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GGeessttiióó  ddee  llaa  RReeppuuttaacciióó  
OOnnll iinnee  

"Per fer-se amb una reputació calen vint anys. Per destruir-la 
només cinc minuts” 

Warren Buffett 
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Què és? 

ü La gestió de la reputació online consisteix en el seguiment de les 
opinions que es generen sobre la nostra organització a blogs, fòrums, wikis i 
xarxes socials per tal de donar resposta en un procés de comunicació 
externa que preservi la nostra imatge corporativa i asseguri una percepció 
alineada amb la realitat. Hi ha dos tipus de resposta:  

§ Reactiva: quan es produeix una crisi d’imatge (com, per 
exemple, per un defecte crític en un producte). 

§ Proactiva: monitorar la Xarxa contínuament per saber quin tipus 
d’opinions i missatges s’estan emetent. També és proactiu tenir 
una presència online que respongui a una estratègia de 
comunicació. 

ü La importància actual d’una bona gestió de la reputació online s’explica 
pels canvis en l’actitud dels consumidors. El consumidor actual cada cop 
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més és converteix en un prosumidor; no es limita a consumir sinó que crea 
opinions i continguts al voltant de la seva experiència amb el producte. 
També els extreballadors com a consumidors interns, comencen a expressar 
les seves opinions sobre les organitzacions a webs com Opijob.com o 
Anotatuempresa.com. 

ü Per gestionar la reputació online estan sorgint nous perfils professionals 
com el community manager, una persona encarregada de processar les 
opinions que s’emeten a Internet, fent una doble funció d’enllaç: d’una 
banda traslladar internament aquesta percepció; de l’altra comunicar 
externament amb els clients a través de mitjans com les xarxes socials. En 
la majoria d’organitzacions aquesta funció encara no està tan definida i sol 
repartir-se entre responsables de comunicació externa o màrqueting.  

ü Internet funciona com un arxiu gegant on tot queda registrat. Per tant, la 
gestió de la reputació online no ha d’apuntar tant a intentar suprimir 
informacions negatives (tasca molt difícil excepte en un cas flagrant de 
difamació), sinó a neutralitzar el seus efectes amb una resposta pels 
mateixos canals on s’ha generat. Es tracta d’entaular una conversa i no 
d’un monòleg on l’única veu que se senti sigui la de l’organització. 

ü No s’ha de confondre la gestió de la reputació online amb un intent 
sistemàtic i encobert de lloar els nostres productes i la nostra organització a 
fòrums i xarxes socials fent-se passar per simples usuaris. Aquestes 
tàctiques, que entren de ple en el que es coneix com spam, son molt 
contraproduents en cas de ser descobertes. Els responsables de gestionar 
la reputació online sempre han de comunicar de manera transparent i oberta 
la seva pertinença a l’organització per tal de guanyar credibilitat (Full 
disclosure). 

ü La reputació corporativa tradicionalment s’ha entès com un intangible, 
però la reputació online pot ser mesurada amb més precisió que la 
reputació corporativa perquè els seus missatges queden registrats. 

Eines 

ü Cercadors: són útils per trobar mencions a la nostra organització. Els 
principals tipus són: 

§ Cercadors d’entrades a blogs: com blogsearch.google.es o 
technorati.com 

§ Cercadors a xarxes socials: com search.twitter.com o 
socialmention.com 

§ Cercadors a notícies: news.google.es 
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ü Alertes: enlloc d’estar constantment buscant mencions a la nostra 
organització podem programar alertes que ens arribin en un e-mail cada cop 
que la nostra marca o alguna paraula clau sigui mencionada. Els serveis més 
útils són www.google.com/alerts?hl=es o www.twilert.com 

ü Mapa de percepcions: un cop reunits, els missatges cal classificar-los 
en funció d’aquest paràmetres: 

§ Base factual: és un rumor infundat o una queixa concreta sobre 
una deficiència en el nostre servei?  

§ Impacte: és una web popular o una obscura referència? Quin 
posicionament té la pàgina en els resultats dels buscadors? Hi ha 
perill de que el cas és torni viral? 

§ Antiguitat: és una queixa de fa dos anys o tot just de fa una 
setmana? A Internet, els missatges més antics tendeixen a ser 
tapats pels nous. 

ü Núvol d’adjectius: podem elaborar un núvol d’adjectius que mostri de 
manera visual quines són les paraules que més freqüentment s’associen a la 
nostra organització a Internet. D’aquesta manera podem veure si la 
percepció és predominantment negativa, neutral o positiva. 

ü Canals oficials: si oferim canals online on formalitzar les queixes o 
suggeriments, evitem la dispersió de missatges per tota la xarxa. Així 
podem comptar amb una pàgina oficial a Facebook o amb un web per 
gestionar el feedback o els suggeriments de millora. Un format molt útil i 
participatiu és oferir la possibilitat que els consumidors votin quines millores 
els agradaria veure en els nostres productes. 

La dada 

Segons una enquesta de Deloitte, el 60% dels executius creu tenir dret a 
conèixer els perfils virtuals dels seus empleats i allò que publiquen sobre 
l’organització. Els empleats, per la seva banda, opinen en un 53% que les seves 
activitats a les xarxes socials són privades i no han de ser controlades, encara 
que reconeixen en un 74% que la informació sobre les organitzacions que es 
comparteix a les xarxes socials pot danyar la seva reputació corporativa. 

 

http://www.google.com/alerts?hl=es
http://www.twilert.com
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MONITORAR I PREVENIR 

• Recollir la informació sobre l’organització fent 
servir les eines que hem vist. 

• Una bona prevenció dels missatges negatius és 
no crear falses expectatives sobre els nostres 
productes ni distorsionar les seves bondats. 
També ho és una bona atenció al client. 

ANALITZAR 
 

• Elaborar un mapa de percepcions que ens 
permeti classificar les informacions. 

• Les informacions de baixa influència o que es 
desacreditin a sí mateixes, sovint no precisen 
d’una resposta.  

• Un bon anàlisi ens permetrà donar la resposta 
apropiada a cada tipus de percepció i evitarà el 
perill principal: la sobrereacció. 

RESPONDRE 
 

Cal identificar-se. No crear falsos blogs atribuïts a 
clients. El millor canal per a la resposta és el 
mateix on ha sorgit el missatge: respondre 
entrades de blogs als comentaris o missatges de 
twitter al propi twitter. Excepte en el cas de 
comunicats oficials. Cada tipus de missatge precisa 
d’una resposta diferent: 

• Rumor: la majoria són innocus, però si el rumor 
agafa volada, en ocasions, cal un desmentit 
oficial. 

• Queixa: canalitzar-la, oferir els telèfons o webs 
d’atenció al client. Investigar-la. 

• Opinió fomentada: ressenya d’un dels nostres 
productes, feta amb atenció. Agrair-la i 
comunicar la utilitat d’aquest tipus de crítica 
per a possibles millores futures del servei. 

• Falsedat: veure si es desacredita per ella 
mateixa o si és poc visible entre el soroll de 
fons que sempre hi ha a Internet. Sovint és 
millor ignorar-la a no ser que entri dins el 
terreny criminal. 
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L'experiència 

 

ü Horizon Realty és una companyia immobiliària de Chicago. La seva 
experiència ha esdevingut paradigmàtica de com NO s’ha de gestionar la 
reputació online. 

ü El maig de 2009 una de les seves llogateres, l’Amanda Bonnen, va 
queixar-se amb una entrada a Twitter de les goteres que tenia a la casa que  
Horizon Realty li havia llogat. L’Amanda Bonnen només comptava amb 20 
seguidors, per tant l’impacte de la queixa per la reputació de la companyia 
seria menor. 

ü Tanmateix, Horizon Realty va decidir demandar a l’Amanda per difamació 
i reclamar-li 50.000 dólars com a compensació. La desproporció de la 
reacció de la companyia va centrar l’atenció de moltes més persones sobre 
el cas. Les entrades en suport de l’Amanda van créixer exponencialment fins 
a ser un dels temes més populars de la xarxa social. Fins i tot la premsa 
tradicional també va fer-se ressò de la notícia. 

ü El Director General d’Horizon Realty va defensar-se afegint més llenya al 
foc. En una nota pública va anunciar que la política de la seva companyia 
era “demandar primer, preguntar després”.  

ü La publicitat negativa generada per aquestes paraules va multiplicar-se 
en ser reproduïdes en milers de blogs. Quan el cas va arribar als tribunals, 
el jutge va considerar que una queixa vaga no pot considerar-se difamació. 

ü El procés que va convertir una queixa aïllada en un problema greu 
d’imatge pública il·lustra l’anomenat efecte Streisand: a Internet tot intent 
de censurar o ocultar una informació té l’efecte contrari de multiplicar 
l’atenció que rep i afavorir la seva ràpida propagació. 

ü L’actuació alternativa que hagués hagut de seguir Horizon Realty era: 

§ Tractar el cas com una simple queixa d’un client. 

§ Investigar les raons de la queixa i donar una resposta ràpida al 
client. 
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§ En la resposta no difondre informació que pogués vulnerar la 
intimitat del client. Centrar-se en resoldre la queixa sobre el servei 
i no en atacar personalment al seu originador.  

§ Tenir en compte que la percepció del cas és sovint més 
important que el fons per decantar les simpaties de la gent. 
Horizon Realty va aparèixer com el gegant que intenta esclafar les 
queixes d’un client indefens amb l’amenaça de demandes. 

 

 

ü La xarxa social més popular sol ser bastant receptiva davant les peticions 
de canvis dels seus usuaris. Algunes de les seves experiències amb el tema 
han esdevingut paradigmàtiques de com SÍ s’ha de gestionar la reputació 
online. 

ü L’any 2009 va enfrontar-se a una crisi o mini-revolta dels seus usuaris en 
estipular en les condicions d’ús que es reservava la propietat de tots els 
continguts, com ara fotografies, pujats a la web. 

ü Una sèrie de grups organitzats dins el propi Facebook van reclamar el 
canvi d’aquestes condicions draconianes amb lemes com My photos are 
mine (“Les meves fotos són meves”). 

ü El fundador de Facebook Mark Zuckerberg va aprofitar la crisi per 
establir, mitjançant una carta oberta, sistemes participatius on els propis 
usuaris poden definir les polítiques d’ús. 

ü Aquests grups anomenats Principis de Facebook i Declaració de drets i 
responsabilitats poden arribar a ser vinculants si un nombre significatiu 
d’usuaris hi participa. 

ü Tot i aquesta actitud oberta, Facebook no s’ha lliurat de dures crítiques i 
successives crisi de confiança per la seva popularitat unida a una complicada 
i opaca política de privacitat. 

Materials 
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Celaya, Javier. La empresa en la web 2.0: el impacto de las redes sociales y las 
nuevas formas de comunicación online en la estrategia empresarial. Barcelona: 
Gestión 2000, 2008. 
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

“Els nous reptes de la Comunicació Interna”. Fundació Factor Humà, 
20/01/2010. 

En la Tercera Trobada Anual del Grup Estable de CI vam parlar de com s'estan 
abordant els reptes de l'àmbit amb Irene Porta, cap del servei de projectes 
corporatius de RH i CI de MC Mutual, i amb Anna Quintero, directora de 
Comunicació d’Infojobs.net. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=8357 

 

Delgado, Cristina. “La reputació 'online' cal treballar-la”. El País, 06/06/2010. 

La cura de la marca en xarxes socials i 'blogs' origina nous escenaris. Josep 
Salvatella, membre de la Comissió Consultiva de la Fundació Factor Humà opina 
que és més important saber adaptar-se als canvis que ser un expert en les 
eines. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=8793  

 

Simón, Alfonso. “Una nova professió al calor de les xarxes socials”. 5 Días, 
15/05/2010. 

El 'community manager' es converteix en el càrrec de moda a les empreses per 
interactuar a les webs 2.0. Les companyies no poden descuidar els comentaris 
que es fan sobre elles a les xarxes socials i els seus efectes sobre els clients. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=8734  

 

16 eines per a les gestió de la reputació online 

Recull de links que ens permeten fer el seguiment de la percepció online de la 
nostra organització . 

http://www.sitepoint.com/blogs/2009/05/21/tools-manage-online-reputation/ 

 

Foro de reputación corporativa 

Lloc de trobada, anàlisi i divulgació de tendències, eines i models de gestió de 
la reputació corporativa, fundat al setembre de 2002.  

http://www.reputacioncorporativa.org/ 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=8357
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=8793
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=8734
http://www.sitepoint.com/blogs/2009/05/21/tools-manage-online-reputation/
http://www.reputacioncorporativa.org/

