


história é recorrente nas reu
niões de marketing online na 
Argentina. Conta-se que, no 

final de julho, uma inundação de cha
madas telefônicas saturava as linhas da 
Procter & Gamble (P&G) no país. Todas 
tinham como destinatário Fernando 
del Carril, gerente-geral da companhia, 
e exigiam que a empresa se encarregas
se da disposição final de 10 toneladas de 
pilhas e baterias acumuladas na capital, 
Buenos Aires - a empresa é responsável 
pela marca Duracell. 

O Greenpeace havia começado uma 
campanha de reclamações em meios 
públicos sobre a questão. Hernán Na
dal, diretor de Mobilização Pública do 
Greenpeace Argentina, convocou os 
seguidores da organização nas redes 
sociais (640 m i l no Facebook, 80 m i l 
no Sonico e 51,5 m i l no Twitter) a fazer 
solicitações à P&G e a suas concorrentes 
para que solucionassem o problema. 
Uma ação incômoda, mas sem grandes 
consequências para a marca. 

O assunto começou a tomar propor
ções maiores quando os ciberativistas 
passaram a publicar reclamações no 
Facebook mascaradas com a foto do 
coelho onipresente nas peças publi
citárias da Duracell . Não parou por 
aí: as reclamações com a imagem do 
coelho foram enviadas às redes sociais 

da p´ropria multinacional. Resultado? 
No dia 1- de setembro, três empresas 
aceitaram financiar, de forma propor
cional, os US$ 10 m i l necessários para 
solucionar a questão das pilhas e bate
rias descartadas. 

A cifra, sem dúvida, é ínfima ante 
a hesitação na busca de solução para o 
problema. E o custo para a imagem da 
companhia parece ter sido muito maior: 
as marcas da P&G na Argentina retira
ram-se das redes sociais. Procurada por 
AméricaEconomia, a empresa preferiu 
não se manifestar sobre o assunto. 

Evidentemente que, nesse caso, 
u m a das partes sabia qual era o jogo 
e a outra, não. "O Greenpeace tem há 
muitos anos um grande domínio da 
comunicação. Mas, para as empresas, é 

uma tecnologia nova. Agora é que elas 
estão entendendo do que se trata", ava
lia Ignacio Márquez, estrategista digital 
da multinacional de relações públicas 
Burson-Marsteller na Argentina. 

A P&G e sua equipe de comunica
ção não foram os primeiros nem serão 
os últimos a sentir o poder das redes 
sociais. Há dois meses, a Nestlé inter
nacional também percebeu a força dos 
novos meios. O Greenpeace exigia que 
a empresa tomasse medidas urgentes 
ante seus fornecedores para enfrentar 
o desmatamento da floresta tropical da 
Indonésia, habitat dos orangotangos". 
A mensagem era acompanhada pela 
logomarca dos chocolates Kit Kat trans
formada na palavra "Killer" (assassino, 
em inglês), veiculada em um vídeo 
no qual um funcionário de escritório 
comia o produto sem se dar conta do 
"dedo do macaco". 

A ação transformou-se instantane
amente em um sucesso virai . A campa
nha dos ativistas foi similar à estrutu
rada por Nadal, do Greenpeace, contra 
a Procter & Gamble na Argentina - ex
ceto que a Nestlé pôs lenha na fogueira, 
ao tentar retirar o vídeo da internet, 
alegando que não permitiria o uso de
formado da logomarca. O imbróglio só 
terminou quando a multinacional de 
origem suíça firmou um compromisso 
para ajudar a salvar a selva tropical. 

DORES DE CABEÇA 
As dores de cabeça que uma rede social 
pode provocar nas corporações não se 
l i m i t a m à inic iat iva de ONGs de al
cance global, como o Greenpeace. Uma 
menção negativa, em caráter local, pode 
causar também ampla repercussão - e 
prejuízos certos à imagem. No Chile, a 
Universidade de Artes, Ciências e Co-



municação de Santiago sabe bem disso. 
Em abril, a instituição foi acusada de 
malversação de recursos relacionados 
a bolsas de estudos. Em pouco tempo, a 
página da universidade chilena no Fa-
cebook ficou repleta de insultos, e a crise 
foi tema dominante por dez dias sem 
que a instituição recorresse à mesma 
rede social para responder aos ataques. 
O problema só acabou quando houve 
mudanças na direção da universidade. 

"Qualquer erro se agiganta nas redes 
sociais", afirma a blogueira e especialis
ta em meios sociais Esther Vargas, de Li
ma, Peru. "Mas o pior pecado é não fazer 

sobre produtos ou marcas e 78% pedem 
recomendações a colegas virtuais antes 
de fazer uma compra. Se o internauta 
digitar no site de buscas Google o nome 
de uma das 20 maiores marcas globais, 
notará que 25% dos resultados corres
pondem a posts de pessoas comuns. 

"Definitivamente, as redes sociais 
são dos usuários e foram criadas para o 
diálogo um a um", avalia Martín Spinet
to, diretor de Marketing de Serviços On
line da Microsoft. A empresa lançou, no 
ano passado, o Windows Live América 
Latina no Facebook, com total liberdade 
de participação. Os usuários fazem con-

uso delas." As estatísticas mostram que 
Esther está certa. Segundo um estudo 
da consultoria comScore, realizado em 
janeiro, 89% dos internautas latino-
americanos fazem parte de uma rede 
social, sendo o Facebook a eleita por 
metade deles, seguida por Windows 
Live Pages, com 36,7%. No início do ano, 
o Orkut somava 25% (graças a 80% da 
preferência dos internautas brasileiros), 
enquanto o Twitter era o favorito de 
10,5% dos internautas da região. 

Se o Facebook fosse um país, com 
seus 500 milhões de usuários em todo 
o mundo, seria o terceiro em população, 
atrás apenas de China e Índia. O Twitter, 
por sua vez, soma três novas contas por 
segundo. Um dado interessante é que 
34% dos blogueiros publicam opiniões 

sultas técnicas sobre produtos e elogiam 
ou criticam mudanças. Tudo é oportu
nidade de interação e cada resposta é 
elaborada por uma equipe das áreas 
de Produto, Marketing e Imprensa da 
Microsoft, para uma comunidade que 
já supera 20 m i l participantes. Mas e as 
contas que são criadas apenas para ata
ques? "Não prestamos atenção", afirma 
Spinetto, confiando que, sozinhos, esses 
usuários permanecem isolados. 

ATRASO LATINO-AMERICANO 
As empresas latino-americanas pare
cem estar atrasadas na adoção das re
des sociais, de acordo com o estudo Pre
sença Corporativa Latino-Americana 
nas Redes Sociais 2010, realizado pela 
Burson-Marsteller. A pesquisa tomou 

como amostra as 20 maiores empre
sas em faturamento na Argentina, no 
Brasil, no México, no Chile, na Colôm
bia, na Venezuela, no Peru e em Porto 
Rico, ou 160 no total. Enquanto 79% das 
empresas top 100 da Fortune estão pre
sentes no Facebook, Twitter ou YouTube, 
ou mantêm algum blog, apenas 49% 
das latino-americanas ut i l izam esses 
meios. As mais sociais? Mexicanas e 
venezuelanas, com 80% e 75% de contas 
ativas, respectivamente. No grupo lati
no, 39% das empresas pesquisadas têm 
página no Facebook, 32% têm Twitter, 
25% transmitem vídeos pelo YouTube e 

somente 11% têm blog. 

Segundo o mesmo es
tudo, as corporações geram 
pouco diálogo em suas redes 
sociais. As empresas latino-
americanas têm, em média, 
2.626 seguidores no Twitter, o 
dobro das top 100 globais, mas 
seguem apenas 220 contas, 
algo que sugere pouco inte
resse das companhias em se 
inteirar dos comentários de 
terceiros - estar atento ao que 
o público pensa sobre a marca 
é um dos pontos centrais para 
evitar surpresas. 

Para isso, as ferramentas 
de monitoramento estão na 
ordem do dia, desde as que 

oferecem gratuitamente as mesmas 
plataformas para todos até as mais 
sofisticadas, elaboradas por empresas 
como as argentinas Reporte Informa
tivo e GlobalNews, a colombiana GNI 
e a mexicana PR Newswire Notilog. A 
estratégia é a mesma que deve ser ob
servada em uma crise offline: uma vez 
que surjam problemas, é preciso limitar 
sua propagação. 

Para isso, as respostas das empre
sas precisam estar ajustadas à opera
ção. "Normalmente, [elas] falam porque 
querem omitir os fatos", afirma Nadal, 
o estrategista do Greenpeace que mobi
lizou as redes sociais em favor da solu
ção do problema das pilhas e baterias, 
em Buenos Aires. "E isso é um absurdo 
neste mundo de hipervisibilidade." 
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