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Quando Martha E. Ture pegou a rodovia I-80 de Indiana para a Califórnia, ela comeu nos 
restaurantes Subway em vez do Wendy's ou do McDonald's. Quando voou da última vez para Las 
Vegas, tomou um vôo da United Airlines, e não da American ou da Continental. Quando bebe 
cerveja, Ture, que se define como "escritora, cantora, guitarrista, amante da natureza e ativista 
política", evita a Coors e prefere a Sierra Nevada. Ela se hospeda nos hotéis Hyatt (jamais no 
Marriott) e, quando visita uma grande loja de descontos, sempre dá preferência à Costco e não ao 
Wal-Mart.  
 
E há Jennifer Giroux, de Madeira, Ohio. Mãe de nove filhos, enfermeira diplomada e dona de uma 
livraria cristã, ela sempre pede pizzas na Domino's. Nunca leva os filhos às sorveterias Ben & 
Jerry's, preferindo a Graeter's Ice Cream, de sua terra natal Cincinnati. Quando vai a um shopping 
center, ela nunca permite que sua família passe perto da Abercrombie & Fitch, famosa por suas 
propagandas sugestivas. E quando lava roupa, o que faz bastante, ela nunca usa o sabão em pó 
Tide e o amaciante Bounce, da Procter & Gamble.  
 
Ture e Giroux não têm muita coisa em comum. Mas elas compartilham uma característica: 
escolhem produtos motivadas não pelos preços baixos ou serviços prestados ao consumidor, mas 
por questões políticas.  
 
Assim como milhões de americanos, essas duas consumidoras escolhem - ou evitam - certas 
companhias por causa das doações políticas de suas administrações ou das causas controversas 
que elas apóiam. Pressionar empresas por razões políticas não é novo, como mostram os boicotes 
a anunciantes na TV promovidos durante a Guerra Fria, na década de 50, e os esforços feitos na 
década de 80 durante a luta contra o apartheid. Mas o movimento explodiu nos últimos anos, em 
grande parte graças à popularidade do "talk radio" - os programas de entrevista nas rádios - e a 
revolução tecnológica nas comunicações. No espaço cibernético, dezenas de sites, blogs e grupos 
de discussão dizem aos consumidores que marcas eles devem comprar ou boicotar.  
 
A ascensão do consumidor ideológico está forçando as empresas a reavaliarem suas estratégias 
de marketing e criou um pequeno boom para os especialistas em relações públicas, cuja 
experiência inclui dispersar revoltas de consumidores provocadas por questões políticas. Um 
boicote "distrai as companhias de suas estratégias corporativas, gera publicidade indesejada para 
elas e as desviam de sua mensagem", afirma Bob Witek, diretor-executivo de uma empresa de 
comunicação e marketing estratégico de Washington que já trabalhou para Ford e American, entre 
outras companhias.  
 
As empresas que se tornam alvo "precisam caminhar nesta linha incrivelmente tênue", diz o 
estrategista em comunicações empresariais Arthur C. "Bud" Liebler, ex-vice-presidente sênior de 
comunicações e marketing da Chrysler. "Antes, as companhias costumavam ignorar todos os 
ataques na esperança de que eles acabassem. Agora não se pode ignorá-los por causa dos sites 
da internet, dos programas de rádio e dos jornais alternativos." Além disso, alerta Liebler, 
"quando você se envolve com essas coisas políticas ou religiosas, nunca vai conseguir satisfazer 
100% os clientes. Seu objetivo passa a ser provocar o menor dano possível".  
 
Estrategistas especializados em crises de comunicação afirmam que algumas companhias estão se 
saindo bem. Eles citam a Procter & Gamble (P&G) e a Miller Brewing por responderem a crises 
incipientes entrando em contato com os consumidores furiosos por meio de respostas concisas, 
consistentes e apolíticas. Mas outras estão apenas complicando seus problemas. A Ford e a 
Microsoft mudaram de posição em suas tentativas de acalmar os críticos, apenas para enfrentar 
uma reação ainda mais forte do outro lado.  
 



O que deixa as empresas desconfortáveis é a paixão com que os ativistas, de esquerda e de 
direita, abraçam suas causas. Giroux diz que prefere gastar mais para apoiar uma companhia 
socialmente conservadora e pode abandonar suas marcas favoritas, se não gostar do marketing 
ou das posições políticas dos fabricantes. Ela desistiu do sabão em pó Tide porque recebeu um e-
mail da American Family Association (AFA) de Tupelo, Mississippi, afirmando que a P&G havia 
veiculado anúncios mostrando mulheres juntas na cama. "Se eles são contra a família, achamos 
que eles não merecem nossos dólares", diz Giroux. "É um sacrifício que estamos fazendo para que 
eles saibam que não concordamos moralmente com o que eles estão fazendo."  
 
Ture, assim como muitos guerreiros econômicos liberais, foi motivada pela reeleição do presidente 
George W. Bush, em 2004. "Se todo mundo que votou nos democratas em 2004 tivesse desviado 
apenas US$ 100 das companhias que têm simpatia pelos republicanos para outras companhias, 
isso teria representado uma mudança de US$ 5 bilhões na economia", afirma Ture, de 60 anos. O 
Wal-Mart, que sempre dá grandes contribuições ao Partido Republicano, é um grande alvo da 
esquerda porque concede planos de saúde limitados a seus funcionários. A companhia não quis 
comentar o assunto.  
 
Os conservadores também participam do jogo político. Eles "marcaram" uma série de companhias 
- incluindo Ford, Microsoft, Target, Walt Disney, H.J. Heinz, Ben & Jerry´s e P&G - por vários 
motivos, do apoio a grupos que lutam pelos direitos dos gays, até banir o Exército da Salvação da 
frente de suas lojas na época do Natal.  
 
Uma rede de 35 grupos religiosos chamada de Positive Christian Agenda está conclamando os 
investidores a se desfazerem de ações da Microsoft, Nike e Boeing, que apoiaram uma lei no 
Estado de Washington para acabar com a discriminação sexual em condomínios, no emprego e 
nos seguros. O grupo afirma que ela poderá custar ao fundador da Microsoft, William H. Gates III, 
cerca de US$ 200 milhões para cada dólar que o preço da ação de sua companhia cair. A Microsoft 
não quis comentar o assunto.  
 
A Target foi boicotada por impedir que o Exército da Salvação recolhesse donativos nas portas de 
suas lojas 
 
Às vezes, as tentativas de boicote acabam em situações cômicas. Em 2004, Teresa Heinz Kerry, 
viúva do senador H. John Heinz III, virou manchete dos jornais ao fazer campanha para seu 
segundo marido, o candidato democrata à presidência John F. Kerry.  
 
Apresentadores de "talk shows" conservadores começaram a dizer aos eleitores de candidatos 
republicanos para comprarem o novo W Ketchup, ao invés do famoso H.J. Heinz. O slogan que 
eles usaram: "Você não apóia os democratas. Então, por que deveria fazer isso pelo ketchup 
deles?"  
 
A Heinz minimizou os danos ao emitir rapidamente um comunicado observando que Kerry nada 
tinha a ver com a companhia. Um consultor empresarial afirma que a Heinz revelou ao mundo que 
"Teresa não está na linha de produção amassando tomates e o dinheiro não vai para ela".  
 
Três conservadores furiosos com Bennett Cohen e Jerry Greenfield, os fundadores liberais da Ben 
& Jerry´s Homemade, criaram a marca de sorvetes Star Spangled Ice Cream em 2005. Os 
sabores incluem "Iraqi Road" (Estrada para o Iraque), "I Hate the French Vanilla" (Baunilha Eu 
Odeio os Franceses) e "Smaller GovernMINT" (uma corruptela da palavra governo com hortelã). 
"Estamos tentando despertar o interesse dos conservadores e dos Estados de tendência 
republicana, que gostam dos sorvetes da Ben & Jerry's, mas não conseguem engolir a política da 
empresa", diz o vice-presidente Richard Lessner. A marca está disponível on-line, em pontos de 
venda no varejo na região do Meio-Atlântico e em 10 bases militares do Estado do Texas.  
 



Algumas companhias estão em meio ao fogo-cruzado político. Conservadores sociais estão 
boicotando a Ford porque, segundo eles, a montadora desistiu de uma promessa de parar de 
financiar grupos que defendem o casamento de gays. Mas a Ford também está sob ataque de 
grupos liberais por canalizar 84% das doações de seu comitê de ação política para os republicanos 
na mais recente eleição.  
 
A Target, boicotada por impedir que o Exército da Salvação recolhesse donativos nas portas de 
suas lojas no Natal, está sendo atacada pela esquerda por ter encaminhado 76% das doações de 
seu comitê de ações políticas para os republicanos na última década. Com clientes furiosos nos 
dois lados, muitas empresas decidiram que o melhor é ficar quieto. "Não importa o que 
dissermos, não seremos ouvidos. Então, não dizemos nada", diz um executivo acuado.  
 
Mas, segundo consultores de comunicações, essa não é a abordagem certa. Ao invés disso, as 
companhias deveriam tentar contornar a situação antes que ela saia do controle. A Miller Brewing 
oferece um caso para estudos. Em 2004, o comitê de ações políticas da Miller doou US$ 2 mil 
para o presidente do Comitê de Justiça da Câmara dos Representantes, Jim Sensenbrenner 
(republicano pelo Estado do Winsconsin), autor de um duro projeto de lei sobre a imigração que 
foi aprovado pela Câmara em dezembro. Isso levou um grupo de defesa dos direitos dos 
imigrantes, o Chicago Committee Against H.R 4437, a anunciar um boicote às cervejas da Miller 
em 10 de março, dia de uma grande passeata a favor da imigração realizada em Chicago. Matt 
Romero, um dos gerentes de marketing da Miller em Chicago, ficou sabendo do boicote quando 
distribuidores disseram que tiveram produtos devolvidos por donos de bares.  
 
Imediatamente, a companhia marcou uma reunião para discutir a situação. Em 15 de março, 
Romero juntou-se a uma equipe de 15 pessoas liderada por Nehl Horton, vice-presidente sênior 
de comunicações da Miller, para um encontro com líderes do grupo em um centro comunitário de 
Pilsen, um bairro de Chicago predominantemente latino. A Miller concordou em publicar anúncios 
nos jornais se opondo à lei e ajudou a facilitar encontros entre defensores dos direitos dos 
imigrantes e legisladores. Em 18 de março, o grupo encerrou oficialmente seu boicote.  
 
Os grupos latinos consideraram isso uma vitória. "Achamos que foi uma vitória importante", diz 
Carlos Arango, da Casa Aztlán, uma das 100 organizações que participaram do comitê de 
protesto. Mas o resultado foi uma vitória também para a Miller, que resolveu a situação antes que 
ela prejudicasse seus negócios. Ao invés de responder defensivamente, a Miller usou a situação 
para reforçar sua imagem de companhia comprometida com a diversidade.  
 
Em contraste com a ação habilidosa da Miller, a resposta da Ford a ameaças políticas complicaram 
uma situação delicada. A American Family Association (AFA) e 20 outros grupos ameaçaram 
inicialmente boicotar a Ford, em maio de 2005. Os principais executivos da companhia reuniram-
se em Dallas com líderes religiosos e revendedores Ford. Em 28 de novembro, a Ford concordou 
em encerrar o patrocínio das paradas do Orgulho Gay e acabar com as promoções de vendas que 
faziam doações para organizações de defesa dos direitos dos homossexuais, com base na compra 
de veículos.  
 
Mas a montadora mudou de opinião depois de uma resposta furiosa dos grupos defensores dos 
direitos dos gays e o boicote conservador começou em 13 de março. "A Ford tinha que ter feito 
uma escolha: apoiar os grupos de homossexuais ou os valores mais prezados por seus clientes e 
revendedores", diz Randy Sharp, diretor de projetos especiais da AFA. Duas vezes queimada, a 
Ford agora prefere ficar em silêncio. "Tudo o que podemos fazer é continuarmos concentrados na 
fabricação de automóveis de alta qualidade", afirma a porta-voz Kathleen Vokes.  
 
Muitas companhias simpatizam com a Ford e acreditam que não é justo que os ativistas partam 
para uma vingança econômica. Tome, por exemplo, a Wendy's.  
 



Embora o comitê de ações políticas da rede de lanchonetes tenha direcionado 93% de suas 
contribuições para campanhas eleitorais de republicanos nos últimos cinco anos, o porta-voz 
Denny Lynch diz: "Nós servimos clientes dessas duas fileiras". A Wendy's apóia os vencedores, diz 
ele, e hoje a maioria dos que estão no poder são republicanos. "Não somos uma companhia 
republicana", observa Lynch. "Se os democratas começarem a ganhar, vamos direcionar nosso 
dinheiro para os democratas. Trata-se apenas de um negócio."  
 
Outras companhias afirmam que o melhor negócio é ficar longe da política. A Costco foi elogiada 
pelos liberais como a anti-Wal-Mart, por pagar salários maiores e conceder mais benefícios aos 
funcionários. Mas o diretor-executivo da Costco, James D. Sinegal, não criou um comitê de ações 
políticas. "Não acreditamos que uma companhia aberta deva pegar dinheiro dos acionistas para 
apoiar candidatos ou causas", diz ele. Sinegal e Jeffrey H. Brotman, presidente do conselho de 
administração da companhia, fazem grandes doações para os democratas, "mas fazemos isso com 
o nosso dinheiro" diz Sinegal. "Sou um comerciante, não um político." A maioria dos comerciantes 
americanos concordaria - se pelo menos os ativistas os deixassem trabalhar em paz.  
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, 10 maio 2006, Empresas / Especial, p. B2. 


