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Objetivos

• Identificar quais são as dimensões, significados e 

tendências associadas ao conceito de 

transparência.  

• Indagar a respeito dos aspectos valorativos 

associados a qualidade, higiene, processos e 

manipulação de alimentos entre mães e pais e 

entre Millennials.
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PESQUISA ONLINE 

Pesquisa online através de questionário estruturado de 15 minutos

Metodologia

Amostra: 1400 casos

BRASIL 400 casos

MÉXICO 400 casos

ARGENTINA 300 casos

COLÔMBIA 300 casos

Target Millennials:  700 casos - 50% Homens e 50% Mulheres entre 18 e 

27 anos

Target Pais: 700 casos – Pais e mães de filhos até 16 anos

NSE:  Médio-amplo. Escopo: 65% em Key Cities (AR: AMBA, CO: Bogotá,BR: São Paulo, Rio de 

Janeiro, MX: CDMX) 35% outras cidades.

Período de campo:  20 a 27 de agosto de 2018
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O que é a 

transparência?

A transparência como valor humano, em oposição à dissimulação e à falta 

de clareza, intimamente associada à honestidade. 



a. Qualidade que possuem corpos que deixam passar facilmente a luz

[antôn.] opacidade

b. (=honestidade) ação que mostra a verdade dos fatos.

Claro, evidente, que se compreende sem dúvida nem ambiguidade. Valor 

humano.

PRIMEIRAMENTE, VAMOS REPASSAR A DEFINIÇÃO 

“Evoca outros termos positivos, como sinceridade, 

verdade, honradez, virtude, inclusive... ampliando muito 

o termo. Seu oposto, opacidade, vem a ter um significado 

pejorativo quando associado a ocultação, falsidade, 

encobrimento... Mentira.” 

(Byung-chul Han, Filósofo e autor de “A 

Sociedade da Transparência”- 2012)
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Fonte: 400 casos no BR

SIGNIFICADOS DE TRANSPARÊNCIA

Com  que palavras você associa a ideia 

de “transparência”? 

2- COMO SE TRANSMITE? Sem 

segredos, sem ocultar. É interessante 

notar que são mencionados diferentes 

conceitos que se dividem em função 

do PAPEL DO RECEPTOR. Em um 

eixo:  informar ou mostrar, onde o

receptor é principalmente PASSIVO. 

Em outro eixo, são mencionados, por 

exemplo: demonstrar, compartilhar, 

ensinar (conhecimento, Saber, 

Educação), onde o receptor está 

envolvido de maneira ATIVA, com 

espaço para tirar suas próprias 

conclusões ou aprendizados.

1- Valor: 

conceitos 

associados a 

honestidade, 

confiança e 

ética.

3- Benefício (para o 

consumidor, cidadão, 

receptor): 

possibilidade de 

avaliar segurança, 

qualidade e

naturalidade. 

4- COMO SE 

VALIDA? 

Quando há 

coerência entre 

o discurso e os 

fatos.
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As marcas e a 

transparência

Em um contexto cada vez mas confuso, as marcas têm a oportunidade de apostar na 

transparência, um valor altamente demandado pelos consumidores, mas que ainda 

apresenta uma lacuna a ser coberta pelas empresas. 

Que tipo de mensagens transmitimos? 



O que significa para você que uma MARCA  

seja uma MARCA “TRANSPARENTE”?  RM

SIGNIFICADOS DE TRANSPARÊNCIA DE MARCA

ABERTA

RESPONSÁVEL

COMPROMETIDA

Uma marca é considerada transparente quando é aberta, não oculta informação, assume responsabilidade por seus 

erros e responde a questionamentos; quando é uma marca comprometida como ator social,  com coerência entre seu 

discurso e suas ações.

Não é suficiente ter somente uma declaração de 

vontade ou de garantias de qualidade. 

Trata-se de responder diante de erros ou 

consultas. É elevar o padrão de sua indústria.

Coerente entre seus ditos e seus feitos. 

Envolvida, com posição clara frente a 

temas-chave.

Para ser realmente uma marca transparente, é 

necessário compartilhar informação relevante, 

sem segredos. 

Não é informar, mas gerar e compartilhar 

conteúdo relevante, que envolva e permita 

conhecer a marca mais e melhor.

Fonte: 400 casos no BR

94%

56%

57%
(- Latam 50%)

(+ Latam 64%)
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A TRANSPARÊNCIA DE MARCA É UM “MUST”

98% consideram que a transparência 

de uma marca é importante para eles.
Não basta que a marca se declare responsável, 

deve demonstrar isso, envolver-se e enfrentar os fatos para criar um diferencial.

Fonte: 400 casos no BR
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Latam (51%)

UM DIREITO DE UM CONSUMIDOR CADA VEZ MAIS EXIGENTE 

Na mesma linha, não somente é importante, 

mas sim um valor que os consumidores estão reclamando que as empresas apresentem. 

93% concordam que é necessário exigir 

transparência por parte das empresas.

Fonte: 400 casos no BR
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Por que é importante para você que uma marca seja 

“TRANSPARENTE”? 

ENVOLVER-SE PARA PODER DECIDIR MELHOR

A alta relevância que atribuem à transparência os faz crescer como consumidores em sua capacidade de escolha 

inteligente e comprometida, focados na defesa de seus direitos. 

Esperam que uma marca seja responsável e possa gerenciar eventuais situações de crise. 

O silêncio não é uma opção: eles esperam respostas e ações. 

“Porque se todos exigíssemos 

transparência, a sociedade 

começaria a mudar” 

69%

“Porque uma marca gera mais confiança se 

souber responder e assumir responsabilidades 

em possíveis casos de reclamações ou crises 

que venha a enfrentar” 

60%

“Porque é uma maneira 

de me assegurar que é 

uma marca de 

qualidade” 

43%
+Latam 58%

- Latam 59%

Fonte: 400 casos no BR



18 27 45 9 2

5 Tenho total confiança 4 3 2 1 NÃO tenho nenhuma confiança

O quanto você confia na TRANSPARÊNCIA das 

marcas em geral? 

TTB 45%

Média: 3,49
(5- Total Confiança // 1- Nenhuma Confiança)

BTB 11%

ESPAÇO PARA GERAR MAIOR CONFIANÇA DE MARCA E DIMINUIR A 

DISTÂNCIA ENTRE EXPECTATIVA E REALIDADE

Quase 5 de cada 10 confiam na transparência das marcas, mas existe um alto percentual de “indecisos”

45% não sabem se confiam ou não na transparência das marcas.  

Fonte: 400 casos no BR
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O quanto CONFIAM nos 

processos de elaboração?

Alimentos e Gastronomia são os itens mais sensíveis no que se refere à 

confiança do consumidor. Há espaço para apostar em atividades que 

fomentem o conhecimento e permitam derrubar mitos.



68 68 67 64
47 42 33

O quanto você confia na TRANSPARÊNCIA dos processos de elaboração de cada um destes itens? 
Em uma escala na qual 5 é “Tenho total confiança” e 1 é “Não tenho nenhuma confiança”, você pode utilizar os pontos intermediários. 

A ALIMENTAÇÃO VISTA COM LUPA

Vestuário e 

calçados 

Medicamentos / 

Produtos 

farmacêuticos

Produtos de 

cuidado pessoal 

Produtos de 

limpeza doméstica 

Bebidas e 

alimentos de 

consumo geral 

Restaurantes / 

Estabelecimentos 

de alimentação em 

geral

Estabelecimentos 

de comida rápida/ 

fast-food

- NSE Médio-Alto 54% - Mulheres 43%

- NSE Médio-Alto 40%

TTB

%

Há menor confiança nos processos de elaboração de alimentos, tanto de consumo geral 

quanto naqueles que se consomem nos restaurantes em geral.  

Somente algo como 3 de cada 10 confiam na transparência dos processos de elaboração 

nos estabelecimentos de comida rápida em geral. 

- Latam 61% - Latam 29%

Fonte: 400 casos no BR
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PREOCUPAÇÕES À LA CARTE

Me preocupam os processos de elaboração utilizados nos 

estabelecimentos de alimentação que visito habitualmente

91% TTB
Média 3,45 

(Não me preocupa em nada / 4 – Me preocupa muito)

Os processos de elaboração dos alimentos geram alta preocupação, 

principalmente em função de limpeza e higiene – das cozinhas e do pessoal.

(me preocupa razoavelmente / muito) 

Fonte: 400 casos no BR
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“Acredito que conhecer melhor 

os processos de elaboração e os 

ingredientes daquilo que 

consumimos é um direito de 

todos”  

96% TTB
(totalmente de acordo / de acordo)

MAIOR CONSCIÊNCIA PARA SE ALIMENTAR MELHOR  

“Acredito que é preciso ter cada 

vez mais consciência sobre os 

processos de elaboração e sobre 

os ingredientes daquilo que 

consumimos”

97% TTB
(totalmente de acordo / de acordo)

“Acredito que existem muitos 

mitos que poderiam ser 

derrubados se conhecêssemos 

mais sobre os processos de 

elaboração e os ingredientes 

daquilo que consumimos”  

89% TTB
(totalmente de acordo / de acordo)

Há uma alta consciência sobre a importância de conhecer mais sobre os alimentos consumidos e, 

assim, poder também derrubar mitos com maiores conhecimento e envolvimento.

Fonte: 400 casos no BR
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A expectativa de 

transparência em 

alimentação

Um contexto no qual o conhecimento está ao alcance de todos favorece a formação de mitos. É 

relevante apostar em experiências que envolvam o consumidor, apostando em transformar estes 

conhecimentos em verdades. É altamente valorizada a possibilidade de experimentar, estar presente 

e dedicar tempo a uma experiência “sem edição”. 



99% 92% 89% 88% 84%
63%

Falando sobre a preparação de alimentos em SUA CASA, 

qual o seu nível de conhecimento sobre…

CONSUMIDOR INFORMADO E EXIGENTE

A importância de 

lavar as mãos 

corretamente 

para manusear os 

alimentos 

Os cuidados no 

manuseio dos 

alimentos na hora 

de preparar um 

prato de comida 

Forma de limpar 

corretamente 

vegetais e frutas

Tempos de 

cozimento de 

carnes, peixes, 

frango, etc. 

Critérios para 

selecionar 

ingredientes de 

boa qualidade 

Qualidade e 

quantidade de 

valor nutricional 

de cada alimento 

Há alto conhecimento sobre higiene e manuseio de alimentos, com maior espaço para aprender sobre 

qualidade e quantidade de aporte nutricional. 

TTB% 

(conhece 

alguma 

coisa/muito)

Fonte: 400 casos no BR
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Alguns restaurantes, estabelecimentos de fast food e pizzarias, entre 

outros, possuem uma política de transparência e abrem as portas 

de suas cozinhas para mostrar ao público como são os processos de 

preparação de alimentos, cuidados de higiene e qualidade de 

ingredientes que utilizam.

¿Qual a sua opinião sobre esta iniciativa? 

Muito importante

Razoavelmente importante

Para mim é indiferente

E saber que o lugar onde você vai comer possui uma 

iniciativa como essa lhe transmite... 

Muita confiança

Alguma confiança

É indiferente

INICIATIVAS DE TRANSPARÊNCIA EM GASTRONOMIA

Sim, conhecia este tipo de iniciativa44%
- Latam 37%

+ Homens 51% / + NSE Médio Alto 57%/ Key City 49% 

97%

TTB

96%

TTB

Mais de 4 a cada 10 conhecem alguma iniciativa de transparência nos processos dos estabelecimentos de 

comida. E estas são consideradas muito relevantes e com alto impacto nos níveis de confiança.

AWARENESS

Fonte: 400 casos no BR

86

11

3

68

28

3
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62%

40%

43%

53%

43%

29%

36%

33%

10%

Por que este tipo de iniciativa lhe transmite confiança? 

VER PARA CRER

A possibilidade de ver ao vivo, com seus “próprios olhos”, funciona como “garantia” (saber que podem abrir sem 

segredos suas cozinhas, ainda que não as visitem, traz tranquilidade para o consumidor).

Paralelamente, também gera um efeito “pedagógico” (poder escolher melhor e aplicar ideias em sua vida privada).

Fonte: 400 casos no BR
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CONFIANÇA / SEGURANÇA

Me traz segurança saber que eles podem abrir sua cozinha para todo mundo.

Sinto que posso ir lá tranquilo com a minha familia.

VER  PESSOALMENTE / COMPROVAR

Porque posso ver eu mesmo(a) como são os processos de preparação e cozimento dos alimentos

Porque posso comprovar eu mesmo(a) como está a cozinha

APRENDER

Porque me permite conhecer mais para poder escolher melhor. 

Porque posso aprender coisas que depois irei aplicar na minha casa.

+ Latam  61%

+ Latam  39%



Então, como comunicar 

transparência?



Antes de mais nada:

COMO É O CONTEXTO ATUAL?

Há pouco tempo se acreditava que “quanto maior a informação, maior o conhecimento”, sendo 

menores os questionamentos a respeito da veracidade do emissor. 

No entanto, atualmente, a sobrecarga de informação é tal que é muito difícil diferenciar entre a 

informação verdadeira e a falsa.

“A  sobrecarga de dados, fatos, cifras e opiniões 

dispara um loop negativo que afeta nossas 

decisões e escolhas”

O Paradoxo da transparência. Andrés Seminario.
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“Confio mais naquilo que 

posso ver “ 

85%

VEJO, ENTÃO CONFIO...

Quase 9 de cada 10 dos cidadãos/consumidores confiam naquilo que podem 

viver em primeira pessoa, com seus próprios sentidos.

Trata-se de uma oportunidade para que as marcas desenvolvam 

experiências sensoriais, transformadoras e inspiradoras.

Fonte: 400 casos no BR
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É fundamental considerar que no 

contexto atual não há espaço para o 

silêncio (especialmente diante de 

situações de crise, que aumentam as 

suspeitas e desconfianças). 

Isso não implica comunicar para 

preencher “vazios comunicacionais”, 

mas, isso sim, dar sentido às 

mensagens, procurando demonstrar 

coerência com os fatos.

Que implicação tem isso 

para as marcas?
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Como construir uma marca em um contexto 

comunicacional confuso? 

Como trabalhar a transparência institucional, 

comercial ou ideológica em tal entorno? 

Como podemos nos diferenciar e construir 

reputação quando a possibilidade de 

distinguir está ameaçada por fake news?

Então, cabe a gente se perguntar...
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SUGESTÕES – TRANSPARÊNCIA DE MARCA

• A honestidade está ligada ao cumprimento das “promessas”, mas também à 

transparência em processos, formas de trabalho, formas de fazer negócios –

e ao sustentável como modo de operar de maneira responsável no mundo do trabalho. 

• Espera-se que as companhias sejam protagonistas da mudança e que proponham 

iniciativas em função de seu “saber fazer”: “Work sincerely for a better world”.

• Da mesma forma, do ponto de vista consumidor, o consumo responsável hoje em dia é 

“cool”.
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• A ação conta mais que qualquer palavra. Se uma marca  propõe transparência, tem que atuar e fazer 

com que a sociedade saiba como ela atua. 

• É fundamental ter uma comunicação integral, equilibrada interna e externamente (para evitar a 

sensação de ter “duas caras”), com integração de recursos, cultura, marca e inovação, reforçando a 

importância da transparência na tomada de decisões e na busca de coerência na mensagem.

• Personalização: a diferenciação virá do fato de oferecer aos consumidores o que não podem conseguir 

online – permitir que vejam, cheirem e saboreiem seus alimentos – e, assim, que possam levar essa 

experiência com eles para casa.

• Fornecer informação “sem edição”: estratégica, relevante e oportuna, mas sem disfarces nem segredos 

que “opaquem” a ideia de transparência. 

• Marcas com Propósito: este é o ingrediente fundamental para a confiança na indústria gastronômica.

SUGESTÕES – TRANSPARÊNCIA DE MARCA
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KEY FINDINGS E 

CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 



Key Findings

O  q u e  é  a  

t r a n s p a r ê n c i a ?

U m  v a l o r  e  u m a  f o r m a  

d e  r e l a c i o n a m e n t o  

q u e  s e  v e r i f i c a  n a s  

p r ó p r i a s  a ç õ e s  

É desejável do ponto de vista ético, mas também por trazer 

benefícios concretos: com transparência, podemos escolher 

melhor (avaliar alternativas, qualidade, segurança, etc.). 

A t r a n s p a r ê n c i a  

i m p l i c a  c o e r ê n c i a ,  

r e s p o n s a b i l i d a d e  e  

c o m p r o m i s s o ,  

e l e v a n d o  a  q u a l i d a d e  

d e  v i d a  d a s  p e s s o a s  

e  o s  p a d r õ e s  d a  

i n d ú s t r i a

Diante da incerteza e do excesso de informação do atual contexto, 

a transparência é uma espécie de “antídoto

Uma marca que sabe quem é, que é consequente, que não só diz, 

mas faz com coerência, é alguém que convida ativamente para 

que a conheçam – sem dubiedades. 

A transparência é desejável nas marcas, mas, se não se fizer 

presente, o consumidor se sente cada vez mais no direito de exigi-

la. E parece haver espaço para marcas mais transparentes.

D e m a n d a r  

t r a n s p a r ê n c i a  h o j e  e m  

d i a  é  u m  d i r e i t o  d o  

c o n s u m i d o r   
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• A transparência é uma via de duas mãos, que vai além dos discursos e que somente 

se verifica por meio de ações: 

• De um lado, estão marcas e empresas abertas, que não se restringem à declamação de 

discursos de transparência ou de boas intenções, mas que ativamente convidam os 

consumidores para conhecê-las pelo que são, por seus valores e, sobretudo, por suas condutas 

e ações coerentes e sustentáveis. 

• Estas são marcas que procuram afetar positivamente o mundo e que se reconhecem 

imperfeitas, mas abertas a mudar e aprender com seus erros (e a mostrar a cara quando os 

cometem). 

• Do outro lado, estão consumidores que ativamente se envolvem em causas e fazem valer 

esta transparência, seja por apreciá-la, seja por, cada vez mais, considerá-la um direito e uma 

característica esperável (e exigível) nas empresas com que se relacionam.

Considerações Finais
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• Mas esta valorização e esta demanda não se dão somente do ponto de vista ético, 

elas se refletem em questões concretas de relacionamento e consumo: 

• Se temos mais informação como consumidores (e esta informação é honesta, aberta, 

real, responsável e verdadeira), poderemos escolher melhor. 

• A transparência contém uma chave ainda mais profunda: 

• Os consumidores consideram que estar mais atentos e aprender a exigir se transforma 

em um exercício que, mesmo nos pequenos atos cotidianos, tem um enorme 

potencial. 

• E pode nos treinar para construir vínculos mais honestos em termos gerais 

que, pouco a pouco, acabarão construindo uma sociedade melhor.

Considerações Finais
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Em tempos de mudanças vertiginosas e “fake news”, 

a transparência implica ir além dos discursos e das declarações, 

passando a uma ação coerente com os valores. 

Existe espaço para crescer em termos de transparência, 

desde que as empresas estejam atentas, aprendendo com erros, 

sendo responsáveis, mostrando a cara. 

E isso é algo que o consumidor espera, valoriza e cada vez mais 

sente como um direito e também como um dever, algo que passa 

do consumidor ao cidadão e que pode nos ajudar a construir 

laços mais honestos como sociedade. 

A transparência,  juntamente com uma ati tude aber ta e  ativa,  

ajudam-nos a constr uir  melhores vínculos e  uma sociedade melhor.

Enfim...
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Muito 

obrigado!

ilton@trendsity.com


