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Falar mal dos outros fica mais complicado na rede social
I n t e r n et
Tim Bradshaw e Emily Steel
Financial Times, de San Francisco e
Nova York

Em maio de 2010, um autode-
clarado “cara de cueca boxer”
abriu uma conta no Tw i t t e r, que
chamou de @BPGlobalPR, e ra-
pidamente tornou-se uma sen-
sação no site. Ele ridicularizou a
resposta da BP ao vazamento de
petróleo na plataforma Deepwa-
ter Horizon com perspicácia e
sem misericórdia, em uma apa-
rente quebra das diretrizes esta-
belecidas pelo Twitter sobre os
casos em que uma pessoa se pas-
sa por outra [no caso, a divisão
de relações públicas da compa-
nhia de petróleo].

A página atraiu centenas de
milhares de seguidores e rendeu
piadas afiadas por mais de duas
semanas, até que ele foi educa-
damente solicitado a registrar
em seu perfil de que tudo se tra-
tava de uma brincadeira.

Dois anos depois, um crítico
do Twitter mais uma vez ganhou
as manchetes dos jornais por ba-
ter duro em uma grande marca, a

rede de televisão NBC, por causa
de sua cobertura da Olimpíada
de Londres com atraso na exibi-
ção das provas — mas dessa vez a
resposta do site foi mais extrema.
O jornalista do “The Indepen-
dent ”, Guy Adams, foi suspenso
do site por um curto período, na
semana passada, por postar um
suposto endereço de e-mail pri-
vado de um executivo da NBC.

A mídia social continua sendo
o lugar ideal para militantes de-
dicados e críticos de poltrona
descarregarem sua ira contra cor-
porações sem rosto. Mas, à medi-
da em que o Fa c e b o o k e o Twitter
tornam-se mais dependentes da
propaganda das grandes marcas
e de parcerias com empresas da
mídia tradicional, usuários indi-
viduais e empresariais estão in-
vestigando melhor como os dois
lidam com os abusos contra mar-
cas em suas plataformas.

A questão se o Twitter deve ser
leal primeiro aos usuários ou aos
anunciantes foi colocada em evi-
dência pelo caso de Adams, espe-
cialmente porque foram funcio-
nários do próprio Twitter que in-
formaram a NBC de que Adams
havia quebrado as regras do site.

Neste ano também foi a pri-
meira vez que o Twitter, junta-
mente com a NBC, criou uma pá-
gina de mensagens selecionadas
sob a identificação #Olympics —
uma iniciativa para criar um am-
biente seguro para anunciantes
como o McDonald’s e a P&G.
Após um dia de protestos, o Twit-
ter restabeleceu a conexão de
Adams, pediu desculpas e admi-
tiu: “Fizemos a maior bagunça.”

“Vamos trabalhar ativamente
para nos certificar de que isso
não vai acontecer novamente”,
disse Alex Macgillivray, conse-
lheiro-geral do Twitter, em uma
postagem no blog.

A equipe confiança e seguran-
ça, como é chamada interna-
mente no Twitter, fiscaliza suas
regras contra o uso inadequado
de marcas registradas, a “grila -
gem de nomes de usuários”, per-
sonificações “com intuito de de-
sorientar ” e outras formas de
abuso contra marcas. Mas ela
normalmente age apenas depois
de receber uma reclamação.

“Isso não é como uma compa-
nhia aérea, na qual você tem
muitas pessoas que trabalham
para atender os clientes. As re-

des sociais não têm esse pes-
soal”, diz Sarah Hofstetter, presi-
dente da 360i, uma agência de
propaganda digital controlada
pela Dentsu.

Além do caso da NBC, outros
exemplos ocorreram ao longo
dos últimos dias, indicando que
as companhias estão mais aten-
tas aos potenciais danos à sua
reputação nas redes sociais, e
adotando medidas mais vigoro-
sas para se defender.

A Northcliffe, divisão jornalísti-
ca regional do grupo editorial bri-
tânico DMGT, partiu para uma
ação legal nos Estados Unidos para
desmascarar um imitador anôni-
mo de seu executivo-chefe, alegan-
do comportamento criminoso.

Mas, às vezes, ações duras co-
mo essa podem sair pela culatra.
A atenção dada pela imprensa
ao caso serviu para acrescentar
mais centenas de seguidores à
conta ofensiva e de lá para cá a
DMGT desistiu do caso.

Robin Grant, diretor-gerente
da agência de mídia social We
Are Social, diz que isso é conheci-
do no ramo como o “Efeito Strei-
sand”, por causa da luta empre-
endida pela cantora Barbra Strei-

sand na Justiça, em 2003, para a
retirada de fotografias privadas,
o que serviu apenas para dar pu-
blicidade à existência das fotos.
“A resposta da marca pode ser o
gatilho de uma crise”, afirma
Grant. “As marcas precisam mos-
trar que estão atentas e respon-
der de uma maneira humana.”

Talvez seja por isso que contas
“perniciosas” como @KFC, for-
necedora ocasional de piadas de
mau gosto com frangos e gali-
nhas, com 4,4 mil seguidores, e
@ShellisPrepared, uma campa-
nha paranoica para proteger a
vida selvagem do Ártico, com
3,5 mil seguidores, continuam
não sendo censuradas pelas
marcas aflitas.

O problema está proliferando
à medida em que explode o nú-
mero de redes sociais. Dois ter-
ços das grandes marcas não têm
contas com seus nomes no Pin -
terest, o site de compartilha-
mento de fotografias que vem
crescendo rapidamente, segun-
do a FairWinds Partners, uma
empresa de proteção on-line de
marcas. “A rápida ascensão do
Pinterest ocorreu do nada. Ela
pegou os donos de marcas de

s u r p r e s a”, diz Josh Bourne, sócio
gerente da FairWinds.

Pegar de volta um nome de
usuário é difícil. Os estatutos fe-
derais dos Estados Unidos impe-
dem a grilagem cibernética de
nomes de domínio na internet,
mas não há proteção parecida
para a mídia social. “Ter as mar-
cas representadas apropriada-
mente é importante para nós e
encorajamos os detentores de
marcas registradas a nos procu-
rar ”, informou o Pinterest.

As redes sociais têm condições
diferentes entre si e podem ser
lentas nas respostas a reclama-
ções envolvendo marcas registra-
das. Além disso, se uma conta
empresarial falsa mostrar-se cla-
ramente uma paródia, o diálogo
é protegido como liberdade de
expressão, explica Bourne.

Tudo isso significa que decidir
como, e se, reagir é algo compli-
cado. “Tudo envolve definir prio-
ridades”, afirma Sarah, da agên-
cia 360i. “Há tanta coisa aconte-
cendo que os marqueteiros pre-
cisam descobrir qual é o ponto
de tolerância entre o que é irri-
tante e o que provoca
grande impacto.”

Infraestrutura Obrigação seria
contrapartida para novo leilão de 4G

Governo pode
impor às teles
invest imento
em TV digital

RUY BARON/VALOR

Ministro Paulo Bernardo: possível investimento das empresas móveis na migração da TV é para evitar atraso no apagão analógico, previsto para 2016

Rafael Bitencourt e Daniel Rittner
De Brasília

O governo federal ensaia um
movimento para acelerar a migra-
ção da transição do sistema de te-
levisão analógico para o digital. A
estratégia prevê que as operadoras
de serviços móveis assumam a res-
ponsabilidade de levar o sistema
digital de TV para os municípios
ainda não atendidos com essa tec-
nologia. A obrigação, entretanto,
ficaria restrita às localidades onde
as prefeituras implantaram os
equipamentos analógicos no pas-
sado, mas não têm recursos para
modernizá-los. A dificuldade é
identificada principalmente nas
retransmissoras das pequenas ci-
dades, que cobram ajuda financei-
ra do governo.

As teles não teriam nenhuma
participação no novo serviço digi-
tal, nem seriam remuneradas por
isso. A ideia do governo é impor es-
sa obrigação para aquelas que qui-
serem comprar frequências de 700
MHz no próximo leilão de sobras
de quarta geração (4G). A contra-
partida para as teles pode ser uma
redução nos preços das licenças de
4G. O ministro das Comunicações,
Paulo Bernardo, revelou os planos
com exclusividade ao Va l o r .

Se tudo corresse conforme foi
previsto no cronograma da digita-
lização, as geradoras e retransmis-
soras da TV aberta teriam os equi-
pamentos atualizados até 2016. As
emissoras devolveriam, nesse mes-
mo prazo, a radiofrequência de
700 MHz que usam atualmente.
Então, a Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) levará es-
sas faixas para o leilão de 4G. E é
justamente a disputa pelo contro-
le dessa faixa que tem pautado a
briga entre os dois segmentos. En-
quanto as emissoras de TV vislum-
bram a oportunidade de criar no-
vas fontes de receita com o uso co-
mercial desse espectro, as presta-
doras de celular enxergam uma
oportunidade histórica para se
consolidarem no mercado, obten-
do mais capacidade de rede para
oferta de serviços de 4G.

Ainda sem ter certeza sobre a
dimensão que poderá tomar o
duelo entre os radiodifusores e as
teles, e temendo que o apagão da

transmissão analógica ultrapasse
2016, o governo planeja esse ar-
ranjo regulatório.

Inicialmente, a licitação estava
programada para ocorrer somen-
te após a conclusão do processo
de digitalização do sistema em
2016. Porém, ao confirmar na se-
mana passada que o leilão poderá
ocorrer em 2013, o ministro sur-
preendeu o setor porque a Anatel
sequer concluiu os estudos sobre
a destinação da faixa de 700 MHz
para o setor de telefonia celular.
“Não tomamos formalmente a de-
cisão porque acho razoável discu-
tir antes com o setor”, disse.

A sinalização do ministro deixou
nítida, finalmente, qual deve ser a es-
tratégia do governo com a antecipa-
ção do leilão da faixa de 700 MHz pa-
ra 2013. Essa decisão é justificada
pela existência de milhares de re-
transmissoras de TV irregulares e
sob a responsabilidade de prefeitu-
ras. Se, por um lado, a legislação
atual não permite que os municí-
pios destinem recursos para a com-
pra de novos equipamentos da TV
digital, por outro, os donos das
emissoras não têm interesse de de-
sembolsar recursos para digitalizar
os equipamentos nessas cidades.

Bernardo explicou que muitas
prefeituras, na década de 80, insta-
laram retransmissoras de TV para
garantir a transmissão nas cidades
onde os empresários do setor não
tinham interesse econômico. “Em
1982, a prefeitura assinava um che-
que e autorizava a compra. Hoje,
não sabemos se é possível, inclusive
por licitação, fazer a compra do
equipamento digital”, disse.

O ministro ressaltou que a deci-
são de impor o custo da digitaliza-
ção do sistema de TV no leilão de
4G ainda não foi tomada. “Não
quero anunciar [o estudo] porque
ainda não está pronto”, ponderou.
Ele ressaltou que estratégias como
essa já foram adotadas por outros
países. “Nos Estados dos Unidos, fi-
zeram uma licitação das licenças
na faixa de 700 MHz e uma parte
dos recursos foi usada para digita-
lizar a televisão e desocupar os ca-
nais”, disse.

Nos cálculos do ministério, uma
estação de retransmissão de sinal
pode custar de R$ 125 mil a R$ 2,5
milhões. São registradas, atualmen-

Suspensão evitou ‘crise de credibilidade’
De Brasília

O ministro das Comunicações,
Paulo Bernardo, avalia que a recen-
te suspensão das vendas de celula-
res das operadoras, que registram
o pior desempenho nos Estados,
serviu para evitar uma “crise de
c r e d i b i l i d a d e” do mercado diante
da percepção generalizada de má
qualidade dos serviços móveis.

“As empresas têm que desfrutar
desse mercado que está crescendo
e dando bons resultados, mas a
gente tem também que contar
com a contrapartida delas, que é
oferecer serviços com qualidade”,
disse Bernardo.

O ministro entende como justa
sua insistência em cobrar aumen-
to dos investimentos das operado-
ras. Ele ressalta que o governo tem
a visão clara que o setor tem cresci-
do fortemente, tanto que boa par-
te dos lucros está tirando do sufo-
co os controladores europeus. Isso,
segundo o ministro, tem compen-
sado a estagnação do mercado de
telecomunicações na Europa. Já as

operadoras controladas por esses
grupos no Brasil têm registrado,
por ano, crescimento superior a
100% em segmentos como o de
banda larga móvel.

“Acho que o principal problema
que tivemos foi o descasamento
entre o mercado crescente e de-
mandante, e os investimentos que
não acompanharam. Acho que de-
vemos pôr isso no seu devido lu-
gar ”, afirmou Bernardo.

O ministro disse acreditar que
os recentes incentivos fiscais pre-
parados pelo governo federal e o
controle da qualidade feito pela
Anatel serão suficientes para sanar
as deficiências que levaram o mer-
cado de celular à situação de tur-
bulência nas últimas semanas.

Mesmo com o volume de pro-
blemas registrados nas redes da
terceira geração (3G), Bernardo
demonstra otimismo com a che-
gada do padrão de quarta geração
(4G) no Brasil. Embora as metas da
Anatel prevejam o lançamento do
serviço em abril de 2013, “mais de
u m a” operadora de celular já se

comprometeu com o Ministério
das Comunicações a lançar o 4G
ainda em 2012.

A presidente Dilma Rousseff, de
acordo com o ministro, mostrou-
se favorável à sanção das emendas
apresentadas pelo relator da Me-
dida Provisória 563, o senador Ro-
mero Jucá (PMDB/RR), que incluiu
a desoneração dos serviços de te-
lefonia móvel que estabelecem a
comunicação entre máquinas
(M2M) e modems destinados à
tecnologia de internet rural, na
faixa de 450 megahertz (MHz).

Paulo Bernardo afirmou ainda
que precisa fazer os últimos escla-
recimentos ao Ministério da Fa-
zenda sobre a desoneração do ser-
viço M2M. Atualmente, esse servi-
ço é submetido às mesmas taxas
do serviço celular convencional.
Por meio desta cobrança, o gover-
no arrecadou R$ 75 milhões do
total de 8 milhões de acessos
M2M, em 2011. A expectativa é de
que, até 2020, o segmento de
M2M atinja 1 bilhão em chips ha-
bilitados. (RB e DR)

te, 12 mil retransmissoras no país,
entre retransmissoras legais e irre-
gulares que não foram digitalizadas.
Até o lançamento da licitação, deve
restar ainda um saldo de 10 mil re-
transmissoras analógicas.

Embora cite o exemplo dos EUA,
Bernardo afirmou que o Brasil ca-
minha para a adoção de um mode-
lo de uso das faixas de radiofre-
quências semelhante ao alemão,
que fez uma mescla entre o uso das
faixas de 2,5 gigahertz (GHz) e 700
MHz para oferecer serviços 4G. “Fi -
zemos o [leilão de] 2,5 GHz que vai
suprir perfeitamente as regiões
metropolitanas. Mas quando você
pega as cidades com mais de 100
mil habitantes, em que a popula-
ção está mais espalhada, a faixa de
700 MHz é mais vantajosa”, afir-
mou Bernardo ao se referir à vanta-
gem técnica propiciada às opera-
doras de celular, que poderão ter
maior cobertura com menor nú-
mero de antenas. Embora haja o
ônus de custear uma obrigação do
setor de radiodifusão, há expecta-
tiva de que as prestadoras fiquem
satisfeitas com a compra antecipa-
da de licenças 4G em leilão realiza-
do já no próximo ano.
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