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APRESENTAÇÃO
A série de pesquisas Responsabili-

dade Social Empresarial – Percepção pelo consumidor brasileiro, rea-

lizadas desde o ano 2000 e agora em
sua 8ª edição, é uma contribuição
do Instituto Akatu e de seus parceiros1 para o entendimento do que é,
a nosso ver, um desafio central do
momento que vivemos.
Trata-se de transitar do atual modelo
de desenvolvimento – ancorado na
expansão da economia a partir do
crescimento contínuo do consumo
“a qualquer custo” – para uma nova
forma de organização da economia e
das relações sociais que, reconhecendo as limitações impostas por
um planeta finito e o imperativo de
prover adequadas condições de vida
para a grande parcela da população
ainda alijada do mercado, venha a
direcionar sua expansão para a qualidade em detrimento da quantidade,
e para o desfrute e o bem-estar em
detrimento do acúmulo consumista.
As primeiras edições da pesquisa
feitas com consumidores focalizaram
exclusivamente o tema da Responsabilidade Social Empresarial (RSE),
enquanto outros levantamentos eram
feitos com foco no comportamento e
nas atitudes dos consumidores em sua

relação com o consumo propriamente
dito. Mais recentemente, na medida
em que essas agendas se consolidaram, o Akatu passou a unir, em uma
mesma pesquisa, os dois temas. Com
isso, passou a ser possível examinar
as correlações entre, por exemplo, o
grau de assimilação do consumo consciente e a participação do consumidor
no debate público sobre RSE ou suas
expectativas quanto à ação das empresas no campo da sustentabilidade.
Esta publicação é a síntese do relatório completo da Pesquisa Akatu 2012:
Rumo à Sociedade do Bem-Estar, que
registra conclusões e observações feitas pelo Akatu com base nos dados coletados em todo o Brasil em pesquisa
quantitativa realizada no final de 2012.
Tais informações foram analisadas no
início de 2013 pela equipe do Instituto,
em conjunto com seus conselheiros,
consultores e especialistas convidados. O relatório completo está disponível para download no site do Akatu
(http://bit.ly/Pesquisa2012).
Foram entrevistados 800 brasileiros
e brasileiras das classes A, B, C e D,
com idade acima de 16 anos, moradores em áreas urbanas de 12 capitais
e/ou regiões metropolitanas de todo
o país. Foi realizado o controle de co-

1

tas e tratamento estatístico necessário para a adequada representação e
análise da população nacional. Salvo
quando indicado em contrário, a margem de erro é de 3% com intervalo de
confiança de 95%. O levantamento de
campo e as análises estatísticas foram
realizados pela conceituada empresa
de pesquisas de mercado, GfK Custom
Research Brasil.
Na presente edição incluímos também algumas questões sobre compras
governamentais, como parte do The
Choices Project – um consórcio internacional do qual o Akatu faz parte juntamente com parceiros da Inglaterra
(Royal Holloway, University of London
e Ethical Consumer), do Chile (Universidad Diego Portales e Ciudadano Responsable) e do Brasil (Instituto Alberto
Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia - COPPE/UFRJ)2.
Concluindo esta apresentação, desejamos agradecer o apoio das muitas
empresas e outros parceiros que, ao
longo dos anos, têm viabilizado a realização de nossas pesquisas, e apresentar nosso especial agradecimento
às empresas patrocinadoras desta edição da pesquisa: Grupo Pão de Açúcar,
Natura, Nestlé e Unilever.

Nos anos 2000 a 2004 (pesquisas números 1 a 4), a pesquisa foi liderada pelo Instituto Ethos. Desde 2005 (pesquisas números 5 a 8), os trabalhos têm sido liderados pelo Akatu. As pesquisas números 1 a 6 contaram com a parceria da GlobeScan e seus associados no Brasil, inicialmente Indicator e, posteriormente, GfK. Em 2005 e 2006-2007, contou-se com a parceria
da Market Analysis Brasil. As edições mais recentes (2010 e 2012) foram executadas pela GfK a partir de modelo do próprio Akatu.

2

Mais informações sobre o The Choices Project em http://choices.concoctions.ca/
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1. CONSUMIR PARA QUÊ?
O CONSUMISMO EM CONFLITO COM
AS ASPIRAÇÕES DOS CONSUMIDORES
Não é novidade que existe um sentimento generalizado de insatisfação e
angústia derivado da pressão gerada
pelo círculo vicioso “trabalhar mais
para ganhar mais para consumir mais”.
Em diferentes situações e mídias, vem
sendo repetida a mesma mensagem:
as pessoas sentem que estão cada vez
mais presas na armadilha do consumo
pelo consumo em si mesmo, e não necessariamente pelo adicional de bemestar gerado pelo consumo, sacrificando o tempo de suas vidas no esforço
incessante de comprar bens e serviços
que, em muitos casos, não precisam
ou dos quais pouco desfrutarão.
Paradoxalmente, ainda predominam
as políticas públicas e as estratégias
empresariais que, fundamentadas em
interesses eleitorais ou econômicos
imediatos, buscam reproduzir e ampliar tal situação. A manutenção desse paradoxo depende, é claro, de uma
ilusão cotidianamente vendida aos
consumidores: a de que o “progresso”

é sempre dependente de crescimento
material, e que há, necessariamente,
um preço a pagar por isso na forma de
problemas de saúde, estresse, falta de
tempo, perda de qualidade de vida e
degradação ambiental.
O engano está na palavra “sempre”. O
bom-senso mostra e os estudos comprovam que, sim, a boa qualidade de
vida requer um nível de renda que permita um acesso a bens e serviços do
qual muita gente ainda não desfruta.
E mobilizar tais recursos de fato exige
trabalho, dedicação e uso de recursos
naturais. Mas essa lógica, a partir de
certo ponto, deixa de funcionar: a possibilidade de comprar mais bens passa a trazer menor ganho adicional de
bem-estar ou felicidade e acaba chegando ao ponto em que não traz benefício adicional algum, ou até mesmo o
diminui, dependendo da tensão pessoal que acompanha esse processo.
O desejável, então, seria buscar o
“ponto ótimo” da relação entre o bem-

A segmentação realizada pelo Akatu por meio do
Teste do Consumo Consciente se baseia na quantidade
de comportamentos que o consumidor declara “adotar
sempre” ou “ter realizado” nos últimos seis meses.
Tendo como referência os 13 comportamentos listados no gráfico 2, o critério de segmentação é baseado
no número de comportamentos adotados:

estar gerado e os recursos humanos
e materiais alocados. Criar condições
para que isso aconteça coletivamente,
em ampla escala, é o que se espera de
empresas e governos comprometidos
com a felicidade sustentável de suas
sociedades.
Mas, seria verdade que os consumidores brasileiros preferem a qualidade
de vida à quantidade de bens? Nós,
brasileiros, somos capazes de distinguir entre os caminhos que levam à
felicidade sustentável e os que reproduzem o consumismo? São respostas
para essas perguntas que o Akatu foi
buscar nesta pesquisa, que marca os
12 anos de sua fundação. O resultado
é uma contribuição que deve animar
todos aqueles engajados na causa da
sustentabilidade e do consumo consciente, e encorajar dirigentes empresariais e políticos rumo a profundas
mudanças em sua maneira de atuar.
Mudanças, estas, tão urgentes quanto
necessárias.

Indiferentes: de 0 a 4 comportamentos
Iniciantes: de 5 a 7 comportamentos
Engajados: de 8 a 10 comportamentos
Conscientes: de 11 a 13 comportamentos
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES
A seguir apresentamos um resumo da
análise de como está e como tem evoluído a assimilação do consumo consciente
pelos brasileiros. Exploramos as aspira-

ções dos consumidores, confrontando
dois diferentes caminhos para atendimento das necessidades humanas: o da
“sociedade de consumo” e o da “socie-

dade sustentável”. Finalmente, vamos
ao centro da questão, inquirindo aos
consumidores sobre qual é, afinal, seu
entendimento sobre felicidade.

ASSIMILAÇÃO DO CONSUMO CONSCIENTE:
COMO SE ENCONTRA O CONSUMIDOR BRASILEIRO

1. Entre 2010 e 2012, a assimilação
do consumo consciente pelo consumidor brasileiro manteve-se relativamente estável, mesmo tendo sido
um período de pleno emprego e de
condições favoráveis ao consumo.
• A proporção de consumidores classificados como Conscientes continua
em 5% da população.

• A variação ocorrida na proporção
de consumidores considerados “mais
conscientes” (soma dos percentuais
de Conscientes e Engajados) entre
2010 e 2012, de 28% para 27%, não
é significativa diante da margem de
erro da pesquisa.
• Ao analisar a natureza dos comportamentos de consumo – categorizados

em comportamentos de Economia,
Planejamento, Compra sustentável
e Reciclagem – os de Economia tive-

ram uma queda, entre 2010 e 2012,
de 66% para 62% da população. Não
foram identificadas variações significativas nas demais categorias.

Gráfico 1: Perfil de assimilação do consumo consciente
(2006, 2010 e 2012)
Percentual de respondentes por segmento

Engajados + Conscientes = “Mais conscientes”
Indiferentes + Iniciantes = “Menos conscientes“”
Agrupamento conforme metodologia baseada no grau de adesão aos comportamentos indicadores de consumo consciente.
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Gráfico 2: Adesão a comportamentos indicadores de consumo
consciente (2006, 2010 e 2012)
Percentual de resposta “sempre” ou “sim”
Costumo fechar a torneira enquanto
escovo os dentes

67
69

Espero os alimentos esfriarem antes
de guardar na geladeira

48
47
36

Costumo planejar
as compra de roupas
Costumo pedir nota fiscal (cupom fiscal)
quando vou às compras, mesmo que o
fornecedor não a ofereça espontaneamente

36
35

Costumo ler atentamente os rótulos
antes de decidir uma compra

27

41
40
42

33

44

38
35

24
23

28

26
24
23
23

29

34

27
29
29

Questão: Eu vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse se faz isto sempre, às vezes, raramente ou nunca.

2. Uma proporção maior de
consumidores passou a adotar
comportamentos de consumo
consciente, ainda que apenas
eventualmente, o que pode indicar maior sensibilidade ao tema.
• Um percentual crescente de con-

72

Compra
Sustentável

Comprei produtos feitos com material
reciclado nos últimos 6 meses

62

Reciclagem

Comprei produtos orgânicos nos
últimos 6 meses

53
55

34

Quando possível, utilizo também o
verso das folhas de papel.

Procuro passar ao maior número possível
de pessoas as informações que aprendo
sobre empresas e produtos.

77

Planejamento

Costumo planejar as
compras de alimentos

Em minha casa, separo
o lixo para reciclagem

77
67

62
62

Desligo aparelhos eletrônicos
quando não estou usando

75

Economia

Evito deixar lâmpadas acesas em
ambientes desocupados

71

sumidores tem passado a adotar –
mesmo que apenas eventualmente
(“às vezes”) – os comportamentos
indicativos de assimilação do consumo consciente. Dos 11 comportamentos em questão, quando considerada a sua adoção “sempre” e “às

2006

2010

2012

vezes”, 4 apresentam significativa
variação positiva e nenhum apresenta decréscimo significativo. Um dos
comportamentos apresenta valor estável, e apenas outros 2 têm pequenos decréscimos dentro da margem
de erro da pesquisa.
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Gráfico 3: Adesão total ou parcial a comportamentos
indicadores de consumo consciente (2010 e 2012)
Percentual de respostas “sempre” e/ou “às vezes”

Desligo lâmpadas
Fecho torneiras
Esfrio alimentos
Desligo eletrônicos
Planejo compra de
alimentos
Planejo compra de
roupas
Peço nota fiscal
Uso verso de papel
Leio rótulos
Compartilho
informações
Separo lixo

Questão: Eu vou ler algumas frases e gostaria que você me dissesse se faz isto sempre, às vezes, raramente ou nunca.

Os comportamentos referentes a compra de produtos orgânicos ou feitos com material reciclado não foram
incluídos neste gráfico, pois têm outras opções de resposta (“sim” ou “não”).

COMO O BRASILEIRO ENTENDE A SUSTENTABILIDADE
3. Houve um aumento significativo na quantidade de pessoas
que já “ouviram falar” do termo
sustentabilidade, assim como
um crescimento do interesse por
informações sobre o tema.
• Entre 2010 e 2012, aumentou fortemente (de 44% para 60%) o contingente de brasileiros que “ouviram
falar” do termo sustentabilidade.
• Também aumentou muito o interesse em buscar informações sobre o
tema, que passou de 14% para 24%.
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4. A maioria das pessoas que já
ouviram falar sobre sustentabilidade associa o termo a questões
ambientais.
• Dentre os que ouviram falar em sustentabilidade, ainda predomina fortemente uma interpretação do termo
focada no Meio ambiente (40%) ou
limitada a alguns exemplos fragmentados de práticas ou de atitudes, geralmente também com viés ambiental
(Limitados, 23%). Esses dois grupos
somados representam praticamente

dois terços da parcela da população
que ouviu falar em sustentabilidade,
ou 38% do total da população total da
pesquisa.
• Apenas 12% dos que “ouviram falar”
em sustentabilidade (correspondendo a
7% do total de consumidores) têm um
entendimento correto do termo, configurando uma minoria mais esclarecida
ou mais envolvida com o tema.

DESEJOS E FELICIDADE: UMA QUESTÃO FUNDAMENTAL
5. A pesquisa mostrou uma forte
inclinação do consumidor na direção do “caminho da sustentabilidade” em vez das opções do “caminho da sociedade de consumo”.

• Em 5 dos 8 temas pesquisados
( Afetividade, Água, Alimentos, Du-

rabilidade dos produtos, Energia,
Mobilidade, Resíduos e Saúde ),

o “caminho sustentável” foi prefe-

rido ao “caminho da sociedade de
consumo”, ressaltando-se desde
logo que ambos eram caminhos
desejáveis.

Tabela 1: Desejos dos respondentes – Frases avaliadas,
agrupadas por temas

TEMA

“SOCIEDADE SUSTENTÁVEL”

“SOCIEDADE DE CONSUMO”

(aspirações que prometem ser satisfeitas por uma
sociedade sustentável, ou que vão nessa direção)

(aspirações que prometem ser satisfeitas pela
sociedade de consumo, ou que vão nessa direção)

Quero ter tempo para estar junto com as
pessoas de que gosto (AF-S)

Quero comprar presentes para agradar as
pessoas de que gosto (AF-C)

ÁGUA

Quero contar com água abundante e limpa, sem
poluição (AG-S)

Quero poder usar água à vontade, sem precisar
me preocupar com a conta (AG-C)

ALIMENTOS

Quero alimentos saudáveis, frescos e nutritivos
(AL-S)

Quero alimentos práticos, que não dão trabalho
para preparar (AL-C)

DURABILIDADE

Quero produtos que durem bastante e que seja
fácil consertar ou atualizar quando necessário
(DU-S)

Quero produtos que seja fácil e barato substituir, mesmo que ainda funcionem (DU-C)

ENERGIA

Quero reduzir os impactos sociais e ambientais
da geracão de energia (EN-S)

Quero ter certeza que não faltará energia (EN-C)

MOBILIDADE

Quero me deslocar pela cidade com rapidez,
segurança, conforto e flexibilidade (MO-S)

Quero ter meu próprio carro (MO-C)

RESÍDUOS

Quero reduzir a quantidade de lixo produzido
(RE-S)

Quero que o volume crescente de lixo possa ser
coletado e tratado (RE-C)

SAÚDE

Quero tempo para lazer, esporte e descanso,
pouco stress e boa alimentação. (SA-S)

Quero ter um plano de saúde que garanta bons
médicos, hospitais e remédios (SA-C)

AFETIVIDADE
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• O tema Afetividade destaca-se
como o que apresenta a maior diferença entre os que preferem o cenário mais sustentável (“passar tempo
com as pessoas”) e os que preferem
o consumista (“comprar presentes”).
• Seguem-se outros 3 temas (Alimentos, Água e Mobilidade ) como
os que contam com uma preferência
bem maior para os desejos do “caminho sustentável” (alimentos sau-

dáveis, uso racional da água e boa
mobilidade) do que para os desejos
consumistas tradicionais (alimentos
práticos, uso da água de forma abundante e ter carro próprio).
• O tema Saúde se destaca em relação a todos os demais pela inversão entre os dois caminhos, havendo
uma maior proporção de pessoas que
priorizaram a opção consumista (“Ter
um plano de saúde que garanta bons

médicos, hospitais e remédios”) do
que os que priorizam a opção sustentável (“Quero tempo para lazer,
esporte e descanso, pouco estresse
e boa alimentação”), possivelmente
pela formulação “ter plano de saúde”
ter incluído também bons médicos,
hospitais e remédios, que são itens
fortemente desejáveis por todos, não
tendo a conotação de uma opção consumista e sim necessária.

Gráfico 4: Desejos dos respondentes
Preferências por cada “caminho” agrupadas por temas
Média dos índices de preferência por cada “caminho”

O gráfico apresenta os temas pesquisados
em ordem decrescente da distância entre
o caminho “sustentável” e o “consumista”,
e mostra a prioridade dada pelo público
entrevistado a cada uma das duas opções
relativas a cada tema, conforme descrito
na tabela 2. A escala vertical corresponde
ao índice de prioridade resultante da aplicação da metodologia MaxDiff (Escalonamento por Máximas Diferenças) e ajuda a
compreender as diferenças na prioridade
dada a cada “desejo”.
A técnica utilizada na pesquisa é altamente eficaz para hierarquização de grandes
grupos de atributos positivos, evitando
viés ou manipulação das respostas pelo
entrevistado. O quadro contendo todas as
opções nunca é mostrado ao entrevistado,
que realiza a priorização a partir de sucessivas escolhas, cada uma envolvendo apenas quatro dos “desejos” sendo testados.
Índice calculado pela metodologia MaxDiff

6. Quanto mais consciente o
consumidor maior a tendência
a valorizar as promessas da
sustentabilidade em detrimento das opções da sociedade de
consumo.
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• Há uma forte correlação entre uma
maior consciência no consumo e uma
maior preferência pelo “caminho da
sustentabilidade”: dentre os consumidores Indiferentes – grupo de
menor assimilação do consumo consciente – o índice de preferência mé-

dio em favor desse caminho é 29%
maior que o do caminho da sociedade de consumo. No outro extremo,
dos consumidores Conscientes, a
diferença é de 60%, como se vê no
gráfico a seguir.

Gráfico 5: Desejos dos respondentes – Preferências por cada
“caminho”, agrupados por perfil de assimilação do consumo consciente
Média dos índices de preferência por cada “caminho”

7. A tendência à maior preferência pelo “caminho da sustentabilidade” ocorre em todas as classes sociais, faixas etárias e em
todos os segmentos socioeconômicos e geográficos, porém com
intensidades diferentes como se
vê no gráfico 6.

• As classes sociais mais altas
tendem a priorizar mais o caminho
sustentável, enquanto as classes
sociais mais baixas tendem a despriorizar menos o caminho do consumismo, como mostram o gráfico anterior, em termos gerais, e a seguir,
para cada desejo pesquisado.

• Todas as classes priorizam mais
“Ter tempo para estar com quem
gosta” do que “Comprar presentes”,
como se vê no gráfico 7 adiante.

Gráfico 6: Desejos dos respondentes
Preferências por cada “caminho”, agrupadas por classe social
Média dos índices de preferência por cada “caminho”

sustentável
consumo
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Gráfico 7: Desejos dos respondentes
Preferências segundo classe social

Indice MaxDiff de prioridade
(normalizado para escala de 0 a 10)

Índice de preferência médio para cada segmento

8. A maioria dos respondentes
prioriza a mobilidade em vez da
posse de um automóvel, como
mostra no gráfico 8 adiante.
• Em relação à Mobilidade, a preferência pelo “caminho da sustentabilidade” (“Me deslocar pela cidade com
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rapidez, segurança, conforto e flexibilidade”) teve nota 7,9 como índice de
preferência médio, contra um índice
de apenas 4,9 dado à opção de consumo (“Ter meu próprio carro”).
• Dentre os 82% de entrevistados
que não utilizam carro próprio no dia

a dia, a posição é a mesma, mas a
diferença entre os índices de preferência é um pouco menor (7,7 contra
5,3). Já dentre os 18% de entrevistados que utilizam carro próprio no dia
a dia, a diferença na preferência em
favor da opção sustentável é bem
maior: 8,7 contra 2,8.

Gráfico 8: Desejos dos respondentes
Preferências segundo perfil de assimilação do consumo consciente

Indice MaxDiff de prioridade
(normalizado para escala de 0 a 10)

Índice de preferência médio para cada segmento

9. Há um grande consenso sobre a relação entre a felicidade
e dois fatores relacionados à
vida das pessoas: a saúde e o
convívio social, como mostra no
gráfico 9 adiante.
• Dois terços dos entrevistados dizem que “estar saudável e/ou ter
uma família saudável” é um elemen-

to necessário para a felicidade. Ao
mesmo tempo, 60% diz que o convívio social é necessário para a tal.
• Aproximadamente um terço dos
respondentes associa a felicidade
a dispor de tempo e à boa qualidade de vida, valorizando desfrutar
a vida de formas variadas, como
música, esporte etc. (36%).

• Apenas um terço dos entrevistados associa a ideia de felicidade à
posse de bens ou dinheiro.
• Exceto pelo item saúde, é pequena
a diferenciação por idade no que diz
respeito à importância de diversos
itens para a felicidade, como pode
ser visto no gráfico a seguir.
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Gráfico 9: Concepção de Felicidade
Respostas agrupadas por temas mencionados, segundo faixas etárias
Percentual de menção pelos respondentes

Realizado a partir de análise das respostas espontâneas à questão aberta
“Para você o que é Felicidade? O que mais?”

UMA MENSAGEM PARA AS EMPRESAS
Os achados desta pesquisa mostram
que o consumidor aspira a algo bem
diferente do que o consumismo tem
proposto. Qual o papel das empresas
em atender a essas aspirações? O que
é preciso fazer para que elas saiam da
lógica consumista insustentável e migrem para a satisfação das reais aspirações, crescendo pela via da “inclusão
social sustentável”? Certamente há
papéis fundamentais a serem desempenhados por diversos atores sociais,
como consumidores e governos. Mas,
também, é certo que as empresas têm
um papel fundamental no processo.
Fica evidente que grande parte da sociedade brasileira já compartilha, mesmo
que de forma difusa e pouco consciente,
a narrativa de que, uma vez satisfeitas
as necessidades básicas, a busca da fe-
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licidade precisaria tomar o caminho da
sustentabilidade e não o do consumismo.
O fato de haver uma tendência geral
de predominância dos desejos do “caminho sustentável” pode ser entendido
como um sinal de que há um potencial
latente para adesão maior às propostas
do consumo consciente e aos valores
da sustentabilidade. A pesquisa indica
que quanto maior o acesso dos consumidores aos bens de consumo, mais
profunda é a percepção do descompasso entre as opções sustentáveis e as
consumistas. Isso leva a crer que essa
é uma tendência que aumentará à medida que o ingresso de mais pessoas na
classe média cresça e que a distribuição de renda melhore.
Saber que o potencial de adesão ao
consumo consciente e à sustentabili-

dade já se expressa nos desejos dos
consumidores é um sinal de alerta para
empresas e lideranças em geral, que
deveriam avaliar mais profundamente
suas estratégias de explorar mais ainda um modelo esgotado, insustentável
e conflitante com as aspirações profundas dos consumidores e com suas
concepções de felicidade. É importante
refletir sobre a possibilidade de ir ao
encontro do que mais desperta o desejo dos consumidores, dessa tendência
emergente, fomentando e acelerando
o trajeto rumo a uma sociedade mais
sustentável e, assim, capaz também
de incluir os bilhões de seres humanos
ainda privados das condições básicas
para a promoção de seu bem-estar e
segurança material.
Essa reflexão vale o nosso futuro.

2. TEMPOS DE TRANSPARÊNCIA
A RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS
FRENTE AO CONSUMIDOR BEM INFORMADO
Um dos mais importantes motores
do movimento pela Responsabilidade Social Empresarial (RSE) é a
noção de que existe um significativo
e crescente escrutínio do público sobre o que fazem (ou deixam de fazer)
as empresas. A atenção dada a uma
empresa pelos vários públicos de
seu interesse é um fator crítico na
formulação de suas estratégias e na
avaliação de seu valor de mercado.
A reputação e outros ativos intangíveis são altamente relevantes nesse
cenário e podem ser afetados pela
opinião pública em geral ou por pú-

blicos específicos, como investidores, ONGs, empregados, consumidores, fornecedores, dentre outros. Por
isso, é cada vez mais crítico monitorar expectativas e interesses dos
cidadãos/consumidores com relação
às empresas, buscando conhecê-los
tão bem quanto possível.
Esse é o objetivo desta segunda parte da publicação, em que focalizamos a percepção e a avaliação dos
consumidores sobre a RSE tanto em
termos conceituais como em termos
concretos, abordando suas expectativas quanto à responsabilidade das

empresas no campo socioambiental
e no ambiente de negócios, e sua visão sobre práticas emblemáticas de
gestão neste tema.
Ao fazer essa análise, estabelecemos algumas relações com a primeira parte da publicação, avançando
na compreensão conjunta desses
dois movimentos – consumo consciente e RSE – e buscando construir
evidências da conexão entre ambos,
potencializando as motivações e a
capacidade de transformação e mobilização de ambas as agendas.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES
Iniciamos nosso relato focalizando a relação do consumidor com
os meios de comunicação e com o
debate público sobre RSE, buscando compreender posicionamentos
que pautam as discussões nesse
campo. Em seguida, investigamos

três aspectos: a percepção dos
consumidores sobre as responsabilidades das empresas, em termos
conceituais e práticos, suas declarações sobre o que influencia suas
decisões de compra e as opiniões
que externam sobre as empresas.

Finalmente, como parte da colaboração com o The Choices Project,
apresentamos uma série de questões sobre como o consumidor vê o
papel do governo na interface entre
consumo, Responsabilidade Social
Empresarial e sustentabilidade.
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INFORMAÇÃO E CREDIBILIDADE: O QUE INTERESSA
AO CONSUMIDOR E EM QUEM ELE ACREDITA
10. O interesse por RSE e Sustentabilidade cresceu, assim como a busca
por informação sobre esses temas.
• Os 2 únicos temas que tiveram
expressivo crescimento no nível de
interesse do consumidor foram Res-

ponsabilidade Social Empresarial e
Sustentabilidade, pois, em 2010, am-

bos estavam em um patamar inferior a
todos os demais e, em 2012, subiram
para o mesmo nível de temas tradi-

cionais, como Política e Empresas/
Negócios. No mesmo período, possivelmente pela “intercambialidade”
entre os termos, diminuiu o interesse
por Ecologia/Meio Ambiente.
• Dos 35% de entrevistados que afirmaram buscar informações sobre Responsabilidade Social e Ambiental, uma expressiva maioria vê as ONGs e associações de
defesa do consumidor, lado a lado com a
própria empresa, como as fontes mais

Gráfico 10 A: Busca por informações sobre Responsabilidade Social e Ambiental
Percentual de respondentes por opção

(xx) = dado de 2010

Questão A: Você costuma buscar informações sobre responsabilidade social e ambiental?
Questão B: Para você, quais são as três fontes de informação mais confiáveis sobre o
comportamento social e ambiental das empresas?
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confiáveis sobre o comportamento social
e ambiental das empresas.
• Jornais e noticiários na televisão
continuam sendo a principal fonte de
informação da maioria dos consumidores, ao mesmo tempo em que se
nota uma crescente importância das
fontes baseadas na Internet. A credibilidade dessas novas fontes, porém,
permanece bem mais baixa que a de
outras, mais tradicionais.

Gráfico 10 B: Fontes de informação mais
confiáveis sobre comportamento social e
ambiental das empresas - apenas dentre
os que responderam costumar buscar
informações sobre o tema
Percentual de respondentes por opção

(% por faixa)

11. O ceticismo em relação ao que
as empresas divulgam sobre RSE e
Sustentabilidade aumentou significativamente entre 2010 e 2012.

• Nos últimos dois anos, o grupo de
pessoas que tende a acreditar incondicionalmente no que as empresas
divulgam sobre suas práticas de Res-

ponsabilidade Social e Ambiental caiu
de 13% para 8%, acompanhado de
um aumento do grupo de descrentes
(de 44% para 49%).

Gráfico 11: Confiança na comunicação realizada pelas empresas (2010 e 2012)
Percentual de respondentes por opção

Base: 800 respondentes
Questão: Você acredita que as empresas realmente fazem aquilo que divulgam
em termos de responsabilidade social e ambiental?
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12. Os consumidores mais conscientes estão mais conectados aos
temas RSE e sustentabilidade e são
mais ativos do que os menos conscientes, tendo maior probabilidade
de atuarem como líderes de opinião
e influenciar outras pessoas.
• A chance de um consumidor do grupo dos “mais conscientes” ser um In-

fluenciador em sustentabilidade e temas afins é três vezes maior que a de
um consumidor do grupo dos “menos
conscientes” (22% contra 7%).
• No outro sentido, a chance de um
consumidor “menos consciente” ser
Desconectado desses debates é o dobro da apresentada por um consumidor do grupo dos “mais conscientes”

Gráfico 12: Perfil atitudinal no debate sobre Responsabilidade
Social Empresarial e sustentabilidade segundo perfil
de assimilação do consumo consciente
Percentual de respondentes por segmento
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(58% contra 30%).
• A conexão com esse debate varia
de forma proporcional à classe social,
sendo maior nas classes mais altas e
variando de 63% na classe A a 44%
na classe D. Sudeste e Norte/CentroOeste são as regiões mais conectadas; Sul é a região menos conectada.

PERCEPÇÃO SOBRE RESPONSABILIDADE
SOCIAL EMPRESARIAL
13. Aproximadamente um terço dos
consumidores reconhece as múltiplas dimensões relacionadas à Responsabilidade Social Empresarial.
• Uma parte importante dos consumidores (29% a 41%, conforme o tema)

reconhece 6 dos 7 temas centrais definidos pela Norma Internacional de

Responsabilidade Social - ISO 26000

como sendo parte da RSE. A exceção
é o tema Governança organizacional,
reconhecido por apenas 12%.

• Apesar do amplo reconhecimento
coletivo, no nível individual a situação
é menos animadora: 69% dos consumidores reconhecem, no máximo, 2 temas centrais. Apenas 6% reconhecem
pelo menos 5 dos 7 temas centrais.

Gráfico 13: Percepção dos respondentes sobre temas incluídos na
noção de Responsabilidade Social Empresarial, conforme o ISO 26000
Percentual de respondentes que incluiu o tema como parte da RSE

Questão: Quais destas áreas você entende que estão incluídas na ideia de responsabilidade social empresarial?
Respostas pelo total de respondentes e pelo subgrupo que declarou interesse em RSE.

19

14. Mais da metade dos entrevistados (53%) acredita que as empresas devem ir além do que é
exigido pelas leis, buscando gerar
mais benefícios para a sociedade.

• Outros 28% acreditam que elas devem fazer isso, mas apenas na medida
em que também lhes traga vantagens
junto a seus clientes.

• Apenas 13% acreditam que as empresas devem se limitar a fazer apenas o que a lei as obriga.

Gráfico 14: Expectativa do consumidor em relação às ações das empresas
Percentual de respondentes por opção

Questão: Com qual destas frases você concorda mais?
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15. A maioria dos respondentes
identifica três grandes responsáveis por preservar o meio ambiente e solucionar problemas

sociais, nesta ordem: os Países
ricos, as Empresas multinacionais e as Organizações internacionais.

• Em seguida, responsabilizam o Governo e as Empresas brasileiras. E,
por último, as ONGs, os Consumidores e os Países pobres.

Gráfico 15: Responsáveis por preservar o meio ambiente e
solucionar os problemas sociais (2010 e 2012)
Percentual de respondentes por opção

Questão: Quanto você acredita que <cada item> é responsável por
preservar o meio ambiente e solucionar os problemas sociais?
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PRÁTICAS DE RSE: PRIORIDADES
DO CONSUMIDOR
16. Os consumidores reconhecem
como importante o conjunto de 18
práticas emblemáticas da RSE.
• Práticas relativas às relações de
trabalho se destacam como as mais
importantes para os consumidores.
Essas práticas se relacionam tanto
com as condições de trabalho na empresa quanto em sua cadeia de valor.

• Outro fato relevante é a conexão
dessas práticas com os direitos humanos, na medida em que tratam
exatamente do combate à exploração
de trabalhadores e à discriminação,
assim como da promoção da inclusão
social e de condições dignas de vida.
• Vale destacar que o tema meio
ambiente também foi indicado como

importante, sendo representado por
duas práticas bem específicas – uso
racional da água e reciclagem –
quanto por uma prática central para
o consumo consciente, que é a educação do consumidor quanto aos impactos sociais e ambientais de seus
hábitos de consumo.

17. O comportamento das empresas impacta na decisão de compra do consumidor.
• Os consumidores destacam 5 aspectos como motivadores de preferência ou admiração por determinadas
empresas: “Não maltratar animais”
(52%), “Ter boas relações com a comunidade” (46%), “Ter selos de proteção
ambiental” (46%), “Ajudar na redução
do consumo de energia” (44%) e “Ter

selo de garantia de boas condições de
trabalho” (43%).
• As 2 práticas que mais negativamente impactam a disposição do consumidor para comprar produtos de uma
empresa ou falar bem dela continuam
as mesmas de 2010: “Ter produtos que
podem causar danos à integridade física dos seus consumidores” (72%) e
“Fazer propaganda enganosa” (71%).
• Praticar discriminação entre funcio-

nários” (61%) e “Gerar impactos sociais ou ambientais negativos” (58%)
vêm em seguida, no ranking, de maiores impactos negativos sobre a disposição declarada pelo consumidor.
• Entre produtos percebidos como semelhantes em preço/qualidade, o consumidor brasileiro declara estar atento à RSE e disposto a tomar decisões
de compra que reflitam a importância
dada ao tema.
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Tabela 2: Práticas de Responsabilidade Social Empresarial:
ranking em 2010 e 2012

(1) toma como base as notas de 2010, mas só considera a posição relativa (entre si) das 18 práticas incluidas na pesquisa 2012.

Questões: (A) Quanto você considera que <texto de cada prática> é importante para uma empresa ser considerada
socialmente responsável? Dentre as mais importantes=3; mais ou menos importantes=2; não são importantes=1.
(B) Quais destas frases você diria que uma empresa tem que fazer sempre, em qualquer situação, para ser considerada socialmente responsável?(apontar dentre as que considerou “mais importantes”)

Observação: O ranking geral (prioridade entre todos os entrevistados) foi estabelecido atribuindo-se pontos para as práticas (um ponto para cada
vez que a prática ficou entre as “menos importan-

tes”, dois pontos para quando ficou entre as “mais
ou menos importantes” e três pontos para quando
ficou entre as “mais importantes”) e calculando-se
a pontuação média de cada prática. Foi também

calculado o percentual de entrevistados que apontaram cada prática como essencial, isto é, como
sendo algo que as empresas não podem deixar
de praticar.
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O GOVERNO E SEU PAPEL
18. O governo deveria adotar práticas de compra favoráveis à RSE
e à sustentabilidade, e também
deveria obrigar as empresas a fornecer informações sobre os impactos ambientais e sociais provocados pelas suas operações.

• Quando consultados sobre quais
devem ser os critérios utilizados pelos governos em suas compras, os
consumidores tendem a apontar, para
esse fim, os mesmos critérios de RSE
e sustentabilidade que priorizaram
em suas compras pessoais.

Gráfico 16: Compras públicas: ações que o governo deveria fazer
Percentual de respondentes por opção

Questão: Quanto você concorda com as seguintes afirmações?
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• Ao mesmo tempo, tendem também
a incluir, dentre esses critérios, aspectos como “o produto ser brasileiro” e “o produto ser orgânico”, que
foram menos priorizados em suas
escolhas pessoais.

19. Os consumidores desejam ser
consultados sobre os critérios de
compra utilizados pelos governos.
• Indagados sobre quem deveria influenciar as decisões de compra do
governo, os consumidores apontam
massivamente Os cidadãos em pri-

meiro lugar, com larga margem. Em
seguida, vêm os mandatários públi-

cos eleitos (presidente e ministros).
• ONGs e outras organizações da
sociedade civil (empresarial e não

empresarial) vêm depois em termos
de importância para influenciar as de-

cisões de compra do governo, configurando certo ceticismo na sua atual
efetividade em sua ação de pressão
junto à esfera pública. Órgãos reguladores externos vêm em um distante
último lugar.

Gráfico 17: Instituições e atores que deveriam ter influência
nas compras públicas
Percentual de respondentes por opção

Questão: Da lista que está neste cartão, ordene por prioridade as três instituições que,
em sua opinião, deveriam ter maior influencia nas decisões de compra do Governo.
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DO DISCURSO À PRÁTICA
No curto período de dois anos (entre
2010 e 2012), a Responsabilidade
Social Empresarial subiu significativamente de importância na agenda
do consumidor brasileiro. Mesmo que
ainda não seja objeto de interesse da
maioria, o tema vem despertando a
atenção de uma proporção crescente
de consumidores e, combinado com
as questões da sustentabilidade e do
meio ambiente, vem sendo cada vez
mais um objeto do debate público. A
expansão do acesso à internet tem
um papel potencializador desse cenário, possibilitando que mais e mais cidadãos obtenham informações sobre
fatos envolvendo as empresas de seu
interesse e – muito importante – que
acompanhem o debate sobre estes
acontecimentos.
Com exceção do tema Governança organizacional, os outros 6 temas centrais estabelecidos pela ISO 26000
são reconhecidos por entre 29% e
41% dos consumidores. Pode-se dizer, portanto, que aproximadamente
um terço dos consumidores revelase capaz de perceber as múltiplas
dimensões da RSE, com exceção do
tema Governança organizacional
Estas constatações trazem para as
empresas brasileiras a certeza de
que sua atuação não passará despercebida em campos tão diversos como
o das relações com seus empregados
e consumidores, com as comunidades impactadas por suas atividades,
e com os direitos humanos, a ética e
o meio ambiente.
Para esse expressivo contingente de
cidadãos, parece já estar ultrapassada a fase em que o marketing verde e a filantropia seriam suficientes
para garantir a uma empresa a boa
imagem necessária em um mercado
cada vez mais transparente e competitivo. A comoditização – tendência a
que produtos e serviços concorrentes
se tornem cada vez mais semelhantes – torna a reputação e a imagem
pública das marcas ativos, ao mesmo
tempo, cruciais e delicados, na medida em que dependem de fatores fora
do controle das empresas: reputação
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não é o que uma empresa fala de si
mesma, mas aquilo que seus diversos públicos, especialmente seus
stakeholders, falam dela.
É notável, nesse aspecto, a grande
relação entre a maior assimilação do
consumo consciente e a maior proatividade no debate público sobre RSE.
Os consumidores mais conscientes
são três vezes mais ativos como influenciadores no debate público sobre
o tema, sendo 7 em cada 10 deles,
pelo menos, conectados ao tema.
Entre os dados levantados em relação ao que fazem as empresas no
vasto campo da RSE, vemos que as
expectativas sobre suas práticas vão
bem além das obrigações legais e interesses específicos do negócio. Ao
mesmo tempo, como em um aparente
paradoxo, detectamos maior ceticismo
dos consumidores – mais incrédulos
sobre o que as empresas dizem fazer,
mas mais demandantes para que regulações externas, legais, imponham
sobre elas o cuidado com as suas práticas de responsabilidade social.
Essa tendência – já detectada em
anos anteriores – parece ser uma
decorrência indesejada do uso excessivo e descuidado dos conceitos de
sustentabilidade e responsabilidade
social como eixos de comunicação e
marketing das empresas, especialmente por marcas que os utilizam
apenas como discurso, com pouco ou
nenhum respaldo objetivo.
Nesse cenário, os consumidores declaram dar uma alta importância a aspectos da responsabilidade social em
suas decisões de compra. Por mais
que tal importância, no momento da
efetiva decisão, seja combinada a
muitos outros fatores, conscientes e
inconscientes, é inegável que se trata
de aspectos com peso relevante.
Mais do que uma bandeira de comunicação e marketing, a responsabilidade social deve ser traduzida em
adoção de práticas e políticas concretas, conceitualmente consistentes
e ancoradas em relações sólidas e
transparentes com as partes interessadas. E só então, uma vez que exista

essa base real, faz sentido a comunicação corporativa apropriar-se deste
conceito, dando a devida visibilidade
ao que efetivamente a empresa faz.
Para isso, o conjunto de práticas explorado nesta pesquisa e em sua edição anterior é um interessante ponto
de partida, a ser ampliado e consolidado por cada empresa à luz das importantes ferramentas já existentes
para gestão da RSE.
A propaganda enganosa – como mostra nossa pesquisa e bem sabem os
dirigentes empresariais e profissionais de marketing – é um dos maiores
erros que uma empresa pode cometer perante seus consumidores. Isso,
obviamente, não se aplica apenas a
produtos e serviços que vende mas,
também, à imagem que apresenta.
Curiosamente, muitas parecem não
ter esse cuidado quando se trata de
comunicar sobre sua responsabilidade social ou ação voltada à sustentabilidade. Os efeitos negativos desse
descuido, porém, afetam a todos: o
uso desses termos, cada vez mais
desgastados pela exposição excessiva e desqualificada, passa a ter
o efeito inverso, fazendo com que
sejam tomados como lugar-comum
mesmo quando utilizados por empresas que têm ações concretas para
respaldá-los.
Estas são, para nós, constatações
com grandes implicações e que precisam ser adotadas com cuidado para
“não jogarmos fora o bebê junto com
a água do banho”. Sustentabilidade
e responsabilidade social são e continuarão a ser pilares fundamentais
para apoiar a transição civilizatória
em que estamos todos envolvidos.
Por isso mesmo, estes pilares devem
ser preservados, utilizados apropriadamente e incorporados às práticas
reais das empresas para – finalmente
– contaminar positivamente sua imagem e transparecer naturalmente na
sua comunicação.
Não podem ser máscaras: precisam
ser a estrutura que dá forma e solidez
ao conjunto.
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