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Cinco “conselhos” para enfrentar uma crise

1 Não tratar a crise apenas no momento da crise

2
Crise não se combate apenas com a ação dos principais 
executivos; todos os funcionários devem se sentir defensores 
da empresa

3 Blindar as relações da empresa com a marca corporativa e 
não individualizar produtos ou serviços

4 Todos os segmentos do mercado devem ser ouvidos para 
chegar a uma real dimensão da crise

5 Aproveitar a crise para entender exatamente os princípios e 
falhas da empresa para evitar que problemas se repitam

Fonte: Troiano Consultoria de Marcas

Mais uma vez a campanha 
publicitária da Citroën para o 
C4 Pallas é destaque na mídia 
nacional. Primeiro foi o episó-
dio com o teaser na internet 
(avisando que um asteróide 
iria se chocar com a Terra). 
Agora é o garoto-propaganda 
da montadora que estampa as 
capas dos sites de celebridades: 
o ator Kiefer Sutherland, estrela 

da série 24 Horas (e da maior 
campanha publicitária da em-
presa no País, com investimento 
de R$ 30 milhões), foi preso 
na terça-feira passada, 25, por 
dirigir embriagado.

Segundo a Euro RSCG, a 
veiculação dos filmes não será 
alterada por causa do ocorrido 
porque a campanha é focada 
no personagem Jack Bauer, e 

não no ator. A ação marcou a 
estréia de um novo conceito 
de comunicação para a mar-
ca: “Imaginação em tudo”. As 
filmagens foram realizadas no 
centro de São Paulo e contaram 
com mais de 100 figurantes e 
200 profissionais envolvidos, 
entre produtores, seguranças 
e pessoal de apoio.

Renato Pezzotti

No mundo dos negócios, mo-
mentos de crise são mais normais 
e corriqueiros do que pode pare-
cer. Nos últimos meses, por exem-
plo, uma verdadeira enxurrada de 
empresas vem enfrentando pro-
blemas que acabam por arranhar 
— mesmo que temporariamente 
— sua imagem diante do mercado 
e do público consumidor. 

Casos recentes, como o das 
companhias aéreas brasileiras 
Gol (que desencadeou uma cri-
se sem precedentes no sistema 
aéreo nacional) e Tam, ou da 
fabricante norte-americana de 
brinquedos Mattel, mostram que 
qualquer um está sujeito a ultra-
passar a tênue linha que separa 
os louros das intempéries. 

Mas quais os efeitos ime-
diatos que isso provoca e o que 
fazer para preservar uma marca 
quando a crise se instala? Como 
reverter quadros que, em um 
primeiro momento, podem pa-
recer devastadores? 

“Tudo depende muito da 

intensidade da crise e de qual 
a reputação da companhia em 
questão. Mas a primeira atitude 
dos executivos deve ser assumir 
rapidamente que há um proble-
ma e começar a atacá-lo com 
eficiência e planejamento”, diz 
Dilson Gabriel dos Santos, coor-
denador do curso de MBA em 
marketing da Fundação Instituto 
de Administração (FIA). 

Para Jaime Troiano, sócio-
diretor da Troiano Consultoria 

de Marca, uma vez reconhecida a 
crise, ela deve ser revelada para 
todos os colaboradores da empre-
sa, de forma que se construa uma 
equipe de defensores da marca. 
Também é preciso entender a real 
dimensão dos problemas, ouvindo 
todos os segmentos do mercado, 
e aproveitar o momento para de-
tectar e entender possíveis falhas 
para evitar a reincidência. 

“Refazer a comunicação com 
o consumidor, a imprensa e o 
mercado também é necessário. O 
primeiro passo, geralmente, é reti-
rar de circulação campanhas que 
promovam a marca ou produtos 
envolvidos”, aconselha Troiano. 

Cada companhia, contudo, 
reage de maneira diferente. A 
fabricante de eletroeletrônicos 
Philips, por exemplo, que vem 
enfrentado a revolta do Estado do 
Piauí desde que o presidente da 
companhia, Paulo Zottolo, fez um 
comentário infeliz sobre a região, 
deu uma guinada na forma de se 
comunicar com o mercado. 

Mesmo com o pedido de des-
culpas do executivo e com o pro-
cesso judicial instaurado contra 
ele, a Philips está priorizando 
seu lado responsável, divulgando 
a promoção de produtos ecoló-
gicos para economizar energia. 
“Mostrar-se responsável na hora 
da crise e enfatizar a responsabi-
lidade social é um ótimo caminho 

para recuperar o prestígio a médio 
prazo”, comenta Troiano. 

Outro caso que repercutiu, 
por envolver crianças, foi o da fa-
bricante de brinquedos Mattel. Ao 
retirar do mercado produtos com 
alta carga de chumbo, a empresa 
começou a viver no Brasil um 
período turbulento, no qual suas 
importações foram suspensas, 
inviabilizando o abastecimento.

“Não sabemos ainda se houve 
prejuízos à imagem da empresa, 
mas estamos revendo nossos pa-
drões de segurança para garantir a 
integridade de nossos consumido-
res”, diz Alejandro Rivas, gerente 
geral da Mattel. “Precisamos re-
solver rapidamente os problemas 
com o governo brasileiro para que 
não haja um prejuízo ainda maior 
para o mercado, já que nossos 

produtos são distribuídos em 18 
mil pontos-de-venda e a falta de 
brinquedos originais fomentaria 
a informalidade”, completa.

Segundo Arnaldo Brazil Fer-
reira, da Prime Action Consulting, 
os reflexos imediatos para uma 
empresa em crise são as perdas 
de negócios e de capitalização de 
mercado, derrubando o valor da 
companhia e deixando acionistas 
em estado de alerta. 

Pesquisa da revista norte-
americana Fortune aponta que 
esse valor cai, em média, US$ 5 
bilhões em empresas expostas a 
uma crise. “O mercado brasileiro, 
porém, ainda é muito jovem, o 
que faz com que os consumidores 
esqueçam mais rapidamente dos 
problemas enfrentados por uma 
marca”, explica Santos, da FIA.

A queda nos negócios foi a 
conseqüência imediata sofrida 
pelas companhias aéreas Tam 
e Gol depois dos respectivos 
acidentes que desencadearam 
o caos no sistema aéreo brasi-
leiro. Após o episódio do dia 
17 de julho, em Congonhas, 
a Tam enfrentou redução de 
30% na venda de passagens e 
o preço das ações despencou 
17%. A companhia também 
viu seu valor de mercado cair 
de R$ 11,3 bilhões para R$ 9,5 
bilhões, segundo a consulto-
ria Economática. 

No mesmo embalo, a Gol 
sentiu o prejuízo quando suas 
ações caíram mais de 20% e 
seu valor, cerca de R$ 3 bi-
lhões. Os números fizeram até 
mesmo com que a companhia 
cogitasse sair da bolsa de va-
lores, há pouco menos de um 
mês. A atitude funcionou como 

uma jogada, que fez com que 
suas ações subissem 10,67%. 

“As empresas foram abala-
das porque as conseqüências 
da crise foram muito sérias”, 
diz Jaime Troiano, sócio-dire-
tor da Troiano Consultoria de 
Marca. “Mas quando houve o 
primeiro acidente da Tam, em 
1996, pesquisas mostraram 
que os consumidores encara-
vam aquilo como um acidente 
e afirmavam que continuariam 
a voar pela empresa. Ali ela 
mostrou a força de sua mar-
ca”, lembra.

“Se os executivos manti-
verem a postura de dar assis-
tência aos familiares e tenta-
rem recuperar a confiança 
do mercado, a médio prazo o 
prestígio de ambas deve ser 
recuperado”, prevê Arnaldo 
Brazil Ferreira, da Prime  
Action Consulting.       (MD)

Empresas registram prejuízo financeiro

Crises dão lição ao mercado
Casos recentes mostram como lidar com possíveis problemas de imagem  
Mariana Ditolvo

Bauer continua como estrela da Citroën

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem,  São Paulo, ano 29, n. 1278, 1 out 2007. Marketing, p. 74.




