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Muito mais que qualidade, estética e preço bom, na hora de efetuar uma compra o consumidor 
brasileiro contemporâneo busca também valores humanos nas marcas e tem a expectativa de 
construir um relacionamento pautado pela transparência, honestidade, confiança, integridade, 
respeito e ética. 
 
Para chegar a essa conclusão, a Voltage em parceria com a Bridge Research realizou a 
pesquisa Brand ID, inspirada no estudo britânico Brand Personality, do The Future Laboratory. 
 
Foram feitas 1.200 entrevistas em cinco capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, 
Recife e Brasília) com brasileiros das classes A (5%), B (38%) e C (57%) - sendo 60% de 
mulheres e 40% de homens. 
 
Os números mostram que 45% dos entrevistados esperam que as marcas sejam amigas; em 
São Paulo e Recife esse índice é de 51%; no Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília, 45%. O 
anseio por essa "amizade" entre consumidor e marcas é tão evidente que o estudo aponta que 
62% dos entrevistados mostram insatisfação ao afirmar que falta honestidade às marcas e 
53% não associam afirmai a elas valores humanos que consideram importantes. Tais 
porcentagens detectam o surgimento da tendência I global brandtocracies (democracia das 
marcas) em terras brasileiras. 
 
"Cabe notar que, embora a brandtocracies seja uma tendência mundial e com origem na 
própria evolução sociocultural do ser humano, no Brasil há particularidades em sua 
manifestação; características próprias que são determinantes para uma mudança nas relações 
de consumo do futuro", analisou Paulo Al-Assal, diretor geral da Voltage. 
 
Conciliando pesquisas quantitativas e qualitativas foi possível realizar o mapeamento da 
percepção que os brasileiros têm das marcas nacionais e internacionais de diversos 
segmentos. As questões formuladas foram elaboradas para coletar informações precisas sobre 
a personalidade das marcas, o comportamento do consumidor, avaliação das marcas em 
alguns segmentos e atitudes do consumidor. 
 
BRASIL E EUROPA 
 
Em comparação ao estudo europeu, percebe-se que, também na hora de levar um produto 
para a casa, brasileiros e europeus pensam e agem de modo diferente. Para a questão "o que 
mais influencia na decisão de compra", 51% dos entrevistados no Brasil responderam que é a 
"relação custo-benefício dos produtos". Entre os europeus, esse percentual sobre para 81%. O 
segundo quesito que mais influencia a decisão para os brasileiros é que a marca seja "ética e 
ambiental e socialmente responsável", característica priorizada por apenas 12% dos 
entrevistados na Europa. Quando o assunto é fonte de informação, as opiniões variam 
bastante. Para 70% dos entrevistados, os amigos e parentes são as principais fontes; para 
38% a TV e o rádio. Na sequência vêm jornais, revistas e meios de comunicação impressos 
(27%); sites de busca (25%); colegas de trabalho (18%); propaganda/publicidade (14%); 
sites de comparação de preços (8%); blogs especializados (6%); órgãos/profissionais do setor 
(6%); e torpedos (3%). 
 
E que importância têm as marcas na vida diária das pessoas? Na resposta s à pergunta, 
associada ao comportamento do consumidor em geral, 52% afirmaram que são "neutros em 
relação às marcas". "Elas não ajudam nem prejudicam minhas decisões no dia a dia". "Isso 
significa que para mais da metade dos brasileiros as marcas não são tão importantes quanto 
achamos que são", concluiu Paulo Al-Assal. Os temas que têm maior valor na vida diária das 
pessoas são a saúde da família e o bem-estar, as mudanças climáticas, emprego e valores da 
comunidade. 
 
A pesquisa indica que muitos valores estão sendo repensados: 31% dos brasileiros se 
tornaram mais conscientes sobre as coisas que realmente os fazem felizes - amigos, família, 



coisas simples; 28% ficaram mais tolerantes com as diferenças; e 24% se dizem mais abertos 
em relação às pessoas. "A lógica do novo consumidor é a mesma da internet; pede troca, 
abertura ao diálogo, participação na vida, follow constante; pede para manter a marca no 
centro, não no topo. Os investimentos devem se pautar pela conversação, colaboração, 
criatividade. As marcas devem conquistar o consumidor com conversas verdadeiras, relação 
próxima e transparente", sugeriu o especialista. 
 

 
 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 13 dez. 2010, p. 39.  


