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Resum de la investigació 

El 17 de març de 2010 els activistes de Greenpeace van publicar un informe, la Huella 

del Crimen, on feien públic els tractes comercials entre Nestlé i Sinar Mas per l'obtenció 

d'oli de palma. En l'informe s'explicaven les pràctiques utilitzades per extreure l'oli de 

palma, unes pràctiques no sostenibles i perjudicials pels animals i la vegetació de la 

zona, les selves d’Indonèsia.  

 

Aquesta publicació va provocar un rebuig per part del públic, que va demanar a Nestlé 

que trenqués els pactes amb Sinar Mas d’immediat. El problema per Nestlé es va 

agreujar en no saber prevenir aquestes reaccions i no saber respondre adequadament 

als stakeholders, caient en una crisi comunicativa de grans magnituds.  

 

En aquesta investigació s'ha volgut indagar en aquesta crisi comunicativa, conèixer la 

cronologia, la magnitud de la problemàtica, les conseqüències així com unes línies 

futures que haguessin anat bé a Nestlé. 

  

La investigació sobre l'ús de l'oli de palma per fabricar les xocolatines Kit Kat de Nestlé 

s'ha fet sota una metodologia mixta. Per una banda s'ha volgut conèixer el nombre de 

mitjans espanyols que es van fer ressó de la notícia durant el període que comprèn del 

17 de març al 17 d'abril del 2010. Per l'altra banda s'ha fet un anàlisi de contingut per 

conèixer, dels mitjans que van seguir la notícia, quin va ser el tractament que li van 

donar. 

 

Seguint aquestes passes i a través dels resultats obtinguts s’ha arribat a la conclusió 

que la campanya viral iniciada per Greenpeace va ser molt estesa per tota la xarxa, més 

de 140.000 visites del vídeo viral en castellà, més de 750.000 usuaris van escriure 

directament a la companyia per frenar les relacions comercials i 41 mitjans online van 

compartir el vídeo; i en canvi tan sols 4 mitjans del Grupo Zeta van fer un breu en els 

mitjans impresos.   
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El següent treball té com a eix vertebrador la crisi comunicativa que va patir un dels 

productes de l’empresa Nestlé l’any 2010, la xocolatina Kit Kat. La problemàtica va 

començar el 17 de març quan l’organització ecologista Greenpeace1 va fer públic un dossier 

acompanyat d’un vídeo viral. En aquests documents s’explicava que la companyia utilitzava 

oli de palma dels boscos d’Indonèsia per fabricar els seus productes sota unes pràctiques no 

sostenibles.  

 

La majoria d’empreses multinacionals utilitzen oli de palma en el seus productes -

alimentaris, de bellesa, etc.- ja que el cost és molt més baix que el d’altres classes d’olis. I 

els boscos de la zona d’Indonèsia són els majors productors d’aquest oli. Ara bé, el 

problema recau principalment en la manera d’extreure aquesta matèria prima. Per tant, la 

problemàtica en sí no residia en l’ús d’aquest oli ni en els boscos d’Indonèsia, sinó que 

anava més enllà.  

 

Nestlé utilitzava l’empresa Sinar Mas per proveir-se de l’oli de palma i aquesta multinacional 

va ser senyalada per Greenpeace com la principal culpable ja que la seva manera d’extreure 

l’oli no era sostenible amb el medi ambient ni amb els animals. En relació al medi ambient, 

convertien aquestes zones en grans emissores de CO2 a causa de la destrucció de les 

selves de torbera per implementar zones de cultiu. I, per tenir controlades les plantacions i 

assegurar-se la seva rendibilitat maltractaven i assassinaven els animals de la zona perquè 

no fessin malbé els productes ni es mengessin el fruit del qual s’extreu l’oli. Provocant 

l’extinció de desenes d’espècies endèmiques com l’orangutà, el tigre de Sumatra i el 

rinoceront de Java. 

 

A partir del 17 de març Internet es va convertir en el camp de batalla entre Nestlé i els 

ciberactivistes. Aquests últims van fer córrer el vídeo viral, van comentar a la Fan Page de 

Nestlé a Facebook i fins i tot van enviar correus a l’empresa per tal de provocar el 

trencament comercial entre aquesta i Sinar Mas.  

 

Malauradament, Nestlé no va saber reaccionar davant d’una campanya amb aquestes 

característiques i l’impacte va resultar ser elevat, convertint-se així en exemple del què una 

empresa no ha de fer en situació de crisi comunicativa.  

 

                                                             
1
 Es defineix com una organització ecologista i pacifista internacional, econòmica i políticament 

independent. Va néixer l’any 1971 arrel d’un grup d’activistes antinuclears a Canadà, actualment 
disposa d’oficines nacionals i regionals a 43 països i actuen arreu del món.   
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La base de la nostra investigació resideix, per tant, en conèixer l’impacte que va tenir la crisi 

de l’oli de palma en els mitjans, és a dir, saber el nombre de publicacions tradicionals i 

digitals que es van fer ressò d’aquesta notícia, de quina manera ho van fer i quin tractament 

li van donar. Es pretén de la mateixa manera conèixer el gruix de persones que van publicar 

entrades als blogs sobre el tema així com el nombre de ciberactivistes que van fer córrer el 

vídeo viral donant veu a Greenpeace.  

 

La metodologia emprada per fer aquest seguiment ha estat quantitativa; s’ha realitzat un 

clipping o recull de premsa agafant una mostra que comprèn del 17 de març al 17 d’abril del 

2010, ambdós inclosos, i amb una localització de l’Estat Espanyol. La mostra ens ha permès 

conèixer els resultats sobre la investigació i afirmar les hipòtesis. En primer lloc, era sabut 

abans d’investigar que la majoria dels mitjans tradicionals, aquells que basen la major part 

dels seus beneficis en publicitat de les grans marques, no havien fet un seguiment del cas; 

amb les dades extretes del recull de premsa s’ha pogut observar que algun conglomerat 

editorial si ha publicat alguna cosa. En segon lloc, l’estudi també ha comparat en els 

resultats el tractament fet des dels mitjans tradicionals i el desplegament comunicatiu que hi 

va haver a la xarxa. En tercer lloc, s’han dut a terme gràfics que mostren la diferència 

segons contingut, llargada  i manera d’abordar la problemàtica.  

 

Abans d’entrar en profunditat realitzarem una panoràmica dels continguts d’aquesta 

investigació2. El desenvolupament d’aquesta recerca ha comprès quatre grans blocs, 

anomenats capítols. El primer correspon al marc teòric on, a partir de la revisió dels estudis 

relacionats amb el tema, es presenten tots els conceptes necessaris per poder entendre la 

complexitat i els detalls del cas que ens ocupa, es parla de la definició del concepte crisi, la 

tipologia de les crisis així com de les fases per les quals una crisi comunicativa passa. El 

segon bloc correspon a la metodologia on es presenta l’objecte d’estudi, que és la crisi 

patida per Nestlé arrel de l’ús de l’oli de palma en la seva xocolatina Kit Kat; aquí també es 

realitzen les hipòtesis i els objectius que han marcat el camí durant tota la investigació. El 

tercer capítol comprèn el treball de camp; aquest consisteix en fer el seguiment de les 

notícies i el posterior anàlisi de la informació obtinguda i es realitza en aquest una cronologia 

de la crisi que ajuda a marcar el resultat posterior. Per poder finalitzar la recerca es fa 

necessari un quart bloc, anomenat conclusions, on s’explica la relació entre el punt d’inici i el 

final a partir del seguiment i els resultats extrets.  

 
 

                                                             
2
 Aquest paràgraf es desenvolupa al capítol de metodologia, pàgina 34, seguint el document oficial 

marcat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) sobre els apartats que han de constar en la 
investigació.  



 

 

CAPÍTOL 2.  

Marc Teòric  
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2.1 Concepte de crisi i de gestió de crisi 
 
Crisi 

 
Per entendre la totalitat del concepte crisi cal retrocedir fins a l’Antiga Grècia, allà és on es 
troba l’origen d’aquesta paraula tan aplicable a la quotidianitat actual3. Etimològicament 
krisis, del verb Krino significava avaluar, jutjar o decidir. Als inicis, el concepte era utilitzat 
sobretot en el camp de la medicina hipocràtica: 
 

“La paraula servia per denominar un canvi sobtat en l’estat del pacient i es descrivia en 
termes de temps, dies crítics, i espai, el camí que seguien els humors patològics fins 
que eren excretats.” (Bejin, A. i Morin, E.)4 

 
També s’usava en el llenguatge jurídic on expressava la idea de judici, però no com a 
resultat de la decisió mecànica d’unes proves sinó com el judici format sobre una cosa 
després d’examinar-la amb deteniment, d’interpretar-la. 
 
No va ser fins el segle XVIII que el concepte crisi va deixar, en certa mesura, de banda la 
medicina per expandir-se a altres disciplines. Es va començar a associar a l’estudi i l’anàlisi 
de la societat com a tal, descrivint qualsevol situació problemàtica originada en el si dels 
grups socials. A partir del segle següent, el concepte va servir per designar una etapa 
d’incertesa com va ser la crisi de valors, de les civilitzacions o l’espiritual; el terme es va 
expandir d’aquesta manera cap a la psicologia i l’etiologia.   
 
Per acabar el recorregut històric de la paraula crisi, es rellevant fer una parada en la cultura 
xinesa. En xinès, crisi es forma de la unió de la paraula “perill” i “oportunitat”, i el significat 
literal seria “el perill que genera oportunitat”. Molts autors encaminen el seu discurs cap 
aquest vessant i afirmen que de tota crisi se’n pot treure un benefici si aquesta es resol de la 
forma adequada. Més endavant aprofundirem en aquest punt.  
 
En l’actualitat el concepte crisi ha passat a designar moltes situacions, totes elles 
d’incertesa, moltes disciplines l’usen i és tant quotidià que fins i tot ha perdut, en part, la 
seva essència. La definició genèrica que proposa el diccionari del Grup Enciclopèdia 
Catalana és: 
 

Crisi (1696; del llatí crisis, i aquest del grec Krísis ‘judici, decisió’) f. 1 1 MED. Canvi 

brusc en el curs d’una malaltia, de sentit favorable o advers. Crisi apendicular. 2 ext. 
Situació circumstancialment dolenta o difícil d’una persona, una empresa, un afer, una 
política, etc. 2 ECON. Pertorbació de l’activitat econòmica per raons inherents al seu 
funcionament.3 expedient de crisi DR TREB. Tràmit pel qual hom autoritza a variar 
una relació laboral per causes tècniques o econòmiques. 

 
Com hem vist fins ara, la majoria d’autors han fet la seva pròpia definició de crisi. En el cas 

concret del treball que ens ocupa, dins del què seria crisi en el sector empresarial, hem 

seleccionat les següents: 

                                                             
3
 Utilitzada dia rere dia a causa de la crisi econòmica global, així com cada vegada més estesa entre 

les empreses a nivell social ja que amb el temps s’ha anat veient que la relació amb el públic ha de 
ser rellevant i fluida del contrari es creen situacions de crisi que posen en perill l’empresa i els seus 
objectius. 
4
 Bejin, A., i Morin, E. (1976).“Introduction << a la notion du crise>>,” Comunications (Vol. 25). Citat 

per Sánchez, M. L. (2006). La información especializada en la gestión de crisis. Madrid: Fragua. 
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► Al 1997, José Luis Piñuel5 deia: “la noció de crisi correspon a un canvi sobtat entre 
dues situacions, canvi que posa en perill la imatge i l’equilibri natural d’una 
organització perquè entre les dues situacions (la situació anterior i la posterior a la 
crisi) es produeix un succés súbit (inesperat o extraordinari) davant el qual una 
organització ha de reaccionar comprometent la seva imatge i el seu equilibri intern 
(com organització) i extern (com institució) davant els seus públics”.   
 

► Luis Del Pulgar6, dos anys després, publicava: “crisi és tota situació decisiva per la 
supervivència d’una companyia- produïda per sorpresa- que pot afectar al públic 
(intern i extern), al producte, al procés, a la distribució, a la seguretat o als mercats 
financers, i en la que acusa una notòria escassetat d’informació que tracten de 
pal•liar els mitjans convertint a l’organització en centre d’atenció i comprometent la 
seva imatge, la seva credibilitat o la seva capacitat productiva”. 

 
► Pilar Saura, al 20057, defineix crisi com una “situació greu que afecta a 

l’empresa/institució en alguna de les seves funcions i amb potencial d’escalar en 

intensitat i/o perjudicar als seus públics clau o grups d’interès i/o generar un 

impacte negatiu en els mitjans i/o crear una imatge negativa davant l’opinió pública 

i/o afectar els resultats o la viabilitat de l’entitat”. 

 

► L’any 2010, José Carlos Losada escrivia8: “la crisi és una situació més o menys 

excepcional i inesperada, urgent i potencialment perjudicial per la supervivència 

d’una companyia, ja que pot tenir un efecte perjudicial – intern i extern - en el 

producte, en el procés, en la distribució, en la seguretat o en els mercats financers, 

convertint a l’organització en centre d’atenció pública, i comprometent la seva 

imatge, la seva credibilitat o la seva capacitat productiva”.   

 

Després de fer una visió panoràmica sobre el terme crisi podem concloure l’apartat amb una 
definició relacionada amb el sector empresarial: Les crisis són un fenomen inesperat i 
perillós, un canvi en la quotidianitat, amb efectes perjudicials per l’organització a la qual 
afecta, si no s’actua amb rapidesa, urgència i delicadesa pot tenir conseqüències 
catastròfiques en el futur de la nostra empresa.  
 
 

Gestió de crisi 
 
La gestió de crisi en les empreses i institucions s’inclou dins l’àrea de comunicació, la qual 

engloba tot el procés comunicatiu que ha de desenvolupar l’empresa, no només en el 

moment de l’esclat i la crisi. Recordem que la confiança amb els nostres públics es fa sòlida 

gràcies a la confiança i transparència que l’empresa dóna en la continuïtat del temps.   

 
 
 

                                                             
5
 Piñuel, J.L. (1997). Teoría de la Comunicación y gestión de las organizaciones. Madrid: Síntesis. 

6
 Del Pulgar, L. (1999). Comunicación de empresa en entornos turbulentos. Madrid: Esic. 

7
 Saura, P. (2005). La gestión y la comunicación de crisis en el sector de alimentación y bebidas. 

Madrid: Universidad Pontífica Comillas. 
8
 Losada, J. L. (2010). Comunicación en la gestión de la crisis. Barcelona: Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC). 
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Els autors Gigliotti i Jason (1991)9 diuen que: 
 

“La gestió de crisi és la capacitat d’una organització d’assumir de manera ràpida, 

eficient i efectiva les operacions d’emergència necessàries per reduir les amenaces a 

la salut i seguretat de l’individu, la pèrdua de propietat pública o privada, o una 

conseqüència negativa sobre el desenvolupament normal dels negocis.” 

 

En aquesta línia, González Herrero (1998)10 defineix el concepte de gestió de crisi com: 

 

 “La capacitat d’una organització de reduir o preveure els factors de risc i incertesa 

respecte al futur, de forma que es capaciti a la mateixa per assumir de manera ràpida i 

eficaç les operacions de comunicació necessàries que contribueixin a reduir o eliminar 

els efectes negatius que una crisi pot provocar sobre la seva imatge i reputació.” 

 

González afegeix que aquest concepte es percep de diferents maneres segons les 

interpretacions que cada empresa o institució fa del què significa una crisi. Per alguns 

gestionar una crisi engloba tan sols les mesures urgents i encaminades a solucionar el 

conflicte un cop ha esclatat i, en canvi, per altres aquesta gestió comença molt abans amb 

previsió i planificació.  

 

Per tant, la gestió de crisi es forma amb la previsió dels possibles riscos que pateix 

l’empresa i que es poden convertir en factors de crisi i alhora amb la planificació de mesures 

proactives (col·laboració i transparència) que s’hauran de posar en funcionament quan arribi 

el conflicte.   

 

 
 

2.2 Tipologies de crisi 
 

Per fer el recull de les diferents tipologies de crisi ens basarem en la classificació que 

realitza Losada11. L’autor separa les crisis segons la seva naturalesa, el moment en què 

succeeixen, el nivell de gravetat o els seus efectes: 

- Les crisis en funció de la naturalesa dels fets es separen en objectives (mesurables) o 

subjectives (derivades d’una opinió) i internes o externes (segons les causes d’origen).  

En les objectives/ subjectives la gestió, sobretot de les primeres fases és molt diferent pel 

que fa a la manera d’enfrontar-se i els terminis per fer-ho, però les conseqüències poden 

ser iguals; és a dir, davant d’una opinió certa o no cal actuar molt més ràpid per tal de 

redireccionar la situació de la millor forma possible i davant un fet mesurable el que cal és 

seguir les passes de manera proactiva per resoldre-ho.  

                                                             
9
 Gigliotti, R., i Jason, R. (1991). Emergency Planning for Maximum Protection. Stoneham, 

Massachusetts: Butterworth - Heinemann.  
10

 González Herrero, A. (1998). Marketing preventivo: la comunicación de crisis en la empresa. 
Barcelona: Bosch Comunicación. 
11

 Losada, J. C. (2010). Comunicación en la gestión de crisis: lecciones prácticas. Barcelona: 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 
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El segon grup es diferencia perquè les crisis internes són aquelles originades a dins 

l’empresa i les externes tenen l’origen en algun fenomen humà, tècnic o comunicatiu 

procedent de fora l’organització; la gestió és diferent i la forma d’abordar-les també. En 

relació a aquest punt trobem la classificació que fa Piñuel segons els orígens: 

 En l’entorn de les Relacions Socials on internes són els  acomiadaments i els 

canvis en la direcció i les externes són OPAs i noves legislacions. 

 En l’entorn de les Relacions amb l’Entorn Humà on les crisis internes serien els 

accidents a la fàbrica i les externes serien defectes de producció, atemptats i 

altres. 

 En el de les Relacions de Comunicació. Les internes són tot allò considerat 

rumors i les externes són les declaracions polèmiques de l’exterior. 

- Segons el moment. El moment temporal i els fets coneguts per l’opinió pública en cada 

moment determinen la tipologia de la crisi; sempre és recomanable actuar aviat (en la no 

crisi o si més no a la precrisi12) per portar la iniciativa de la comunicació abans que ho facin 

altres (mitjans, autoritats, competència, etc.). Quant més temps es deixa passar abans de fer 

front la crisi, més perjudicials seran les conseqüències. El temps és una característica molt 

important alhora de resoldre un conflicte i sempre corre en contra de l’empresa ja que els 

altres l’aprofitaran per fer més gran el problema i perjudicar-la. 

- Segons el nivell de gravetat13. Es pot utilitzar per fer-ho el símil del semàfor, sent el vermell 

la màxima gravetat, el groc gravetat intermitja i el verd poca gravetat. També es pot fer amb 

mesures numèriques 1,2,3 o establir nivells A,B,C. Els nivells han d’estar lligats a uns plans 

d’actuació, sabent que en cada cas cal actuar d’una manera determinada. Així l’empresa 

sabrà en cada moment en quin punt està, quin significat té això i quins dels plans preparats 

cal posar en marxa, així com la rapidesa amb la que cal actuar segons el nivell de gravetat 

al que s’hagi arribat. 

- Segons els seus efectes. Linke14 feia la següent classificació sobre els tipus de situacions: 

 Les que exploten: un esdeveniment notable i amb impacte (accident, foc, etc.). 

 Les immediates: agafen per sorpresa (problema mediambiental, informe televisat, 

etc.). 

 Les crisis en construcció: es poden anticipar (acomiadaments, etc.). 

 Les crisis continues: problemes crònics. 

 
També és interessant recollir com a tipologia de crisi la classificació de Siomkos15. Aquest 
autor va establir una catalogació després d’analitzar vuit casos de crisi en el transcurs de 
1970 a 1985. Va arribar a la conclusió de que les dificultats en les empreses poden ser 
discretes (accidentals o puntuals, amb baixa probabilitat de que succeeixin o que assoleixin 
gran impacte), continues (efecte danyí en anys posteriors a l’origen del conflicte) o latents 
(són a l’ombra durant anys). Per Siomkos és important diferenciar entre discretes i continues 

                                                             
12

 Les fases d’una crisi són quatre: no crisi, pre crisi, crisi i post  crisi. 
13

 Cervera, A. L. (2004). Comunicación Total. Madrid: Esic. 
14

 Linke, C. (1989), citat per Losada, J. C. (2010). Comunicación en la gestión de crisis: lecciones 
prácticas. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 
15

 1992, citat per SAURA (2005). La gestión y la comunicación de crisis en el sector de alimentación y 
bebidas. Madrid: Universidad Pontífica Comillas. 



 

16 

ja que les estratègies que s’hauran de seguir són diferents. Per aquest estudiós l’actuació 
proactiva i oberta en la gestió de la crisi és indispensable per sortir bé d’un conflicte. 

També s’ha cregut rellevant mostrar la classificació realitzada per Paniagua16 i recollida per 
Sánchez al seu llibre La información especializada en la gestión de crisis. Després de la 
seva llarga experiència Paniagua agrupa les crisis segons siguin personals (mort, danys 
físics acomiadaments, etc.), de processos (catàstrofes, errors operatius, accions violentes, 
etc.), de producte (manipulació, intoxicació, contaminació), de seguretat (sabotatge, 
extorsions, amenaces) o de gestió (inspeccions, fusions, etc.). 

Taula sobre les tipologies de crisi 

Com s’ha vist, en el desenvolupament d’aquest estudi s’han triat les tipologies de crisi 

realitzades per Losada, que fa un recull exhaustiu de les tipologies més esteses, Siomkos i 

Paniagua. S’incorpora a continuació la següent taula amb les tipologies de crisi més 

esteses.  

 

Taula 1: Tipologies de crisi. Font: elaboració pròpia. 
 

 
Tipologia 

 
Autor i any 

 
Aspectes significatius 
 

 
Segons gravetat 

 
Cervera 
(2004) 

 

- Verd, groc, vermell. Nivells lligats a plans 
d’actuació; en cada cas cal actuar d’una 
manera. 
 

 
Segons els efectes 

 
Linke 
(1989) 

 
 

- Les que exploten: un esdeveniment notable i 
amb impacte. 

- Les immediates: agafen per sorpresa.  
- Les crisis en construcció: es poden 

anticipar.  

- Les crisis continues: problemes crònics. 
 
 

 
Dificultats 
discretes, 
continues o latents 

 
Siomkos 
(1992) 

 
 

- Discretes: accidentals o puntuals, amb 
baixa probabilitat de que succeeixin o que 
assoleixin gran impacte. 

- Continues: efecte danyí en anys posteriors  
a l’origen del conflicte. 

- Latents: són a l’ombra durant anys. 
 

 
 

                                                             
16

 Carlos Paniagua és president de l’Agència de Comunicació Paniagua Consultores. Ha arribat a 
detectar més de 200 tipus de crisi diferents.  
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Crisis personals, 
de processos, de 
producte, de 
seguretat o de 
gestió. 

 
Paniagua 
(1998) 

 

- Personals (mort, danys físics 
acomiadaments) 

- de Processos (catàstrofes, errors operatius, 
accions violentes) 

- de Producte (manipulació, intoxicació, 
contaminació) 

- de Seguretat (sabotatge, extorsions, 
amenaces)  

- de Gestió (inspeccions, fusions) 
 

 
Segons origen i 
conseqüència. 

 
Gottschalk 
(1993) 

 
- Financeres (suspensió de pagaments, 

fallida)   
- Imatge (producte defectuós, investigació 

judicial) 
- Agents Externs (fenòmens naturals, 

terrorisme) 
 

 
Crònica o Aguda. 

 
Berge 
(1990) 

 

- Crònica. La situació ha arribat a un grau de 
gravetat constant. 

- Aguda. Cal una reacció immediata per 
poder minimitzar les conseqüències. 
 

 
Matriu de dos 
eixos 

 
Mitroff, 
Pauchant i 
Shrivastava 
(1988) 

 
 

- Eix horitzontal. Caràcter intern o extern de 
la crisi. 

- Eix vertical. Classifica segons relació amb 
factors humans o ètics.  
 
 

 
Matriu de dos 
eixos, separades 
en sis grups. 

 
Mitroff i 
Pauchant 
(1992) 

 

- Atacs econòmics/ externs. 
- Atacs sobre la informació/externs. 
- Errors. 

- Mega - errors. 
- Malalties laborals. 
- Crisis patològiques. 

 
 

 
Distinció segons 
naturalesa o 
duració. 

 
Piñuel amb 
Westphalen 
(1993) 

 
 

- Naturalesa: 
 D’origen objectiu/subjectiu 
 D’origen tècnic/ d’opinió 
 Exògenes/endògenes 

- Duració: 
 Fase preliminar 
 Fase aguda 
 Fase crònica 
 Fase post – traumàtica 
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Diferenciació en 
quatre grups.  

 
Harvey, 
Molotch i 
Marylin 

 

- Successos rutinaris 

- Accidents 
- Escàndols 
- Successos fortuïts (succés no planificat que 

algú origina) 
 

 
Dos tipus de crisi. 

 
Enrique 
Alcat 
 

 

- La que genera el problema. 
- La relacionada amb la gestió del conflicte 

 
Segons les 
possibilitats 
d’intervenció. 

 
González 
Herrero 

 

- Crisis evitables  
- Crisis no evitables (accidentals) 

 
Cinc categories de 
crisi 

 
Menéndez 
Escalón 

 

- Crisi tecnològica 
- Crisi de confrontació 
- Crisi malèvola 

- Crisi de gestió 
- Crisi d’amenaces 

 

 

 

 

2.3 Fases d’una crisi 
 

Una crisi es pot dividir en quatre fases que són la no crisi, la pre crisi, la crisi i la post crisi, 
cada una d’elles amb unes característiques concretes i uns passos a seguir establerts: 
 
1. No crisi. Moment determinant per la situació que vindrà després ja que l’empresa s’ha 

de dedicar a preparar-se per quan arribi el moment, però no hi ha crisi. Compren el 

temps que transcorre fins que apareixen els primers indicis d’algun fenomen que 

pogués desencadenar una crisi.  

 

2. Pre crisi. En aquesta fase s’han d’activar les primeres mesures per afrontar la crisi 

perquè es comencen a visibilitzar els primers símptomes (ja sigui en alguna publicació 

dels mitjans, per les queixes d’algun públic o l’aparició de senyals d’alarma del mateix 

sector).  

 

3. Crisi. En aquest punt la crisi és un fet, ha explotat i externament es coneix. Cal posar en 

marxa les estratègies i recursos, tècnics i humans, dissenyats amb anterioritat. En 

aquesta fase i just abans de que finalitzi la crisi pròpiament dita, alguns autors 

distingeixen dos moments; un seria la fase aguda, que és l’explosió (moment de 

màxima rellevància als mitjans) i l’altra la fase crònica, on s’ha de reconstruir tot després 

de l’explosió, per tant no ha acabat.  

 

4. Post crisi. La crisi i les seves causes estan tancades i solucionades. És el moment de 
fer balanç i una bona anàlisi sobretot a nivell d’imatge i d’ajust al pla de gestió de crisi 
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que ens servirà per futures ocasions. També és el moment de refer-se i tornar a la 
situació anterior a la crisi o millor.  

 

Seguint aquesta línia, Fink l’any 198617 ja classificava les crisis en quatre etapes; ell però les 

comparava amb les fases d’una malaltia. Parlava d’incubació (primers símptomes), malaltia 

en si mateixa (efecte físic i emocional), “crisi crònica” (moment de recuperació i recaiguda) i 

resolució (deixa de ser una amenaça). Les etapes no eren circulars, les malalties poden 

retrocedir i estancar-se i de la mateixa manera succeeix en una crisi. Així doncs, la 

classificació és la mateixa que en l’actualitat, l’únic diferent és com Fink anomenava cada 

etapa.  

 

 
2.4 Models teòrics de gestió de la comunicació de crisi 
 
Per aquest treball agafarem com a base els set models que Pilar Saura recull al seu llibre 

(2005)18, a més d’incloure un vuitè model ideal de la mateixa autora útil en el sector 

alimentari que és l’objecte d’estudi del nostre treball, la crisi de la companyia Nestlé. 

 

2.4.1 Model Onion de Pauchant i Mitroff(1992) 

Aquest model és el més reconegut i estès, els seus autors19 al 1992 van creure que en una 

organització són les persones les que exerceixen una influència decisiva en la perspectiva 

des de la qual es pot abordar la crisi i els esforços en la seva gestió. Hi ha quatre nivells: 

1. El Caràcter dels treballadors de l’organització (mecanismes de defensa individual), 

estudiat des de la psicologia. Una empresa preparada per la crisi actua amb 

responsabilitat i decisió, en canvi una que no, no admet i dóna les culpes a d’altres. 

2. La Cultura Organitzacional (creences i racionalitzacions), estudiada des de la 

sociologia i l’antropologia. Són idees que frenen o impedeixen a les empreses realitzar 

un esforç de preparació per la crisi (exemple: algú ens salvarà, som massa grans per 

caure en un moment de crisi, etc.). 

3. Les Estructures Organitzacionals (infraestructura dedicada a la gestió de crisi), 

incorpora aspectes de la teoria de l’organització. Aquí es trobaria el comitè de crisi.  

4. Les estratègies d’organització (plans, mecanismes i procediments de gestió de crisi), 

es pot estudiar des de la gestió de negocis i la gestió estratègica. Dins d’aquest nivell 

estableixen cinc etapes: 

 Senyals de crisi/ detecció 

 Preparació/prevenció 

 Crisi 

 Contenció de la crisi/ limitació dels efectes  

                                                             
17

 Fink, S. (1986). Crisis Management: Planning for the inevitable. New York: Amacon. 
18

 Saura, P. (2005). La gestión y la comunicación de crisis en el sector de alimentación y bebidas. 
Madrid: Universidad Pontífica Comillas. 
19

Pauchant, Therry, C., i Mitroff, IAN, I. (1992). Transforming the Crisis-Prone Organization: 
Preventing individual, organizational, and environmental tragedies. San Francisco: Jossey - Bass.  
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 Recuperació 

Associades a aquestes cinc etapes hi ha la gestió proactiva (basada en els nivells 1 i 2), la 

reactiva (basada en els nivells 4 i 5) i la interactiva (incorpora els diferents nivells), tres 

maneres diferents d’abordar la gestió de crisi.  

 

Complementàriament proposen “sis mites destructius sobre les crisis”, recordatoris que cal 

tenir presents: 

 La crisi és inevitable 

 Ens falten coneixements bàsics per entendre les crisis 

 Una tecnologia més avançada impedirà les crisis en el futur 

 La preparació extrema per les crisis porta a la societat a ser conservadora 

 La gestió de les crisis afecta al progrés  

 No hi ha cabuda per les emocions en la gestió perquè impedeixen pensar amb 

claredat. 

 

2.4.2 Model de Set Capes o Layered de Hurd(1992) 

L’any 1992, Hurd20 estableix aquest model en base a set capes, un model unit 

exclusivament a la fase de reacció davant una crisi i sense gairebé referències a la 

preparació prèvia abans de la seva explosió. Fases: 

1. La connectivitat (capa central) inclou les reunions inicials de l’equip de crisi. 

2. La correcció de dades inclou l’obtenció d’informació sobre els danys de la crisi. 

3. El filtrat converteix les dades disponibles en informació útil per la gestió de crisi. 

4. L’elecció dels mitjans inclou la selecció de l’eina de comunicació de crisi que sigui 

millor perquè el missatge arribi de forma correcta al receptor. 

5. La memòria organitzacional converteix en útils els aprenentatges de crisi anteriors i 

facilita la presa de decisions. 

6. Els valors ajuden a establir les prioritats de les crisi. 

7. El procés de grup, que unifica tots els elements anteriors per la presa de decisions de 

l’equip de crisi.  

 

2.4.3  Model de Relacions Públiques de Crisi de Marra(1992) 

Marra21 basa aquest model, al 1992, en la relació estreta que ha de tenir l’organització amb 

els seus públics rellevants. L’autor creu que les empreses que tinguin aquesta bona relació 

seran les que patiran menys pèrdues financeres i emocionals. Cal actuar amb rapidesa i 

tenir una previsió mínima d’un manual de comunicació de crisi. Per aquest comunicador les 

fases són: 

                                                             
20

 Hurd, J. E. (1992). Crisis response tools: A layered model of communication support [Thesis 
doctoral]. Texas: Tech University. 
21

 Marra, F. J. (1992). Crisis public relations: A theoretical model. [Thesis doctoral]. Maryland: 
University of Maryland College Park. 
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 Planificació de la comunicació de crisi. 

 Les relacions prèvies a la crisi amb els públics rellevants. 

 Els processos i pràctiques de comunicació de crisi. 

 La relació posterior a la crisi amb els públics rellevants. 

Per Marra els plans de comunicació de crisi no són tan valuosos com es pensava en aquella 

època (1992). Per ell, altres variables com la cultura comunicativa i l’autonomia de relacions 

públiques son millors símbols de la bona gestió. 

 

2.4.4 Model de les 4Rs de Heath (1998) 

El Model de les 4Rs22 planifica les situacions de crisi a partir de 4 etapes, cada una d’elles 

amb unes mesures concretes:  

 Reducció (reduction). Avaluació dels riscos i el seu possible impacte. 

 Preparació (readlines). Entrenament per a la gestió de crisi. 

 Resposta (response). Anàlisi de l’impacte de la crisi i auditoria de crisi. 

 Recuperació (recovery). Mecanismes de recuperació.  

Un cinquè element seria la flexibilitat (adaptació a les diverses circumstàncies) que ha 

d’estar present en tot el procés.  

 

2.4.5 Model d’Objectius de Comunicació de Lukaszewski (1997) 

Segons aquest autor per la gestió de crisi és fonamental marcar uns objectius (prioritats de 

comunicació, ser responsables, evitar secrets, aportar confiança, tenir obertura, etc.) i 

principis de comunicació. Per Lukaszewski23, els principis de comunicació es resumeixen en: 

 Comunicar-se primer amb els més directament afectats i recuperar l’operativitat de 

l’empresa (rapidesa, mostrar preocupació, transparència i disculpar-se). 

 Utilitzar una comunicació local i propera. 

 Parlar amb una sola veu i ser conscient, concret i ràpid en atendre als mitjans, els 

treballadors i les autoritats. 

 Actuar amb rapidesa per comunicar els accidents. La primera hora és essencial. 

 Cooperar amb els mitjans. 

 Prendre decisions sòlides i raonades. 

 Si hi ha dilemes ètics, actuar en conseqüència.  
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 Heath, R. (1998). Crisis Management for managers and executives: Business crisis- the definitive 
handbook to reduction, readiness, response and recovery. Londres: Financial Times Professional 
Limited.  
23

 Lukaszewski, J. E. (1997). Establishing individual and corporate crisis communication standards. 
Public Relations Quarterly, Vol. 42, nº3. 
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2.4.6 Model de les Relacions Continues de Sturges, Carrel, Newsom i Barrera 

(1991) 

Per aquests quatre autors24, el més important és conèixer els canvis de relació i d’opinió que 

es produeixen des d’abans de la crisi fins després. L’objectiu per l’empresa ha de ser exercir 

una influència en l’opinió pública fins el punt que les opinions de les audiències quan finalitzi 

la crisi siguin tan positives (o més), o no més negatives que anteriorment.  

La clau és la previsió, la credibilitat de l’organització ha d’establir-se molt abans de la crisi i 

serà el que influeixi en les reaccions, una vegada es produeixi. 

Els autors agafen el seu model i el comparen amb l’arribada d’un huracà. Tothom protegeix 

les seves cases, tapen portes i finestres, però qui no té uns bon fonaments de base ja pot 

protegir que l’enderrocament succeirà igual, amb les empreses passa el mateix. No pots 

pretendre salvar-te d’una crisi tapant portes i finestres quan els fonaments no són prou 

sòlids.  

Per aquests autors, a més, en les crisis hi ha tres objectius de comunicació: instruir (explicar 

què cal fer quan arribi la crisi), ajustar la informació (aspectes emocionals derivats del 

conflicte, com són els ferits o danys materials) i internalitzar la informació (crea la imatge de 

l’organització després de la crisi). 

 

2.4.7 Model de Crisis Evitables/ No evitables de González Herrero (1998) 

Aquest model es basa en diferenciar dues tipologies de crisi: evitable i no evitable25. En les 

crisis evitables el resultat ideal de la gestió és evitar el naixement del conflicte, arribant al 

punt de no crisi. Les crisis no evitables en canvi arriben a les fases de crisi i post crisi, i ho 

fan a causa d’una gestió tardana o defectuosa o de l’aparició de variables alienes al control 

de l’organització.  

Un conflicte potencial, tot i ser evitable, pot desembocar en una situació de crisi si es dóna 

qualsevol de les quatre condicions següents: 

 L’organització no posa en pràctica cap estratègia corporativa ni de comunicació.  

 L’organització tracta d’influenciar o controlar el conflicte però ho fa de manera 

defectuosa o incorrecta. 

 L’organització tracta d’influenciar o controlar el conflicte però ho fa tard. 

 L’organització actua correctament, conceptual i temporalment, amb la finalitat 

d’influenciar o controlar el curs del conflicte, però apareixen factors incontrolables 

que porten l’assumpte a un punt de crisi.  

Teòricament les fases de crisi i post crisi es poden evitar quan s’actua correcta  i 

oportunament i  no existeixen agents externs fora de control o d’influència.   

                                                             
24

 Sturges, D. L., Carrel, B. J., Newson, D. A., i Barrera, M. (1991). Crisis communication 
management: The public opinion node and its relationship to environmental nimbus. Sam Advances 
Management Journal. 
25

 González Herrero, A. (1994). A model in crisis Communications management. [Thesis de master]. 
Michigan: Michigan State University. 
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2.4.8 El model C.I.C.L.E de Saura (2005) 

El model C.I.C.L.E26 (calidad, investigación, control, legislación y ética) és específic per un 

sector concret, el Sector de l’Alimentació i les Begudes a Espanya. 

Saura el fonamenta en cinc pilars, estretament relacionats com són la qualitat, la 

investigació, el control, la legislació i l’ètica. Aquests elements, aplicats de forma efectiva, 

portaran a una correcta gestió de la comunicació.  

Qualitat. És cert que tota organització treballa per uns rendiments econòmics i per ser 

competents al mercat, però això no hauria de portar a produir al menor preu rebaixant la 

garantia sanitària dels productes. En aquesta línia els consumidors tenen part de culpa ja 

que ells haurien d’estar disposats a pagar més a canvi d’una major qualitat, no com en 

l’actualitat que tan sols es busca la reducció en els preus.  

Investigació. L’esforç en la investigació a tots els nivells (Administració, universitats, sectors 

i empreses) ha d’augmentar per poder prevenir possibles crisis. El principi de precaució ha 

de ser imperant en assumptes desconeguts relacionats amb la salut de les persones. 

Control. El control ha de plantejar-se a tots els nivells. Per una banda, es tracta d’un control 

extern, per part de les Administracions amb un esforç de coordinació entre elles per 

combatre els possibles conflictes. Per l’altra banda, cal un autocontrol per part de les 

empreses pel que fa a l’elecció de matèries primeres, envasos, etc.  

Legislació. Aquest quart element està molt lligat al control. Tots els subsectors i 

components de la cadena alimentària han de complir les regulacions, i l’Administració de 

cada nivell (Unió Europea, Espanya i Comunitats Autònomes) ha d’encarregar-se de generar 

una adequada regulació en el seu àmbit d’actuació.  

Ètica. L’autora el considera el punt clau del model. Aquest concepte implica fer el correcte i 

comunicar, informar i educar en el correcte, per evitar crisis reals i alarmes infundades. 
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 Saura, P. (2005). La gestión y la comunicación de crisis en el sector de alimentación y bebidas. 
Madrid: Universidad Pontífica Comillas. 
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2.5 Prevenció en la gestió de la crisi 

Tots els professionals en la matèria afirmen que les crisis es gestionen, principalment, abans 

d’aparèixer. Estar preparat davant d’una situació adversa repercuteix directa o indirectament 

en tot el conjunt de l’empresa / institució, d’aquí que s’hagi de preparar l’organització, el 

personal i fer el manual de gestió de crisi.   

 

2.5.1 Preparació de l’organització 

Dins de la preparació de l’organització trobem la identificació dels possibles conflictes i 

l’estudi dels públics: 

1. Per una banda, s’han de preveure els escenaris potencialment generadors de crisi 

als quals estem exposats, treballar en la fase preventiva. Cal conèixer a la perfecció 

els perills funcionals, aquells amb els que ens trobarem i molts seran inevitables. 

Anticipar-se és la clau. Aquí és on es situa la doctrina del Issues Management27: 

 

“Detectar aquells assumptes externs i interns que poguéssim afectar a l’empresa 

en el futur (...) i en la iniciativa que prenia l’organització per participar en el debat 

polític abans de que les circumstàncies l’obliguin a això.”  

 

Separa cinc fasses: identificació del problema, anàlisi del problema, opcions de canvi 

estratègic del problema, programació d’accions i avaluació de resultats.    

En la mateixa línia Wilcox28 afegeix:  

 

“La gestió de conflictes potencials és l’activitat organitzada per identificar 

tendències emergents, problemes o qüestions que poden afectar a l’organització 

en els pròxims anys, i desenvolupar una gama més amplia i positiva de respostes 

de l’organització en el futur”. 

 

2. Per l’altra banda, és indispensable conèixer quins són els nostres públics, on es 

troben, què pensen i com podem arribar fins ells, ja que són responsables (directa o 

indirectament) de com es solucioni la crisi. Hi ha diferents autors que han basat els 

seus estudis en fer classificacions dels públics, per aquest treball en concret és 

rellevant el de Matrat29, que classifica els públics en quatre nivells segons la relació 

de poder que presenten davant l’empresa: 

 

 Nivell de decisió: públics que l’autorització o acord dels quals són necessaris 

perquè l’entitat pugui realitzar les seves activitats. (exemple: govern i 

administració pública). 

 Nivell de consulta: col·lectius com sindicats o accionistes que haurien de ser 

preguntats per prendre decisions.  

                                                             
27

  O gestió de conflictes potencials. L’impulsor d’aquesta corrent és W. Howard Chase (1976).  
28

  WILCOX, D. (2001). Relaciones Públicas, Estrategias y Tácticas. Ed. Addison Wesley. 
29

 Lucien Matrat (1971. Relations publiques et management) és pioner de la teoria i pràctica de les 
relacions públiques europea.  
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 Nivell de conducta: grups les actuacions dels quals poden afavorir o frenar 

les accions de l’organització (treballadors, clients...). 

 Nivell d’opinió: grups que influeixen només per donar el seu punt de vista. 

Capriotti30 estableix tres nivells d’informació sobre els nostres públics: 

 Estructura dels públics. Identificar al públic per crear un mapa de públics 

amb els que es té una relació concreta. Dins d’aquest cal marcar als 

prioritaris.   

 Infraestructura dels públics. Es tracta de conèixer els públics o les fonts 

que donen informació als públics sobre nosaltres, els productes o sobre el 

sector. També es pot incloure els públics que influeixen als nostres públics 

(sovint coincideixen amb els que donen la informació). Això ens permet 

conèixer els fluxos d’informació i influència, i l’existència de grups importants 

però de vinculació indirecta.  

 Característiques. Informació sobre les qualitats de cada un del públic, 

sobretot les qualitatives (com són, com actuen i què esperen de la nostra 

companyia).  L’autor inclou dues subdivisions: la situació de partida amb 

dades sociodemogràfiques, estils de vida, creences i actituds; i hàbits 

d’informació com serien les experiències i relacions anteriors amb la 

companyia, etc.   

 

2.5.2 Preparació humana 

La preparació humana consisteix en determinar els rols i les competències pel moment de 

l’explosió de la crisi i entrenar la participació dels que hagin de formar part de la reacció 

estratègica.  Cal establir el comitè de crisi i dur a terme simulacions de crisi i Media Training.  

El Comitè de Crisi és l’òrgan més important ja que està format per les persones 

encarregades de la gestió del conflicte. El comitè s’activa en el moment en què la crisi 

mereix consideració. Les persones que formen aquest grup són poques, han de ser flexibles 

i poder-se posar d’acord ràpid. Hi ha dos tipus de membres dins el comitè, els que 

s’encarreguen de la resolució funcional i els que enllacen i coordinen els diferents 

departaments i àrees. Les funcions del grup són detectar senyals d’alarma i analitzar el seu 

potencial, elaborar estratègies de resposta i definir objectius (segons la gravetat, l’extensió, 

la implicació, les conseqüències, la durada i l’abast), prendre les decisions oportunes en 

cada moment i comunicar-les activament. 

L’empresa ha d’entrenar als seus treballadors i directius per estar preparats en el moment 

decisiu. Per fer-ho realitzen simulacions de crisi i Media Training. En les simulacions es 

viuen i resolen els problemes segons un guió prèviament establert, per poder veure on falla 

cadascú i quines mesures són més ràpides i correctes. I el Media Training són sessions de 

formació pels portaveus de l’organització, perquè puguin afrontar amb tranquil·litat els 

moments on hagin d’aparèixer als mitjans, cal entrenar el propi missatge, què s’ha de dir, la 

forma i la manera de fer-ho.  

                                                             
30

 CAPRIOTTI, P. (2009). Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la 
Identidad Corporativa. Santiago de Chile: Colección libros de la Empresa. 
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2.5.3 Manual de Crisi 

A continuació abordarem la necessitat de tenir un Manual de Crisi. Aquest manual inclou els 

documents essencials i els passos a seguir un cop ha explotat la situació de gravetat per la 

imatge o l’estabilitat interna de l’empresa/institució. Per tant, ha de ser redactat i planificat 

amb anterioritat al moment crític. Respon als dos principis bàsics que no es poden oblidar: la 

transparència i la veracitat i es situa en el protocol d’actuació per poder respondre de forma 

ràpida, sistemàtica i efectiva. A més, és obligatori el seu seguiment i compliment per part de 

tots els components de l’organització. 

Al 2006, Mª Luisa Sánchez31 publicava que encara eren poques les empreses espanyoles 

que utilitzaven un manual d’aquestes característiques, totes elles creien que no era 

necessari ja que difícilment reconeixien que haguessin patit una crisi. Aquest és l’error més 

comú dins el sector empresarial i per sort amb el temps cada vegada són més les empreses 

que creuen tot el contrari. En l’actualitat la majoria d’organitzacions disposen d’un Manual de 

Crisi ja que saben que cap d’elles està exempta d’un període dificultós amb causes molt 

diverses.  

A l’hora de planificar i redactar el Manual de Crisi hem d’incloure uns punts que tot manual 

ha de tenir, Sánchez al seu llibre en ressalta alguns però pel treball que ens ocupa hem 

decidit anomenar els de Losada32, més i més detallats:  

 Crisis potencials a les que està exposada l’organització. Serviran per estar preparats 

i tenir un guió per poder començar.  

 Protocol d’actuació, amb uns passos clars a seguir: 

 Investigació. S’ha de reunir tota la informació sobre els fets (tipus de crisi, fets, 

conseqüències i abast, coneixement pels mitjans, mesures adoptades, evolució 

previsible i pitjor situació possible i responsabilitat de l’organització) i les 

previsions pel futur immediat.  

 Públics afectats. Anàlisi i catalogació dels públics afectats directa o indirectament 

per tal de prioritzar el contacte. 

 Portaveus. Qui serà el rostre visible de l’organització. 

 Accions recomanades. Mesures que han de ser adoptades des de l’inici de la 

reacció. 

 Informació que s’ha de transmetre.  

 Mitjans que s’han d’utilitzar.  Selecció dels instruments.  

 Instauració del Comitè de crisi.  

 Cal considerar als Públics, als afectats. 

 Instruccions per enviar els missatges escrits.  

 Llistat de recomanacions globals que han de considerar-se en tota situació 

complicada.  

 Argumentaris. Explicacions de la posició de l’organització respecte als temes dels 

que deriven els fets que l’afecten.  

 Llista de contactes importants, per localitzar en poc temps (advocats, directius, etc.). 

 

                                                             
31

 Sánchez, M. L. (2006). La información especializada en la gestión de crisis. Madrid: Fragua. 
32

 Losada, J. L. (2010). Comunicación en la gestión de la crisis. Barcelona: Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC). 
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2.6 Reaccions estratègiques de comunicació 

Les reaccions estratègiques són la direcció que l’empresa decideix agafar a l’hora de 

reaccionar comunicativament davant la crisi. Són importants ja que marcaran, en gran 

mesura, la forma,  el camí i la seva repercussió. Aquestes estratègies són la del Silenci o 

evasió, la Negació, la Transferència de Responsabilitats i la Confessió.  

 

2.6.1 Estratègia de silenci o evasió 

En l’estratègia del silenci l’empresa adopta un paper inexistent, és a dir, no respon a les 

acusacions. Al no respondre ni confirma ni desmenteix la seva responsabilitat o existència 

en ella, el que provoca la major especulació per part de públic i mitjans. Quan es posa en 

marxa es creu que el silenci farà desaparèixer la crisi poc a poc i gairebé mai succeeix així, 

més aviat tot el contrari. Els estudiosos no la recomanen i va encontra de la filosofia 

moderna de les organitzacions, a més gairebé mai dóna bons resultats. Aquesta fórmula és 

tan sols a curt termini ja que si empitjora la situació l’empresa haurà de decidir posar en 

marxa una de les altres tres estratègies mencionades anteriorment.  

De tota manera, hi ha situacions en les quals es pot entendre l’ús d’aquesta via ja que 

l’empresa demostra que no vol participar en certs jocs com serien els rumors infundats o 

ridículs, quan es reiteren unes acusacions ja defensades o davant d’atacs sense base 

sòlida.   

 

2.6.2 Estratègia de negació 

En els últims temps l’estratègia de negació no es posa gaire en pràctica. Abans però era 

molt normal que els directius volguessin amagar la seva responsabilitat ja sigui per evitar la 

propagació, per guanyar temps o per desfer la situació de crisi.  

Triar aquesta direcció és molt arriscat ja que elimina la possibilitat de rectificar i de portar la 

iniciativa en la comunicació, és a dir, en un primer moment no es pot negar la culpabilitat de 

l’empresa ja que quan es descobreixi la part de culpa o la crisi avanci no tindrà ni arguments 

ni defensa. Tampoc es pot demanar perdó i confessar just quan es descobreix tot ja que 

aquest comportament deixaria l’empresa sense credibilitat i tindria una repercussió molt 

greu.    

La negació per tant és un camí que s’ha de triar en situacions molt concretes i sobretot quan 

s’ha fet una investigació exhaustiva i es sap realment que la nostra implicació en el conflicte 

no existeix. 

 

2.6.3 Estratègia de transferència de responsabilitats 

Aquesta estratègia es podria incloure dins de l’anterior ja que d’alguna manera el que fa 

l’empresa és negar, en aquest cas la seva responsabilitat. La diferència però radica en què 

es busca un culpable per aïllar el grup de les conseqüències que se’n puguin derivar. Per 
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fer-ho l’empresa pot agafar un subjecte extern, ja sigui una persona o institució, per tenir  

garantida la tranquil·litat ja que la crisi es desvia cap un altre camí. O, pot culpabilitzar a algú 

intern emparant-se en la seva negligència. 

De la mateixa manera que l’estratègia anterior, aquesta també s’ha d’utilitzar en casos molt 

concrets, i si es fa és per mostrar-se col·laboradors amb els responsables i trobar una bona 

solució conjunta, ja que és moralment discutible que algú públicament faci culpable a un 

altre per evitar les conseqüències en ell mateix.  

 

2.6.4 Estratègia de confessió 

Per últim trobem l’estratègia de confessió, la qual és cada vegada més la direcció que trien 

les organitzacions davant d’una crisi, fins i tot abans de saber quines seran les seves 

conseqüències i la responsabilitat que tenen sobre el fet concret. 

Sol ser l’opció correcta. Confessar significa reconèixer obertament la situació i la 

responsabilitat que es té, amb tot el que suposa. Això és molt positiu per l’empresa ja que el 

públic la veurà responsable socialment i per tant no perdran la confiança, o com a mínim no 

tota. 

Confessar és ser honest, responsable i mostrar-se col·laboratiu en la solució, tres adjectius 

indispensables de cara al públic i als mitjans de comunicació. En el moment que l’empresa 

confessa posa a disposició tots els mecanismes possibles, tècnics i personals, per 

solucionar el conflicte alhora que duu a terme una comunicació completa i transparent. Això 

vol dir que comunicarà cada passa que faci, explicant el perquè i què significarà això, sense 

amagar ni intentar falsejar res.  

 

 

2.7 Aportacions més rellevants a la matèria  

Molts autors remarquen l’absència d’un marc capaç de definir exactament l’àmbit d’acció de 

la comunicació corporativa.  

Fins fa pocs anys la teoria estesa era la del màrqueting on es prioritzaven els beneficis amb 

un baix cost i es deixaven de banda als consumidors. En l’actualitat s’està produint un canvi 

de paradigma encaminat a demostrar que la comunicació empresarial i institucional és molt 

rellevant i que fer la feina ben feta no serveix de res si els públics i grups d’interès no saben 

què s’està fent. És en aquest nou paradigma on molts actors situen les crisis com una 

oportunitat per demostrar la capacitat de l’organització.   

A continuació, a la taula resum, es poden observar els trets més rellevants dels estudis 

realitzats sobre crisi i gestió de crisi dels autors més importants. 
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Autor 
 

 
Any 
 

 
Concepte 
 

 
Font 
 

 
 
Bejín i 
Morin 

 
 
1976 

 
Crisi (àmbit medicina)canvi sobtat en l’estat 
del pacient, descrit en termes de temps, dies 
crítics, i espai, camí que seguia la malaltia. 
 

 
SÁNCHEZ,M.L.  
(2006)La 
información 
especialitzada en la 
gestión de crisis. 

 
 
 
Fink 

 
 
1986 

 
Comparació les etapes d’una crisi amb les 
d’una malaltia: 
1. Incubació. Si es detecta l’empresa pot 

intentar minimitzar els efectes. 
2. Crisi en sí mateixa part més dura, 

efecte físic i emocional en l’empresa. 
3. “crisi crònica” que s’estén en el temps, 

moments de recuperació i de recaiguda. 
4. Final de la crisiresolució. Ja no hi ha 

amenaça 
 

 
SAURA, P. Y 
GARCÍA, F. (revista 
Icono14, 2010) La 
comunicación de crisis 
como 
elementoclave de la 
comunicación 
empresarial. 

 
 
Gigliotti i 
Jason 

 
 
1991 

 
Gestió de crisicapacitat d’assumir de 
manera ràpida, eficient i efectiva les 
operacions d’emergència necessàries.   

 
GIGLIOTTI, R. i 
JASON, R. (1991) 
Emergency Planning 
for Maximum 
Protection.  
 

 
 
Pauchant i 
Mitroff 

 
 
1992 

 
Crisi afecta físicament a la totalitat del 
sistema y amenaça els seus valors 
fonamentals i existència. 
Els individus exerceixen una influència en la 
perspectiva sobre les crisis i els esforços de 
gestió de crisis. 
*Model de gestió de crisi ONION 

 
LOSADA, J. C. i 
Zamora, R. 
(Trípodos, nº28, 
2011) Gestión de la 
comunicación de 
crisis en secuestros: 
lecciones desde 
el “caso Alakrana” 

 
 
 
Siomkos 

 
 
1992 

 
L’organització ha de dur a terme un 
comportament proactiu i obert en la gestió de 
la crisi, informant de forma oberta i correcte 
al públic.  
 

 
SAURA, P. (2005). La 
Gestión y la 
Comunicación de 
crisis en el sector de 
la alimentación y 
bebidas.  
 

 

Piñuel 

 
 
1997 

 
Crisicanvi sobtat que posa en perill la 
imatge i l’equilibri natural d’una organització. 
 L’organització ha de reaccionar 
comprometent la seva imatge i el seu equilibri 
intern i extern. 

 
PIÑUEL, J.L. 
(1997).Teoría de la 
Comunicación y 
gestión de las 
organizaciones.  
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González 
Herrero 

 
 
1998 

 
Gestió de crisi Capacitat per assumir de 
manera ràpida i eficaç les operacions de 
comunicació necessàries que contribueixin a 
reduir, preveure o eliminar els efectes 
negatius que una crisi pot provocar sobre la 
imatge i reputació. 

 
GONZALEZ HERRERO, 
A. (1998) 
Marketingpreventivo: la 
comunicación de crisis 
en la empresa.  
 

 
 
Del Pulgar 

 
 
1999 

 
Crisisituació (sorpresa) decisiva per la 
supervivència d’una companyia que 
compromet la seva imatge, la seva credibilitat 
o la seva  capacitat productiva. 

 
DEL PULGAR, L. 
(1999). Comunicación 
de empresa en 
entornos turbulentos.  
 

 
 
Costa 

 
 
2004 

 
El millor antídot és una reacció basada en la 
previsió i la proactivitat. Una crisi es resol 
involucrant-se, amb actituds resolutives i 
decisions rapides, a través d’accions i fets. 
 

 
COSTA, J. (2004). 
Comunicación de crisis 
y crisis de 
comunicación.  
Dircom on-line.  
 

 
 
Cervera 

 
 
2004 

 
Crisi 

- afecta la imatge pública i qualitat dels 
productes o serveis de l’empresa 

- suscita l’interès dels mitjans  
- qüestiona l’actuació de l’empresa 

 

 
CERVERA, A. L. (2004) 
Comunicación total. 

 
 
Saura 

 
 
2005 

 
Crisi 

- situació greu que afecta a l’empresa 
en alguna de les seves funcions 

- amb potencial d’escalar en intensitat  
- perjudica als públics clau  
- genera un impacte negatiu en els 

mitjans 

- crea una imatge negativa davant 
l’opinió pública  

- afecta els resultats o la viabilitat de 
l’entitat. 
 

 
SAURA, P. (2005)  
La gestión y la 
comunicación de crisis 
en el sector de 
alimentación y 
bebidas.  

 

 

Losada 

 
 
2010 

 
Crisisituació excepcional i inesperada, 
urgent i potencialment perjudicial per la 
supervivència convertint a l’organització en 
centre d’atenció pública. 
Comprometent la seva imatge, la seva 
credibilitat o la seva capacitat productiva. 
 

 
LOSADA,J. L. (2010). 
Comunicación en la 
gestión de la crisis.  

 
 
Comissió 
Investigació 
de Dircom 

 
 
2008 
 

 
Situació no prevista en l’organització o  
l’entorn i que precisa d’actuacions 
extraordinàries per recuperar el control dels 
fets i preservar la seva reputació. 

 
http://www.dircom.org/d
ocs/doc485638dc94809
1.13759884.pdf 
 

 

http://www.dircom.org/docs/doc485638dc948091.13759884.pdf
http://www.dircom.org/docs/doc485638dc948091.13759884.pdf
http://www.dircom.org/docs/doc485638dc948091.13759884.pdf
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Villafañe 

 
2013 

 
Teoria basada en els intangibles, 
concretament la reputació, més que no pas 
en la comunicació en sí.  
Reputació imatge d’una empresa 
consolidada en el temps. Suma de la realitat 
i reconeixement del públic. Clau per superar 
una crisi.  
 
Mesures per fer front a una crisi, dividides en 
quatre etapes: 

- Identificació 

- Enfrontament 
- Resolució 
- Gestió post crisi  

 

 
http://www.villafane.com
/data/pdf/La-
comunicacion-
intangible---reinventar-
la-comunicacion-
empresarial.pdf_226.pdf 

 

 

Taula 2. Taula resum dels autors més rellevants. Font: elaboració pròpia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.villafane.com/data/pdf/La-comunicacion-intangible---reinventar-la-comunicacion-empresarial.pdf_226.pdf
http://www.villafane.com/data/pdf/La-comunicacion-intangible---reinventar-la-comunicacion-empresarial.pdf_226.pdf
http://www.villafane.com/data/pdf/La-comunicacion-intangible---reinventar-la-comunicacion-empresarial.pdf_226.pdf
http://www.villafane.com/data/pdf/La-comunicacion-intangible---reinventar-la-comunicacion-empresarial.pdf_226.pdf
http://www.villafane.com/data/pdf/La-comunicacion-intangible---reinventar-la-comunicacion-empresarial.pdf_226.pdf
http://www.villafane.com/data/pdf/La-comunicacion-intangible---reinventar-la-comunicacion-empresarial.pdf_226.pdf


 

 

CAPÍTOL 3.  

Metodologia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

3.1 Objecte d’estudi  

La següent investigació té com a objecte d’estudi la crisi comunicativa de l’empresa 

Nestlé l’any 2010. Aquesta crisi es va generar al voltant d’un dels productes de la 

companyia, el Kit Kat, que utilitzava oli de palma no sostenible en la seva producció. 

Es pretén observar quin tractament van donar els mitjans, tant tradicionals com digitals 

i blogs, a aquesta problemàtica durant el primer mes des de que Greenpeace fes 

públic el document que ho acreditava. La mostra comprèn del 17 de març fins el 17 

d’abril de 2010.   

 

3.2 Objectius  

En aquest apartat el que s’observen són els objectius, en primer lloc es mostra el que 

ha estat l’objectiu principal i per tant el que ha fet d’eix vertebrador i a continuació, 

aquells altres específics que s’han generat per tal de poder assolir el principal. 

L’objectiu principal d’aquesta investigació és: 

 Conèixer el tractament que els mitjans tradicionals i digitals d’Espanya van 

donar al cas Nestlé de l’oli de palma l’any 2010. 

 

A partir d’aquest objectiu principal podem concretar els objectius específics següents:  

Objectiu 1: Examinar el concepte de crisi comunicativa i els seus conceptes 

relacionats. 

Objectiu 2: Examinar les estratègies existents per solucionar una crisi comunicativa. 

Objectiu 3: Profunditzar en la problemàtica de l’oli de palma a nivell global. 

Objectiu 4: Descriure la cronologia de la crisi de l’oli de palma de Nestlé així com les 

causes. 

Objectiu 5: Descriure els actors que van intervenir en el procés. 

Objectiu 6: Descriure les estratègies que els actors van seguir en els seus discursos 

en relació a la implicació amb l’oli de palma.  

Objectiu 7: Investigar el comportament dels mitjans en relació a la noticia de l’oli de 

palma que fa esclatar la crisi de Nestlé.  
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Objectiu 8: Identificar el seguiment realitzat pels mitjans durant el període de la 

mostra (del 17 de març de 2010 al 17 d’abril de 2010).  

 

3.3 Preguntes a investigar 

Una vegada hem marcat els objectius de la investigació cal formular les preguntes a 

investigar. En aquest cas concret són: 

 

1. Què és una crisi comunicativa?  

2. Quina és la problemàtica amb l’oli de palma? 

3. Quines són les causes de la crisi de l’oli de palma de Nestlé? 

4. Quina cronologia va seguir la problemàtica de l’oli de palma un cop 

Greenpeace va fer públic el comunicat? 

5. Quins actors van intervenir en el procés? 

6. Quines estratègies van seguir els actors en els seus discursos en relació a la 

implicació amb l’oli de palma? 

7. Quin seguiment van fer a la noticia els mitjans en relació a la noticia de l’oli de 

palma que va fer esclatar la crisi de Nestlé? 

 

3.4 Criteris metodològics, eines i procediments  

Un cop hem delimitat l’objecte d’estudi i hem definit les dimensions marcant els 

objectius i les preguntes a investigar tractarem els aspectes relacionats amb els criteris 

metodològics, les eines i els procediments de recollida de dades.  

 

La metodologia emprada per l’elaboració de la investigació ha estat plantejada com 

una recerca mixta, utilitzant les dues escoles científiques existents, la del mètode 

qualitatiu per una part i la del quantitatiu per l’altra. Com bé diu Sampieri, la majoria 

d’autors33 creuen que són contraposades i per tant que s’ha de triar una en començar 

una investigació, però el cert és que l’estadística i l’explicació d’un cas concret poden 

anar unides i servir per construir una explicació més complexa.  A la dècada dels 80 es 

comença a debatre sobre la legitimitat de la recerca mixta. Uns quants investigadors 

                                                             
33

 Hernández Sampieri, R., Fernández- Collado, C. i Baptista, L. (2006). Metodología de la 
Investigación.  México: McGraw- Hill Intermaericana.   
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van decidir optar per fer dur a terme aquesta barreja d’ambdues metodologies, alguns 

d’ells van ser Greene, Caracelli i Graham al 198934.  

 

L’objecte d’estudi s’adequa, per una part, a la metodologia qualitativa perquè ens 

trobem davant d’una matèria emergent, la gestió de la comunicació de crisi i, perquè 

es pretén analitzar el desenvolupament d’una experiència de crisi concreta on la 

cronologia i la successió de situacions determinen la seva particularitat – la crisi de Kit 

Kat i l’oli de palma -.  En aquesta línia qualitativa és on s’inclou l’anàlisi de contingut 

que realitzarem per tal d’obtenir els resultats que seran els que mostraran aquesta 

cronologia dels fets.  

 

L’altra part, relacionada amb la metodologia quantitativa, es basa en l’obtenció 

estadística dels resultats on el nostre camp d’estudi, mostra de caràcter representatiu, 

és la recerca de les notícies publicades als mitjans tradicionals i digitals espanyols en 

el període del 17 de març al 17 d’abril de 2010. Per fer-ho s’ha dut a terme un clipping 

o recull de premsa de l’empresa. La unitat d’anàlisi emprada per analitzar cada una de 

les notícies ha estat el titular i el cos de la notícia, així com si incloïen el vídeo viral o el 

logo killer, la resta d’elements no han estat utilitzats en l’obtenció dels resultats. 

Aquesta part també formaria part del mètode qualitatiu ja que no ens basem en 

estadístiques sinó que ens basem en freqüències, hem aprofundit en el contingut. I per 

acabar s’han realitzat els gràfics pròpiament quantitatius per conèixer estadísticament 

el tractament que els mitjans han realitzat dins la nostra freqüència.  

 

En base a la recollida mostral s’ha fet un anàlisi de contingut on s’han recopil·lat 

notícies, i posteriorment s’ha creat un recull de premsa. També s’ha utilitzat la recollida 

bibliogràfica sobre el marc teòric i Nestlé en particular per tal d’establir una història de 

l’organització i una cronologia de la crisi.  

 

3.5 Estructura i parts del treball 

En aquest apartat farem un recorregut panoràmic per les parts que conformen la 

investigació. El present treball està organitzat en quatre capítols, posteriors a la 

introducció.  

 

                                                             
34

 Van estudiar 57 estudis de mètodes mixtes i posteriorment van escriure un article sobre el 
marc referencial mixt. Conèixer més a l’article: Information Technology, Learning, and 
Performance Journal, Vol. 21, No. 1, Spring 2003. Taking the Next Step: Mixed Methods  
Research in Organizational Systems  
 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.122.1050&rep=rep1&type=pdf  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.122.1050&rep=rep1&type=pdf
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El capítol 1, que hem titulat com a Marc Teòric, es configura a partir de la revisió 

bibliogràfica sobre el terme crisi i la crisi en relació a l’àmbit de la comunicació 

estratègica.  

 

En el capítol 2, dedicat a la Metodologia, s’expliquen els objectius i les preguntes a 

investigar inicials i posteriorment  pas per pas l’estratègia d’investigació que es va 

seguir durant el treball de camp, així com el procés d’anàlisi de les dades obtingudes.  

 

En el capítol 3, titulat Investigació de Camps: Crisi Orangutans Nestlé, es presenta 

l’empresa Nestlé, la cronologia de la crisi, els actors i el paper que van jugar així com 

els resultats de la fase empírica d’aquesta investigació. En primer lloc, s’ha realitzat 

una exposició narrativa de la informació que s’ha trobat arrel del clipping de mitjans 

tradicionals i digitals d’Espanya. En segon lloc, presentem la discussió dels resultats 

en comparació amb la bibliografia precedent. 

 

A partir dels anteriors capítols que formen el gruix del treball s’arriba al capítol 4. En 

aquest es generen les conclusions extretes i elaborades per nosaltres.  

 

 



 

 

CAPÍTOL 4.  

Investigació de camp: Crisi oli de palma Nestlé 
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4.1 Contextualització històrica 

 

4.1.1 Història Nestlé 

La companyia va començar la seva activitat l’any 1867 a Vevey, Suïssa, després que el seu 

fundador, Henri Nestlé35, creés la primera Farina Alimentaria per infants (farine lactée). A 

Suïssa un de cada cinc nadons moria abans del primer any de vida, el que va portar a 

Nestlé a preocupar-se per l’elaboració d’un producte alimentari que evités la mort d’aquells 

nadons. Al 1866 va crear la primera Farina Alimentària composta de llet, sucre i farina de 

blat, aquesta data serà l’inici d’una gran trajectòria que arriba fins l’actualitat.  

 

La seva idea va tenir tant d’èxit que al 1968 ja començava la seva expansió internacional. 

Els beneficis van anar augmentant alhora que Nestlé es feia gran i l’any 1875 va decidir 

transferir tot el gruix de la seva obra: la fàbrica, la patent del producte, el nom i l’emblema36 a 

Jules Monnerat, Pierre-Samuel Roussy y Gustave Marquis, tres empresaris de Vevey. 

L’empresa va quedar sota el control d'una societat anònima de nova creació “Farina Lletosa 

Henri Nestlé” i a partir d’aquí es van basar constantment en la millora de la qualitat del 

producte i la creació de nous. 

 

Seguint la línia del temps cal remarcar l’any 1905 per dos motius. El primer és la fusió amb 

l'empresa Anglo-Swiss Condensed Milk Co37 la qual havia tingut durant anys una lluita 

ferotge amb Nestlé per ser la competència directa. El segon motiu és la inauguració de la 

primera fàbrica de Nestlé a Espanya, a La Penilla de Cayón, Cantàbria38. 

 

Aquests són els inicis de la gran organització, però la història continua fins a l’actualitat. A 

continuació presentem una cronologia anual de les fites més rellevants en el creixement i 

expansió de l’empresa alimentària Nestlé, basant-nos especialment en els avenços produïts 

a Espanya39: 

 

 

 

                                                             
35

 Nascut a la ciutat alemanya de Frankfurt el 10 d’agost de 1814, amb 29 anys es traslladà a Suïssa 
fent de comerciant. Va vendre mostassa, cereals, llums de gas i va tenir una drogueria. 
Posteriorment, al 1957 s’associà amb uns comerciants per fundar una fàbrica de gas. 
36

 Un niu amb un ocell donant aliment a les seves cries, creat inspirant-se en el significat del cognom 
Nestlé en alemany que significa “petit niu”. 
37

 Fundada el 1866 per dos germans americans al costat de Zoug. 
38

 A la primavera de 1905 es produeix el primer pot de Farina Lletosa Nestlé a Espanya. Antecedent: 

la revolucionària farina arriba importada a Espanya per primer cop l’any 1873. 
39

 Per més informació: http://www.nestle.es/web/docs/historia_nestle.pdf  

http://www.nestle.es/web/docs/historia_nestle.pdf
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 1910. Inici de la producció de llet condensada La Lechera.  

 1920. Es constitueix la Societat Nestlé,  Anónima Española de Productos 

Alimenticios (AEPA) 

 1923. Primer almanac de Nestlé, titulat Farina Nestlé fa als nens forts.  

 1929. Neixen les xocolates Nestlé. Fusió entre Nestlé i Chocolats Suisses S.A. 

 1930. Fusió amb la Societat Lechera Montañesa (competència directa des de 1926 

amb la seva llet condensada i la farina alimentària). 

 1937. Neix Nescafé, el primer cafè soluble i instantani del món. 

 1944. Implantació de la llet en pols Pelargón. 

 1947. Creació de Nestlé Alimentària SA. Unió de Nestlé amb l’empresa Maggi.  

 1962. Adquisició de Findus. 

 1966. Línia Food Services, destinada al boom turístic. 

 1970. Potets Nestlé, més tard sucs de fruites i les farinetes de cereals.  

 1971. Productes ultracongelats, La Cocinera. 

 1972. Aparició dels productes refrigerats i dels bombons Caja Roja. 

 1984. Cereals per l’esmorzar.  

 1985. S’amplia cap al sector del menjar per mascotes amb la marca Friskies, 

s’incorpora Solís i les conserves Litoral. 

 1988. Incorporació productes Buitoni i Perugina (xocolates) 

 1989. Adquisició de Rowntree Mackintosh, confiteria amb especialitats com Kit Kat.  

 1992. L’adquisició del grup Perrier dóna el lideratge mundial en el mercat de les 

aigües embotellades (al 2000, Nestlé Aquarel com a marca pana europea). 

 1995. Nestlé passa a denominar-se Nestlé Espanya S.A. 

 2001. Entrada al món de la nutrició clínica.  

 2004. Apareixen els Gelats Nestlé. Des de la dècada dels 60 van havent 

incorporacions: Camy, Grupo Conelsa, Miko i Avidesa.  

 

Mirant la cronologia del Grup de ben segur que Henri Nestlé, al 1867 quan va començar a 

comercialitzar la seva farina, no esperava que cent quaranta-set anys més tard la seva 

empresa fos la capdavantera al sector agroalimentari i es situés en una de les més grans pel 

que fa a benefici net de tot el món.  

 

L’any 2013, Nestlé va ser triada una de les deu empreses més reputades, aquesta dada 

permet entendre la grandària que ha assolit la companyia40. Una enquesta del mateix 

període va revelar que els usuaris la situen en el número cinc de les empreses més 

                                                             
40

 Notícia sobre la posició de Nestlé en el rànquing, en termes de reputació (en anglès). 2013. Nestlé. 
20 de gener 2014. http://www.nestle.com/Media/NewsAndFeatures/RepTrak-study-2013 

http://www.nestle.com/Media/NewsAndFeatures/RepTrak-study-2013
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estimades del món41. La bona posició de la marca en aquestes llistes es veu traduïda en uns 

elevats resultats, el flux de vendes es situa en 92.200 milions de francs suïssos.  

 

4.1.2 Indonèsia: relació entre oli de palma i orangutans  

Originàriament l’oli de palma prové del golf de Guinea, a l’Àfrica occidental, però amb el 

temps s’ha estès per totes les regions tropicals del planeta. Avui dia, Indonèsia i Malàisia 

són els majors productors i exportadors d’oli de palma amb un 87% de les exportacions 

mundials42. Aquesta extensió al llarg de la geografia és causada per la quantitat elevada de 

demanada existent i els nombrosos beneficis que aporta a les empreses exportadores. 

 

Una de les causes de la forta demanda d’aquest oli és la gran varietat d’usos que pot arribar 

a tenir. S’utilitza sobretot per a la indústria agroalimentària (olis comestibles, margarines, 

galetes, xocolates...), però també en la fabricació d’agrocombustibles, la indústria cosmètica, 

l’alimentació animal i la indústria química. La producció es duu a terme als països 

subdesenvolupats, amb polítiques més permissives, però posteriorment són les empreses 

dels països capdavanters les que efectuen les compres. Les exportacions es fan sobretot a 

Xina, la Unió Europea, els Estats Units i la Índia43. 

 

En els últims anys, l’oli de palma s’ha convertit en l’oli vegetal més sol·licitat a causa, com 

s’ha dit, de les seves possibilitats d’ús però també gràcies als seus baixos costos de 

producció i el gran rendiment per hectàrees que aporta, és a dir, l’oli de palma s’extreu d’una 

palma més petita que la normal la qual cosa permet que hi càpiguen més en un mateixa 

hectàrea. 

 

Aquesta elevada demanda ha provocat que Indonèsia perdi cada any el dos per cent dels 

seus boscos, convertint-la en el tercer emissor mundial de gasos d’efecte hivernacle44. 

Aquest procés de desforestació provoca, a més, l’extinció de desenes d’espècies 

endèmiques com l’orangutà, el tigre de Sumatra i el rinoceront de Java.  

                                                             
41

 Nestlé, "quinta marca más querida del mundo". 2013. Nestlé. 20 gener 2014. 
http://www.empresa.nestle.es/es/sala-de-prensa/actualidad-nestle/quinta-marca-mas-querida 

42
 Més informació sobre l’extracció de l’oli de palma i els seus orígens a “Aceite de palma: usos, 

orígenes e impactos”. 2008. Amigos de la Tierra. 20 gener 2014. 
http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/Aceite_de_Palma.pdf 
43

 Greenpeace, Informe (2010). La Huella del Crimen: como la utilización por parte de Nestlé de 
aceite de palma procedente de indonesia está teniendo un efecto devastador en las selvas del país, 
el clima y los orangutanes. Greenpeace. 5 novembre 2013, 
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/bosques/100318-01.pdf 
44

 A Desperate Effort to Save the Rainforest of Borneo. Rhett Butler. 2012. Yale environment 360. 20 
gener 2014. 
http://e360.yale.edu/feature/a_desperate_effort_to_save_the_rainforest_of_borneo/2540/ 

http://www.empresa.nestle.es/es/sala-de-prensa/actualidad-nestle/quinta-marca-mas-querida
http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/Aceite_de_Palma.pdf
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/bosques/100318-01.pdf
http://e360.yale.edu/feature/a_desperate_effort_to_save_the_rainforest_of_borneo/2540/
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Una vegada situat en el territori l’oli de palma i conegudes les raons de la problemàtica 

existent, cal centrar l’estudi en la relació d’aquesta desforestació amb els orangutans. El 

90% d’aquests animals viu als boscos d’Indonèsia, a les selves de Borneo i Sumatra45, i és 

una de les espècies més amenaçades i pròximes a l’extinció a causa de l’eliminació dels 

boscos on es situen les plantacions. Els orangutans són totalment arborícoles i depenen 

d’aquests arbres per alimentar-se; com desforesten les seves plantes han de menjar dels 

cultius i d’aquí prové el perill d’aquests animals ja que els productors els veuen com una 

amenaça i els assassinen.  

 

El procediment que duen a terme les empreses és considerat el més violent i agressiu, un 

modus operandi molt perjudicial pel territori i els que l’habiten. Es provoquen incendis per 

desforestar grans extensions de selva tropical i poder plantar les palmes que produeixen 

l’oli, els orangutans són assassinats pel simple fet “d’estalviar-se possibles molèsties” i les 

cries són venudes per caçadors furtius a zoos, parcs turístics o col·leccionistes46. 

 

Les causes del malestar, però, no són la utilització i extracció d’aquest oli, el problema 

radica en com es produeix aquesta activitat. Les empreses exportadores47 desforesten 

boscos verges per tal de col·locar les seves plantacions sense pensar en els animals, els 

habitants i el medi d’aquelles terres. Les formes de desforestar aquestes terres són les més 

violentes i en el procés no tenen en compte tot allò que destrueixen. El més greu de tot és el 

comportament dels governadors d’aquells països, que no s’oposen a aquestes pràctiques 

perquè per ells és més important tots els llocs de treball que es generen que no pas estar a 

prop del precipici mediambiental i de l’extinció d’espècies autòctones i valuoses.   

 

La relació, per tant, entre l’oli de palma i els orangutans és que són actors relacionats i 

inseparables, conviuen en el mateix territori i el primer és l’aliment del segon. Els orangutans 

es veuen afectats indirectament per una demanda cada vegada major d’allò del què ells 

també han de subsistir, l’oli de palma, i aquest consum humà del fruit provoca la necessitat 

de trencar aquesta relació entre aliment i orangutan. Segons l’Organització de les Nacions 

Unides (ONU) el 98% del bosc de la zona baixa d’Indonèsia serà destruït abans del 2022 si 

aquesta tendència no es redueix.  

 

                                                             
45

 El Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient (PNUMA) ha catalogat a l’orangutan de 
Borneo com espècie en perill d’extinció degut a la desaparició dels seus hàbitats naturals. 
46

 Segons el Centre per la Protecció d’Orangutans, uns 1.500 exemplars van morir al 2006 com a 
resultat dels atacs de treballadors de les plantacions; entre 2008 i 2009 el nombre era de 750. En total 
ja són uns 50.000 orangutans morts a causa d’aquestes pràctiques. 
47

 Grup SINAR MAS, productor més gran d’oli de palma a Indonèsia amb 406.000 hectàrees de 
plantacions a les províncies de Papua i Kalimantan. 
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4.1.3 Cronologia de la crisi 

La situació de crisi va esclatar el 17 de març de 2010, però com en tots els moments 

d’incertesa hi va haver un temps de gestació, on probablement Nestlé hauria d’haver actuat. 

Si ho hagués fet les represàlies i la pèrdua de notorietat no haguessin estat tals, saber 

reconèixer que t’has equivocat és molt important i els consumidors ho agraeixen.  

 

La fase més incipient de la crisi es troba tres anys abans. El 7 de novembre de 2007 

Greenpeace publicava a la seva pàgina web un reportatge titulat El cultiu d’oli de palma per 

l’alimentació i el biodièsel augmenten les emissions de gasos hivernacle. En aquesta 

publicació es posava de manifest que algunes de les multinacionals més reconegudes 

utilitzaven aquesta matèria primera per fabricar els seus productes, n’eren exemples 

Pringles, Kit Kat i Flora. La problemàtica residia en la destrucció dels boscos de torberes48. 

 

Dos anys més tard es va reobrir el debat, quan al desembre de 2009 Greenpeace es va 

posar en contacte amb l’organització per presentar-li evidències sobre com la seva empresa 

proveïdora d’oli de palma estava violant la llei d’Indonèsia. Altres grans multinacionals que 

utilitzaven Sinar Mas van trencar els llaços comercials, en són exemples Kraft i Uniliever, 

però Nestlé va decidir realitzar unes investigacions pel seu compte abans de prendre cap 

decisió.  

 

En aquell moment Nestlé ja formava part de la Taula Rodona sobre Oli de Palma Sostenible 

(RSPO) que és l’organisme certificador que treballa per fer la indústria de l’oli de palma més 

sostenible. Per tant, ignorant les mostres de l’organització, Nestlé també estava ignorant els 

seus compromisos com a membre de la Taula.    

 

Greenpeace, mentre anava elaborant l’informe que posteriorment publicà anava informant i 

avisant a la multinacional, sense èxit. La crisi per Nestlé vindrà en el moment de la 

publicació de l’informe ja que no van saber atendre els avisos de la fase preliminar. 

 

Finalment, el 17 de març de 2010 es va publicar l’informe La huella del crimen49 on 

s’exposava el cicle de desforestació que estava patint Indonèsia per l’obtenció de l’ol i de 

palma. Els resultats mostraven com Nestlé utilitzava oli de palma procedent d’Indonèsia per 

                                                             
48

 Reportatge i informe complert a: 
http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2010/November/el-cultivo-de-aceite-de-palma/ 
49

 Greenpeace, Informe (2010). La Huella del Crimen: como la utilización por parte de Nestlé de 
aceite de palma procedente de indonesia está teniendo un efecto devastador en las selvas del país, 
el clima y los orangutanes. Greenpeace. 5 novembre 2013. 
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/bosques/100318-01.pdf  

http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2010/November/el-cultivo-de-aceite-de-palma/
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/bosques/100318-01.pdf
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elaborar els seus productes. El problema d’aquesta utilització requeia en els proveïdors que 

utilitzava la companyia agroalimentària, entre ells Sinar Mas50. 

 

El mateix dia es va llançar una campanya viral a 28 països a través de les xarxes socials 

difonent un vídeo, amb l’eslògan “Pren-te un descans”51, on es relacionava directament 

l’organització amb la destrucció de les selves i torberes. En segon lloc es va iniciar una 

ciberacció per demanar a Nestlé que trenqués les relacions amb els seus proveïdors d’oli de 

palma52. Juntament amb això es va convidar als internautes a utilitzar un logo amb la 

paraula killer en comptes de Kit Kat.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imatges 1 i 2: A l’esquerra trobem el logo real de Kit kat i a la dreta el logo creat per Greenpeace. 

Font: Nestlé i Greenpeace. 

 

 

També es van realitzar protestes a alguns països europeus on activistes disfressats 

d’orangutans reclamaven el cessament de la destrucció forestal a Indonèsia. La 

multinacional va admetre que havia estat utilitzant oli de palma i va anunciar la cessió de les 

relacions amb Sinar Mas, però alhora va intentar silenciar la campanya i aquest va ser el seu 

error.  

 

                                                             
50

 Major productor d’Indonèsia d’oli de palma i el segon més gran del món. Per dur a terme els seus 
negocis i crear les seves plantacions incompleix les lleis indonèsies, desforesta la selva i destrueix 
l’hàbitat dels animals que hi viuen. 
51

 El vídeo mostra com un treballador es pren un Kit Kat que en comptes de ser una barreta de 
xocolata és un dit d’orangutan. Veure vídeo a: http://www.youtube.com/watch?v=1pZPb93uDdM  
52

 Per Miguel Ángel Soto, responsable de la campanya de Boscos i Clima de Greenpeace a Espanya, 
"Nestlé no pot seguir aplaçant la decisió, l’única sortida possible es cancel·lar totes i cada una de les 
vies de subministrament de productes procedents de Sinar Mas [...] és un dels principals enemics 
dels boscos i si Nestlé no talla el vincle amb aquesta empresa la seva imatge pública empitjorarà 
encara més”. 

http://www.youtube.com/watch?v=1pZPb93uDdM
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Imatge 3: Els activistes despleguen aquesta pancarta amb el logo Killer a la seu que té Nestlé a 

Amsterdam. Font: Paul Hamilton (http://www.behance.net/gallery/KitKat-KIller/833956) 

 

El dia 18, la multinacional va aconseguir que Youtube retirés el vídeo, fent que no durés 

gairebé ni vint-i-quatre hores a la xarxa. Primer va ser censurada la versió anglesa i 

posteriorment el vídeo en castellà. Van al·legar un ús inadequat de la seva marca registrada 

i van publicar a Facebook que si algú penjava alguna modificació del seu logo esborrarien la 

publicació.  

 

Aquesta censura no va agradar als fans i va fer que milers de No fans seguissin Nestlé al 

Facebook per criticar-los. Nestlé en comptes d’atendre les queixes i preguntes va respondre 

que el logo i la pàgina de Facebook eren propietat seva, per la qual cosa l’organització era 

l’única que tenia dret a fixar les regles de participació i si algú no estava d’acord l’únic que 

havia de fer era deixar de seguir-los.  

 

Amb la gran capacitat d’Internet i l’accés de la població a aquest mitjà era obvi que la 

censura imposada per la multinacional només podia empitjorar les coses. El vídeo va ser 

eliminat de la xarxa tan sols unes hores ja que altres webs es van fer ressò i l’anaven 

publicant des d’altres servidors que no eren Youtube. El mateix va passar amb totes les 

pàgines que van publicar el logo viral i posts sobre la problemàtica, Internet es va infestar 

d’informació perjudicial per Nestlé53. Greenpeace però, va anar més enllà i va instar als 

                                                             
53

 Dades sobre el vídeo a 26 de març: més de 140.000 visites en castellà, 600.000 a tot el món en 
alguna de les versions i més de 750.000 usuaris han escrit a Nestlé per demanar que canviï la seva 
política de compres. 

Paul%20Hamilton
http://www.behance.net/gallery/KitKat-KIller/833956
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consumidors a trucar directament a l’empresa per obligar-la a deixar de tenir negocis amb 

Sinar Mas i les seves filials.  

 

El diluvi de les xarxes socials va obligar a Nestlé a intentar calmar els ànims. Havien passat 

tres dies des de l’esclat de la crisi i l’estratègia de silenci i censura estava fent agreujar la 

situació. Tracy King, la directora de Màrqueting i Relacions Públiques de l’empresa, va 

intentar retrocedir i demanar disculpes pels errors comesos i les seves males maneres i va 

anunciar la ruptura comercial amb Sinar Mas com a proveïdor d’oli de palma. Tot i això va 

continuar tenint relacions comercials amb tercers com era el cas de Cargill que 

indirectament es proveïa de la mateixa.   

 

La situació no acabà aquí ja que la campanya de Greenpeace tenia com objectiu que Nestlé 

assolís el compromís d’utilitzar en la fabricació dels seus productes oli de palma certificat, és 

a dir, procedent de plantacions on no es desforestés ni s’acabés amb l’hàbitat de les 

espècies autòctones. Aquest compromís no s’havia aconseguit i és per això que el 15 d’abril, 

a la 143ª Assemblea General de Nestlé, trenta activistes de l’organització no governamental 

van entrar disfressats i desplegant una pancarta per demanar als accionistes que donessin 

un descans a les selves d’Indonèsia.  

 

 

Imatge 4: 30 activistes disfressats d’orangutan rebent als accionistes de Nestlé a l’assemblea general 

d’aquesta. Font: Greenpeace. 
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El problema principal va ser la negativa de la multinacional per prendre mesures concretes 

alhora de deixar de negociar amb Sinar Mas. La campanya a les xarxes socials va afluixar 

deixant de ser tan perjudicial per Nestlé, però davant les continues negatives per part de la 

multinacional agroalimentària i les nombroses estratègies per camuflar els seus proveïdors, 

Greenpeace continuava darrera seu. Finalment, després de 60 dies de campanya, va arribar 

el moment de donar un descans a les selves, el 17 de maig Nestlé va anunciar la seva 

incorporació a The Forest Trust (TFT), una organització internacional sense ànim de lucre 

que ajudarà a l’organització a crear cadenes de subministrament responsables en les que 

s’identifiquin i incloguin aspectes socials i mediambientals.  

 

 

4.1.4 Actors principals i les seves postures 

Una vegada situat el mapa contextual de la crisi és moment d’observar els actors d’aquesta. 

En el cas concret que ocupa la investigació aquests actors implicats són l’empresa 

exportadora (Sinar Mas), l’organització no governamental internacional (Greenpeace), 

l’empresa protagonista (Nestlé), els usuaris i els mitjans (online i tradicionals). Per entendre 

la complexitat de la crisi és necessari conèixer les característiques dels actors i les seves 

postures davant aquesta situació.  

 

 Empresa exportadora: Sinar Mas  

Sinar Mas va ser fundada l’any 1962 i a l’actualitat és el proveïdor d’oli de palma, vulva 

i paper més gran d’Indonèsia, la qual cosa la converteix en un dels conglomerats més 

grans de la zona. En el sector de l’oli de palma, sota la filial Golden Agri Resources 

(GAR) el grup posseeix 406.000 hectàrees de plantacions i totes elles van estar 

aconseguides desforestant-les i saltant-se les lleis indonesis. En l’àmbit del paper 

també tenen una gran expansió, sota la divisió paperera Àsia Pulp & Paper (APP)són 

proveïdors de grans empreses com Leggo, Burger King i el mateix Nestlé. Per aquests 

motius aquest conglomerat és el major responsable de la destrucció dels boscos 

d’Indonèsia.  

 

L’estratègia que va prendre Sinar Mas al principi de la campanya contra Nestlé va ser 

la del silenci. Fins el moment sempre havien negat que les seves activitats fossin 

perjudicials pel medi ambient, el mes de febrer del 2010 va fer una declaració política 

exposant els seus compromisos amb la Taula Rodona d’Oli de Palma54  on prometia 

evitar la desforestació de zones d’alt valor de conservació, boscos primaris i torberes.  

 

                                                             
54

 Coneguda per RSPO, per les seves sigles en anglès, Roundtable on sustainable Palm Oil.  



 

47 

Un dia després que Greenpeace publiqués la investigació i comencés la campanya per 

les xarxes socials, el 18 de març, Sinar Mas va declarar que no tenia constància que 

Nestlé hagués deixat les seves relacions comercials. Això desmentia que no tinguessin 

tractes, com va dir en un primer moment Nestlé. Oficialment, per tant, es van limitar a 

quedar-se en un segon pla i continuar duent a terme les seves pràctiques fraudulentes.   

 

Per la seva banda, Cargill que era l’empresa amb la qual Nestlé havia sostingut que 

mantenia els acords i que es proveïa de Sinar Mas va declarar que aquesta última 

hauria de retre comptes per aquestes acusacions. Sinar Mas havia de respondre 

també davant de Greenpeace a finals d’abril sobre la implicació en aquestes 

pràctiques de desforestació i il·legalitat.  

 
 

 Organització no governamental internacional: Greenpeace 

El 9 d’octubre de 2007 Greenpeace va inaugurar el campament en defensa dels 

boscos a la província de Riau (illa de Sumatra, Indonèsia). Aquesta iniciativa formava 

part de l’esforç internacional per protegir els boscos primaris que queden al planeta i 

lluitar contra el canvi climàtic. És en aquest moment on es situa l’inici de la campanya 

contra la desforestació dels boscos. 

 

El 7 de novembre publicaven a la seva pàgina web un reportatge titulat El cultiu d’oli 

de palma per l’alimentació i el biodièsel augmenten les emissions de gasos h ivernacle 

on posaven de manifest que algunes de les multinacionals més reconegudes 

utilitzaven oli de palma per fabricar els seus productes. Des de llavors l’organització va 

estar a sobre de totes aquelles empreses exportadores de la zona i de les 

multinacionals que tenien acords comercials amb elles, feien investigacions i 

mostraven evidències, alhora que intervenien en incendis que es produïen per 

desforestar i es dedicaven també a salvar les espècies autòctones.  

 

El debat a nivell públic es va reobrir el 17 de març amb un altre informe, La huella del 

crimen, on s’exposava el cicle de desforestació que estava patint Indonèsia per 

l’obtenció de l’oli de palma i posava al centre de la diana a l’exportadora Sinar Mas55 i 

la gran multinacional agroalimentària Nestlé. 

 

                                                             
55

 Greenpeace (2010). Informe sobre les pràctiques de Sinar Mas. Recuperat 20 de gener de 2014. 
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/bosques/new-evidence-sinar-mas-rainfo.pdf 

http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/bosques/new-evidence-sinar-mas-rainfo.pdf
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La postura de l’organització, per tant, era clara. Els ecologistes havien estat lluitant en 

contra d’aquestes corporacions des del 2007 i el seu propòsit era seguir posant a 

l’ordre del dia i evidenciant aquestes pràctiques perquè la pressió mediàtica 

aconseguís aturar la desforestació. La seva lluita va anar des de la realització 

d’investigacions i informes fins a les actuacions de protesta en congressos, oficines o 

llocs importants on es reunissin els empresaris implicats. El seu objectiu no era fer un 

boicot als productes, tan sols que es comprometessin a seguir una cadena comercial 

sostenible.  

 

Greenpeace estava convençuda que Nestlé tan sols reaccionaria si duien a terme una 

campanya on la majoria de la societat es mobilitzés i per això van optar per arriscar-se 

amb aquesta. “Tot i que Nestlé des del primer dia va anunciar que cancel·lava els 

contractes amb Sinar Mas, el cert és que els seus proveïdors com Cargill encara 

compren oli de palma a Sinar Mas. Quan Nestlé obligui a Cargill a eliminar de la seva 

cadena de subministrament a Sinar Mas donaré per acabada la campanya” afirmava 

Miguel Angel Soto, responsable de la campanya de boscos a Greenpeace Espanya, 

en una entrevista a Territorio Creativo el 29 de març del 2010.   

 
 

 
 Empresa protagonista: Nestlé 

El mateix dia que va començar la campanya, el 17 de març, Nestlé va fer un 

comunicat a la seva web on anunciava que havia eliminat de la seva cadena de 

proveïdors a Sinar Mas arrel de l’informe publicat al desembre de 2009 per 

Greenpeace i les seves posteriors investigacions. En el mateix document la 

multinacional afegia que esperava poder certificar tota la seva cadena de valor 

respecte a l’oli de palma al 2015, la complexitat de la cadena entre els seus 

proveïdors és molt elevada i per poder certificar-los tots necessitaven cinc anys. Al 

mateix comunicat aclarien que només utilitzaven oli procedent de Sinar Mas per la 

seva producció a Indonèsia, la resta venia de Cargill.  

 

Després d’aquest comunicat aparentment correcte Nestlé va començar una 

estratègia de censura i silenci mostrant que no sabien tractar amb els seus usuaris i 

les xarxes socials. Primer van censurar el vídeo publicat al·legant un mal ús de la 

seva imatge i després van anunciar a la seva pàgina de Facebook que eliminarien 

tots aquells comentaris on hi hagués el logo viral de l’empresa i no l’original. Van 

entrar en una dinàmica de discussió i malestar en comptes d’intentar establir un 

diàleg i demanar perdó.   
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Mentrestant, Nestlé havia deixat de proveir-se de Sinar Mas però continuava tenint 

els contactes amb Cargill que també es proveïa de l’oli de palma que produïa la 

primera. Aquest fet va obligar a Nestlé a fer un altre comunicat demanant garanties 

sobre la seva cadena de subministrament a Cargill.  

 

El 19 de març José Lopez, cap d’operacions de Nestlé, va afirmar a The Guardian 

Sustainable Business que esperaven poder eliminar el seu rastre d’oli de palma de 

Sinar Mas a mitjans de maig.  

 

El 13 d’abril, Peter Brabeck - Letmathe, president de la junta de Nestlé, va enviar un 

e-mail a Greenpeace especificant punt per punt la seva defensa i situació davant 

l’acusació i les seves estratègies de cara al futur en relació amb la desforestació56. 

 

A partir d’aquesta campanya, Nestlé es va unir al maig a The Forest Trust i van 

establir les bases, els acords i les responsabilitats sobre l’obtenció de l’oli de palma, 

com per exemple les Directrius de Compra Responsable (RSGs). 

 

 

 Usuaris   

La postura dels usuaris va ser contundent, des del moment en què Greenpeace 

publiqués l’informe i estengués l’anunci viral per la xarxa van castigar la conducta de 

la multinacional agroalimentària. Van col·laborar compartint el vídeo a través de les 

diferents plataformes (Facebook, Twitter, Blog’s, etc.57) i també van compartir el logo 

killer creat per l’ocasió.  

 

A més de compartir i estendre la campanya van trucar directament a Nestlé i enviar 

faxos a la seu de la companyia tal com Greenpeace havia demanat. I a més van 

començar a comentar a la pàgina de Facebook i crear-ne d’altres de No Fans on van 

mantenir una forta pressió obligant a Nestlé a retrocedir i disculpar-se per les males 

formes vers els usuaris. El comportament de Nestlé de censurar la veu dels altres va 

afavorir, agreujar i reforçar la resposta i la implicació del públic.  

 

L’actitud dels usuaris va ser molt activa i a mesura que anaven passant les hores i 

els dies cada vegada eren més les persones que s’hi afegien, cansades del monopoli 

de poder de moltes multinacionals i de que aquestes mateixes poguessin decidir 

                                                             
56

 Veure Annex I, pàgina 61.   
57

 Veure annex II, cipping complert. Pàgina 64. 
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sobre el futur de tot un planeta. En aquesta campanya no només van participar 

ecologistes sinó gran part de la ciutadania.    

 
  Mitjans online i tradicionals 

En aquest apartat cal diferenciar els mitjans tradicionals i els online ja que l’estratègia 

seguida per ambdós va tenir característiques diferents. 

 

La gran majoria de mitjans tradicionals, basats més en la publicitat de grans marques 

que ens les ventes, no van publicar cap mena de noticia sobre la campanya de 

Greenpeace i si van publicar quelcom sobre la companyia en les dates de la crisi no 

va ser sobre aquesta problemàtica. A grans trets la conclusió seria que l’estratègia 

seguida per aquest va ser l’evasió i el silenci, els diaris capdavanters de l’Estat 

Espanyol no van donar ressò a quest cas. Tot i així cal diferenciar una petita porció 

d’aquests mitjans que si van donar alguna pinzellada. El tema es tracta amb més 

profunditat a l’apartat posterior.  

 

En relació als mitjans online, on el desplegament va ser molt més elevat, cal fer una 

diferenciació. Per una banda es troben els mitjans tradicionals digitalitzats, que tan 

sols agreguen el contingut imprès, per altra els mitjans online i els blogs. Els més 

implicats amb la problemàtica van ser els blogs, ja fossin professionals o amaters i 

van estendre la campanya arreu de la xarxa. Els mitjans pròpiament online també 

van fer referència al tema, sobretot els primers dies. La postura i estratègia seguida 

per aquest grup va ser igual de clara que la de Greenpeace, castigant públicament el 

comportament de Nestlé i mobilitzant-se per aconseguir un canvi. 
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4.2 Desenvolupament del treball empíric  

A continuació i com a tancament del capítol de la investigació de camp exposarem els 

resultats obtinguts. En anteriors capítols s’han explicat les eines i els procediments emprats 

per arribar a assolir-los, en aquest punt es desenvolupa la part estadística i l’anàlisi de 

contingut arrel del clipping realitzat58. 

 

4.2.1 Anàlisi de contingut del clipping 

Per tal d’acotar la mostra, l’anàlisi de contingut s’ha realitzat seguint uns criteris per fer la 

discriminació de peces. El primer criteri és que els mitjans havien de tenir la localització dins 

el territori espanyol, en el cas dels mitjans tradicionals és més fàcil fer aquesta distinció però 

en el cas dels digitals alguns s’han descartat per no trobar quin era el seu lloc d’origen. El  

segon criteri és el període que comprèn la mostra representativa, només s’han seleccionat 

continguts publicats entre el 17 de març i el 17 d’abril del 2010.   

Per poder dur a terme un recull exhaustiu de les notícies publicades als mitjans espanyols 

s’ha dividit el clipping en mitjans tradicionals i mitjans online. Els grup de mitjans tradicionals 

integra aquelles publicacions distribuïdes en paper i amb hemeroteca digitalitzada. L’altre 

grup, el dels mitjans online, inclou els blocs generalistes, blocs especialitzats en alguna 

matèria (en especial aquells especialitzats en comunicació i/o màrqueting) i mitjans online 

així com algun web especialitzat.  

Dins els mitjans digitals s’han descartat alguns, com ja hem dit a causa de no trobar la seva 

localització però d’altres per haver deixat de funcionar durant el temps que ha durat la 

investigació.   

Abans d’entrar en la separació dels mitjans segons el suport farem una breu explicació dels 

grups en què s’han dividit les notícies. Els continguts es divideixen en notícies relacionades 

amb el cas, no contingut sobre la marca o contingut sobre la marca però no sobre el cas. 

Dins de les notícies relacionades amb la marca es poden trobar breus (com és el cas dels 

mitjans tradicionals i alguns de digitals), la publicació del vídeo viral, notícies no 

desfavorables (no és que vagin  a favor de l’actuació de Nestlé, més aviat critiquen el 

comportament de Greenpeace o la forma de manifestar-se) i notícies desfavorables. Per 

entendre bé la distinció entre aquests dos últims grups, a continuació s’adjunta un exemple 

de cada. 

 

                                                             
58

 Veure Annex II, pàgina 64. 
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Notícia tipus no desfavorable. S’ha triat la notícia de diario _responsable per exemplificar 

quina tipologia de continguts es consideren no desfavorables. El contingut té una llargada de 

nou paràgrafs, en aquests es fa una explicació sobre la problemàtica on l’autora ressalta l’ús 

d’una campanya violenta per part de Greenpeace. Segons aquest mitjà l’ONG no ha previst 

que pot ofendre a part dels usuaris fer un vídeo viral tan dur. En conclusió, segons l’autora 

les denuncies tenen o haurien de tenir un límit.  

Com s’ha mencionat el contingut té 9 paràgrafs, però s’han utilitzats tan sols els primers ja 

serveixen per veure que és una notícia que no critica a Nestlé de forma directa. 
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Notícia tipus desfavorable. S’ha triat la notícia del blog de Greenpeace per exemplificar 

quina tipologia de continguts es considera desfavorable. El contingut té una llargada de sis 

paràgrafs, en aquests es fa una explicació sobre la problemàtica. S’expliquen les causes del 

conflicte, la cronologia i què han de fer els usuaris per tal de participar en la campanya. En 

definitiva s’insta als internautes a trucar a Nestlé perquè trenquin les seves relacions 

comercials, fent una campanya directa contra Nestlé i perjudicant-la de forma clara.   

Com s’ha mencionat el contingut té 6 paràgrafs, però s’han utilitzats tan sols els primers ja 

serveixen per veure que és una notícia que no critica a Nestlé de forma directa. 
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Mitjans tradicionals 

Els resultats de la mostra representativa de mitjans tradicionals espanyols de 17 de març a 

17 d’abril de 2010 deixa de manifest l’escassetat en la publicació i el tractament del cas que 

ens ocupa.  

Del total de mitjans, que són 48, tan sols 4 fan una breu menció de tres línies i no de l’esclat 

de la problemàtica sinó del cas concret del 16 d’abril on els activistes van actuar a la reunió 

anual d’accionistes de Nestlé. D’aquests mateixos mitjans espanyols 27 no es van fer ressò 

de la problemàtica ni de cap altra notícia que tingués relació amb el grup alimentari. Per 

últim, trobem 17 mitjans que durant el període investigat van publicar notícies específiques 

sobre la marca o nombrant-la, però no del cas concret de l’oli de palma. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3: Dades sobre els mitjans impresos en relació al seguiment del cas. Font: elaboració pròpia 

 

Com a conclusió es pot observar una clara tendència cap al silenci o la negació. Els diaris 

impresos basen la seva gran majoria d’ingressos en la publicitat de grans marques, com és 

el cas de Nestlé, la qual cosa provoca que les notícies contràries a aquestes corporacions 

no surtin publicades o es contrarestin amb articles positius de noves campanyes i noves 

games de productes. Com a curiositat, els quatre diaris que van fer la publicació sobre el 

cas, notícia idèntica en tots ells, pertanyen al Grup Zeta59.  

De la freqüència extreta de la mostra estudiada s’ha fet un gràfic circular per tal de 

quantificar amb tant per cent el nombre de mitjans tradicionals, de la mostra estudiada, que 

han fet un tractament sobre el cas. 

                                                             
59

 Un dels grans grups comunicatius d’Espanya on el 32% dels seus ingressos provenen de la 
publicitat. Per a més informació: http://www.grupozeta.es/grupo_zeta.pdf.   

 

Total de mitjans 

 

48 

 

Contingut sobre el cas 

 

4 

 

Cap publicació del cas 

 

27 

 

Notícies no relacionades amb el cas 

 

17 

http://www.grupozeta.es/grupo_zeta.pdf
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Gràfic 1: Tractament de la notícia de l’oli de palma en els mitjans tradicionals. Font: Elaboració 

pròpia. 

 

 
Mitjans online 
 

Els resultats de la mostra representativa de mitjans online espanyols de 17 de març a 17 

d’abril de 2010 deixa de manifest tot el contrari que l’anterior, la xarxa es va fer un gran 

ressò d ela problemàtica i el nombre de publicacions és molt més elevat.  

Del total de mitjans, que són 97, 10 tracten o citen a Nestlé però no es centren en la 

problemàtica de l’oli de palma i tan sols 2 tracten el cas des d’una perspectiva no contrària o 

desfavorable, més aviat critiquen la manera d’actuar de Greenpeace i els ciberactivistes. Les 

altres 85 notícies tracten la problemàtica de tal manera que el resultat és perjudicial per 

Nestlé, tot i així les característiques de cada noticia i mitjà fan que els dividim en diferents 

agrupacions: 

- La primera agrupació l’hem anomenat vídeo viral i comprèn 14 publicacions. En 

aquest grup s’inclouen totes aquelles on es realitza una ciberactuació seguint la línia 

de Greenpeace que és publicant el vídeo viral.   

- La segona agrupació rep el nom de noticies desfavorables i conté 57 notícies on 

s’explica els antecedents, les causes, la cronologia de la crisi i en moltes d’elles, que 

són especialitzades, les conseqüències. Un gran nombre d’aquestes també utilitzen 

el vídeo viral per complementar la informació, sent partícips de la ciberacció.  

56% 36% 

8% 

Mitjans Tradicionals 

Cap resultat Resultats no relacionats amb el cas Resultats relacionats amb el cas 
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- La tercera i última són breus, es separen de les notícies desfavorables ja que al tenir 

un format més reduït, tenen característiques diferents i fan més un resum que no pas 

una visió global. Aquest grup està format per 14 publicacions. 

 

 

Total de mitjans 

 

97 

 

Notícies no relacionades amb el cas 

 

10 

Contingut sobre el cas no desfavorable 
 

2 

 

Vídeo viral 

 

14 

 

Notícies desfavorables 

 

57 

 

Breus 

 

14 

 

Taula 4: Dades sobre els mitjans online en relació al seguiment del cas. Font: elaboració pròpia. 

 

De la freqüència extreta de la mostra estudiada s’ha fet un gràfic circular per tal de 

quantificar amb tant per cent el nombre de mitjans online, de la mostra estudiada, que han 

fet un tractament sobre el cas i la manera en què l’han fet. 

 

Gràfic 2: Tractament de la notícia de l’oli de palma en els mitjans online. Font: Elaboració pròpia. 
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Un cop analitzats els mitjans online de forma global ens centrarem en les notícies 

desfavorables que representen  el grup més gran amb un 59%.  

Com hem mencionat anteriorment, la segona agrupació que rep el nom de notícies 

desfavorables  conté un gran nombre de publicacions amb característiques diferents, és per 

això que es fa necessari fer subgrups. De les 57 peces 16 provenen de blogs especialitzats 

en la temàtica de la comunicació empresarial i el màrqueting, 35 han estat publicades a 

blogs generalistes o especialitzats en altres matèries que no són la que ens ocupa, 5 són 

notícies de mitjans (entesos com a diaris) online i 2 són altres llocs webs.  

A continuació mostrem un gràfic circular per tal d’exemplificar de forma clara els resultats 

obtinguts sobre el grup de notícies desfavorables. De la freqüència extreta de la mostra 

estudiada s’ha fet un gràfic circular per tal de quantificar amb tant per cent el nombre de 

continguts desfavorables.  

 

Gràfic 3:Tipologia dels mitjans que han fet un tractament de l’oli de palma dins del grup de notícies 
desfavorables dels mitjans online. Font: elaboració pròpia. 

 

Per finalitzar aquest apartat hem volgut analitzar una última dada i una de les més rellevants 

des del nostre punt de vista i arrel dels resultats obtinguts, els ciberactivistes. Com hem 

mencionat anteriorment, hi ha un grup de 14 mitjans online que van publicar el vídeo viral 

per fer córrer l’acció de Greenpeace i donar-la a conèixer. No van indagar en la problemàtica 

ni en els seus detalls, alguns d’ells van fer una breu introducció i d’altres van incloure 

l’anunci i prou; la seva feina es basava en fer d’altaveu, eren ciberactivistes. Però no són els 

0% 

69% 

22% 

9% 

Notícies Desfavorables 

Blogs generalistes Blogs i/o webs especialitzades mitjans online Altres 
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únics que van formar part de l’acció directa, dels 57 mitjans que van publicar contingut per la 

companyia, 27 van incloure com a suport al text escrit el vídeo viral de Greenpeace. Si 

sumem aquest 27 als 14 anteriors dóna un total de 41 mitjans online espanyols fent pressió 

a la companyia alimentària d’una manera més impactant60.  Donades a conèixer aquestes 

dades, s’arriba a la conclusió que l’activitat dels ciberactivistes va ser la més perjudicial i 

més gran en volum per Nestlé, des del vídeo viral i els comentaris a Facebook fins a les 

trucades i els Faxs; cada vegada més el públic intervé en la presa de decisions de les 

empreses. 

                                                             
60

 Impactant pel contingut de les imatges que impressionen i provoquen un efecte més immediat que 
el text en sí mateix.    
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Conclusions 

 

La crisi comunicativa de l’empresa Nestlé l’any 2010 a causa de l’ús de l’oli de palma 

en la producció de la xocolatina Kit Kat ha estat l’objecte d’estudi d’aquesta recerca. 

Per dur a terme la investigació d’aquest cas concret primer s’ha dut a terme una 

recerca bibliogràfica sobre les situacions de crisi comunicatives i tots els conceptes 

que aquesta matèria engloba. En l’obtenció dels resultats s’ha utilitzat com a eina el 

clipping per poder fer un anàlisi de continguts de com els mitjans espanyols (impresos i 

online) van tractar el fet noticiós (forma, posició en la plana, seguiment, etc.). El marc 

estudiat comprèn del 17 de març fins el 17 d’abril de 2010 obtenint una mostra 

representativa del cas però amb prou força ja que són els primers 30 dies des de 

l’esclat de la problemàtica.  

Tot plegat ens permet conformar les conclusions generals que complementen i donen 

forma a aquesta investigació. Aquestes conclusions s’elaboren a partir dels objectius i 

les preguntes a investigar59 formulades al principi i que giren en primer lloc sobre el 

tractament que els mitjans van fer de l’acció de Greenpeace i la posterior crisi 

comunicativa de la multinacional, Nestlé.  

A continuació farem un llistat relacionant les preguntes d’investigació inicials amb les 

conclusions extretes arrel dels resultats: 

Conclusió 1. La primera pregunta que respon la investigació és què és una crisi de 

comunicació, en relació a aquesta i a l’observar la crisi de Nestlé es conclou  que una 

crisi comunicativa és qualsevol canvi sobtat en el comportament quotidià d’una 

organització, com diu Luis de Pulgar aquesta pot afectar diversos factors com poden 

ser els públics, el producte, la distribució, la seguretat o els mercats financers. En el 

cas de Nestlé la crisi va afectar sobretot a la cadena distributiva de la companyia ja 

que el problema residia en un dels seus proveïdors, també al producte que va haver 

de canviar l’origen d’un dels ingredients i els usuaris que van perdre confiança en 

Nestlé. 

Conclusió 2. Al principi de la investigació ens preguntàvem quina era realment la 

problemàtica amb l’oli de palma i quines van ser les causes de la crisi patida per 

Nestlé. Després de fer un estudi exhaustiu de la cronologia dels fets s’ha pogut 

concloure que la  problemàtica bé donada pel tracte que les empreses explotadores 
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duen a terme amb els animals autòctons i les selves d’Indonèsia. La crisi es va produir 

a causa de dur a terme una estratègia de negació al principi, de transferència de 

responsabilitats després i gairebé quasi no van disculpar-se. Si haguessin cregut en 

l’informe de Greenpeace, realitzat a finals de 2009, des del principi i haguessin 

confessat la seva culpa, aquests no l’haguessin fet públic ni s’hagués produït una 

campanya viral amb aquestes dimensions ja que la postura de Nestlé s’hagués vist 

com a proactiva.  A part del silenci de Nestlé, hi ha un mateix silenci entre els mitjans 

tradicionals, només 4 mitjans van publicar un breu sobre el cas, i l’empresa proveïdora 

que era Sinar Mas que no es va pronunciar.  

Conclusió 3. Els actors que van intervenir en aquesta crisi van ser els usuaris, com 

s’ha vist en l’anàlisi de contingut van ser el grup que més pressió i més implicació van 

adquirir, els mitjans de comunicació, el tractament en aquest grup va ser molt dispar, 

Greenpeace, com a impulsora i capdavantera de la campanya, Nestlé, com afectada 

que no va saber aplicar el manual de crisi correctament ni seguir una estratègia 

correcta, i Sinar Mas que va optar per una estratègia de silenci i/o evasió.  

Conclusió 4. A partir del clipping realitzat es conclou que els mitjans tradicionals 

espanyols no van fer un seguiment de la notícia sobre l’enfrontament entre 

Greenpeace i Nestlé, tan sols els que formen part del Grupo Zeta (en són 4 dins 

l’estudi) van fer un breu el 16 d’abril. També s’observa que els mitjans online (blogs, 

diaris i webs) van fer un gran seguiment, havent-hi publicacions diàries durant el 

primer mes.  Aquesta conclusió ens permet veure com  els usuaris cada vegada tenen 

més poder d’incidir en les decisions de les empreses i això es demostra amb 

ciberaccions com la del vídeo viral de Greenpeace contra Nestlé, estès per tota la 

xarxa.  

Conclusió 5. Segons l’apartat 2.6 Reaccions Estratègiques de Comunicació d’aquest 

treball es conclou que si Nestlé hagués admès l’error, hagués demanat perdó i no 

hagués volgut silenciar en un primer moment el fet la crisi no hagués estat tant frontal. 

Els estudis actuals d’autors com Joan Costa van encaminats a la importància de ser 

transparents amb el públic de l’empresa i de saber admetre els errors ja que això 

humanitza i fa que els stakeholders tinguin més confiança en l’empresa. Aquest mateix 

autor defensa la importància d’un bon pla d’actuació o gestió de crisis per tal de dur a 

terme accions que frenin el malestar dels clients, no l’augmentin.  

Conclusió 6. Les xarxes socials són una eina molt potent i necessària però cal saber-

la gestionar. Aquesta conclusió es veu reflectida amb el comportament dels mitjans, la 

campanya es va dur al 99% dins la xarxa. 41 dels mitjans inclosos en la mostra van fer 
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una ciberacció directa penjant el vídeo viral. Molts d’ells ho van fer com a resposta a la 

censura de Nestlé tant a la Fan Page com amb l’eliminació del vídeo durant unes 

hores a Youtube.  

Conclusió 7. En situacions de crisi com aquesta es veu la importància de la 

comunicació empresarial i de l’existència d’una bona implantació d’aquesta.  

 

Errors de Nestlé i recomanacions per pròximes crisis  

El primer error va ser no preveure l’esclat, la naturalesa de la crisi, segons la 

classificació de González Herrero, era de caire evitable. Greenpeace havia avisat a 

finals de 2009 al conglomerat sobre les pràctiques no sostenibles de la seva 

proveïdora Sinar Mas, aquest moment seria l’equivalent a la fase d’alerta, Nestlé va fer 

cas omís a aquest informe fent que aquesta fase fracassés i s’arribés a l’eclosió. En 

aquest sentit la recomanació cap a Nestlé és la necessitat d’actuar en la fase d’alerta i 

posar en marxa un pla de gestió de crisi.    

El segon error i el més important va ser la infravaloració de les xarxes socials creient 

que l’usuari digital tenia poc pes. Aquesta creença els va portar a una mala gestió del 

problema ja que van decidir censurar tots aquells continguts contraris en comptes de 

crear un diàleg i adonar-se de la força dels cibernautes. Haurien d’haver creat un 

diàleg proper, personal i humanitzat als usuaris.  

Les crisis es superen resolent els fets que l’han ocasionat alhora que es realitza una 

comunicació eficaç, sistemàtica i proactiva. Nestlé conviu amb la resta de població i li 

deu explicacions als seus clients i a l’entorn social que l’envolta en general. Per això 

l’estratègia que van seguir de negació dels fets i la censura dels continguts no va 

ajudar l’empresa. La recomanació va encaminada a escoltar als públics, Nestlé hauria 

d’haver demanat perdó per les xarxes socials i haver acceptat les crítiques; des del 

primer moment haurien d’haver dit que estaven investigant la problemàtica i que 

prendrien mesures per solucionar-ho. Les publicacions haurien d’haver estat clares, 

concises i explicatives per tal que els clients es sentissin escoltats i recolzats per 

l’empresa i així aquesta haver mostrar preocupació pel medi ambient i els animals de 

la zona.   

En aquest sentit Nestlé hauria d’haver seguit les recomanacions de Francisco Marín, 

Doctor en Ciències de la Informació i llicenciat en Dret, que marca per què serveix la 

comunicació durant la crisi. Segons el professor de la Universitat Complutense de 
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Madrid l’empresa ha d’aprofitar la comunicació per presentar les mesures preventives, 

els resultats de les accions implementades per solucionar la crisi, dialogar amb els 

afectats per tranquil·litzar-los i fer-los saber la preocupació de l’entitat davant el 

succés, cal també mantenir una relació eficaç amb els mitjans i els grup d’interès i s’ha 

d’evitar el desgast en la mesura del possible de l’entitat.    

Per últim, el tercer error va ser la falta de responsabilitat social corporativa per part de 

l’empresa, des de llavors han avançat molt en aquest tema incloent en la seva pàgina 

web un apartat on informen de tot el que Nestlé fa pel medi ambient.  

 

Un any després d’aquesta crisi comunicativa, l’empresa va canviar la seva estratègia 

de Màrqueting i comunicació canviant al director global de mitjans digitals i socials. 

Van contractar al Peter Blackshaw que va incrementar la responsabilitat dels 

Community Manager i va marcar com una prioritat el tracte amb els consumidors a 

través de les xarxes socials.  

A partir d’aquell moment, Nestlé ha fet molts esforços per mostrar al món la inversió i 

la preocupació en vers el medi ambient i la sostenibilitat del planeta i els hàbitats. 

Cada any publiquen un llibret amb els resultats d’aquell any i expliquen els projectes 

vers el medi ambient així com la manera d’extreure les seves matèries primeres per tal 

de mostrar que provenen d’extraccions sostenibles.  

En aquest sentit, Nestlé va aprendre d’aquella crisi a tenir en compte als seus públics, 

així com tenir preparat sempre un pla de gestió de crisi i sobretot aplicar una política 

de transparència, valors i responsabilitat social molt elevada per tal de continuar 

liderant el sector agroalimentari.  

Per acabar citarem una declaració del director executiu de Nestlé, Paul Bulcke, en un 

comunicat (13 de març de 2013)60:   

”At Nestle we recognise that our position in society brings not only opportunities, but 

also responsibilities.” 

 

 

 

                                                             
60

 Més informació sobre aquesta i altres declaracions sobre la responsabilitat corporativa a: 
http://www.nestle.com/media/newsandfeatures/csv-report-2012  

http://www.nestle.com/media/newsandfeatures/csv-report-2012
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Annex II 

 

► Clipping mitjans tradicionals 

Recull de mitjans impresos d’arreu de l’Espanya amb hemeroteca digitalitzada. El 

directori està extret de la web idiciona.com (la web dels professionals del món editorial) i 

de prensaescrita.com (web amb llistat de tots els diaris). S’ha fet una selecció de diaris ja 

que a Espanya hi ha molts diaris d’àmbit local que no donen noticies d’àmbit nacional/ 

internacional com és el cas Nestlé, d’altres no han estat seleccionades perquè no es 

troba l’hemeroteca digitalitzada ( com Heraldo Soria 7 días). 

  

1. La Vanguardia: 30 resultats sobre Nestlé del període del 17 de març al 17 d’abril on:  

- 23 resultats són variacions de la borsa internacional   

- 1 resultat. Noticia del 23 de març sobre vins on es nombra a Nestlé entre 

d’altres empreses perquè va ser visitada pels prínceps d’Astúries.  

- 1 resultat. Noticia del 29 de març a l’apartat d’economia sobre la baixada dels 

preus i les marques blanques davant les grans marques que es veuen 

perjudicades. 

- 3 resultats. Secció salut i vida del 31 de març on es parla d’algunes campanyes 

com la de “A gusto con la vida” de Nestlé i com dur a terme una dieta 

saludable. 

- 1 resultat. Breu de l’11 d’abril a la secció economia on Nestlé afirma que vol 

créixer a Catalunya.  

- 1 resultat. Noticia del 12 d’abril sobre la reputació de les empreses on es 

nombra a Nestlé ja que Coca-Cola la desbancat.  

2. El País: 0 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 d’abril. 

3. El Mundo: 2 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 d’abril: 

- 1 resultat. Noticia del 24 de març sobre els “ciberocupes” on es nombra a 

Nestlé com una de les marques que ho han patit.  

- 1 resultat. Noticia del 31 de març dins de yodona.com sobre la presentació de 

la campanya de “A gusto con la vida” i la nova imatge que és Martina Klein.  

4. ABC: 3 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 d’abril: 

- 3 resultats. Noticies del 4 d’abril publicades a les tres edicions del ABC (Madrid, 

Córdoba i Sevilla) sobre “chocolate y caramelos ayudan a los españoles a 

pasar la crisis”. 

5. El Periódico: 0 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 d’abril. 

6. La Voz de Galicia. 1 resultat sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 d’abril: 

- 1 resultat. Noticia del 27 de març sobre les empreses làcties, “importen un 15% 

menys que al 2008”. 

7. Diario de León. 0 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 d’abril. 

8. 20 minutos. 0 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 d’abril. 

9. Regió 7. 0 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 d’abril. 

10. La Información. 0 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 d’abril. 
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11. Diario de Mallorca. 0 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 

d’abril. 

12. La Opinión de Murcia. 0 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 

d’abril. 

13. La Nueva España. 0 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 

d’abril. 

14. Faro de Vigo. 0 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 d’abril. 

15. La Opinión A Coruña. 0 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 

d’abril. 

16. La Provincia- Diario de las Palmas. 0 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de 

març al 17 d’abril. 

17. IDEAL. 0 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 d’abril. 

18. HOY. 2 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 d’abril: 

- 1 resultat. Noticia del 25 de març sobre Nestlé wàters i el seu augment de les 

ventes el 2010.  

- 1 resultat. Noticia del 30 de març sobre l’ús de la llet de cabra on es nombra 

Nestlé.  

19. Canarias 7. 0 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 d’abril. 

20. Diario de Navarra. 0 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 

d’abril. 

21. SUR. 2 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 d’abril: 

- 1 resultat. Noticia del 18 de març sobre la facturació de Nestlé al 2009.  

- 1 resultat. Noticia del 19 de març sobre un projecte per incorporar a joves al 

món laboral  on participa Nestlé entre d’altres.  

22. El Diario Vasco. 1 resultat sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 d’abril: 

- Noticia del 18 de març sobre la facturació de Nestlé al 2009. 

23. Diari de Tarragona. 0 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 

d’abril. 

24. Diario de Ibiza. 0 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 d’abril. 

25. La Opinión de Málaga. 0 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 

d’abril. 

26. La Opinión de Tenerife. 1 resultat sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 

d’abril: 

- Article d’opinió del 27 de març sobre l’esclavitud infantil, acaba dient: “También, 

obvio, boicotear los productos de la multinacional Nestlé, acaso de las más 

inicuas, e incluso de otras multinacionales, si somos capaces.”  

27. El Norte de Castilla. 1 resultat sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 

d’abril: 

- Noticia del 18 de març sobre la facturació de Nestlé al 2009.  

28. Diari de Girona. 1 resultat sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 d’abril: 

- Noticia del 18 de març sobre la facturació de Nestlé al 2009.  

29. Las Provincias. 2 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 d’abril: 

- 1 resultat. Noticia del 18 de març sobre la facturació de Nestlé al 2009.  

- 1 resultat. Noticia del 21 de març sobre la llibertat i les restriccions empresarials 

per part del govern a favor de les empreses on es nombre Nestlé.  

30. La Verdad. 1 resultat sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 d’abril: 

- Noticia del 18 de març sobre la facturació de Nestlé al 2009.  

31. Cinco Días. 11 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 d’abril: 
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- 1 resultat. Noticia del 18 de març sobre la caiguda en les exportacions de 

Nestlé.  

- 6 resultats. Noticies sobre altres temes on es nombra l’empresa. 

- 2 resultats. Noticies sobre el cafè de Nestlé, Nespresso.  

- 1 resultat. Noticia del 10 d’abril sobre l’ampliació de producte a Catalunya. 

- 1 resultat. Noticia del 22 d’abril sobre la facturació de Nestlé, un 4,4% més que 

al primer semestre.  

32. La Razón. 0 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 d’abril. 

33. El Diario Montañés. 3 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 

d’abril: 

- 1 resultat. Noticia del 18 de març sobre la facturació de Nestlé al 2009. 

- 1 resultat. Article d’opinió del 19 de març sobre l’absorció per part de Nestlé de 

la Societat Lechera Montañesa i la història d’aquests fets en l’actualitat. 

- 1 resultat. Noticia del 20 de març sobre el sistema de gestió mediambiental que 

estalvia un 10% en el consum de l’aigua, implementat a La Penilla (primera 

fàbrica de Nestlé a Espanya).  

34. La Voz de Cádiz (La Voz Digital). 0 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de 

març al 17 d’abril. 

35. La Opinión- El Correo de Zamora. 0 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de 

març al 17 d’abril. 

36. El Correo. 0 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 d’abril. 

37. La Rioja. 0 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 d’abril. 

38. Expansión. 8 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 d’abril: 

- 1 resultat. Article d’opinió del 17 de març sobre l’impacte d ela crisi en la 

facturació de Nestlé.  

- 1 resultat. Noticia del 21 de març sobre una aliança entre empreses de cervesa 

on es nombra a la multinacional.  

- 1 resultat. Article d’opinió del 28 de març sobre les farmacèutiques i les 

empreses que fan aliances amb elles, es parla també de Nestlé i els seus 

possibles acords amb aquestes.  

- 1 resultat. Noticia del 29 de març sobre Nespresso que va elevar les seves 

ventes un 22% al 2009.  

- 1 resultat. Noticia del 30 de març sobre la marca la Fageda i la seva expansió 

on es nombra Nestlé.  

- 1 resultat. Noticia del 8 d’abril sobre el grup Prielá, es nombra Nestlé.  

- 1 resultat. Noticia del 11 d’abril sobre la reputació de les empreses on es 

nombra a Nestlé. 

- 1 resultat. Noticia del 15 d’abril sobre la gestió del talent al consorci Innovarh 

del qual forma part Nestlé i per això es nombra.  

39. Córdoba. 3 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 d’abril: 

- 1 resultat. Article d’opinió del 18 de març sobre la caiguda de les ventes de 

Nestlé a Espanya.  

- 1 resultat. Noticia del 12 d’abril sobre la reputació de les empreses on es 

nombra a Nestlé.  

- 1 resultat. Noticia del 16 d’abril: 
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ECONOMÍA- LA FOTO DEL DÍA 

Los ecologistas protestan ante Nestlé 

Greenpeace llevó ayer su lucha contra la deforestación a la reunión anual de 

accionistas del grupo Nestlé en Lausana (Suiza). Los activistas rechazan que la 

compañía use aceite de palma en sus productos de alimentación. 

40. Heraldo de Aragón. 0 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 

d’abril. 

41. El Periódico Mediterráneo. 4 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 

17 d’abril: 

- 1 resultat. Noticia del 18 de març sobre la caiguda de les ventes de Nestlé a 

Espanya.  

- 1 resultat. Breu del 9 d’abril sobre les grans empreses que demanen protecció 

davant el gran augment de les marques blanques.  

- 1 resultat. Noticia del 12 d’abril sobre la reputació de les empreses on es 

nombra a Nestlé.  

- 1 resultat. Noticia del 16 d’abril: 

ECONOMÍA- LA FOTO DEL DÍA 

Los ecologistas protestan ante Nestlé 

Greenpeace llevó ayer su lucha contra la deforestación a la reunión anual de 

accionistas del grupo Nestlé en Lausana (Suiza). Los activistas rechazan que la 

compañía use aceite de palma en sus productos de alimentación. 

42. Diario de Jaén. 0 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 d’abril. 

43. El Comercio. 0 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 d’abril. 

44. El Correo de Andalucía. 0 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 

d’abril. 

45. El Periódico Extremadura. 5 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 

17 d’abril: 

- 1 resultat. Noticia del 18 de març sobre la caiguda de les ventes de Nestlé a 

Espanya.  

- 1 resultat. Noticia del 20 de març sobre un documental en el dia de l’aigua on 

es nombra Nestlé.  

- 1 resultat. Breu del 9 d’abril sobre les grans empreses que demanen protecció 

davant el gran augment de les marques blanques.  

- 1 resultat. Noticia del 12 d’abril sobre la reputació de les empreses on es 

nombra a Nestlé.  

- 1 resultat. Noticia del 16 d’abril: 
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ECONOMÍA- LA FOTO DEL DÍA 

Los ecologistas protestan ante Nestlé 

Greenpeace llevó ayer su lucha contra la deforestación a la reunión anual de 

accionistas del grupo Nestlé en Lausana (Suiza). Los activistas rechazan que la 

compañía use aceite de palma en sus productos de alimentación. 

46. El Periódico de Aragón. 6 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 

d’abril: 

- 1 resultat. Noticia del 18 de març sobre la caiguda de les ventes de Nestlé a 

Espanya.  

- 2 resultats. Noticies del 28 de març sobre l’augment de la despesa en publicitat 

de la multinacional per pal·liar la crisi i d ela incertesa de les marques davant la 

crisi.  

- 1 resultat. Reportatge del 2 d’abril sobre Brasil i les exportacions espanyoles on 

es nombra Nestlé.    

- 1 resultat. Noticia del 12 d’abril sobre la reputació de les empreses on es 

nombra a Nestlé.  

- 1 resultat. Noticia del 16 d’abril: 

ECONOMÍA- LA FOTO DEL DÍA 

Los ecologistas protestan ante Nestlé 

Greenpeace llevó ayer su lucha contra la deforestación a la reunión anual de 

accionistas del grupo Nestlé en Lausana (Suiza). Los activistas rechazan que la 

compañía use aceite de palma en sus productos de alimentación. 

47. Diario de Sevilla. 1 resultat sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 d’abril: 

- Noticia del 22 de març sobre un documental en el dia de l’aigua on es nombra 

Nestlé.  

48. El Punt Avui. 3 resultats sobre Nestlé en el període del 17 de març al 17 d’abril: 

- 1 resultat. Noticia del 18 de març sobre la inversió de Nestlé a la fàbrica de 

Girona, el volum de vendes que té a l’Estat Espanyol i els rellançaments 

exitosos com Nespresso.  

- 1 resultat. Noticia del 23 de març sobre la A18a edició de l’Alimentària on es 

nombra Nespresso, de Nestlé.  

- 1 resultat. Entrevista sobre Salt (no té res a veure amb Nestlé però en un 

moment donat surt el nom de l’empresa).  
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► Clipping mitjans online 

Els webs resultat del clipping s’han aconseguit a través del motor de recerca Google: 

- Recerca normal. Paraules clau "Nestlé crisis kit kat 2010 noticias”. Al veure que 

el resultat era d’aproximadament 2.490.000 resultats es va decidir fer una 

recerca avançada (cal dir però que abans es va arribar fins la pàgina 18 

d’aquesta recerca). 

- Recerca avançada. Data: 17 de març a 17 d’abril de 2010/ Pàgines d’Espanya/ 

Ordenades per data/ Qualsevol idioma/ Paraules clau "Nestlé crisis kit kat 2010 

noticias”  Resultat 47 webs (incloses al clipping totes)  

- Recerca avançada. Data: 17 de març a 17 d’abril de 2010/ Pàgines d’Espanya/ 

Ordenades per data/ Qualsevol idioma/ Paraules clau "kit kat Greenpeace 

case” Resultat 3 webs (una que podem incloure en el clipping, un agregador 

de noticies que també i l’altra que servirà per conèixer més a fons la història 

que ha provocat la crisi).  

- Recerca avançada. Data: 17 de març a 17 d’abril de 2010/ Pàgines d’Espanya/ 

Ordenades per data/ Qualsevol idioma / Paraules clau "kit kat Greenpeace 

campaign” Resultat 13 webs  

- Recerca avançada. Data: 17 de març a 17 d’abril de 2010/ Pàgines d’Espanya/ 

Ordenades per data/ Qualsevol idioma/ Paraules clau "Greenpeace kit kat el 

chocolate crujiente que destruye los bosques” Resultat 16 webs  

- Recerca avançada. Data: 17 de març a 17 d’abril de 2010/ Pàgines d’Espanya/ 

Ordenades per data/ Qualsevol idioma/ Paraules clau "Greenpeace kit kat palm 

oil” Resultat 4 webs  

- Recerca avançada. Data: 17 de març a 17 d’abril de 2010/ Pàgines d’Espanya/ 

Ordenades per data/ Qualsevol idioma/ Paraules clau " Nestlé kit kat case” 

Resultat 7 webs  

- Recerca avançada. Data: 17 de març a 17 d’abril de 2010/ Pàgines d’Espanya/ 

Ordenades per data/ Qualsevol idioma/ Paraules clau " Nestlé kit kat case 

Facebook” Resultat 6 webs  

- Recerca avançada. Data: 17 de març a 17 d’abril de 2010/ Pàgines d’Espanya/ 

Ordenades per data/ Qualsevol idioma/ Paraules clau "Nestlé kit kat crisis” 

Resultat 44 webs  

- Recerca avançada. Data: 17 de març a 17 d’abril de 2010/ Pàgines d’Espanya/ 

Ordenades per data/ Qualsevol idioma/ Paraules clau "Greenpeace Nestlé kit 

kat” Resultat 85 webs  

- Recerca avançada. Data: 17 de març a 17 d’abril de 2010/ Pàgines d’Espanya/ 

Ordenades per data/ Qualsevol idioma/ Paraules clau " Nestlé kit kat 

orangutan” Resultat 95 webs  

- Recerca avançada. Data: 17 de març a 17 d’abril de 2010/ Pàgines d’Espanya/ 

Ordenades per data/ Qualsevol idioma/ Paraules clau " kit kat Greenpeace 

diarios España” Resultat 29 webs  

 

*Les noticies dels sabors nous de kit kat al Japó durant aquell any no estan incloses ja 

que no tenen relació directa amb els orangutans. Tampoc s’han introduït les noticies 

relacionades amb Nestlé Extrafi que en aquell moment va començar a fer campanya 
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forta (molt possiblement per contrarestar la mala gestió de kit kat, però també per no 

caure en ventes a causa de la crisi global) però no són noticies directes del cas 

d’estudi sinó de la marca. 

 

A continuació es mostra el primer recull de noticies un cop analitzats els resultats: 

1. 17 de març 2010. http://www.greenpeace.org/espana/es/Multimedia/Videos1/Kit-

Kat-El-chocolate-crujiente-que-destruye-los-bosques-/   

2. 17 de març 2010. http://www.ecologiablog.com/post/3464/nestle-cambia-de-

proveedor-de-aceite-de-palma-tras-informe-de-greenpeace 

3. 18 de març 2010. http://blog.nohaytiempoqueperder.org/2010/03/tomate-un-

respiro-rechaza-un-kit-kat.html 

4. 18 de març 2010. http://jaumesatorra.wordpress.com/2010/03/18/nestle-bloquea-

en-youtube-un-video-que-relaciona-su-kit-kat-con-la-deforestacion-en-indonesia/ 

5. 18 de març 2010. http://cocina.facilisimo.com/foros/cocina/el-video-que-nestle-

no-quiere-que-veas_591349.html#  

6. 18 de març 2010. http://www.labroma.org/blog/2010/03/18/el-video-que-nestle-

no-quiere-que-veas/  

7. 18 de març 2010. http://www.iarca.net/post-3629/  

8. 18 de març 2010. 

http://www.asturiasverde.com/2010/marzo/01875greenpeace.htm 

9. 18 de març 2010. http://elventano.blogspot.com.es/2010/03/los-orangutanes-no-

les-gusta-el-kit-kat.html  

10. 18 de març 2010. https://greenpeaceblong.wordpress.com/2010/03/18/el-video-

que-nestle-no-quiere-que-veas/ 

11. 18 de març 2010. http://lacomunidad.elpais.com/sonypozo/2010/3/18/no-

consumir-chocolates-nestle-porque-destruye-selvas-de  

12. 18 de març 2010. http://www.nosolosporting.com/2010/03/greenpeace-contra-

el-kitkat-de-nestle.html  

13. 18 de març 2010. 

http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2010/November/100318-02/  

14. 18 de març 2010. http://www.cronicanorte.es/greenpeace-nestle-destruccion-

selvas-indonesia-video/5253  

15. 18 de març 2010. 

http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/Nuezoct13/internacional/noticia

s/1992553/03/10/Aceite-de-palma-Nestle-abandona-fabricante-acusado-por-

Greenpeace.html 

16. 18 de març 2010. 

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/nestle-deja-a-un-

proveedor-tras-un-ataque-viral-de-greenpeace/ 

17. 18 de març 2010. http://www.veoverde.com/2010/03/el-kit-kat-de-nestle-el-

aceite-de-palma-y-los-orangutanes/  

18. 19 de març 2010. http://derpolingano.blogspot.com.es/2010/03/rapido-pasalo-

tus-colegas.html  

19. 19 de març 2010. http://www.theguardian.com/sustainable-business/nestle-

cargill-palmoil  

http://www.greenpeace.org/espana/es/Multimedia/Videos1/Kit-Kat-El-chocolate-crujiente-que-destruye-los-bosques-/
http://www.greenpeace.org/espana/es/Multimedia/Videos1/Kit-Kat-El-chocolate-crujiente-que-destruye-los-bosques-/
http://www.ecologiablog.com/post/3464/nestle-cambia-de-proveedor-de-aceite-de-palma-tras-informe-de-greenpeace
http://www.ecologiablog.com/post/3464/nestle-cambia-de-proveedor-de-aceite-de-palma-tras-informe-de-greenpeace
http://blog.nohaytiempoqueperder.org/2010/03/tomate-un-respiro-rechaza-un-kit-kat.html
http://blog.nohaytiempoqueperder.org/2010/03/tomate-un-respiro-rechaza-un-kit-kat.html
http://jaumesatorra.wordpress.com/2010/03/18/nestle-bloquea-en-youtube-un-video-que-relaciona-su-kit-kat-con-la-deforestacion-en-indonesia/
http://jaumesatorra.wordpress.com/2010/03/18/nestle-bloquea-en-youtube-un-video-que-relaciona-su-kit-kat-con-la-deforestacion-en-indonesia/
http://cocina.facilisimo.com/foros/cocina/el-video-que-nestle-no-quiere-que-veas_591349.html
http://cocina.facilisimo.com/foros/cocina/el-video-que-nestle-no-quiere-que-veas_591349.html
http://www.labroma.org/blog/2010/03/18/el-video-que-nestle-no-quiere-que-veas/
http://www.labroma.org/blog/2010/03/18/el-video-que-nestle-no-quiere-que-veas/
http://www.iarca.net/post-3629/
http://www.asturiasverde.com/2010/marzo/01875greenpeace.htm
http://elventano.blogspot.com.es/2010/03/los-orangutanes-no-les-gusta-el-kit-kat.html
http://elventano.blogspot.com.es/2010/03/los-orangutanes-no-les-gusta-el-kit-kat.html
https://greenpeaceblong.wordpress.com/2010/03/18/el-video-que-nestle-no-quiere-que-veas/
https://greenpeaceblong.wordpress.com/2010/03/18/el-video-que-nestle-no-quiere-que-veas/
http://lacomunidad.elpais.com/sonypozo/2010/3/18/no-consumir-chocolates-nestle-porque-destruye-selvas-de
http://lacomunidad.elpais.com/sonypozo/2010/3/18/no-consumir-chocolates-nestle-porque-destruye-selvas-de
http://www.nosolosporting.com/2010/03/greenpeace-contra-el-kitkat-de-nestle.html
http://www.nosolosporting.com/2010/03/greenpeace-contra-el-kitkat-de-nestle.html
http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2010/November/100318-02/
http://www.cronicanorte.es/greenpeace-nestle-destruccion-selvas-indonesia-video/5253
http://www.cronicanorte.es/greenpeace-nestle-destruccion-selvas-indonesia-video/5253
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/Nuezoct13/internacional/noticias/1992553/03/10/Aceite-de-palma-Nestle-abandona-fabricante-acusado-por-Greenpeace.html
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/Nuezoct13/internacional/noticias/1992553/03/10/Aceite-de-palma-Nestle-abandona-fabricante-acusado-por-Greenpeace.html
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/Nuezoct13/internacional/noticias/1992553/03/10/Aceite-de-palma-Nestle-abandona-fabricante-acusado-por-Greenpeace.html
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/nestle-deja-a-un-proveedor-tras-un-ataque-viral-de-greenpeace/
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/nestle-deja-a-un-proveedor-tras-un-ataque-viral-de-greenpeace/
http://www.veoverde.com/2010/03/el-kit-kat-de-nestle-el-aceite-de-palma-y-los-orangutanes/
http://www.veoverde.com/2010/03/el-kit-kat-de-nestle-el-aceite-de-palma-y-los-orangutanes/
http://derpolingano.blogspot.com.es/2010/03/rapido-pasalo-tus-colegas.html
http://derpolingano.blogspot.com.es/2010/03/rapido-pasalo-tus-colegas.html
http://www.theguardian.com/sustainable-business/nestle-cargill-palmoil
http://www.theguardian.com/sustainable-business/nestle-cargill-palmoil
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20. 19 de març 2010. http://www.javiergalan.net/nestle-en-facebook-o-como-meter-

la-pata-en-facebook/  

21. 19 de març de 2010. http://www.pajareo.com/5816-nestle-cambia-de-

proveedor-de-aceite-de-palma-tras-informe-de-greenpeace/#.UmmO6tIvWDk  

22. 19 de març de 2010. http://vidasana.org/noticias-vidasana/nestle-bloquea-un-

video-que-relaciona-su-chocolatina-kit-kat-con-la-deforestacion- 

23. 19 de març de 2010. http://www.markarina.com/la-rsc-en-tiempos-de-internet-

el-caso-de-greenpeace-y-kitkat/ 

24. 19 de març de 2010. http://pulsosocial.com/2010/03/19/greenpeace-no-es-el-

problema-de-nestle/ 

25. 19 de març de 2010. http://news.cnet.com/8301-13577_3-20000805-36.html  

26. 20 de març de 2010. 

http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/03/19/indonesia.rainforests.orangut

an.nestle/  

27. 20 de març de 2010.  http://rseonline.com.ar/2010/03/nestle-aceite-de-palma-

kitkat-greenpeace/ 

28. 20 de març 2010. 

http://pedrosantanamarketingymas.blogspot.com.es/2010_03_20_archive.html  

29. 20 de març 2010. http://periodismohumano.com/economia/nestle-resbala-con-

el-aceite-de-palma.html 

30. 20 de març 2010. http://pegaelgrito.bligoo.com/content/view/744500/Spot-

Greenpeace-contra-KitKat-de-Nestle.html 

31. 20 de març 2010. http://periodismohumano.com/economia/nestle-resbala-con-

el-aceite-de-palma.html 

32. 21 març 2011. http://www.communitymanagervalencia.com/facebook-y-la-

reputacion-online/ 

33. 21 març 2011. http://www.expoknews.com/greenpeace-enfrenta-a-nestle/  

34. 21 març 2011. http://www.theinquirer.es/2010/03/21/nestle-y-el-lado-negativo-

de-facebook.html 

35. 22 de març 2010. http://blog.zoomlabs.es/2010/03/%C2%BFcomo-evaluar-los-

comentarios-sobre-ti-en-la-red/ 

36. 22 de març 2010. http://www.wikinoticia.com/cat/mon-i-

economia/marketing/93000-greenpeace-converteix-els-social-mitjana-en-un-

malson-per-nestle  

37. 22 de març 2010. http://brandsandtrends.blogspot.com.es/2010/03/neste-la-lia-

en-facebook-con-kit-kat.html 

38. 22 de març 2010. 

http://www.elrincondelpublicista.com/2010_03_01_archive.html 

39. 22 de març 2010.  http://www.internetadvantage.es/blog/marketing-social/el-

caso-nestle-otro-fracaso-relaciones-publicas-en-redes-sociales/ 

40. 22 de març 2010. http://www.territoriocreativo.es/etc/2010/03/greenpeace-

convierte-los-social-media-en-una-pesadilla-para-nestle.html 

41. 22 de març 2010. http://www.internetadvantage.es/blog/marketing-social/el-
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107.  6 d’abril 2010. http://www.pagina2.com.es/nestle-comete-un-grave-error-en-

las-redes-sociales-al-ser-atacada-por-greenpeace/ 
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Una vegada s’ha aconseguit aquest recull s’analitzen una per una les webs per 

excloure aquelles amb localització no trobada o fora de l’Estat Espanyol. En queden 

excloses: 

 

 17 de març 2010. http://www.ecologiablog.com/post/3464/nestle-cambia-de-

proveedor-de-aceite-de-palma-tras-informe-de-greenpeace (idioma castellà, 

localització: Itàlia) 

 19 de març 2010. http://www.theguardian.com/sustainable-business/nestle-
cargill-palmoil  (localització: Londres, Regne Unit)  

 19 de març 2010. http://www.javiergalan.net/nestle-en-facebook-o-como-meter-
la-pata-en-facebook/  (en el transcurs de la investigació la web ha deixat de 
funcionar) 

 19 de març de 2010. http://pulsosocial.com/2010/03/19/greenpeace-no-es-el-
problema-de-nestle/  (localització: Amèrica Llatina) 

 19 de març de 2010. http://news.cnet.com/8301-13577_3-20000805-36.html  
(localització a diferents parts del món com Londres, San Francisco o Austràlia 
però no a Espanya, tot i tenir una versió en espanyol)  
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 20 de març de 2010. 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/03/19/indonesia.rainforests.orangu
tan.nestle/  (és la CNN, localització a Atlanta, té altres seus també) 

 20 de març de 2010. http://rseonline.com.ar/2010/03/nestle-aceite-de-palma-
kitkat-greenpeace/ (localització: Argentina, Amèrica Llatina)  

 20 de març 2010. 
http://pedrosantanamarketingymas.blogspot.com.es/2010_03_20_archive.html 
(localització: República Dominicana)  

 20 de març 2010. http://pegaelgrito.bligoo.com/content/view/744500/Spot-
Greenpeace-contra-KitKat-de-Nestle.html (localització: Amèrica Llatina)  

 20 de març 2010. http://periodismohumano.com/economia/nestle-resbala-con-
el-aceite-de-palma.html (eliminat per estar duplicat)  

 21 març 2011. http://www.expoknews.com/greenpeace-enfrenta-a-nestle/  
(localització: Mèxic, D.F.)  

 22 de març 2010. http://www.internetadvantage.es/blog/marketing-social/el-
caso-nestle-otro-fracaso-relaciones-publicas-en-redes-sociales/ (eliminat per 
estar duplicat) 

 23 de març 2010. 
http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Noticias/DetalleNoticias.php?record
ID=13372 (localització: Colòmbia)  

 23 de març 2010. http://cafetaipa.blogspot.com.es/2010/03/nestle-crisis-
facebook-kit-kat.html (localització: Lima, Perú)  

 23 de març 2010. http://www.godsavethebrief.com/2010/03/nestle-killer-la-
venganza-de-las-redes.html   (localització no trobada) 

 23 de març 2010. http://todomdp.com/2010/03/nestle-como-no-llevar-una-crisis-
de-medios-sociales/  (localització i autor no trobats) 

 25 de març 2010. http://formas-comunicacion.blogspot.com.es/2010/03/la-otra-
cara-de-las-redes-sociales.html  (autor no trobat) 

 26 de març 2010. http://foroarchive.infojardin.com/jardineria-ecologica/t-
180085-p-9.html  (localització no trobada, mal disseny i organització) 

 26 de març 2010. 
http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2010/November/100325-07/ 
(eliminat per estar duplicat)  

 27 de març 2010. http://marketingsummit.blogspot.com.es/2010/03/el-fin-de-
nestle.html (localització: Paraguai)  

 27 de març 2010. 
http://laamapolalibertaria.blogspot.com.es/search?q=nestl%C3%A9 (localització 
no clara) 

 27 de març 2010. http://www.blog.bonodiseno.com/greenpeace-vs-nestle-
credibilidad-vs-control-de-danos/ (en el transcurs de la investigació la web ha 
deixat de funcionar) 

 29 de març 2010. http://blog.zoomlabs.es/2010/03/seo-sem-y-social-media-
haz-que-tu-marca-destaque/ (No relació directa amb Nestlé, només el nombren 
amb la fotografia que utilitzen per la noticia). 

 30 de març 2010. http://breakthroughpr.com/lessons-learned-from-the-nestle-
social-media-crisis/ (localització: Vancouver) 

 31 de març 2010. http://carlos-bulmaro.blogspot.com.es/2010/03/nestle-y-la-
deforestacion-de-los.html (localització: Equador)  

 7 d’abril 2010. http://www.elrincondebabilon.com/2010/04/tomate-un-respiro-
tomate-un-kit-kat.html (localització no trobada i continguts per majors de 18 
anys també)  

 8 d’abril 2010. http://blog.dosign.net/?cat=18 (en el transcurs de la investigació 
la web ha deixat de funcionar) 
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http://foroarchive.infojardin.com/jardineria-ecologica/t-180085-p-9.html
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http://laamapolalibertaria.blogspot.com.es/search?q=nestl%C3%A9
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http://www.blog.bonodiseno.com/greenpeace-vs-nestle-credibilidad-vs-control-de-danos/
http://blog.zoomlabs.es/2010/03/seo-sem-y-social-media-haz-que-tu-marca-destaque/
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 15 d’abril 2010. http://www.calderasybiomasa.com/blog/greenpeace-pide-a-los-
accionistas-y-dirigentes-de-nestle-que-no-compren-aceite-de-palma/  (en el 
transcurs de la investigació la web ha deixat de funcionar) 

 15 d’abril 2010. 
http://www.informador.com.mx/tecnologia/2010/194333/6/greenpeace-exige-el-
fin-de-la-destruccion-de-los-bosques-de-indonesia.htm (localització: 
Guadalajara, Mèxic)  
 

 
Després de destriar 29 webs, la mostra a analitzar queda de la següent manera: 
 
 Les entrades marcades amb color blau són el vídeo viral. 
 Les entrades marcades amb color verd són molt breus.   
 Les entrades marcades amb color rosa no fa una crítica directa contra Nestlé.   
 Les entrades marcades amb color taronja són aquelles no relacionades 

directament amb la problemàtica.  
 La resta d’entrades són noticies sobre el tema, afecten també a la reputació de 

Nestlé. 

http://www.calderasybiomasa.com/blog/greenpeace-pide-a-los-accionistas-y-dirigentes-de-nestle-que-no-compren-aceite-de-palma/
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http://www.informador.com.mx/tecnologia/2010/194333/6/greenpeace-exige-el-fin-de-la-destruccion-de-los-bosques-de-indonesia.htm


DATA WEB AUTOR IDIOMA CONTINGUT PAÍS ALTRES

17/03/2010

http://www.greenpeace.org/

espana/es/Multimedia/Video

s1/Kit-Kat-El-chocolate-

crujiente-que-destruye-los-

bosques-/ greenpeace castellà vídeo viral ESPANYA

18/03/2010

http://blog.nohaytiempoquep

erder.org/2010/03/tomate-

un-respiro-rechaza-un-kit-

kat.html Jesús Manzano castellà

notícia (7 

paràgrafs + 

vídeo viral) ESPANYA blog

18/03/2010

http://jaumesatorra.wordpres

s.com/2010/03/18/nestle-

bloquea-en-youtube-un-video-

que-relaciona-su-kit-kat-con-

la-deforestacion-en-

indonesia/ Jaume Satorra castellà

notícia (9 

paràgrafs 

+links) ESPANYA blog

18/03/2010

http://cocina.facilisimo.com/f

oros/cocina/el-video-que-

nestle-no-quiere-queveas_

591349.html#

cocina 

facilísimo castellà vídeo viral ESPANYA blog

18/03/2010

http://www.labroma.org/blog

/2010/03/18/el-video-que-

nestle-no-quiere-que-veas/ Olga Berrios castellà vídeo viral ESPANYA blog

18/03/2010

http://www.iarca.net/post-

3629/ Arca castellà vídeo viral ESPANYA

blog associació 

recursos 

naturals 

Cantàbria

18/03/2010

http://www.asturiasverde.co

m/2010/marzo/01875greenp

eace.htm

Antonio 

Rodríguez castellà

notícia (7 

paràgrafs + 

vídeo viral) ESPANYA

mitjà alternatiu 

d'Astúries i 

blogs

18/03/2010

http://elventano.blogspot.co

m.es/2010/03/los-

orangutanes-no-les-gusta-el-

kit-kat.html Qaesar castellà vídeo viral ESPANYA

18/03/2010

https://greenpeaceblong.wor

dpress.com/2010/03/18/el-

video-que-nestle-no-quiere-

que-veas/

Miguel Ángel 

Soto castellà

notícia (8 

paràgrafs + 

vídeo viral) ESPANYA

18/03/2010

http://lacomunidad.elpais.co

m/sonypozo/2010/3/18/no-

consumir-chocolates-nestle-

porque-destruye-selvas-de The Save Life castellà

vídeo viral + 

fotografia ESPANYA
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18/03/2010

http://www.nosolosporting.c

om/2010/03/greenpeace-

contra-el-kitkat-de-

nestle.html Nosolosporting castellà vídeo viral ESPANYA

18/03/2010

http://www.greenpeace.org/

espana/es/news/2010/Nove

mber/100318-02/ Greenpeace castellà

notícia (7 

paràgrafs + 

links ESPANYA

18/03/2010

http://www.cronicanorte.es/g

reenpeace-nestle-destruccion-

selvas-indonesia-video/5253 Crònica Norte castellà

notícia (7 

paràgrafs+ 

vídeo viral+ 

fotografies) ESPANYA

publicació multi-

suport: web + 

paper + app + 

social media + 

…

18/03/2010

http://ecodiario.eleconomista

.es/interstitial/volver/Nuezoct

13/internacional/noticias/199

2553/03/10/Aceitede-

palma-Nestle-abandona-

fabricante-acusado-por-

Greenpeace.html El economista castellà

notícia (4 

paràgrafs) ESPANYA

molt fluix //  no 

crítica

18/03/2010

http://www.marketingdirecto

.com/actualidad/anunciantes/

nestle-deja-a-un-proveedor-

tras-un-ataque-viral-de-

greenpeace/

Marketing 

Directo castellà

breu + 

vídeo + 

fotografia ESPANYA

portal de 

marketing, 

publicitat i 

mitjans amb 15 

anys 

experiència

18/03/2010

http://www.veoverde.com/2

010/03/el-kit-kat-de-nestle-el-

aceite-de-palma-y-los-

orangutanes/ Veo Verde castellà

notícia (5 

paràgrafs + 

vídeo viral+ 

links) ESPANYA

19/03/2010

http://derpolingano.blogspot.

com.es/2010/03/rapido-

pasalo-tus-colegas.html Manuel castellà vídeo ESPANYA

19/03/2010

http://www.pajareo.com/581

6-nestle-cambia-de-

proveedor-de-aceite-de-

palma-tras-informe-de-

greenpeace/#.U05N-FV_uwp Ender castellà

notícia (6 

paràgrafs + 

fotografia+ 

vídeo+ 

links) ESPANYA
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19/03/2010

http://vidasana.org/noticias-

vidasana/nestle-bloquea-un-

video-que-relaciona-su-

chocolatina-kit-kat-con-la-

deforestacion- M. Preto castellà

notícia (8 

paràgrafs + 

links) ESPANYA

associació que 

es dedica a 

promoure 

l'agricultura 

biològica i 

l'alimentació 

sana com a 

base per una 

societat més 

justa i 

respectuosa 

amb el medi 

19/03/2010

http://www.markarina.com/l

a-rsc-en-tiempos-de-internet-

el-caso-de-greenpeace-y-

kitkat/

Javier 

Guardiola castellà

breu + 

vídeo ESPANYA

blog de 

marketing

20/03/2010

http://periodismohumano.co

m/economia/nestle-resbala-

con-el-aceite-de-palma.html

Juan Luis 

Sánchez castellà

notícia+ 

vídeo+ 

fotografia+ 

mapa 

interactiu+ 

destacat ESPANYA

bastant 

complert

21/03/2010

http://www.communitymana

gervalencia.com/facebook-y-

la-reputacion-online/ María Martínez castellà

notícia (5 

paràgrafs) ESPANYA

blog de 

community 

manager, breu 

però 

interessant

21/03/2010

http://www.theinquirer.es/20

10/03/21/nestle-y-el-lado-

negativo-de-facebook.html

Jesús 

Maturana castellà

notícia (4 

paràgrafs) ESPANYA

poca 

informació

22/03/2010

http://blog.zoomlabs.es/2010

/03/%C2%BFcomo-evaluar-los-

comentarios-sobre-ti-en-la-

red/ Alodia Isidro castellà

notícia (6 

paràgrafs + 

diagrama+ 

vídeo) ESPANYA

Nestlé al centre 

per explicar les 

recomana-cions 

generals en 

aquestes 

situacions

22/03/2010

http://www.wikinoticia.com/

cat/mon-i-

economia/marketing/93000-

greenpeace-converteix-els-

social-mitjana-en-un-malson-

per-nestle

Jose Antonio 

Gallego català

notícia + 

fotografia ESPANYA

sistema que 

adapta notícies 

d'altres idiomes 

al català i 

valencià

22/03/2010

http://brandsandtrends.blogs

pot.com.es/2010/03/neste-la-

lia-en-facebook-con-kit-

kat.html María Ibáñez castellà

notícia (7 

paràgrafs + 

fotografies) ESPANYA

blogger sobre 

marques 
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22/03/2010

http://www.elrincondelpublic

ista.com/2010_03_01_archiv

e.html Javier López castellà breu ESPANYA

poca 

informació

22/03/2010

http://www.internetadvantag

e.es/blog/marketing-social/el-

caso-nestle-otro-fracaso-

relaciones-publicas-en-redes-

sociales/

Internet 

Advantage castellà

notícia (12 

paràgrafs+ 

fotografies) ESPANYA

explica origen, 

crisi i 

conclusions

22/03/2010

http://www.territoriocreativo

.es/etc/2010/03/greenpeace-

convierte-los-social-media-en-

una-pesadilla-para-

nestle.html

Jose Antonio 

Gallego castellà

notícia + 

fotografia 

(bona 

explicació) ESPANYA

mateixa que la 

de wikinoticia 

en català

22/03/2010

http://www.veoverde.com/2

010/03/el-kit-kat-trae-

problemas-a-nestle/

Nicolás 

Sánchez castellà

breu + 

vídeo + links ESPANYA

2a noticia del 

tema al mateix 

web

22/03/2010

http://www.compromisorse.c

om/acciones-

rse/2010/03/22/facebook-se-

convierte-en-una-autentica-

pesadilla-para-la-imagen-de-

nestle/

Compro-  miso 

RSE castellà breu ESPANYA

22/03/2010

http://jaimeporta.wordpress.

com/2010/03/22/nestle-en-la-

red-social/ Jaime Porta castellà

notícia (12 

paràgrafs) + 

captures de 

pantalla ESPANYA

22/03/2010

http://anitapatatafrita.blogsp

ot.com.es/2010/03/te-tomas-

un-monito.html Ana Lozano castellà

breu + 

vídeo + 

fotografies ESPANYA

Parla més de 

Greenpeace 

que de Nestlé

22/03/2010

http://www.nadirchacin.com/

2010/03/22/kit-kat-el-

chocolate-crujiente-que-

destruye-los-bosques/ Nadín Chacín castellà breu i vídeo ESPANYA

22/03/2010

http://decotaku.blogspot.com

.es/2010/03/bueno-malo-

peor-medio-ambiente.html Jorge Sánchez castellà

mini opinió 

separa: 

bueno, 

malo, peor ESPANYA

no aporta 

massa

22/03/2010

http://www.yorokobu.es/el-

dolor-de-cabeza-de-nestle-en-

facebook/ Markus Hurst castellà

notícia (7 

paràgrafs + 

vídeo+ 

fotografies) ESPANYA

compara amb 

vídeo viral de 

Hitler
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23/03/2010

http://www.marketingdirecto

.com/actualidad/social-media-

marketing/aluvion-criticas-

contra-nestle-facebook/

Social Media 

Marketing castellà

notícia (5 

paràgrafs + 

vídeo) ESPANYA

23/03/2010

http://alt1040.com/2010/03/

nestle-como-no-llevar-una-

crisis-de-medios-sociales Hipertextual castellà

notícia (4 

paràgrafs)+ 

captura + 

cita directa ESPANYA

23/03/2010

http://www.marketinghuman

itario.com/2010/03/greenpea

ce-david-vs-nestle-goliat.html Jose Manuel castellà

notícia (12 

paràgrafs) ESPANYA

ho explica a 

través de Goliat 

i David

23/03/2010

http://marketing.blogs.ie.edu

/archives/2010/03/marca-

corporativa-si-paraguas-

no.php Carmen Abril castellà

notícia (9 

paràgrafs) ESPANYA

No critica sinó 

que dóna 

suport a Nestlé 

(no parla del Kit-

kat)

23/03/2010

http://leadmarketing.es/caso-

social-media-nestle/

Víctor 

Hernández 

Marruedo castellà

notícia (4 

paràgrafs) ESPANYA

23/03/2010

http://leadmarketing.es/caso

s-estudio-social-media-vichy-

nestle/

Víctor 

Hernández 

Marruedo castellà menció ESPANYA

cita el cas, 

explicació a 

l'anterior

23/03/2010

http://zumodemarketing.com

/greenpeace-nestle-killer/ C. Palacios castellà vídeo ESPANYA

24/03/2010

http://www.milimetricmkt.co

m/2010/03/marketing-y-

movimientos-sociales-

greenpeace/

Georgina 

Dalmau castellà

notícia (5 

paràgrafs 

breus + 

vídeo) ESPANYA

24/03/2010

http://blog.oscarcoca.com/in

dex.php/la-dualidad-de-las-

redes-sociales Òscar Coca castellà

notícia (6 

paràgrafs) ESPANYA

24/03/2010

http://mariadeandres.blogspo

t.com.es/2010/03/nestle-

contra-el-orangutan-errores-

y.html

María de 

Andrés castellà

notícia (15 

paràgrafs + 

video) ESPANYA

24/03/2010

http://www.marketingnews.e

s/internacional/noticia/10470

04028505/otra-cara-redes-

sociales-crisis-nestle-

facebook.1.html

Marketing 

News castellà

notícia (6 

paràgrafs) ESPANYA
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24/03/2010

http://www.chivuco.com/201

0_03_24_archive.html Javier Gómez castellà

notícia (12 

paràgrafs + 

links+ vídeo 

+ 

fotografies) ESPANYA

24/03/2010

http://www.radiocable.com/f

acebook-nestle876.html

Fernando 

Berlín castellà

notícia (6 

paràgrafs + 

vídeo+ 

fotografia) ESPANYA

24/03/2010

http://greenpeace.periodism

ohumano.com/tag/gorilas/

Miguel Ángel 

Soto y Nadia 

González castellà

notícia (6 

paràgrafs) ESPANYA

24/03/2010

http://iturjc.blogspot.com.es/

2010/03/nestle-greenpeace-

los-orangutanes-y-los.html Francisco V.A. castellà

notícia (8 

paràgrafs + 

video + 

fotografies) ESPANYA

25/03/2010

http://www.margallo.org/kit-

kat-el-chocolate-crujiente-que-

destruye-los-bosques/

Ecologiestes en 

acció Elx castellà vídeo ESPANYA

Pàgina en 

català, notícia 

en castellà

25/03/2010

http://mrpessimist.wordpress

.com/2010/03/25/cinco-

cagadas-de-comunicacion-

para-una-semana-

prevacacional/ Carlos Molina castellà mini opinió ESPANYA

llista d'errors 

comunicacional

s on s'inclou 

Nestlé

25/03/2010

http://www.revistaelobserva

dor.com/sociedad/3486-el-

intento-de-censura-de-nestle-

a-greenpeace-por-haber-

criticado-la-forma-de-

elaboracion-de-sus-productos-

le-sale-a-la-multinacional-

suiza-por-la-culata-y-dispara-

las-criticas-de-miles-de-

consumidores

Revista El 

Observador castellà

notícia (6 

paràgrafs + 

vídeo + 

links) ESPANYA

Revista de 

cultures 

urbanes

25/03/2010

http://www.enfoca.es/2010/

03/necesitas-un-respiro-kit-

kat.html

"Sólo quien 

ama vuela" castellà vídeo ESPANYA

25/03/2010

http://blog.rtve.es/vueltayvu

elta/2010/03/la-vaca-y-el-

kitkat.html Natalia Martín castellà

breu + 

vídeo ESPANYA

26/03/2010

http://news.omexpo.com/20

10/03/greenpeace-contra-

nestle-%C2%BFel-fin-justifica-

los-medios-1701/

font: 

Marketing 

Directo castellà

notícia (6 

paràgrafs) ESPANYA

agregador de 

continguts
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26/03/2010

http://www.greenpeace.org/

espana/es/news/2010/Nove

mber/100325-07/ greenpeace castellà

notícia (7 

paràgrafs + 

notes a peu 

+ fotografia) ESPANYA

Catalogat com 

reportatge 

(mini!)

26/03/2010

https://greenpeaceblong.wor

dpress.com/2010/03/26/%E2

%80%9Cdale-un-

respiro%E2%80%9D-a-las-

selvas-tropicales-

%C2%A1llama-a-nestle/

Miguel Ángel 

Soto y Nadia 

González, 

Greenpeace castellà

notícia (6 

paràgrafs) ESPANYA

Blog de 

Greenpeace

26/03/2010

http://www.diarioresponsabl

e.com/empresas/noticias/107

30-inestle-victima-o-

victimario.html Piedad Rojas castellà

notícia (5 

paràgrafs) ESPANYA Diari (breu)

26/03/2010

http://www.greenpeace.org/

espana/es/Blog/dale-un-

respiro-a-las-selvas-

tropicalesllama-/blog/28865/

Miguel Ángel 

Soto y Nadia 

González, 

Greenpeace castellà

notícia (6 

paràgrafs) ESPANYA

Web de 

greenpeace. 

Mateixa noticia 

que al blog.

26/03/2010

http://jarutaco.lacoctelera.ne

t/post/2010/03/26/llama-

nestle Jarutaco castellà vídeo viral ESPANYA campanya viral

26/03/2010

http://www.marketingdirecto

.com/actualidad/anunciantes/

greenpeace-contra-nestle-fin-

justifica-medios/

Marketing 

Directo castellà

notícia (6 

paràgrafs+ 

vídeo viral) ESPANYA

28/03/2010

http://dinerodesdetuordenad

or.blogspot.com.es/2010/03/

nestle-y-la-destruccion-de-las-

selvas.html castellà molt breu ESPANYA

campanya viral, 

ciberacció

28/03/2010

http://www.migueldelfresno.

com/2010/03/reputacion-

online-nestle-kitkat.html

Miguel del 

Fresno castellà

vídeo+ 

fotografies ESPANYA

"cronologia 

amb fotos"

28/03/2010

http://www.diarioresponsabl

e.com/component/content/a

rticle/67-opinion/10747-los-

limites-de-la-denuncia.html

Paloma 

Lemonche castellà

notícia (14 

paràgrafs) ESPANYA

Li dóna la volta 

a la truita, 

crítica de la 

forma de 

protesta 

29/03/2010

http://eladerezo.hola.com/ot

ros/greenpeace-y-nestle-

guerra-abierta-en-

facebook.html Aderezo castellà

notícia(15 

paràgrafs + 

vídeo viral+ 

fotos) ESPANYA

blog de cuina, 

notícia 

completa
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29/03/2010

http://www.estrategicamente

.es/2010/03/nestle-kit-kat-y-

la-gestion-de-crisis/ Écran castellà

notícia (9 

paràgrafs) ESPANYA

blog de 

l'empresa Écran 

d'estratègia 

corporativa i 

marques 

29/03/2010

http://comunicacionencambi

o.com/la-crisis-de-nestle-en-

facebook/ Araceli Castelló castellà

notícia (5 

paràgrafs) ESPANYA

Tret de 

puromarketing.

com

29/03/2010

http://www.territoriocreativo

.es/etc/2010/03/greenpeace-

vs-nestle-entrevista-a-los-

responsables-de-la-campana-

en-espana.html

Jose Antonio 

Gallego castellà

Entrevista 

(8 pregun-

tes) ESPANYA

entrevista amb 

Miguel Angel 

Soto, 

responsable de 

la campanya de 

boscos a 

Greenpeace 

Espanya

29/03/2010

http://www.siliconnews.es/2

010/03/29/es-nestle-ultima-

victima-efecto-barbra-

streisand/ Raquel C. Pico castellà

Notícia   (9 

paràgrafs) ESPANYA

Mitjà 

comunicació 

30/03/2010

http://www.agencia-de-

publicidad.es/blog/kit-kat-

killer/ Lara castellà

mini 

opinió// 

blog 

especialit-

zat ESPANYA

no aporta gran 

cosa, només 

serveix per 

augmentar la 

campanya viral. 

30/03/2010

http://comtugourmets.blogsp

ot.com.es/2010/03/campana-

para-salvar-los-

orangutanes.html Dj Jou castellà mini opinió ESPANYA

campanya viral, 

et recomanen 

boicotejar

30/03/2010

http://www.cuentamelared.c

om/fiasco-nestle-facebook/ Laura Casals castellà

notícia (5 

paràgrafs + 

vídeo viral+ 

fotografia) ESPANYA

30/03/2010

http://www.elblogalternativo.

com/2010/03/30/kit-kat-de-

nestle-el-aceite-de-palma-la-

deforestacion-los-

orangutanes-y-el-poder-de-

los-cibernautas-conscientes/ Can-Men castellà

notícia (20 

paràgrafs+ 

vídeos + 

fotografia) ESPANYA

Cronologia i 

"moraleja", 

profunditza en 

la problemà-

tica.

30/03/2010

http://paqquita.blogspot.com

.es/search?q=kitkat caminante castellà

notícia (blog 

genèric) ESPANYA

Notícia mal 

redactada, 

caotica, no 

bona presència 

http://www.estrategicamente.es/2010/03/nestle-kit-kat-y-la-gestion-de-crisis/
http://www.estrategicamente.es/2010/03/nestle-kit-kat-y-la-gestion-de-crisis/
http://www.estrategicamente.es/2010/03/nestle-kit-kat-y-la-gestion-de-crisis/
http://comunicacionencambio.com/la-crisis-de-nestle-en-facebook/
http://comunicacionencambio.com/la-crisis-de-nestle-en-facebook/
http://comunicacionencambio.com/la-crisis-de-nestle-en-facebook/
http://www.territoriocreativo.es/etc/2010/03/greenpeace-vs-nestle-entrevista-a-los-responsables-de-la-campana-en-espana.html
http://www.territoriocreativo.es/etc/2010/03/greenpeace-vs-nestle-entrevista-a-los-responsables-de-la-campana-en-espana.html
http://www.territoriocreativo.es/etc/2010/03/greenpeace-vs-nestle-entrevista-a-los-responsables-de-la-campana-en-espana.html
http://www.territoriocreativo.es/etc/2010/03/greenpeace-vs-nestle-entrevista-a-los-responsables-de-la-campana-en-espana.html
http://www.territoriocreativo.es/etc/2010/03/greenpeace-vs-nestle-entrevista-a-los-responsables-de-la-campana-en-espana.html
http://www.siliconnews.es/2010/03/29/es-nestle-ultima-victima-efecto-barbra-streisand/
http://www.siliconnews.es/2010/03/29/es-nestle-ultima-victima-efecto-barbra-streisand/
http://www.siliconnews.es/2010/03/29/es-nestle-ultima-victima-efecto-barbra-streisand/
http://www.siliconnews.es/2010/03/29/es-nestle-ultima-victima-efecto-barbra-streisand/
http://www.agencia-de-publicidad.es/blog/kit-kat-killer/
http://www.agencia-de-publicidad.es/blog/kit-kat-killer/
http://www.agencia-de-publicidad.es/blog/kit-kat-killer/
http://comtugourmets.blogspot.com.es/2010/03/campana-para-salvar-los-orangutanes.html
http://comtugourmets.blogspot.com.es/2010/03/campana-para-salvar-los-orangutanes.html
http://comtugourmets.blogspot.com.es/2010/03/campana-para-salvar-los-orangutanes.html
http://comtugourmets.blogspot.com.es/2010/03/campana-para-salvar-los-orangutanes.html
http://www.cuentamelared.com/fiasco-nestle-facebook/
http://www.cuentamelared.com/fiasco-nestle-facebook/
http://www.elblogalternativo.com/2010/03/30/kit-kat-de-nestle-el-aceite-de-palma-la-deforestacion-los-orangutanes-y-el-poder-de-los-cibernautas-conscientes/
http://www.elblogalternativo.com/2010/03/30/kit-kat-de-nestle-el-aceite-de-palma-la-deforestacion-los-orangutanes-y-el-poder-de-los-cibernautas-conscientes/
http://www.elblogalternativo.com/2010/03/30/kit-kat-de-nestle-el-aceite-de-palma-la-deforestacion-los-orangutanes-y-el-poder-de-los-cibernautas-conscientes/
http://www.elblogalternativo.com/2010/03/30/kit-kat-de-nestle-el-aceite-de-palma-la-deforestacion-los-orangutanes-y-el-poder-de-los-cibernautas-conscientes/
http://www.elblogalternativo.com/2010/03/30/kit-kat-de-nestle-el-aceite-de-palma-la-deforestacion-los-orangutanes-y-el-poder-de-los-cibernautas-conscientes/
http://www.elblogalternativo.com/2010/03/30/kit-kat-de-nestle-el-aceite-de-palma-la-deforestacion-los-orangutanes-y-el-poder-de-los-cibernautas-conscientes/
http://paqquita.blogspot.com.es/search?q=kitkat
http://paqquita.blogspot.com.es/search?q=kitkat


30/03/2010

http://www.emprendemania.

com/2010/03/redes-sociales-

british-airways-vs.html Javier Navarro castellà

notícia (3 

paràgrafs) ESPANYA

comparació de 

British Airways 

amb Nestlé

30/03/2010

http://alejandrodominguez.n

et/2010/03/30/tiene-usted-

una-llamada-es-menganito-de-

greenpeace/

Alejandro 

Domínguez castellà

notícia (10 

paràgrafs + 

vídeo)

ESPANYA 

(localit-zació 

no clara)

01/04/2010

http://decotaku.blogspot.com

.es/2010/04/medio-ambiente-

agua-y-materias-primas.html Jorge Sánchez castellà

1 paràgraf 

directe i 

després 

sobre 

Nestlé i 

altres i 

l'aigua. ESPANYA

Parla d'un 

documental 

sobre aigua i 

grans empreses 

que en roben i 

en un paràgraf 

aprofita per fer 

un incís sobre 

Nestlé

02/04/2010

http://elaguacateazul.blogspo

t.com.es/2010/04/porque-no-

consumimos-productos-

nestle.html

El aguacate 

azul castellà

notícia 

llarga amb 

enllaços i 

llistat de 

marques 

que formen 

Nestlé per 

sumar-te al 

boicot ESPANYA

Parla de 

diferents 

boicots a Nestlé 

en contra, no 

directament en 

relació a kitkat 

sinó de forma 

general 

05/04/2010

http://www.sevillalanuevaho

y.es/kit-kat-el-chocolate-que-

destruye-arboles-vt674.html Sergio castellà

Breu (3 

paràgrafs i 

vídeo viral) ESPANYA

Blog on la 

informació 

l'escriuen els 

ciutadans

06/04/2010

http://www.pagina2.com.es/

nestle-comete-un-grave-error-

en-las-redes-sociales-al-ser-

atacada-por-greenpeace/ Fred Bosch castellà

notícia (6 

paràgrafs + 

vídeo viral) ESPANYA

Blog 

especialitzat, 

parla del mal 

que pot patir 

una marca que 

no està 

acostumada  a 

dialogar amb 

els seus clients.

06/04/2010

http://www.universalpet.es/g

reenpeace-contra-nestle/ Miriam castellà

notícia (7 

paràgrafs + 

links + vídeo 

viral)

ESPANYA      

(localit-zació  

a Twitter)

Blog sobre 

animals on 

també hi ha 

notícies, no 

especialitzat
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07/04/2010

http://www.marketingdirecto

.com/actualidad/anunciantes/

unilever-lanza-una-campana-

sobre-el-aceite-de-palma-tras-

el-viral-de-greenpeace/

Marketing 

Directo castellà

breu (3 

paràgrafs) ESPANYA

La notícia tracta 

sobre Uniliever 

però nombren 

a Nestlé i l'oli 

de palma

08/04/2010

http://www.ecologiaverde.co

m/greenpeace-inicia-una-

campana-contra-nestle/

Ecología Verde 

(Pardina) castellà

notícia (4 

paràgrafs) ESPANYA

No tant una 

crítica cap a 

Nestlé sinó més 

cap a SinarMas

09/04/2010

http://www.sonesu.com/201

0/04/publicidad-impactante-

sobre-grandes-causas-

sociales/ Susana Heredia castellà

breu + 

vídeo viral ESPANYA

10/04/2010

http://decotaku.blogspot.com

.es/2010/04/diga-primeras-

marcas-para-oligopolio.html Jorge Sánchez castellà

notícia 

(llarga, però 

d'interés 

paraules 

concretes) ESPANYA

Primeres 

marques i 

oligopolis on es 

parla de Nestlé 

i l'oli

11/04/2010

http://cristinaaced.com/blog/

2010/04/11/crisis-de-

reputacion-digital-nestle-o-

como-aprovechar-la-web-2-0-

como-medio-de-denuncia-

greenpeace/ Cristina Aced castellà

Notícia (6 

paràgrafs + 

vídeo viral + 

vídeo d'un 

expert + 

links) ESPANYA

Marquen a 

Nestlé com un 

bon exemple 

del que no es 

pot fer. 

11/04/2010

http://www.belt.es/expertos/

home2_experto.asp?id=5036 Belt Ibérica castellà

notícia (7 

paràgrafs + 

vídeo viral) ESPANYA

 No crítica a 

Nestlé 

directament, 

també mostra 

les bones 

pràctiques 

(copiat de la 

posterior).

11/04/2010

http://originalcommunityman

ager.com/2010/04/11/el-

video-que-arruino-la-imagen-

de-nestle-en-los-social-

media/

Grupo 

Reputación 

Corporativa castellà

notícia (7 

paràgrafs + 

vídeo viral+ 

fotografies) ESPANYA

no crítica 

directa, bones 

pràctiques 

també

12/04/2010

http://www.prestigiaonline.c

om/blog/2010/04/12/nestle-y-

los-social-media-de-los-

errores-%C2%BFse-aprende/ Verónica Aimar castellà

notícia (8 

paràgrafs) ESPANYA
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12/04/2010

http://alexrayon.wordpress.c

om/2010/04/12/%C2%BFy-

que-pasa-con-los-

biocombustibles/ Alex Rayón castellà

notícia 

(llarga, uns 

20 

paràgrafs) ESPANYA

Parla dels 

biocombus-

tibles i afegeix 

un vídeo sobre 

això.

12/04/2010

http://alexrayon.es/2010/04/

12/%C2%BFy-que-pasa-con-

los-biocombustibles/ Alex Rayón castellà

notícia 

(llarga, uns 

20 

paràgrafs) ESPANYA

Parla de 

biocombus-

tibles i afegeix 

un vídeo sobre 

això.// Mateixa 

notícia que 

anterior

13/04/2010

http://www.espaciocomercioj

usto.org/index.php?option=c

om_content&view=article&id

=113%3Akit-kat-el-chocolate-

crujiente-que-destruye-los-

bosques-icertificado-comercio-

justo&catid=20%3Asello-

fairtrade-

flo&Itemid=21&lang=es

Espacio 

Comercio Justo castellà

breu + 

vídeo viral ESPANYA

Primer paràgraf 

propi i els dos 

últims del 

comunicat de 

Greenpeace. 

13/04/2010

http://paraeldesarrollo.wordp

ress.com/2010/04/13/greenp

eace-contra-el-kit-kat-de-

nestle/ Elena Randa castellà

notícia ( 3 

paràgrafs + 

destacat + 

vídeo viral) ESPANYA

15/04/2010

http://www.greenpeace.org/

espana/es/news/2010/Nove

mber/100415/ Greenpeace castellà

notícia (9 

paràgrafs + 

fotografies 

amb 

destacats + 

notes de 

l'editor ESPANYA

16/04/2010

http://news.soliclima.com/no

ticias/biosfera/greenpeace-

exige-a-nestle-cesar-en-la-

destruccion-de-la-selva-

indonesia SoliClima castellà

notícia (10 

paràgrafs) ESPANYA

http://alexrayon.wordpress.com/2010/04/12/%C2%BFy-que-pasa-con-los-biocombustibles/
http://alexrayon.wordpress.com/2010/04/12/%C2%BFy-que-pasa-con-los-biocombustibles/
http://alexrayon.wordpress.com/2010/04/12/%C2%BFy-que-pasa-con-los-biocombustibles/
http://alexrayon.wordpress.com/2010/04/12/%C2%BFy-que-pasa-con-los-biocombustibles/
http://alexrayon.es/2010/04/12/%C2%BFy-que-pasa-con-los-biocombustibles/
http://alexrayon.es/2010/04/12/%C2%BFy-que-pasa-con-los-biocombustibles/
http://alexrayon.es/2010/04/12/%C2%BFy-que-pasa-con-los-biocombustibles/
http://www.espaciocomerciojusto.org/index.php?option=com_content&view=article&id=113%3Akit-kat-el-chocolate-crujiente-que-destruye-los-bosques-icertificado-comercio-justo&catid=20%3Asello-fairtrade-flo&Itemid=21&lang=es
http://www.espaciocomerciojusto.org/index.php?option=com_content&view=article&id=113%3Akit-kat-el-chocolate-crujiente-que-destruye-los-bosques-icertificado-comercio-justo&catid=20%3Asello-fairtrade-flo&Itemid=21&lang=es
http://www.espaciocomerciojusto.org/index.php?option=com_content&view=article&id=113%3Akit-kat-el-chocolate-crujiente-que-destruye-los-bosques-icertificado-comercio-justo&catid=20%3Asello-fairtrade-flo&Itemid=21&lang=es
http://www.espaciocomerciojusto.org/index.php?option=com_content&view=article&id=113%3Akit-kat-el-chocolate-crujiente-que-destruye-los-bosques-icertificado-comercio-justo&catid=20%3Asello-fairtrade-flo&Itemid=21&lang=es
http://www.espaciocomerciojusto.org/index.php?option=com_content&view=article&id=113%3Akit-kat-el-chocolate-crujiente-que-destruye-los-bosques-icertificado-comercio-justo&catid=20%3Asello-fairtrade-flo&Itemid=21&lang=es
http://www.espaciocomerciojusto.org/index.php?option=com_content&view=article&id=113%3Akit-kat-el-chocolate-crujiente-que-destruye-los-bosques-icertificado-comercio-justo&catid=20%3Asello-fairtrade-flo&Itemid=21&lang=es
http://www.espaciocomerciojusto.org/index.php?option=com_content&view=article&id=113%3Akit-kat-el-chocolate-crujiente-que-destruye-los-bosques-icertificado-comercio-justo&catid=20%3Asello-fairtrade-flo&Itemid=21&lang=es
http://www.espaciocomerciojusto.org/index.php?option=com_content&view=article&id=113%3Akit-kat-el-chocolate-crujiente-que-destruye-los-bosques-icertificado-comercio-justo&catid=20%3Asello-fairtrade-flo&Itemid=21&lang=es
http://www.espaciocomerciojusto.org/index.php?option=com_content&view=article&id=113%3Akit-kat-el-chocolate-crujiente-que-destruye-los-bosques-icertificado-comercio-justo&catid=20%3Asello-fairtrade-flo&Itemid=21&lang=es
http://paraeldesarrollo.wordpress.com/2010/04/13/greenpeace-contra-el-kit-kat-de-nestle/
http://paraeldesarrollo.wordpress.com/2010/04/13/greenpeace-contra-el-kit-kat-de-nestle/
http://paraeldesarrollo.wordpress.com/2010/04/13/greenpeace-contra-el-kit-kat-de-nestle/
http://paraeldesarrollo.wordpress.com/2010/04/13/greenpeace-contra-el-kit-kat-de-nestle/
http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2010/November/100415/
http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2010/November/100415/
http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2010/November/100415/
http://news.soliclima.com/noticias/biosfera/greenpeace-exige-a-nestle-cesar-en-la-destruccion-de-la-selva-indonesia
http://news.soliclima.com/noticias/biosfera/greenpeace-exige-a-nestle-cesar-en-la-destruccion-de-la-selva-indonesia
http://news.soliclima.com/noticias/biosfera/greenpeace-exige-a-nestle-cesar-en-la-destruccion-de-la-selva-indonesia
http://news.soliclima.com/noticias/biosfera/greenpeace-exige-a-nestle-cesar-en-la-destruccion-de-la-selva-indonesia
http://news.soliclima.com/noticias/biosfera/greenpeace-exige-a-nestle-cesar-en-la-destruccion-de-la-selva-indonesia

	Títol_0_0: Tractament mediàtic del cas Kit Kat de Nestlé en els mitjans espanyols (març . abril 2010)
	Autor_0_0: Laura Martín Valverde
	Professor tutor_0_0: Daniel Tena Parera
	Grau_0_0: Periodisme
	Data_0_0: 30/05/2014
	Títol 2_0_0: Tractament mediàtic del cas Kit Kat de Nestlé en els mitjans espanyols (març . abril 2010)
	Autor2_0_0: Laura Martín Valverde
	Tutor 2_0_0: Daniel Tena Parera
	Any_0_0: 2014
	Titulació 2_0_0: Periodisme
	Paraules clau Català_0_0: Crisi comunicativa, Nestlé, anàlisi de contingut, oli de palma
	Paraules Clau Castellà_0_0: Crisis comunicativa, Nestlé, análisis de contenido, aceite de palma
	Paraules Clau Anglès_0_0: Crisis communication, Nestle, content analysis, palm oil
	Resum català_0_0: El 17 de març de 2010 Greenpeace va publicar la Huella del Crimen fent públics els tractes comercials entre Nestlé i Sinar Mas per l'obtenció d'oli de palma. En l'informe s'explicaven les pràctiques, no sostenibles i perjudicials pels animals i la vegetació de la zona, utilitzades per extreure l'oli de palma. Aquesta publicació va provocar un rebuig per part del públic, que va demanar a Nestlé que trenqués els pactes amb Sinar Mas d’immediat. El problema per Nestlé es va agreujar en no saber prevenir aquestes reaccions i no saber respondre adequadament als stakeholders. 
	REsum castellà_0_0: El 17 de marzo de 2010 Greenpeace publicó la Huella del Crimen haciendo públicos los tratos comerciales entre Nestlé i Sinar Mas para la obtención del aceite de palma. En el informe se explicaban las prácticas, no sostenibles y perjudiciales para los animales y la vegetación de la zona, utilizadas para extraer el aceite de palma. Esta piblicación provocó un rechazo por parte del público, que pidió a Nestlé que rompiera los tratos con Sinar Mas. El problema para Nestlé se agudizó en no saber prevenir estas reacciones y no saber responder adecuadamente a los stakeholders. 
	REsum anglès_0_0: Greence published on 17 March 2010 the Caught Red-Handed by public commercial dealings between Nestle and Sinar Mas about palm oil production. The report explained the practical, unsustainable and harmful to animals and vegetation of the area, used to extract palm oil. This publication led to a rejection by the public, who asked Nestlé to break agreements with Sinar Mas. The problem was aggravated because Nestle wasn't know how prevent these reactions and doesn't know how to respond appropriately to stakeholders.
	Nom i cognoms plagi_0_0: Laura Martín Valverde


