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A Toyota tem alardeado que 
quer reconquistar a confiança do 
público norte-americano mas, a 
julgar pelo Facebook, a empresa 
talvez nem a tenha perdido. De 
acordo com Doug Frisbie, geren-
te de integração de marketing 
e mídias sociais da Toyota nos 
EUA, a fabricante de automóveis 
aumentou sua base de fãs no site 
de relacionamentos em mais de 
10% desde o fim de janeiro — 
época em que anunciou o gigan-
tesco recall e, posteriormente, a 
suspensão de vendas no país. 

Frisbie diz que a companhia 
foi pega de surpresa pelo grande 
número de consumidores que, 
“de forma espontânea”, saíram 
em defesa da Toyota. Além de 
ser uma prova de resiliência da 
marca, o movimento mostra a 
habilidade da empresa de recor-
rer rapidamente a uma das mais 
importantes ferramentas de co-
municação para o gerenciamento 
de crises: as mídias sociais. 

A Toyota tem sido acusada de 

Toyota recorre às mídias sociais
Fabricante japonesa usa o Facebook, o Twitter e os blogs como suas principais ferramentas para gerenciar a crise

se manifestar tardiamente e de 
maneira econômica nas mídias 
tradicionais, mas a crítica não 
pode ser aplicada quando o as-
sunto é Twitter, Facebook, blogs 
e outros canais de mídias sociais. 
Antes do recall, a Toyota não man-
tinha uma estratégia agressiva em 
mídias sociais. Nas últimas cinco 
semanas, a fabricante  conseguiu 
ampliar sua presença no Facebook 
(cresceu de 71,6 mil fãs para 79,5 
mil) e se tornou muito mais ativa 
no Twitter. Apenas no dia 22 de 
fevereiro, a empresa postou 34 
mensagens.  

Planejando a reação
A estratégia agressiva em 

mídias sociais da Toyota foi 
possível porque, por volta de 1o 
de fevereiro, a empresa instalou 
uma sala exclusiva para a força-
tarefa, com uma equipe de seis 
a oito pessoas monitorando e 
respondendo conversas online 
o tempo todo. Respostas aos 
consumidores foram postadas 

em todas as quatro páginas da 
montadora no Facebook. O pre-
sidente da Toyota nos EUA, Jim 
Lentz, participou de um chat no 
Twitter. E a empresa ainda criou 
duas novas plataformas, uma 
no Digg e outra no TweetMeme, 
chamada de Toyota Conver-
sations, para reunir conversas 
online e permitir à Toyota res-
ponder diretamente às pessoas. 
Segundo Frisbie, a ação do Digg 
atraiu aproximadamente 1 mi-
lhão de views nos cinco primei-
ros dias após o lançamento, em 
8 de fevereiro. 

Além disso, a Toyota se apro-
ximou de consumidores fiéis à 
marca e pediu permissão para 
replicar os tweets, posts em 
blogs e vídeos deles em platafor-
mas oficiais da marca. “Nós nos 
aproximamos proativamente de 
pessoas responsáveis por con-
versas que ressoam no mundo 
online”, diz Frisbie.

Uma questão a ser levada em 
conta é que estes consumidores 

fiéis podem se tornar menos 
simpáticos, já que as notícias 
recentes sugerem que a Toyota 
camuflou suas falhas assim que 
perceberam a queda do valor de 
revenda de seus veículos.

Frisbie se recorda de ter visto 
os primeiros tweets publicados 
sobre a questão da aceleração 
não intencional no final de 2009. 
“Assim que a notícia caiu na 
rede, tornou-se conversa entre 
internautas”, diz. “É tudo uma 
questão de quão alto se tornará 
o volume dessa conversa.” 

Não demorou muito para que 
a Toyota dimensionasse o baru-
lho. De acordo com o Radian6, 
empresa de monitoramento, em 
22 de janeiro (um dia depois do 
anúncio do recall) o buzz nas 
mídias sociais disparou como 
um foguete, com os posts sobre 
a companhia automotiva passan-
do de menos de 100 para mais 
de 3,2 mil. Com a divulgação 
da suspensão das vendas, as 
conversas online avançaram de 

aproximadamente 500 posts 
naquela manhã para mais de 3 
mil à tarde. 

A importância das  
mídias sociais 

“Só pelo volume de conversas 
online de hoje em dia, as mídias 
sociais são provavelmente o mais 
importante elemento em crises 
de comunicação”, diz Frisbie. 
“Como as empresas lidam e 
reagem a tais conversas, talvez 
elas tenham se tornado a mais 
decisiva plataforma para se lidar 
com problemas desse tipo.”

Segundo Frisbie, a prioridade 
de sua equipe nas mídias sociais 
é descobrir como os consumi-
dores reagem aos rumores e às 
novas notícias. Obviamente, a 
montadora não consegue contro-
lar o que as pessoas dizem sobre 
ela em blogs ou no Twitter — e é 
bom registrar que a Toyota tem 
deixado os insatisfeitos golpea-
rem à vontade em suas platafor-
mas como o Facebook. 
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