
Como preservar a marca a recalls e escândalos 
 
O especialista em marcas, Fernando Sganga, discute como gerenciar crises em que as marcas 
podem ser afetadas, como o caso da Sony e da HP. 
 
Cerca de 7,5 milhões de notebooks de empresas como Dell, Apple, Lenovo-IBM, Toshiba e 
Fujitsu terão suas baterias da Sony substituídas por uma falha que pode potencialmente 
provocar um incêndio. 
 
A HP, segunda maior empresa de tecnologia do mundo, também está envolvida em um 
escândalo de espionagem que atinge diretores do conselho de administração. 
 
Até que ponto esses problemas, diferentes em sua essência, podem afetar as marcas dessas 
empresas? O IDG Now! entrevistou Fernando Sganga, diretor de estratégia e planejamento da 
Gad Branding & Design.  
 
O que é mais importante: as marcas ou as empresas? 
 
Na verdade, não separaria as duas coisas. Marca é parte da estratégia de negócio e a 
estratégia de negócio quem cria é a empresa. Ela é um ativo estratégico dentro de uma 
estratégia de negócio. A partir do momento que se definiu a que se propõe aquela empresa, o 
que ela quer construir em curto e em médio prazo, a marca é um elemento para sustentar, 
fortalecer e atingir estes objetivos. 
 
No geral, a marca está inserida no negócio e na empresa. Já ouvi argumentos que a marca é a 
essência de tudo. Não acredito nisso: para mim, a empresa é a essência de tudo. A marca é 
sua identidade, sua expressão, seu DNA. Ela carrega os valores, a forma de enxergar o mundo 
e os negócios das empresas.  
 
As marcas sobrevivem às empresas? 
 
Elas vivem juntas. Acabamos de ver um processo, como o da Varig, em que a marca foi um 
colchão importante para ela sobreviver. O vínculo emocional que essa marca construiu com as 
pessoas fez com que ela tivesse a chance de sobreviver no mercado. 
 
Qual o dano que escândalos ou problemas com produtos trazem às marcas? 
 
Marcas se constroem em todos os pontos de contatos que você tem. Elas são como uma caixa 
em que você guarda as experiências boas e ruins. E neste mundo está o produto, que é talvez 
um dos grandes pontos de contato. Eu nunca tive uma BMW, mas tenho uma imagem. O dia 
em que eu comprar uma BMW e tiver um problema com o produto, isso pode destruir toda a 
minha experiência anterior.  
 
Veja o caso da Sony. Ao longo da vida, desde o Walkman até hoje, um consumidor pode ter 
tido só boas experiências com a marca. Mas em um momento, ao comprar um laptop, que ele 
nem sabia que tinha uma bateria da Sony dentro, descobriu que há um recall. Isso pode 
anular toda a experiência positiva. Neste caso, entra a atitude da empresa. O quanto esse 
processo de desgaste se prolongar, maior a chance de anular essa experiência positiva.  
 
No caso da Sony, o importante é a agilidade para resolver o problema? 
 
É a atitude em relação ao problema. Qual o maior prejuízo que a Sony pode ter: substituir 
todas as baterias com ou sem problemas ou sofrer o desgaste junto a esses parceiros? O 
desgaste não está só com o consumidor final, mas também com os parceiros para quem ela 
vende as baterias. Muitas vezes é melhor assumir que vai trocar todas as baterias, mesmo que 
tenha dúvidas que todo lote está com defeito. É melhor agir dessa forma para se preservar e 
tomar a frente do processo.  
 



A HP também está envolvida em um escândalo de espionagem atinge diretores do conselho de 
administração. Qual o impacto para a marca? 
 
Você constrói a sua imagem em todos os pontos de contato. O produto é um grande ponto de 
contato. Mas na caixa da qual falamos, você coloca nela toda e qualquer associação que faz 
com uma marca. O público estratégico de uma empresa não é somente os consumidores. Ele 
passa por parceiros de negócios, fornecedores, intermediários, formadores de opinião e até o 
governo.  
 
Essa é uma história que pode ter desdobramentos graves. A HP é uma marca que teve toda 
construção de sua imagem de uma forma muito positiva. Se vão ocorrer danos, depende da 
habilidade de quem está conduzindo esse processo, para mostrar que isso é um fato isolado e 
que não destruiu tudo o que foi construído até agora. De novo, precisa ter atitude. 
 
Qual desses casos, o da Sony ou HP, causa potencialmente mais danos para a marca? 
 
Em uma análise simples, com certeza, o da Sony torna-se mais complicado, pois ela está 
mexendo com um público mais difícil de gerenciar, até porque está disperso.  
 
No caso da Sony, há experiências ruins com o produto. Ela vai ter de provar que as novas 
baterias ou as baterias substituídas merecem a confiança dos consumidores e dos parceiros, 
que são responsáveis pelos computadores em si. Ela terá que lidar com mais emoção do que 
no caso da HP.  
 
Em que medida Dell, Apple, Lenovo-IBM, Toshiba e Fujitsu têm suas marcas afetadas pelo 
recall de baterias da Sony?  
 
Isolar a questão, dizendo que a bateria é da Sony, logo o problema é da Sony, não é verdade. 
A partir do momento que você comprou o produto, essas empresas assumiram um 
compromisso com você. Aquela marca é aquele produto. Não interessa quem é o fabricante. 
Eu comprei um computador da marca “x”e quero que ele funcione. 
 
Essas empresas estão todas abraçadas nesta história, mesmo com a bateria sendo da Sony. 
Você não comprou o computador por causa da bateria da Sony. Não adianta dizer que o 
problema é de um terceiro. O consumidor quer que o computador funcione e que o problema 
seja resolvido rapidamente. 
 
Mesmo a Apple? 
 
A Apple atingiu um patamar de identificação com a marca que a preserva muito mais do que 
as outras empresas. A relação do consumidor da Apple é muito mais emocional. Ele se 
identifica com a marca, muito mais do que com o produto. 
 
O fato de a Apple ter utilizado as baterias da Sony é facilmente reversível. Não que ela não 
tenha que agir, mas é mais fácil que os outros casos. 
 
O que fazer, no caso de uma crise, para preservar a marca? 
 
Primeiro: jamais se omitir. As empresas precisam se posicionar claramente com os públicos 
impactados com a crise.  Segundo: confirmar tudo o que se espera dela. Se a relação é 
baseada em confiança, a empresa precisa confirmar e agir de forma a entregar esse valor que 
construiu ao longo do tempo. 
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