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O advento e a rápida disseminação do uso das mídias sociais como uma forma de promover 
marcas trouxeram um enorme desafio não apenas para as agências e anunciantes, mas 
também para os órgãos regulatórios da publicidade. 
 
Se por um lado o consumidor ganhou muito com a possibilidade de colocar a boca no 
trombone quando está insatisfeito com o atendimento de uma empresa ou com a qualidade de 
um produto, por outro corre também um grande risco de ser enganado pela opinião positiva de 
outro consumidor que escreveu um post favorável no seu blog, Twitter ou Facebook.  
 
E não é pequena a influência que a recomendação positiva ou negativa de um consumidor, 
conhecido ou não, pode ter sobre a decisão de compra, principalmente com o avanço do e-
commerce e a possibilidade de optar por fechar negócio com um concorrente com um simples 
clique no mouse. 
 
Uma pesquisa do Nielsen concluiu que 90% dos consumidores online acreditam em 
recomendações feitas por pessoas que conhecem e, mais ainda, que 70% acreditam nas 
opiniões compartilhadas na web. 
 
Atenta a essa tendência irreversível, a Federal Trade Comission (FTC), que regula o comércio 
americano, decidiu revisar as regras estabelecidas para endossos ou testemunhos em 
publicidade. A partir de 1º de dezembro próximo, blogueiros americanos que escreverem sobre 
produtos deverão revelar qualquer vínculo que tenham com anunciantes, seja através do 
recebimento de produtos gratuitamente ou de pagamento em espécie, sob pena de multas que 
podem chegar a US$ 11 mil por post.  
 
Será esta uma decisão acertada? Acredito, sim, que seja um primeiro importante passo, mas 
provavelmente irá cair na conhecida máxima de querer resolver um novo “problema” com uma 
velha fórmula. Guardada as devidas proporções, é o mesmo que querer limitar o uso das 
mídias sociais nas campanhas políticas online; uma tentativa que nosso Senado concluiu ser 
impraticável por um simples motivo: não há meios de controlar o conteúdo disponibilizado na 
web por milhões de internautas.  
 
E se alguém criar o perfil falso de um candidato para promovê-lo ou destruí-lo? O mesmo vale 
para empresas: e se, por exemplo, um consumidor australiano criar um blog favorável a 
determinado produto vendido no mercado americano? A FTC terá meios de puni-lo? 
Certamente não. Querer colocar o ônus sobre os blogueiros e eximir agências e anunciantes de 
serem cúmplices é, no mínimo, um equívoco. 
 
A transparência na relação com os consumidores é a base para construir um relacionamento 
de confiança, seja dentro ou fora da web, mas achar que é possível ter controle sobre o 
conteúdo publicado online é pura utopia. 
 
A decisão da FTC é louvável na medida em que comprova o reconhecimento da importância e 
do crescimento da internet como mídia e como formadora de opinião frente aos outros meios. 
Mostra que os americanos acordaram para o que é inevitável – empresas, marcas e produtos 
serão alvos de elogios ou críticas na web, queiram elas ou não. Mas querer impor regras na 
web para controlar conteúdo seria como proibir a imprensa, livre e independente, de escrever 
matérias avaliando produtos simplesmente porque foram assediadas por agências de PR. 
 
É imperativo, sem dúvida, que também aqui no Brasil possamos iniciar a discussão sobre a 
regulamentação da publicidade em mídias sociais, blogs ou em qualquer endereço virtual 
abastecido pelos consumidores, mas querer aplicar e impor os mesmos princípios da mídia 
offline é um equívoco. Não irá funcionar. 
 
O melhor caminho é uma autorregulamentação debatida entre o governo, as agências e, 
lógico, o próprio consumidor, representado pelos órgãos de defesa do consumidor.  



 
Mesmo porque qualquer blogueiro que sempre escrever positivamente sobre esta ou aquela 
empresa irá perder a credibilidade e a audiência dos seus seguidores. Sem senso crítico não há 
confiança e empresas que tentarem ludibriar seus consumidores única e exclusivamente com 
posts pagos ao invés de aprenderem a dialogar de forma ética e transparente irão fatalmente 
perder mercado. E então Conar, Procon e outros interessados, vamos abrir esse debate? 
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