria", observa Laffitte.  
 
Outro dado apontado pelo estudo é que as "pessoas como eu" - os pares, ou pessoas com 
quem o entrevistado se identifique - 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%).  
 
Por considerar importante a propaganda boca-a-boca da marca, já que os próprios 
consumidores são os que mais têm credibilidade ao falar sobre determinada empresa, a 
Mercedes-Benz do Brasil faz uma série de ações para colocar o alto escalão da empresa em 
contato com o público e aumentar os canais de comunicação da companhia com seus usuários. 
No último Salão do Automóvel, por exemplo, que aconteceu em São Paulo, os próprios 
executivos atendiam o público no estande da montadora.  
 
A Intel, por sua vez, por causa dessa característica do público brasileiro de dar credibilidade 
para as "pessoas como eu", valoriza no País a comunicação que é baseada em depoimentos 
testemunhais de clientes.  
 
Satisfação dos funcionários  
 
O que mais influencia a reputação de uma empresa para os brasileiros, segundo o Estudo de 
Confiança, é o quão bem ela trata seus funcionários, de acordo com a opinião de 98% das 
pessoas ouvidas pela pesquisa, número que fica praticamente empatado com a qualidade dos 



produtos e serviços (97%). Juntamente com o Brasil, Canadá e boa parte dos países europeus 
como Reino Unido, Alemanha e França- destacaram o tratamento aos funcionários como 
prioridade.  
 
A importância que o público dá à satisfação dos trabalhadores da empresa é um dos motivos 
que leva a Monsanto, companhia que atua no desenvolvimento de biotecnologia agrícola, a 
dizer que os 2,4 mil funcionários e suas famílias são o seu principal canal de comunicação, 
segundo o diretor de assuntos corporativos, Rodrigo de Almeida. "O melhor porta-voz para 
passar as mensagens da empresa são os funcionários", acredita. Para ele, a maneira de 
manter os colaboradores a par das informações a respeito da empresa é por meio, 
principalmente, uma série de veículos de comunicação interna. No caso da Monsanto, as 
ferramentas utilizadas são newsletters e revistas, com assuntos que abrangem a área de 
agricultura e meio ambiente.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 mar. 2009, Estudo de Confiança, p. E1-E4. 


