
Como reagir a crises nas mídias sociais 
McDonald's e Pampers mostram o que pode acontecer quando se é rápido ou lento demais 

Por ALEXANDRA BRUELL, do Advertising Age 

Mesmo após as mães começarem a re-
clamar das irritações causadas pelas 

fraldas Pampers Dry Max, os críticos da 
marca nunca somaram mais do que umas 
poucas dezenas de milhares — uma mi-
núscula porcentagem diante dos oito mi-
lhões de bebês de até dois anos de idade 
dos Estados Unidos. Mesmo assim, ge-
rou-se uma publicidade desproporcional, 
que foi parar até no noticiário nacional. 

A Ragu, que ofendeu os pais com um ví-
deo sugerindo que só sabiam cozinhar coi-
sas simples, enfureceu não mais que algu-
mas centenas de blogueiros, mesmo haven-
do, provavelmente, dezenas de milhões de 
pais por aí que comem espaguete. Então, em 
uma era de mídias sociais, quando os poucos 
podem inflamar os muitos, como é que uma 
empresa sabe quando deve reagir ou não? 

As crises de marca são tão antigas quanto 
o marketing em si e os profissionais da área 
há muito utilizam ferramentas para lidar 
com elas. Contudo, a vertiginosa rapidez e 
capacidade de propagação das mídias so-
ciais mudaram o jogo. Hoje, é mais difícil 
do que nunca saber quando a crise sai do 
controle e é hora de traçar uma estratégia 
de resposta sem fazer mais mal que bem. 

O McDonald's, que em geral se encontra 
na defensiva no poderoso debate nutricio-
nal, tem uma máquina bem lubrificada de 
RP e mídias sociais. Porém, mesmo o gi-
gante do fast-food reconhece que não há 
medida quantitativa para definir uma cri-
se ou determinar uma resposta específica. 

Tweets agressivos 
Quando comentários desairosos sobre 

a aparência do McLobster, um lanche de 
edição especial, começaram a pipocar 
e logo viraram trending topic no Twit-
ter, "foi o volume e o tom agressivo das 
conversas e tweets" bem como o fato de 
que "houve uma enorme penetração de 
forma tão rápida" que acabou causando 
uma crise, lembra Rick Wion, diretor de 
mídias sociais da empresa. 

Embora a equipe soubesse que as pos-
tagens não afetariam as vendas — sobre-
tudo porque o item não constava no car-
dápio tradicional —, a marca McDonald's 
estava "apanhando" em escala nacional. 
Quando uma declaração oficial com in-
formações sobre o sanduíche se mostrou 
insuficiente para apaziguar os ânimos na 
internet, a empresa recorreu ao humor pa-
ra resolver a situação. Em uma referência 
aos vídeos em que Charlie Sheen utiliza a 
palavra winning repetidas vezes e que vi-
raram sensação na internet, o McDonald's 
tuitou que planejava lançar um sanduíche 
chamado McWinning. A conversa mudou 
de rumo em uma hora, comemora Wion. 

Por outro lado, a empresa cometeu um 
erro na avaliação de outro incêndio nas 
mídias sociais. Tudo começou quando co-
meçou a circular a foto de um aviso falso 
em uma porta do McDonald's dizendo: 
"Devido a uma seqüência de roubos na 
região, fomos forçados, por uma empresa 
de seguros, a cobrar uma taxa adicional de 

US$ 1,50 de cada cliente afrodescendente." 
"Não demos atenção," disse Wion, so-

bre as primeiras postagens e acrescen-
tou que a equipe não queria atrair mais 
olhares com uma resposta. "O primeiro 
entendimento foi: 'Isso é tão absurdo que 
ninguém vai acreditar.'" 

Estavam errados. Meses depois, alguns 
tuiteiros influentes, com aproximadamen-
te 15 mil seguidores, postaram a mensa-

gem como se fosse um fato, expressan-
do decepção com a marca. Na manhã se-
guinte, já se tornara um trending topic e a 
equipe do McDonald's percebeu que, se 
"um número suficiente de pessoas acre-
ditasse que se adota uma política absur-
da como essa, isso pode começar a afe-
tar as vendas" A empresa divulgou uma 
mensagem "muito formal" negando qual-
quer ligação com o aviso e seu conteúdo, 

e a discussão acabou morrendo. 
"O monitoramento fornece as medidas 

da quantidade de pessoas que estão falan-
do sobre a marca... Mas também é impor-
tante não esquecer o treinamento conven-
cional de gestão de problemas e crises," ob-
serva. "Assim, desenvolve-se uma intuição 
do tipo: 'Isso tende para tal lado, então é as-
sim que vai se desenrolar'" 

Tradução de Antonio Carlos da Silva 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1486, p. 36, 21 nov. 2011.




