
Após a veiculação de uma repor-
tagem na TV Bandeirantes de-
nunciando o trabalho escravo
em um dos fornecedores tercei-
rizados da rede espanhola Zara,
o assunto imediatamente pas-
sou a figurar entre os mais co-
mentados da rede social Twit-
ter. Apenas na primeira hora
após a exibição da denúncia, fo-
ram mais de 9 mil menções no
Twitter sobre a marca, segundo
dados da Miti Inteligência, de
monitoramento de mídias.

Mesmo com tamanha reper-
cussão sobre o caso, a Inditex,
dona da marca, se pronunciou
apenas por meio de comunica-
do, em que se defende dizendo
que a empresa em questão foi
terceirizada pelo seu fornece-
dor e que não sabia das condi-
ções dos trabalhadores.

Sem perfil em português no
Twitter ou no Facebook, a em-
presa não estava presente nos
meios onde seus clientes mais
comentaram sobre o fato. De
acordo com Elizangela Grigelet-
ti, gerente de marketing da Miti
Inteligência, esse foi um dos
maiores erros da empresa, já
que o item primordial em um ge-

renciamento de crise é a respos-
ta rápida, principalmente onde
os clientes estão comentando.

O assunto rendeu mais de
69 mil menções no Twitter,
sendo mais de 18 mil delas as-
sociando a Zara às palavras
“trabalho escravo”.

“Em uma situação como esta
a repercussão é muito grande e
quanto mais tempo leva para a
empresa se posicionar, mais difí-
cil fica reverter a situação e evi-
tar uma disseminação tão gran-
de. A transparência é fundamen-
tal e as redes sociais exigem is-
so”, explica Elizangela.

Para ela, a Zara não se posicio-
nou perante seus consumidores
com a mesma rapidez com que
a denúncia se espalhou. “Isso
gera dificuldade porque as pes-
soas estão falando a respeito do

assunto e nesses canais a empre-
sa não se manifestou”, afirma.

Elizangela destaca o fato de
que as investigações do Minis-
tério do Trabalho e Emprego
(MTE) já corriam desde julho e
a empresa poderia ter usado o

período entre o início das in-
vestigações até a exibição da
reportagem para se preparar
para a repercussão das acusa-
ções. Contatada pelo Brasil
Econômico, a Zara não quis co-
mentar o assunto. ■

50%
é em quanto será ampliada a
capacidade de processamento
das oito usinas do grupo no
Brasil com o investimento.

VENDAS

US$ 14,7 bi
foi o faturamento bruto da Bunge
no ano passado. Ela está presente
em 16 estados brasileiros.

bilhões

● Ouvir o consumidor,
se antecipar aos seus
anseios e dúvidas e
nunca deixá-lo sem resposta.

● Agilidade nas respostas e
no posicionamento da marca
perante os acontecimentos.

● Transparência em relação ao
posicionamento, sendo condizente
com a postura pregada.

● Valorizar o lado humanitário,
já que as redes sociais focam
em relacionamento.

● A empresa precisa estar onde o
consumidor está, seja para vender
a marca ou se justificar por um erro.

AVIAÇÃO

Sukhoi entra no mercado de jatos regionais
e assina contrato de US$ 323 milhões

CELULOSE

Fibria recebe licença de instalação para a
segunda linha de produção em Três Lagoas

Roberto Stuckert Filho/PR

Marcela Beltrão

COMOREAGIRAUMACRISE

Rich Press/Bloomberg

AVANÇO

Zara falha novamente e não responde
aos consumidores nas redes sociais

A Sukhoi, uma das novas concorrentes da Embraer no mercado de jatos
regionais de origem russa, assinou contrato com a Gazprom Komplekt,
companhia aérea russa, no valor de US$ 323 milhões, para 10 aviões
Sukhoi Superjet 100/95LR. O pedido anunciado agora deverá ser
entregue no começo de 2013. O primeiro contrato da companhia foi
assinado em abril com a Armavia Airlines, da Armênia.

Denúncias de trabalho escravo
em oficina terceirizada da Zara
teve 69 mil menções no Twitter
até ontem. Empresa ignorou
comentários de possíveis clientes

A nova unidade no Mato Grosso do Sul elevará a produção da
fábrica de 1,3 milhão de toneladas de celulose para 2,8 milhões de
toneladas por ano. O investimento, só para a área industrial, será de
aproximadamente R$ 4 bilhões. O início das operações da nova linha
está previsto para 2014. Faz parte da expansão da fábrica a ampliação
da central de cogeração de energia e do aterro industrial existentes.

novas aquisições

Zaraafirmouquenão sabia
daspráticasdosfornecedores

terceirizados

Mesmo com tamanha
repercussão sobre
o caso, a Inditex,
dona da marca,
se pronunciou
apenas por meio
de comunicado

Weruska Goeking
wgoeking@brasileconomico.com.br

Fonte: Elizangela Grigeletti

AlbertoWeisser, presidente
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autossuficiênciaemenergia
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