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Pesquisa revela que brasileiros são mais céticos que a média mundial em relação a atividades 
divulgadas por empresas 
 
Os brasileiros são mais críticos e desconfiados que a média mundial quando se fala em 
responsabilidade social. Essa é uma das conclusões do Monitor de Responsabilidade Social, 
estudo realizado pela Market Analisys em parceria com o Instituto Globescan, do Canadá, em 
32 países. Segundo o levantamento, a diferença entre a expectativa do brasileiro e a prática 
das empresas é de 87%, enquanto a média mundial é de 63%. Embora bastante críticos, os 
consumidores ainda se dizem mal informados sobre o tema. O número de consultados no país 
que dizia ter lido ou ouvido falar de esforços das empresas para melhorar o desempenho 
socioambiental caiu de 35%, em 2009, para 21%. 
 
As pessoas estão cada dia mais críticas. E não consideram informações, muitas vezes passadas 
num comercial de televisão, como dados relevantes a serem considerados. 
 
Muitos acham que é apenas marketing  diz Michele Afonso, gerente de Análises da Market 
Analisys. 
 
Apenas 25% têm comportamento de consumidor consciente A pesquisa mostra, no entanto, 
que quando o assunto é comportamento, na hora da compra estamos muito atrasados em 
relação a outros países. 
 
Enquanto nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, cerca de 60% dos entrevistados 
punem empresas que consideram irresponsáveis, no Brasil apenas 7% declararam adotar a 
retaliação como estratégia. Outros 15% dizem dar preferência a fornecedores que considerem 
responsáveis. 
 
E apenas 3% adotam ambos os comportamentos no seu cotidiano. No total, um em cada 
quatro entrevistados (25%) estão comprometidos com o consumo verde. Menos que em 2009, 
quando eram 30%. 
 
Para Michele, a redução no número de consumidores que adotam comportamento consciente 
pode estar relacionada à banalização dos conceitos de sustentabilidade. A 
coordenadoraexecutiva do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Lisa Gunn, 
concorda que há pouca informação a respeito dos impactos socioambientais tanto da produção 
quanto da prestação de serviços: Não há informação de nenhum lado. Nem dos movimentos 
sociais para os cidadãos nem das empresas para os seus consumidores. 
 
Hoje, há um discurso forte de responsabilidade social, mas os consumidores observam que a 
prática ainda é muito diferente. 
 
Há a necessidade de informações mais consistentes, que deem voz também aos afetados pelos 
processos. É preciso mais transparência. 
 
A redução desses índices, diz Helio Mattar, diretor-executivo do Instituto Akatu  Pelo Consumo 
Consciente, não deve ser interpretada como desinteresse por essas questões: A comunicação é 
que não está sendo eficiente. Além de apostar na transparência, expondo o que fazem bem, o 
que não é tão bom e as práticas que ainda precisam implementar, as empresas precisam 
mostrar ações que não estejam diretamente ligadas a ganho econômico. 
 
Não que sustentabilidade e lucratividade sejam antagonistas, muito pelo contrário. O que 
muda é a visão, que deve ser de longo prazo. 
 
Paulo Pompílio, diretor de Relações Corporativas e Responsabilidade Socioambiental do Grupo 
Pão de Açúcar, concorda e vai além: A adoção de um caminho sustentável não pode ser vista 



como um nicho, tem que ser em si o negócio, o resto é marketing. Hoje, isso faz parte do 
nosso negócio, e não é só no que o consumidor vê, mas na cadeia inteira. 
 
Estamos trabalhando, por exemplo, na redução de CO2 com pequenos fornecedores locais, em 
energia limpa. Na operação das lojas verdes, são 50 das 600 da rede, observamos que há um 
reconhecimento de valor pelo cliente. 
 
Iniciativas verdes se multiplicam no país No mesmo rumo, supermercadistas de Xanxerê, com 
40 mil habitantes em Santa Catarina, criaram uma campanha para reduzir o uso de sacolas 
plásticas. 
 
A proposta foi encampada pela prefeitura, que ajudou na conscientização, e teve uma adesão 
surpreendente dos cidadãos. Resultado: em menos de um ano, o consumo de sacolas caiu de 
um milhão para cem mil. 
 
Decidimos unificar a produção de sacolas retornáveis e a campanha.Com isso, reduzimos em 
90% o uso de sacolas plásticas. Além do benefício visível nas ruas, bueiros, na limpeza de 
forma geral,notamos o orgulho dos cidadãos de morar num local antenado a modernas cidades 
europeias afirma Dalmor Bardotti, do grupo de supermercadistas de Xanxerê. 
 
Se as questões socioambientais ainda não são decisivas na hora da compra  segundo a 
pesquisa têm um peso de apenas 9%  já se mostram importantes na imagem das empresas e 
no futuro dos negócios. Basta ver a multiplicação de iniciativas verdes, como a que pôs fim às 
sacolas plásticas na unidade do Carrefour em Piracicaba, São Paulo; o desconto dado pelo 
Walmart a clientes que usem sacolas retornáveis; e o lançamento do programa de reciclagem 
de eletroeletrônicos e eletrodomésticos da Philips. 
 
Incentivamos que os consumidores façam escolhas simples e responsáveis sobre os produtos 
que compram e que tenham ciência do impacto que eles representam antes, durante e ao fim 
de seu ciclo de vida  diz Marcos Bicudo, diretor executivo da Philips. 



 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 28 mar. 2010, Economia, p. 34. 


