
Marcas da crise
A perda de participação no mercado e o desgaste de imagem são
reflexos dos imbróglios que dilapidam o maior patrimônio de uma empresa
CLÁUDIA BREDARIOLI

Ver uma marca associada
a termos como recuperação
judicial, desrespeito ao con-
sumidor, lista das companhias
que mais recebem reclamações
- entre outras tantas expres-

sões de demérito a algo defi-
nido à exaustão pelo mercado
como "o maior patrimônio da
empresa" - é uma situação
crítica quase sempre relaciona-
da a um desafio empresarial: a
administração de crises.

Se inseridas nesses cenários,
as companhias que atravessam
turbulências remam contra a
maré para manter longe dos
consumidores seus imbróglios
financeiros, jurídicos ou quais-
quer que sejam. Quando elas
conseguem alcançar a proeza
desse distanciamento atrelada
a um trabalho anterior de marca
bem conduzido, os prejuízos à
sua imagem costumam ser re-
duzidos, segundo os executivos
e especialistas na área.

É isso que tem sido cantado
aos quatro ventos pela Bombril,
por exemplo. Seu processo
de intervenção judicial, que já
dura dois anos, tirou das pra-
teleiras vários produtos líderes
de mercado. E, depois de três
anos longe da mídia, a empresa
voltou a investir e já começa a
recuperar a participação per-
dida nesse período. Conforme
conta a gerente de marketing,
Ana Jamile Rokang, no processo
de retomada dos investimentos
em propaganda — que teve
início em junho de 2005 —, o
primeiro produto a ser veicu-
lado foi Limpol, escolhido por
haver perdido tanto a lideran-
ça quanto a vice-liderança do
segmento de detergentes. Em
agosto, foi a vez de Mon Bijou,
que recuperou a segunda posi-
ção em participação no ramo de
amaciantes de roupas.

O próximo desafio, segundo
Ana Jamile, está em retomar a

Carneiro: "O consumidor quer ver os produtos nas prateleiras"

comunicação de Bombril. Isso
porque, ainda que tenha man-
tido a liderança no mercado, o
produto perdeu espaço para a
concorrência. De acordo com
a executiva, nesse caso ainda
houve outro agravante, já que o
preço da esponja de aço prati-
camente dobrou nas prateleiras
no fim de 2004, em uma decisão

tomada para compensar a redu-
ção de lucratividade.

"Fizemos muita pesquisa até
decidirmos pela volta do Garoto
Bombril e detectamos que as
consumidoras só sabem que o
Carlinhos Moreno não está mais
na TV. Não têm a percepção so-
bre a situação da empresa", diz,
prometendo que a próxima cam-

panha de Bombril vai surpreender.
"Queremos emocionar o Brasil."

CARTÕES
A Credicard também divide

com a Bombril essa intenção
de registrar bons resultados,
independentemente de perío-
dos turbulentos. Neste ano, a
empresa passa por uma cisão,
transferindo 50% dos clientes
para o Itaú e o restante para o
Citibank. Ambos adquiriram a
participação do Unibanco na
administradora de cartões no
fim de 2004. Ainda não está
definido qual dos controladores
- Citi ou Itaú — ficará com a

marca Credicard. Até a decisão,
os plásticos terão a marca Cre-
dicard ao lado do logo do banco
correspondente.

Nesse processo, até mesmo
os funcionários da companhia
foram divididos para atender às
duas instituições financeiras e
seus respectivos clientes, sepa-
radamente. Segundo Fernando
Chacon, vice-presidente de
marketing da Credicard, esse
episódio não deve interferir no
desempenho da marca, haja vista
o resultado de 2005. A empresa
divulgou que o exercício foi o
melhor de seus 35 anos, quando
foram movimentados cerca de
R$ 22 bilhões com os cartões,
27% a mais do que em 2004. O
volume de unidades saltou para
8 milhões, um avanço de 15%.



As primeiras ações necessárias, segundo especialistas
Uma das especialistas mais

reconhecidas sobre o assunto,
Allyson Stewart-Allen — fun-
dadora do International Mar-
keting Partners e parceira
do GMI Brand Barometer
- adianta que a primeira

coisa que uma companhia
deve fazer no caso de uma
crise é reconhecer que ela
existe e avaliar rapidamente
a fonte do problema. A partir
daí, segundo a executiva, é
preciso levantar as seguintes
questões: É o produto incor-
reto no tempo incorreto? Há
falta de lealdade do cliente?
As finanças estão descontrola-
das? Em qualquer situação, a
organização deve reconhecer
a crise e mobilizar-se rapida-
mente. A velocidade é tudo.

Normalmente, de acor-
do com Allyson, a falta de
investimentos corretos em
marketing é um problema
subjacente. Pode ser que os .,
esforços de venda não tenham
sido suficientes ou os canais
de distribuição não estives-
sem perfeitamente integrados
ao processo. Outra hipótese
é de o desenvolvimento de
produto e/ou os processos

de pesquisa com o consumidor
terem sido insuficientes. "Gas-
tar dinheiro com mídia para
consertar o problema não é a
resposta, mas muitas compa-
nhias parecem atacá-lo com essa
'solução'", diz.

Para a especialista, o melhor
exemplo de gestão de crises é o
da Johnson & Johnson, com o seu
remédio para dor de cabeça Tyle-
nol, nos anos 80. Houve um gran-
de recall do produto nos Estados
Unidos porque algumas pastilhas
continham cianeto, o que levou
consumidores à morte. Ao saber
do problema, o presidente da
companhia foi imediatamente
para a televisão anunciar o recall.
A empresa agiu bem e muito ra-
pidamente. Isso assegurou que a
confiança do consumidor fosse
preservada.

Paralelamente, Allyson cita
o exemplo da Coca-Cola como
má gestão de crises. A fabrican-
te de refrigerantes levou duas
semanas para reconhecer que
várias crianças de uma escola na
Bélgica ficaram doentes depois
de terem ingerido o produto.
Seu presidente, Douglas Ivester,
ignorou o problema, conside-
rando-o de menor importância

e passageiro, especialmente por
tratar-se de um mercado peque-
no para a companhia. Portanto,
no entender da organização,
a questão poderia ser deixada
para a gerência da Coca-Cola
local, que não administrou o
problema. "Tanto foi assim que
os belgas ainda não se recupe-
raram da situação e continuam
bastante resistentes à marca",
avalia Allyson.

Edson Zeppelini, sócio-con-
sultor da Top Brands, também
lembra outros casos, citando que
às vezes o desgaste da marca pode
levar até mesmo à necessidade de
mudança do nome da companhia,
como ocorreu com o Grupo Ar-
thur Andersen (de auditoria e
consultoria), que virou Accen-
ture. O conglomerado passou a
perder clientes depois de ter se
envolvido em escândalos cujas
informações ficaram comple-
tamente disponíveis para seus
clientes.

Mas ele reforça que, quase
sempre, o grande público fica
sabendo pouco dessas questões
litigiosas, de maneira que o
desgaste acaba chegando muito
filtrado até o consumidor final.
Por isso a questão da perda de

mercado ou de reconhecimento
da marca está muito mais ligada
a fatores operacionais. Por exem-
plo, a Parmalat perdeu mercado
por problemas de abastecimento
— tanto que, no Brasil, o público
deixou de comprar porquê não
encontrava mais os produtos nas
prateleiras dos pontos-de-venda,
mas retomou seu hábito de con-
sumo logo que o abastecimento
foi regularizado.

Da mesma forma, a Bombril
tem reconquistado a participação
perdida para concorrentes que
foram muito mais agressivos em
exposição de marca no período
em que a empresa líder esteve
afastada da mídia e dos PDVs.
Mais um exemplo: "Quem sabe
que a Garoto está no Cade?",
questiona Zeppelini, em refe-
rência ao processo que envolve
a compra pela multinacional
Nestlé.

Outro caso é o da Varig, en-
volvida com uma questão na qual
o risco está no cumprimento do
compromisso com o consumidor.
"Se os vôos começarem a atrasar
demais, os problemas deixam de
ser eventos isolados e passam
a prejudicar uma marca bem
construída", afirma o consultor.

"É a prova de que a marca até
'agüenta alguns desaforos',
porque, se houve investimento
nela ao longo de muito tempo,
há uma espécie de saldo posi-
tivo alto que dificulta o 'chegar
no vermelho desse saldo'. Mas
essa situação não pode perdu-
rar por muito tempo", conclui.

O professor Octavio Faria
Neto, do Ibmec São Paulo,
concorda: "O público entende
que a empresa passe por difi-
culdades, mas é preciso haver
a intenção de solucionar o pro-
blema da maneira mais rápida
e melhor possível, sem omitir
ou dar desculpas", aponta. "A
marca é a personificação dos
relacionamentos da compa-
nhia em todos os âmbitos. Por
isso nesses períodos de crises,
em geral, os fornecedores tam-
bém evitam negociar." Para
ele, a Varig tem um problema
de falta de confiança, mas a
área comercial está amarrada
por tratar-se de uma questão
societária. Daí a situação ser
de difícil solução. Já no caso
Parmalat, o mercado investi-
dor foi muito afetado, porém
houve pouco impacto para o
consumidor.



Até dezembro próximo estará
finalizada a negociação entre os
sócios (Citi e Itaú) para a defini-
ção de quem ficará com a marca.
Enquanto isso, a partir de maio,
cada um passará a administrar
sua própria base de clientes. Nes-
se tempo, os sócios têm o direito
de investir na marca o mesmo
que investiram nos últimos três
anos. "Deve haver muito trabalho
de marketing de relacionamento
nesse período", prevê Chacon. O
investimento total em marketing
da empresa está previsto em R$
35 milhões para 2006, assim como
no último triênio.

A nova realidade é um desafio
para a Credicard, que na década
de 70 chegava a ser confundida
como bandeira de cartão de cré-
dito por boa parte da população
brasileira. "Há um processo de
resgate da Credicard como ca-
tegoria para que possamos forta-
lecer a marca. Mas não concorro
com as bandeiras, e sim com os
emissores. Hoje há no Brasil a

Ana: "Queremos emocionar o Brasil"

tendência de se aproximar do
mercado americano — com a
identificação principal dos plás-
ticos somente pela bandeira",
explica Chacon.

CHOCOLATE
Outro imbróglio que parece

não ter chegado à percepção dos
consumidores é o da Chocolates

Garoto. O Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica
(Cade) vetou, em fevereiro de
2005, a aquisição da empresa
pela multinacional Nestlé, que
havia anunciado a compra em
fevereiro de 2002. Até hoje paira
a indefinição sobre o que será da
marca. A Garoto, porém, começa
a se reerguer de um período de
bastante dificuldade, vivido antes
da venda, segundo seu gerente de
marketing, Ronaldo Carneiro. "A
dinâmica da companhia mudou
muito com o processo de aquisi-
ção. Mesmo com gestões separa-
das, a agressividade no estilo de
gerenciar se mantém nos dois
casos, tanto da Nestlé quanto da
Garoto", conta, adiantando que
estão trabalhando com grande
quantidade de lançamentos para
a Páscoa e que compraram pa-
trocínio na ESPN Brasil. "O con-
sumidor de massa não identifica
essas questões. Ele se interessa
apenas em ver os produtos de que
gosta nas prateleiras", resume.
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