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As marcas mais associadas à 
sustentabilidade no Brasil*

1. Natura – 27%

2. Petrobras – 22%

3. Nestlé – 15%

4. Vale do Rio Doce – 14%

5. Banco Real e Bradesco – 9%

Fonte: grupo Havas.
*Obs: Os entrevistados apontaram, de modo 
espontâneo, as empresas que, na opinião deles, têm 
feito um bom trabalho na área social e na ambiental

Sustentabilidade x 
economia

Projetos que apoiam a preserva-
ção do meio ambiente contribuem 
para o crescimento econômico de 
uma nação. Globalmente, 71% das 
pessoas pensam dessa maneira. 
Confira a concordância por país

79% dos brasileiros

87% dos chineses

81% dos indianos

81% dos mexicanos

75% dos norte-americanos

Fonte: pesquisa global Goodpurpose,  
com mais de sete mil consumidores

Duas pesquisas globais, con-
duzidas por grandes grupos de 
comunicação, apontam que temos 
uma visão mais otimista a respeito 
do engajamento das marcas em 
causas socioambientais. Uma delas, 
realizada pelo Havas, com 30 mil 
pessoas de nove países, traz um 
número revelador: 60% dos brasi-
leiros acreditam que as empresas 
podem solucionar problemas nes-
sas áreas. Os demais entrevistados, 
de modo geral, são mais críticos: 
40% deles confiam nisso.

Outro trabalho, divulgado na 
semana passada, da Edelman, ou-
viu mais de sete mil consumidores 
de 13 nações. O estudo, chamado 
de Goodpurpose, traçou um perfil 
animador sobre o comportamento 
do brasileiro quando se refere ao 
posicionamento das companhias 
em questões que afetam direta-
mente a sociedade. 

Conduzida pela internet, o 
estudo da Havas indica que o 
brasileiro está mais atento às ques-
tões socioambientais. Em relação 
à edição anterior da pesquisa, de 
2009, houve um aumento de nove 
pontos percentuais no total de 
pessoas preocupadas com o assun-
to. O índice atual é de 58%. 

Há um aspecto importante em 
relação à visão do brasileiro sobre 
o tema. Trata-se da cobrança das 
responsabilidades nessa área. Na 
análise global, 76% dos consultados 
(contra 70% em 2009) colocam as 
companhias — e não os governos 
— como responsáveis por medidas 
sustentáveis e sociais. Mas 68% 
entendem que as corporações 
somente falam de sustentabilida-
de para melhorar a imagem. Esse 
índice entre nossa população é 
significativamente menor: 23%.

Se a avaliação for pelo outro 
lado, o do envolvimento governa-
mental, os brasileiros são céticos. 
Deles, 40% não acreditam que 
o poder público possa resolver 
problemas nesse campo. Para os 
entrevistados dos demais países, 
o percentual de descrença é mais 
baixo, 21%.

Bonzinho
Além de depositar sua fé nas 

empresas, os brasileiros gostam 
de premiar as companhias, mais 
do que as demais populações. Essa 

Brasileiro confia na atuação das empresas
Pesquisas mostram que somos mais propensos a valorizar companhias preocupadas com o verde do que outros públicos
Lena Castellón e Mariana Ditolvo

disposição é encontrada em 90% 
dos entrevistados daqui, enquanto 
o índice global ficou em 80%. De 
todos os brasileiros pesquisados, 
82% puniram de algum modo 
as corporações que não adotam 
práticas socioambientais — no 
restante do mundo o percentual 
ficou em 90%. 

Perguntado se, diante de tais 
números, o brasileiro é mais bon-
zinho, o coordenador do trabalho 
no País, André Zimmermann, da 
Media Contacts (uma das agências 
do grupo Havas), prefere dizer que 
o público é menos crítico. “Parte 
dos resultados tem mais a ver 
com a maturidade dos mercados 
desenvolvidos. Nesses lugares, a 
população é mais exigente porque 
o ‘fazer algo’ deixou de ser um 
diferencial”, explica.

Entre os temas sondados está 
o desempenho das marcas. Os 
brasileiros citaram espontanea-
mente a Natura como a empresa 
mais ligada à sustentabilidade 
(conferir as demais companhias 
em quadro acima), com 27% das 
respostas. Nos Estados Unidos, a 
dianteira coube ao Walmart, com 
8% das citações. Globalmente, a 
corporação que mais se destacou 
foi a Ikea.

Para Hernan Sanchez, CEO da 
Havas Intelligence e coordenador 
do estudo mundial, os resultados 
demonstram que as corporações 
ganham importância e valor aos 
olhos do consumidor caso este-
jam efetivamente comprometidas 
com a sustentabilidade. Os pes-
quisadores perguntaram se os en-
trevistados ficariam preocupados 
com o desaparecimento de uma 
companhia no futuro. “Eles não 
se incomodariam se dois terços 
das marcas globais sumissem. 
Mas descobrimos também uma 
forte relação entre as marcas e 
a sustentabilidade, sugerindo 
que quanto mais sustentável ela 
for, mais importante será para 
o consumidor”, alerta. Por isso, 
Sanchez salienta: “Quando uma 
empresa se preocupa com as 
pessoas, a sociedade, o planeta e 
contribui para fazer a diferença, 
ela redefine sua relação com o 
público.” 

Segundo Zimmerman, isso 

deixa claro que há grandes opor-
tunidades para as marcas. Como, 
no entanto, há também ceticismo 
em relação ao posicionamento das 
empresas, ele diz que é preciso 
propagar adequadamente o que se 
faz. “As empresas devem comuni-
car se têm práticas consistentes, 
mas será melhor se elas puderam 
incluir o público. Seria algo assim: 
temos um projeto de reflores-
tamento e você pode contribuir 
desta maneira. Isso faz mais sen-
tido para o consumidor, que busca 
informações”, recomenda.

Goodpurpose
Disposição para promover as 

marcas que “prezam pela socie-
dade” não falta aos brasileiros. Ao 
menos é o que revela a pesquisa da 
Edelman, apresentada ao mercado 
em um evento que contou com 
a participação dos executivos do 
grupo e da diretora editorial do 
Grupo M&M, Regina Augusto. De 
acordo com o estudo Goodpurpose, 
61% dos entrevistados propaga-
riam a mensagem e os produtos 
dessas companhias. No caso do 
público daqui, o índice sobe a 81%.

Já quando questionados so-
bre se confiam mais nas marcas 
que se apresentam mais éticas e 
socialmente responsáveis, 81% 
dos consumidores nacionais res-
ponderam positivamente contra 
65% da média global.

“É muito forte nos países 
emergentes a cobrança para que 
as empresas incluam em seus 
negócios a preocupação com a 
sociedade, sendo que quase 90% 
dos brasileiros disseram que reco-
mendariam as marcas que julgam 
comprometidas com alguma cau-
sa”, afirma Carol Cone, diretora da 
área de marca e cidadania corpo-
rativa da Edelman. 

Por essa razão, é fundamental 
que as marcas entendam que 
estão diante de um novo cidadão 
consumidor e que fazer uso da 
criatividade e da inovação para 
solucionar problemas reais da 
sociedade tende a ser medida 
essencial na estratégia do negócio. 
É o que assegura a executiva. Para 
ela, também é primordial que as 
corporações trabalhem as ques-
tões éticas e sociais internamente, 

de forma que as mudanças sejam 
possíveis de dentro para fora e em 
escala abrangente.

De acordo com Regina Au-
gusto, o consumo hoje é fator de 
inclusão social no Brasil. “Como 
a explosão de consumo no País 
acontece em uma época em que 
as causas sociais e ambientais 
estão na pauta diária do mundo, 
é natural que o brasileiro esteja 
mais engajado e cobre das mar-
cas um posicionamento ético e 
sustentável.”

Outro resultado corrobora 
um dos dados demonstrados pela 
pesquisa do Havas. O trabalho da 
Edelman aponta que a maioria dos 
entrevistados (82%) se mostra a 
favor da comunicação desde que 
as intenções sejam verdadeiras, 
livres de ganância e facilitem o 
engajamento da sociedade às 
mesmas causas defendidas pela 
empresa. 

Marcas
Citadas de maneira espon-

tânea pelos entrevistados, Na-
tura, Ypê, Nestlé e Omo apa-
receram como as marcas con-
sideradas mais engajadas em 
propósitos sociais e ambientais. 

A Goodpurpose indicou ainda 
que 84% dos respondentes bra-
sileiros concordam que marcas e 
consumidores podem fazer mais 
diferença para a sociedade quan-
do trabalham em conjunto e 76% 
acreditam que não basta que as 
corporações invistam dinheiro em 
causas sociais. É preciso ir além e 
integrar os propósitos defendidos 
na rotina de negócios.  

Confira a opinião de especialistas que apresentaram o estudo 
Goodpurpose na semana passada:

Yacoff Sarkovas, CEO da Edelman 
Significa: “O brasileiro sabe que 
as empresas investem em causas 
maiores com propósitos que façam 
parte da lógica de seus negócios. 
Dentro do novo perfil de cidadão 
consumidor, ele constrói relações 
mais afetivas com as marcas e 
associa as empresas que consome 
com a ascensão econômica que tem 
vivido. Cada vez mais a comunicação deve fazer sentido para o 
consumidor do ponto de vista das causas e valores defendidos 
pelas marcas.”

Karen Cavalcanti, gerente de marca da Natura: “A coexistência dos 
negócios e da sustentabilidade não é simples e depende de um 
equilíbrio verdadeiro para que as ações sociais não se transfor-

mem em um problema para o consumidor. 
Nosso papel é fazer com que ele entenda 
cada vez mais o que precisa, para que 
precisa e, dessa forma, procurar adequar 
seu consumo que, por sua vez, deve ser 
desatrelado da culpa. Nosso foco é fazer 
negócio sem sentir culpa pelo lucro, mas 
com consciência de que não podemos 
depredar o ambiente e a sociedade.”

Visões sobre o Brasil
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1435, p. 50, 15 nov. 2010.




