
22 Brasil Econômico Segunda-feira, 5 de abril, 2010

EMPRESAS

Carolina Pereira
cpereira@brasileconomico.com.br

Atualmente, cerca de quatro bi-
lhões de pessoas no mundo uti-
lizam, pelo menos, um produto
da gigante Procter & Gamble
(P&G). Líder mundial no seg-
mento de bens de consumo, a
empresa percebeu rapidamente
que não é possível ignorar o po-
der dos consumidores, princi-
palmente quando eles se unem
nas redes sociais da internet.
Para se ter uma ideia do engaja-
mento dos consumidores da
P&G na web, a comunidade das
batatas Pringles, por exemplo, o
mais popular produto da com-
panhia na internet, tem mais de
3 milhões de fãs no Facebook.

Os comentários, críticas e
sugestões são detalhadamente
acompanhados pela equipe li-
derada por Christopher Hassal,
executivo responsável pelas es-
tratégias de comunicação ex-
terna da empresa, incluindo o
relacionamento com clientes na
internet. Há poucos dias, Has-
sal esteve no Brasil para conhe-
cer melhor o comportamento
do internauta brasileiro que,
segundo ele, é “muito engaja-
do”. Por aqui, a empresa tem
utilizado o relacionamento com
consumidores por meio de re-
des sociais para descobrir novas
demandas e lançar produtos.
“O Brasil está à frente de outros
países na utilização desses ca-
nais de comunicação”, diz.

Inovação
Dois exemplos de necessidades
dos consumidores percebidas na
internet e transformadas em fon-
te de lucro são a fralda Pampers
Total Confort e o Hipoglós Amên-
doas, itens desenvolvidos no país
a partir de necessidades expostas
pelos clientes. Ambos foram lan-
çados em maio de 2009 e, segun-
do Hassal, serão exportados para
outros países. “Historicamente as
empresas mantêm com os clien-
tes uma comunicação de um lado
só. O que é interessante nas redes
sociais é a possibilidade de man-
ter um diálogo com o consumi-
dor”, afirma Hassal.

A opinião do executivo con-
trasta com um caso de falta de

diálogo que ficou famoso nas úl-
timas semanas. Tudo começou
quando o Greenpeace, ONG in-
ternacional de defesa do meio
ambiente, utilizou as redes so-
ciais para alertar consumidores
para o fato de a gigante de ali-
mentos Nestlé estar usando óleo
de palma fornecido por empre-
sas que estão devastando as flo-
restas da Indonésia. O ingre-
diente faz parte da receita da li-
nha de chocolates Kit Kat.

As denúncias geraram mani-
festações na página oficial da
Nestlé no Facebook. No entanto,
a empresa não soube adminis-
trar a crise e avisou que ia apagar
comentários dos usuários que
utilizassem o logo da Nestlé mo-
dificado na foto do perfil. Res-
postas como “este é nosso espa-
ço, nós fazemos as regras” foram
publicadas pela empresa, mos-
trando falta de preparo para li-
dar com os internautas.

Em comunicado, a empresa in-
formou estar “tomando todas as
medidas possíveis para impactar
os fornecedores e garantir que não
comprem óleo de palma que con-
tribua para o desmatamento”. A
repercussão no Facebook, no en-
tanto, não foi comentada pela em-
presa. Segundo Bob Wollheim,
fundador da Brand Conversation,
especializada em interatividade,
as empresas, culturalmente, estão
no papel do controle, e ainda não

perceberam que houve mudança.
“Existe muita dificuldade ainda
em lidar com a crítica”, diz.

Aprendizado
É justamente esse tipo de situa-
ção que a P&G tenta evitar ao se
aproximar dos clientes via in-
ternet. “Algumas pessoas po-
dem ter problemas com o pro-
duto e é bom saber disso, parti-
cipar da conversa”, diz Hassal.
Para ele, se a empresa comete
um erro, é importante saber
como os consumidores reagem
a ele. Entre os milhares de co-
mentários, diz Hassal, a compa-
nhia pode encontrar a solução
mais adequada para o caso. ■

Procter & Gamble
transforma em produto
as críticas na internet
Multinacional monitora redes sociais e faz os comentários de clientes virarem receita

“Historicamente as
empresas mantêm
com os clientes
uma comunicação
de um lado só.
O interessante das
redes sociais é a
possibilidade de
ter um diálogo
com o consumidor

Christopher Hassall,
vice-presidente de relações

externas da Procter & Gamble

Pampers Total Confort

A partir do monitoramento de conversas entre consumidores em
comunidades virtuais, a Procter & Gamble observou que alguns pais
sentiam falta de uma fralda que fosse bonita e confortável o suficiente
para que os bebês pudessem, em algumas ocasiões, como na praia,
vestir apenas isso. A Pampers Total Comfort, que tem formato
de biquini e desenhos decorativos, surgiu dessa demanda.

Hipoglós Amêndoas

A unidade brasileira da empresa, ao monitorar redes sociais, percebeu
que os consumidores tinham muita dificuldade de remover o creme
Hipoglós, contra assaduras, de seus bebês. Algumas mães então
recomendavam o uso de óleo de amêndoas para facilitar a limpeza.
A dica dos usuários foi incorporada à fórmula do creme. No novo
produto foi parar nas gôndolas e deve seguir para outros países.

● Empresa detém marcas na
área de bens de consumo como
Pringles, Oral-B, Gillette, Wella,
Pampers, Always e outras.

● Em 2009, a companhia
fechou o ano com faturamento
de US$ 79 bilhões, queda
de 3% em relação a 2008.

● Com clientes em mais
de 180 países, empresa está
sob o comando de Bob
McDonald desde junho de 2009.

A P&G NO MUNDO

PRODUTOS CRIADOS A PARTIR DA INTERAÇÃO COM INTERNAUTAS

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 22.
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