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Reflexos da guerra Para analistas, as campanhas
podem apenas afetar a imagem das empresas e ícones

Boicote a produtos
americanos não deve
comprometer vendas
Marta Barcellos
Do Rio

As tentativas de emplacar no
Brasil um boicote a produtos e íco-
nes americanos podem atingir a
imagem de empresas como Coca-
Cola e McDonald's, mas dificil-
mente vão afetar suas vendas no
curto prazo. A conclusão é de espe-
cialistas em consumo e varejo, ba-
seada em experiências anteriores
de entidades e ONGs, como a de
boicotar produtos com ingredien-
tes transgênicos.

"O consumidor brasileiro ainda
não está suficientemente organiza-
do nem consciente de sua força para
realizar este tipo de ação", diz o pre-
sidente da Pró Consumer, Fernando
Scalzilli, que também duvida que
exista um sentimento anti-america-
no tão forte na sociedade brasileira.

A duração da guerra contra o
Iraque e os rumos do conflito, no
entanto, podem aumentar o repú-
dio por marcas identificadas com
o estilo de vida dos Estados Uni-
dos, acredita Marcos Gouvêa de
Souza, diretor-geral da consultoria
GS&MD.

Nos últimos dias, várias manifes-
tações e conclamações a boicotes
envolveram diretamente produtos e
marcas americanas. No último sába-
do, manifestantes jogaram Coca-Co-
la no gramado do Congresso, en-
quanto pediam o boicote da popu-
lação a produtos dos Estados Uni-
dos. Na terça-feira, um restaurante
do McDonald's no Centro do Rio foi
alvejado por um grupo que protes-
tava contra os ataques ao Iraque.

Pesquisas de opinião apontam
quase uma unanimidade dos bra-
sileiros contra o ataque america-
no, no entanto há dúvidas sobre a
transferência desse sentimento
para empresas e marcas dos Esta-
dos Unidos. "Se fôssemos um ban-
do de gringos servindo produtos
que não se adequassem à cultura
local, talvez houvesse uma percep-
ção negativa", diz Francisco de Car-
valho, diretor de comunicação
corporativa do McDonald's. "Mas
temos um compromisso forte com
o Brasil e nossos 1,5 milhão de visi-
tantes percebem isso diariamen-
te."

O diretor do McDonald's diz
não acreditar em uma onda de '
atentados e considera o episódio
do Rio como um caso isolado. A es-
tratégia de comunicação da rede—
que constantemente é alvo de ma-
nifestações na Europa — está em
reforçar a divulgação de suas ações
sociais e o caráter local de sua ope-
ração. O consultor Gouvêa de Sou-
za acredita que essa será uma ten-
dência para as marcas que são
muito ligadas ao estilo americano:
propagar ações que resgatem a
proximidade com seus consumi-
dores, afastados por conta do novo
cenário internacional.

"A guerra pode não ímpactar di-
retamente nas vendas desses pro-
dutos no Brasil, mas certamente
vai influenciar no futuro a postura
dos mais jovens, de não se identifi-
car com essas marcas." Gouvêa de
Souza prevê ainda que empresas
americanas que adquirerem ope-
rações em outros países devem

passar a preservar as marcas locais,
em vez de impor nomes e bandei-
ras identificados com a cultura
americana.

Empresas como Coca-Cola e Mc-
Donald's preferem não se posicio-
nar sobre questões políticas. Car-
valho, da rede de fast-food, lembra
que no ano passado já havia mani-
festações contra os Estados Unidos
no Brasil e nem por isso as vendas
foram afetadas. Ao contrário, a
empresa cresceu 6,25%, um per-
centual acima das expectativas, e
não houve qualquer impacto ne-
gativo na operação nos últimos
dias.

Multinacionais que já foram al-
vo de campanhas de ambientalis-
tas — conhecidos no mundo como
os mais agressivos e organizados—
também passaram ao largo das
tentativas de boicotes no Brasil. A
suíça Nestlé e a francesa L'Oréal,
por exemplo, estão em listas pro-
pagadas pela internet como em-
presas que supostamente prejudi-
cam o meio ambiente. Há inclusive
sites e correntes com listas de pro-
dutos indicados para boicote. O
presidente da Pró Consumer lem-
bra que movimentos mais consis-
tentes, de entidades de consumi-
dores, já tentaram apelar para a
postura politicamente correta de
consumo, conclamando o boicote
a produtos que sofreram aumen-
tos abusivos de preço ou com in-
gredientes transgênicos. Nos dois
casos, houve um primeiro impac-
to, mas sem continuidade. "O pró-
prio tamanho do país dificulta este
tipo de mobilização nacional."


