
Ussher, da Motorola: repercussão dos incidentes mostra que crise ainda não foi resolvida Balcão da empresa em loja

NÃO FOMOS RÁPIDO
A explosão de celulares da Motorola
mostra o despreparo das empresas
para agir durante crises de reputação

Camila Guimarães

D ESDE MARÇO, EXECUTIVOS E FUN-
cionários de todas as áreas da
subsidiária brasileira da Moto-
rola — do departamento jurí-

dico à central de atendimento ao cliente
— estão trabalhando mais e permanente-
mente mobilizados em uma única missão:
defender a imagem da empresa. Nos úl-
timos meses, a reputação da companhia
foi abalada por uma seqüência de sete ex-
plosões de seus aparelhos celulares, to-
dos em posse de usuários. Ainda não há
conclusão sobre a origem dos problemas.
Mas as conseqüências das explosões —
fotos de consumidores queimados, apa-
relhos esfacelados e a desconfiança gera-
da em usuários que fazem do celular qua-
se uma extensão do próprio corpo — fo-

ram avassaladoras. É a primeira vez que
a empresa, inventora do produto e líder
no mercado mundial, enfrenta uma situa-
ção como essa. Apesar de todo o esforço
empreendido, que incluiu a vinda de uma
equipe dos Estados Unidos para ajudar no
assunto, uma dura lição já foi aprendida
por Enrique Ussher, presidente da subsi-
diária brasileira: é preciso ter rapidez nas
primeiras horas da crise. Caso contrário,
a empresa pode ficar na situação de refém
da opinião pública. "Reconheço que as
informações sobre os perigos de usar ba-
teria pirata poderiam ter sido passadas
mais rapidamente", diz Ussher. "A men-
sagem demorou demais para sair daqui"

A autocrítica de Ussher está relaciona-
da à demora com que a Motorola se posi-

ONDE ELAS ERRARAM
Falhas que provocaram crises de
imagem em grandes empresas

• Falta de agilidade
Em 1998, a Schering levou duas
semanas para reconhecer que as pílulas
Microvlar tinham problema. O resultado
foi devastador para a empresa

• Eximir-se da responsabilidade
Acidentes com o Ford Explorer levaram
a montadora a acusar a Firestone de
fornecer pneus com defeito. Hoje
ambas são processadas pela morte
de 200 pessoas nos Estados Unidos

• Falta de transparência
A Mitsubishi foi obrigada a reconhecer
em 2004 que escondeu defeitos em
vários de seus carros. O resultado foi
um recall de 160 000 automóveis
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da Vivo, em São Paulo: um em cada três celulares em operação no Brasil é da Motorola

S O SUFICIENTE
cionou sobre o assunto. O primeiro caso
conhecido aconteceu em dezembro de
2004, em Neves Paulista, no interior de São
Paulo, quando a empregada doméstica Ma-
ria Isaura Nascimento se feriu com a ex-
plosão de um aparelho com cerca de seis
anos de uso. Na ocasião, a Motorola já es-
peculava que a explicação para a explosão
estava no uso de bateria pirata. O laudo
saiu em alguns meses e confirmou a hipó-
tese da empresa. A partir de então, consi-
derou-se o caso resolvido. Em julho ocor-
reu um novo incidente, e a Motorola, mais
uma vez, decidiu esperar o laudo técnico.
O problema é que a empresa foi atropela-
da por novas explosões, que começaram
em novembro e terminaram no início de
maio. Um dos proprietários argumentou
que seu aparelho era novo, e os acessórios,
originais — o que derrubava a tese inicial
da empresa. Diferentemente do primeiro
caso, a Motorola ainda não tem nenhum
laudo para comprovar que as novas explo-
sões também foram provocadas por aces-
sórios irregulares. Os comunicados oficiais
da empresa emitidos a cada explosão se

limitavam a dizer que o caso era "muito ra-
ro" e que se aguardava um laudo oficial
que averiguasse a originalidade dos pro-
dutos e sua forma de utilização. "Essa ima-
gem de celular que explode é o tipo de as-
sunto que se espalha muito rápido pelo bo-
ca-a-boca e pode prejudicar a reputação da
empresa", diz Fernando Jucá, da Troiano
Consultoria, especializada em marketing.

O caso da Motorola é um
exemplo de que a reputação
empresarial é um patrimônio
frágil, que pode ser danifica-
do em pouquíssimo tempo.
E impossível prever com
exatidão de onde virão as
ameaças à marca. E, quan-
do elas surgem, não há

Celular queimado:
laudo apontou
problemas na
bateria pirata

um manual de comporta-
mento a ser seguido. Mes-
mo os maiores especialis-
tas em crise de imagem re-
conhecem que as compa-
nhias mais preparadas para
lidar com problemas desse
tipo são aquelas que já tive-
ram de enfrentar situações
semelhantes no passado. A
Motorola estava no rol das
empresas inexperientes. A
Coca-Cola é um exemplo
de negócio escolado em cri-
ses de grandes proporções.
Há poucas semanas, a sub-
sidiária japonesa da empre-
sa recolheu 830 000 garra-
fas de refrigerantes após to-
mar conhecimento de que
uma delas — apenas uma
— foi encontrada com pó

de ferro. A operação levou
quatro dias e foi considera-
da modelar em gestão de
crise de imagem. Com es-
se episódio, a Coca demons-
trou ter aprendido com os
erros do passado. Na déca-
da de 90, a empresa igno-
rou reclamações de consu-

midores europeus que diziam ter passado
mal após tomar seu refrigerante. Em pou-
cas semanas, os casos se multiplicaram
em mercados como Bélgica, França e Ho-
landa, onde as autoridades sanitárias de-
terminaram o recolhimento do produto.
Só após a situação ter atingido níveis qua-

se incontroláveis. a Coca-Co-
la decidiu checar se havia al-
go de errado com a bebida.
E havia. A empresa tinha usa-
do um gás impróprio na fabri-
cação do refrigerante. Douglas

Ivester, então presidente da Co-
ca-Cola, foi obrigado a pedir

desculpas publicamente aos con-
sumidores europeus. Os aconteci-

mentos contribuíram para a queda
de Ivester pouco tempo rnais tarde.

Mas, se não existe fórmula perfei-
ta de como as empresas devem agir nes-

sa situação, sabe-se perfeitamente o que
não se deve fazer. Em alguns casos, ten-

tar convencer clientes, funcionários, mer-
cado e opinião pública de que a empresa é
inocente, valendo-se apenas de dados es-



tatístícos e explicações de quan-
to seu controle de qualidade é
rigoroso, é pura perda de tem-
po. Normalmente, a percepção
que fica é a de arrogância e pou-
ca atenção aos problemas dos
clientes. O caso já clássico é a
crise protagonizada há seis anos
por Ford e Firestone nos Esta-
dos Unidos. Os problemas co-
meçaram quando, em meados
de 2000, a TV americana mos-
trou um documentário revelan-
do que mais de 100 pessoas ha-
viam morrido em acidentes com
o utilitário esportivo Explorer,
fabricado pela Ford, com pneus
Firestone. O comportamento de
ambas foi primoroso no equí-
voco: a Ford culpou a Firesto-
ne. que culpou a Ford e os mo-
toristas. Nos meses seguintes,
órgãos do governo americano e
a opinião pública forcaram as
duas empresas a um recall que
custou mais de l bilhão de dó-
lares e pedidos de desculpas pú-
blicos às famílias das vítimas. O desgaste
em termos de imagem foi devastador. Ain-
da hoje, há pedidos de indenizações milio-
nárias na Justiça americana. "Formais tra-
dicionais e reconhecidas que sejam, as gran-
des marcas são vulneráveis a falhas de pro-
dutos ou a ameaças externas", afirma Su-
san Betts, diretora da consultoria de estra-
tégia de marcas Futurebrand.

A seqüência de explosões pega a Mo-
torola em sua melhor forma. Depois de per-

Masahiko Uotani, CEO da Coca-Cola no Japão: agilidade

der a liderança de mercado para a finlan-
desa Nokia, em meados de 2001. a fabri-
cante septuagenária, com sede nos Esta-
dos Unidos, voltou a ter prestígio no mun-
do inteiro. A razão foi o bem-sucedido lan-
çamento do modelo Razr, responsável ain-
da pela recuperação dos resultados finan-
ceiros. Em 2005. a Motorola faturou 37 bi-
lhões de dólares mundialmente. No Bra-
sil, a empresa também vive uma boa fase.
É líder no setor — um em cada três apare-

lhos de celular em operação é
da marca — e a que mais tem
lançado novos modelos. Segun-
do Ussher, as vendas ainda não
foram comprometidas pela su-
cessão de explosões de baterias.
Comparado com o mesmo pe-
ríodo do ano passado, o fatura-
mento cresceu 10% no último
mês. É cedo para saber ao cer-
to se os efeitos desse episódio
serão sentidos ou não nos ba-
lanços. Mas Ussher não subes-
tima os efeitos nocivos que o ca-
so ainda pode trazer para a em-
presa — uma postura cautelo-
sa, porém realista. "Se ainda se
fala nesse assunto é porque a si-
tuação não está resolvida", diz.

O Brasil é o único país on-
de a empresa registrou ocorrên-
cias dessa natureza com tanta
freqüência — o que reforça a
tese de que o uso de bateria pi-
rata seria responsável pelas ex-
plosões. No mercado brasilei-
ro, os celulares são usados por

um período muito maior do que a vida útil
projetada pelo fabricante (três anos, em
média) e acabam sendo abastecidos por
baterias do mercado informal. Mais bara-
tas, elas não possuem dispositivos de se-
gurança adequados. Outro argumento a fa-
vor da empresa é sua liderança de merca-
do, o que aumenta a possibilidade de pro-
blemas. Quem vende mais estatisticamen-
te corre mais riscos. Até agora, nenhum
concorrente da Motorola enfrentou crise
semelhante, apesar de um caso de explo-
são de um aparelho da Nokia em julho do
ano passado e de uma queixa de supera-
quecimento de um aparelho LG em abril.
Além disso, em pelo menos um dos casos
mais recentes que envolvem a marca líder,
testemunhas afirmam que nem sequer ha-
via um aparelho celular próximo da víti-
ma no momento do acidente, A Motorola
prepara agora uma campanha publicitária,
programada para junho, com o objetivo de

explicar os malefí-

Acidente com Ford
Explorer: briga
com a Firestone,
recall e prejuízo

cios do uso de bate-
ria pirata. A inicia-
tiva vai custar 5 mi-
lhões de reais. •
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