


NO CAFÉ DA MANHÃ, VOCÊ

ABRE O JORNAL E LÊ A NO-

TÍCIA: A EMPRESA EM QUE

TRABALHA ENTROU NUMA

CRISE. Pior: você faz parte da diretoria
ou do conselho executivo. Prepare-se,
porque os próximos meses serão de
trabalho intenso para a recuperação da
imagem da marca, da saúde financeira
da corporação e da credibilidade dos
clientes e consumidores. Vários são os
tipos de crises: um produto que é proi-
bido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), aciden-
tes que envolvem vítimas fatais, erros
de produção, desgaste da imagem da
marca diante da opinião pública e a
própria falência.

De acordo com o consultor de
marca Jaime Troiano, o cenário econô-
mico atual torna a gestão de marca
ainda mais complexa. "São três mo-
tivos: o nível de exigência dos clientes e
consumidores cresceu, os concorrentes
aumentaram e, por fim, a globalização
deu aos consumidores novas re-
ferências do que é um produto ou ser-
viço de qualidade". E tanto quanto os

; problemas existem, tantas são as ma-
neiras de resolvê-los, dependendo da
dimensão. Entre as ferramentas para
isso estão campanhas de marketing, al-
teração dos procedimentos de pro-
dução e administração, renovação da
diretoria e criação de uma nova co-
municação visual.

Não faltam exemplos recentes na
história da economia brasileira. A Fiat,
por exemplo, estava com a imagem
desgastada no início de 2000. O lan-
çamento do Palio, em 1996, conseguiu
melhorar um pouco a opinião pública
em relação à montadora, mas essa re-
cuperação se mostrou fugaz. "A Fiat era

a segunda colocada do mercado, estava
a caminho da liderança e tinha, quando
pesquisávamos, um índice de rejeição
da marca alto, acima da média", conta
João Ciaco, diretor de marketing da
empresa. A solução foi criar o Novo
Palio, com uma campanha focada no
produto, mas com referência direta da
marca Fiat. Estilo, segurança, espaço e
performance foram os principais
valores trabalhados na comunicação,
cujo tema "Está na hora de você rever
seus conceitos" propunha ao público
fazer uma reflexão sobre o que deve ser
um carro compacto.

Estabelecendo um novo patamar
para esse segmento de automóveis, a
campanha resultou em sucesso imedia-
to. Em novembro de 2000, mês se-
guinte ao lançamento, as vendas do
modelo cresceram cerca de 50%, pas-
sando da média mensal de 11 mil
unidades para mais de 17 mil. Hoje,
a cada quatro carros comprados no
País, um é da montadora. "A rejeição à
Fiat não era baseada na experiência,
mas no boca-a-boca. Para alcançar
nosso objetivo, o argumento tinha de
ser emocional. E a campanha falava de
rejeição a uma série de coisas, inclusive
em relação à marca, com o argumento
de que o mundo mudou e a Fiat tam-
bém", declara Ciaco. Obviamente, não
é só um bom marqueteiro que conse-
gue levantar a imagem de uma empre-
sa. "Na maioria dos casos de perda de
confiança, a comunicação tem o apelo
de chamar a atenção. Isso fará diferen-
ça se a causa desse receio deixar de apa-
recer por um bom tempo. A comunica-
ção por si só não resolve, por isso a em-
presa tem de identificar o fator de des-
confiança e não cometer deslize nele",
afirma o consultor Marcos Machado.

CATÁSTROFES
Se de um lado um bom investimen-

to em marketing pode ajudar a me-
lhorar a imagem de uma empresa, de
outro uma boa imagem consolidada na
sociedade pode segurar o rojão em casos
de acidentes catastróficos, e até falência.
Em março de 2001, duas explosões
atingiram a plataforma P-36 da Pe-
trobras, na Bacia de Campos, no Estado
do Rio de Janeiro. Das 175 pessoas que
estavam no local, 11 morreram. O afun-
damento da plataforma derramou pe-
tróleo e óleo no oceano. O problema
ainda foi agravado pela elevada quan-
tidade de dispersante químico usada
pela empresa para tentar fazer desa-
parecer a mancha de óleo formada no
mar - por conta disso, a Justiça deter-
minou o pagamento de cem milhões de
reais em indenização por danos am-
bientais. O baque para os executivos da
estatal foi enorme. "As televisões mos-
traram um trabalhador da Petrobras
chorando após o afundamento da plata-
forma. Essa imagem reflete muito bem
o clima interno que aquele episódio
provocou", comenta Erasmo Granado
Ferreira, gerente do sistema de comu-
nicação de crise, área criada justamente
após o acidente de 2001.

Como ação imediata, a Petrobras
investiu na modernização de instala-
ções, em equipamentos para resposta a
acidentes e, principalmente, numa
profunda mudança cultural em busca da
excelência na gestão ambiental e segu-
rança operacional. "A grande lição que
tiramos dessa e de outras crises vividas
pela companhia foi a necessidade de
estabelecermos uma relação direta e
transparente com a sociedade e com
seus públicos de relacionamento", lem-
bra Ferreira. Para isso, foram feitas vá-



rias ações de comunicação, como cole-
tivas à imprensa e comunicados para pú-
blicos específicos, que relataram o que a
empresa estava fazendo para que o aci-
dente não se repetisse. Isso, segundo o
gerente, levou a empresa a manter a res-
peitabilidade perante seus consumidores
- ela se recuperou e conquistou um ín-
dice de aceitação ainda maior. De acordo
com a empresa, é a oitava corporação
mais admirada do mundo e reconhecida
internacionalmente pela transparência,
ética e governança corporativa.

A transparência na relação com a
sociedade, diante de um momento grave
pelo qual passou a Petrobras, é fun-
damental para recolocar a empresa num
patamar confiável. "E muito comum,
infelizmente, que as empresas tentem
esconder do mercado o que está ocor-
rendo ou buscar uma forma de se
comunicar que não esteja apoiada nos
seus princípios, valores e essência. E na
crise que a marca deve se apegar ainda
mais ao que ela tem de essencial, ao seu
DNA", comenta o consultor de marca
Jaime Troiano. "Não se pode nunca ga-
rantir que uma empresa do porte da Pe-
trobras não terá problemas. Mas é pre-
ciso analisar os seus processos, identificar
os riscos e as formas para superá-los.
Não há como evitar as crises, mas se
pode reduzir as chances delas acontece-
rem. E é preciso estar preparado para en-
frentá-las", conclui Erasmo Ferreira.

FALÊNCIA
A Parmalat também é um exemplo

de que uma crise profunda pode ser
combatida, entre outros meios, pela cre-
dibilidade que possui diante do con-
sumidor. No final de 2003, a matriz
italiana da marca foi protagonista de um
rombo financeiro de oito bilhões de
euros. Por aqui, depois do escândalo na
Europa, encontraram a empresa brasi-
leira com queda de faturamento mensal
de 120 milhões de reais para 30 milhões
de reais, todas as sete unidades indus-
triais com operações interrompidas ou
em fase de interrupção e dívidas que
passavam dos quatro bilhões de reais. A
recuperação se deu em três fases dis-
tintas, seguindo a cartilha básica para os

momentos de crise. Na primeira, estabe-
leceu-se uma nova equipe de liderança;
na segunda, fez-se um balanço real do
problema e, na terceira, houve comu-
nicação com a mídia e fornecedores para
adquirir novamente sua confiança.

De início, a empresa contratada para
gerenciar a crise chamou sete novos exe-
cutivos para assumir o conselho, em abril
de 2004, com o intuito de reorganizar e
controlar as decisões da companhia. "A
Parmalat parou por falta de capital de
giro. Começou a faltar matéria-prima e
crédito para que ela continuasse a
funcionar. Com a intervenção judicial,
toda a direção gerencial foi demitida e
foi justamente quando nós chegamos",
conta Othniel Lopes, presidente da
Integralat, que cuida da cadeia de
pequenos produtores, e um dos novos
sete membros que ficou responsável por
fazer rescaldo nas fábricas paradas e vol-
tar às operações. O primeiro diagnóstico,
segundo Lopes, mostrou que a marca
estava intacta — por meio do serviço de
atendimento ao consumidor, os clientes



reclamavam a falta dos produtos nas
prateleiras dos supermercados. "Havia
um desconhecimento do problema
econômico da empresa na Itália. Nossas
fábricas não tinham problema de tec-
nologia obsoleta nem os custos indus-
triais eram inadequados", afirma. Com
esse diagnóstico, o melhor a fazer era
colocar as fábricas para funcionar.

O terceiro passo foi conversar com os
fornecedores e clientes, além de sempre
manter contato com a mídia. "Eu me
dedicava diariamente a receber os for-
necedores, fazer planos de fornecimento
e pagamento, porque não houve nenhum
tipo de verba nova", conta Lopes. Tam-
bém houve mudanças nos procedimen-
tos internos, com foco principalmente na
velocidade de decisão e nos resultados de
curto prazo para quitar as dívidas novas
com os fornecedores, já que a antiga
estava em negociação judicial. A com-
panhia também mudou seu logo - man-
teve o desenho da rosácea, mas deixou-a
mais moderna, com brilho e tridimen-
sionalidade. "Esse novo momento da Par-
malat foi transparecido no rejuvenesci-
mento da marca", descreve Lopes.

LIGADOS NA REDE
A internet pode ajudar ou piorar o

momento de crise. Como meio de infor-
mação, as notícias são veiculadas de
forma muito mais rápida aos consu-
midores, mesmo que sem provas de es-
tarem integralmente corretas. Por outro
lado, ajuda na comunicação com todos
os envolvidos na crise: empresários, im-
prensa, clientes, consumidores e colabo-
radores. Foi o aconteceu no recente epi-
sódio das cooperativas de leite de Minas
Gerais que vendiam produto contami-
nado com água oxigenada às grandes
indústrias de laticínios. A Parmalat foi
acusada de comprar os lotes comprome-
tidos antes de ser feita uma análise pelos
órgãos responsáveis. Hoje, o site da em-
presa está todo voltado à explicação dos
fatos e comprovações da garantia da qua-
lidade de seus produtos.

Em nota oficial, declarou que "re-
cebeu com surpresa a decisão da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária de
apreensão de três lotes de leite por diver-

gências quanto ao teor de sódio de-
clarado nos rótulos. Tais lotes ainda serão
submetidos a contraprovas, conforme
prevê a legislação". Após as analises, o
Ministério da Agricultura confirmou o
que os leites e todo o processo industrial
da corporação atendiam às normas de
qualidade. "Houve um desencontro em
que fomos arrolados injustamente", jus-
tifica Lopes. A internet deixou de ser
apenas uma mídia de apoio para ser,
muitas vezes, a plataforma central de
relacionamento com o mercado. "Essa é
melhor maneira de se aliar ao con-
sumidor que também a utiliza como o
principal canal de expressão, de geração
de conteúdos, de contato com as or-
ganizações", afirma Troiano.

O consultor Jaime Troiano sugere algumas posturas a serem adotadas pela
empresa em situações emergenciais:

Reconheça o problema em toda a sua extensão. Não minimize
• sua dimensão, tampouco feche os olhos numa postura de "Poliana".

Exija o comprometimento direto do principal executivo da empresa
• na linha de frente do processo de enfrentamento da crise.

Não esconda dos colaboradores da empresa, sob hipótese nenhuma,
• o que está acontecendo. Eles serão os principais aliados no processo

de neutralização do problema.

Pesquise junto aos consumidores e clientes o quanto eles estão
• conscientes e informados sobre os acontecimentos.

Passada a crise, volte a consultá-los.

Não transfira a culpa para terceiros - imprensa, concorrentes,
• governo etc.

O melhor remédio é sempre a profilaxia. O prestígio de uma empresa
• e de sua marca deve ser exposto a cuidados permanentes; por isso,

medir e administrar a reputação de uma corporação não devem
acontecer apenas em momentos de crise.

O momento de crise serve apenas para avaliar o quanto a marca
• corporativa está suficientemente "blindada" em função de cuidados

periódicos pelos quais ela deve passar.

Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, ano. 12, n. 122, p. 44-47, fev.2008.




