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Um novo estudo realizado pela Havas 
Worldwide aponta que a transparên-

cia na forma de atuação e o viés social de 
uma marca tornam-se diferenciais cada 
vez mais influentes nas decisões de com-
pra dos consumidores, especialmente da-
queles mais bem informados, mais enga-
jados e céticos em relação à publicidade. 
Globalmente, 76% dos entrevistados que 
se encaixam nesse grupo — espécie de 
versão moderna dos formadores de opi-
nião e batizado pela agência de “prosu-
mers” — revelaram estar dispostos a pa-
gar mais por produtos e serviços de uma 
empresa com boa reputação. No Brasil, o 
índice sobe para 80%. Ao todo, para a pes-
quisa Construindo Marcas Relevantes, fo-
ram ouvidas 10.219 pessoas, em 31 países. 

“É fundamental entender o que esse 
segmento de consumidores pensa sobre 
o consumo porque indica como grande 
parte da população deve se sentir em re-
lação ao tema no futuro”, projeta Bronson 
Smithson, vice-presidente regional de pla-
nejamento da Havas Worldwide. “Além 
de pagar mais por produtos de empresa 
com uma história baseada em qualidade 
e transparência e um propósito claro pa-
ra contribuir com o progresso da socieda-
de, o consumidor mantém-se fiel a essas 
marcas por muito mais tempo.”

A pesquisa ressalta outros aspectos in-
teressantes quanto a hábitos e sensações 
dos “prosumers” brasileiros em relação 
aos seus dispêndios. Nove em cada dez 
consumidores dentro desse perfil, ouvi-
dos no País para a pesquisa, disseram se 
sentir bem quando compram produtos 
de empresas com propósito social claro. 

“O novo preço para um bom desempe-
nho no mundo dos negócios é fazer o bem. 
As mídias sociais criaram um mundo de 
transparência radical e deram às pessoas 
poder para responsabilizar as marcas, re-
compensando empresas que agem com res-
ponsabilidade e punindo aquelas que não 
o fazem”, afirma David Jones, CEO global 
do grupo Havas. Para o executivo, a vonta-
de das pessoas em participar dessa engre-
nagem é a razão do crescente número de 
companhias que adotam o modelo de ne-
gócio “compre um, doe um”, pelo qual ca-
da produto vendido resulta em uma doa-
ção para uma comunidade carente.

 O estudo da Havas também mostra 
que está na hora de as empresas deixa-
rem suas marcas na construção de um 
mundo melhor: aproximadamente 88% 
dos “prosumers” entrevistados no Brasil 
concordam que as corporações têm tan-
ta responsabilidade quanto os governan-
tes na geração de mudanças positivas pa-
ra a sociedade — mas apenas 72% deles 
acreditam que elas assumirão esse papel. 

pesquisa

Responsabilidade 
para as marcas
Consumidores esperam que as corporações sejam 
promotoras do bem-estar social e do progresso

Por jonas furtado jfurtado@grupomm.com.br
Blake Mycoskie,  dono da Toms,  entrega bota para criança em escola nos Estados Unidos: modelo 
“compre um, doe um”, praticado pela empresa, está em ascensão
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1588, p. 23, 2 dez. 2013.
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