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A confiança dos brasileiros na mídia é alta, é o que aponta o estudo Trust Barometer, 
desenvolvido pela agência de relações públicas Edelman, que tem sede em Chicago e mais de 
50 escritórios ao redor do mundo. A pesquisa está em sua 11a edição e é desenvolvida com 
líderes de opinião de 23 países em cinco continentes. Ela apontou que o Brasil está entre os 
países em que a mídia tem mais confiança, com 73% dos entrevistados respondendo 
afirmativamente à pergunta "Quanto você confia que a mídia faz o que é certo?". 
 
Os mercados desenvolvidos são os que mais desconfiam da mídia sendo que os Estados Unidos 
e Reino Unido aparecem como os países cuja confiança na mídia é a mais baixa. 
 
O Trust Barometer, ou "Estudo Anual de Confiança", é uma pesquisa de credibilidade e 
confiança realizada pela Edelman. Os entrevistados têm entre 25 e 64 anos, possuem 
formação superior, fazem parte dos 25% da população de seus países com maior renda 
familiar e apresentam interesse significativo em assuntos relacionados à mídia, economia, 
negócios e política. Esta edição do Trust Barometer ouviu 5.075 pessoas. Além de questões 
sobre a confiança na mídia, o estudo também avaliou a confiabilidade dos entrevistados nos 
negócios, ONGs e governos. 
 
Globalmente, a confiança cresceu em todas as instituições, com destaque para as ONGs que 
registraram um aumento de 4% em relação ao estudo do ano passado, quando 57% dos 
entrevistados disseram que confiavam nelas. As empresas têm a confiança de 56% dos 
entrevistados enquanto o governo tem de 52% e a mídia, de 49%. 
 
Levando em conta todas as áreas questionadas - mídia, empresas, ONGs e governos -, o Brasil 
se destaca quando o assunto é confiança nas instituições, aparecendo em primeiro na lista que 
traz China, México e Índia na sequência. Os Estados Unidos ocupam a décima posição. 
 
Os mercados emergentes dominam quando a pergunta é o quanto o entrevistado acredita que 
as empresas estão fazendo o que é correto. O Brasil destaca-se quando essa é a questão, com 
81% dos entrevistados dizendo que confiam nas empresas. Logo atrás vem Índia, Itália e 
China. Por outro lado, França, Estados Unidos, Reino Unido e Rússia são os países nos quais as 
empresas recebem a menor confiança dos entrevistados. Já o crescimento da credibilidade no 
governo no Brasil e na China é destaque com 88% dos entrevistados chineses dizendo que 
confiam no governo local e 85% dos brasileiros respondendo afirmativamente à questão. Os 
que menos confiam no governo são os entrevistados da França, Itália, Índia, Reino Unido, 
Estados Unidos, Rússia e Alemanha. 
 
REPUTAÇÃO 
 
Os entrevistados apontaram ainda que, para a boa reputação das corporações, são 
fundamentais qualidade, transparência, credibilidade e o bem-estar dos funcionários. De forma 
geral, as expectativas são grandes de que as empresas devem investir na sociedade. Quando 
perguntados sobre onde pesquisam a respeito de determinada empresa, a grande maioria dos 
entrevistados disse que usa as ferramentas de busca online. A confiança também protege a 
reputação de uma empresa: quando ela não é confiável, 57% dos entrevistados vão acreditar 
em informações negativas após ouvirem uma ou duas vezes, enquanto 15% acreditam em 
informações positivas após ouvirem uma ou duas vezes. 
 
Já quando ela é confiável, 51% vão acreditar em uma informação positiva se ouvirem uma ou 
duas vezes, enquanto 25% vão acreditar em uma informação negativa se ouvirem uma ou 
duas vezes. 
 
O estudo mostrou ainda que a confiança nas empresas baseadas em países do BRIC (Brasil, 
Rússia, Índia e China) é crescente. Globalmente, os setores mais confiáveis são o tecnológico, 
o automobilístico, o de telecomunicações e o alimentício, enquanto os menos confiáveis são o 
de serviços financeiros, o de bancos e o de seguros. 



 
O Trust Barometer 2011 concluiu que as empresas devem aliar lucro com propósitos que 
tenham como objetivo o benefício social. De acordo com as conclusões da pesquisa, a 
realidade atual exige diferentes canais de comunicação, e a confiança é um agente protetor, 
que leva a benefícios tangíveis. Já a falta de confiança seria uma barreira para mudanças. 
 

 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 7 fev. 2011, p. 18.  


