
MELHOR PREVENIR E MAP
Remediar arranhões na imagem não começa na emergência, mas

A lém do fato de serem gran-
des empresas, o que po-
dem ter em comum Weg,

Embraer, Petrobras, TBG, EcoRo-
dovias e Plastivida, associação de
fabricantes da cadeia do plástico?
Crises, e a necessidade de gerenciá-
las. É como dizem os especialistas
no assunto: situações difíceis, que
põem em risco sua imagem e pre-
judicam os negócios, todos tive-
ram ou terão um dia. Por isso, cada
vez mais há estratégias definidas
para a prevenção e o gerenciamen-
to das chamadas crises.

A Weg, fabricante de motores, é
uma empresa que não estava acos-
tumada a enfrentar crises econô-
micas, ainda mais da amplitude
do abalo financeiro de 2008. Isso
porque, como atua globalmente,
conseguia calibrar seus negócios
para os mercados mais promisso-
res a qualquer sinal de problema
localizado. "Dessa vez, o proble-
ma foi generalizado e sentimos os
efeitos, de fato", diz o coordena-
dor de comunicação institucional
da empresa, Caio Mandolesi.

A crise mundial bateu na Weg
no começo de 2009, obrigando a
empresa a fechar, em março, sua
fábrica de Guarulhos, em São
Paulo, que funcionava com cerca
de 40% de sua capacidade, e demi-
tir 370 pessoas. Houve ainda ou-
tras demissões, renegociação de
contratos e corte de 30% de des-
pesas. A empresa também enfren-
tava outros desafios no começo
do ano: uma sucessão natural de
presidente, com os ajustes costu-
meiros que isso acarreta, e a troca
interna de sistemas.

Para lidar com o período mais
agudo da crise, a Weg intensificou
duas ferramentas de comunicação
que já adotava: o informativo in-
terno, que traz as decisões da em-
presa, e reuniões que juntaram o

presidente, a diretoria, gerentes e
chefes. A partir desses encontros,
informações e decisões eram re-
plicadas por toda a empresa. Reu-
niões mensais nos departamentos
faziam parte da cultura da Weg, o
que ajuda na circulação das infor-
mações e a manter a transparên-

cia dentro da empresa, segundo
Mandolesi.

"Fisicamente, várias áreas da
empresa estavam trabalhando
lado a lado", conta. Faziam parte
do esforço que levou à criação de
um comitê informal de crise. A
necessidade de reduzir despesas



EAR TODOS OS RISCOS
antes, no relacionamento com os diversos públicos

em razão da queda da demanda
foi comunicada internamente.
Antes de demitir, houve negocia-
ções para reduzir jornada de tra-
balho, férias coletivas, e só então
os desligamentos.

O diretor-presidente Harry Sch-
melzer, porta-voz natural da Weg,

assinava os comunicados e dava
entrevistas, principalmente para
a mídia catarinense. Isso porque a
empresa, que está concentrada em
Jaraguá do Sul, em Santa Catarina,
é a maior empregadora da região:
cerca de 12 mil pessoas, em uma
cidade de 140 mil habitantes. No

mundo, a Weg emprega 20 mil
trabalhadores.

Schmelzer tomou a iniciativa
de viajar, no primeiro semestre,
para visitar fábricas, clientes e
fazer road shows no exterior. "O
relacionamento próximo é um di-
ferencial da Weg, e o esforço foi in-
tensificado. Tivemos uma crise ba-
sicamente de vendas e o presidente
ajudou a vender", diz Mandolesi.

A EcoRodovias, concessioná-
ria de estradas em São Paulo, Rio
Grande do Sul e Paraná, viveu um
drama diferente. Na madrugada
de 28 para 29 de janeiro de 2009,
uma chuva torrencial inundou a
região de Pelotas, no Rio Grande do
Sul, onde a EcoRodovias, por meio
de sua controlada Ecosul-Rodovias
do Sul, administra o Polo Rodoviá-
rio de Pelotas. O polo reúne cinco
trechos e inclui o percurso entre
Pelotas e o Porto do Rio Grande,
onde trafegam 16,5 milhões de to-
neladas de bens por ano.

A chuva afetou quatro pontes,
derrubou uma e deixou Pelotas
sem acesso rodoviário. "Estáva-
mos sem acesso ao escritório da
empresa em Pelotas e, num pri-
meiro momento, montamos uma
sala de emergência em um posto
de gasolina ali perto", lembra o
assessor de comunicação empre-
sarial do grupo EcoRodovias, João
Schleder. Ali, munidos de telefo-
nes celulares, os funcionários da
Ecosul articularam as primeiras
ações com o escritório do grupo,
em São Paulo.

O importante, em primeiro
lugar, era avisar, pela imprensa,
a situação da região e pedir que
as pessoas evitassem trafegar por
ali. A alta administração do gru-
po voou para Porto Alegre, na ma-
nhã do dia 29, e de lá sobrevoou de
helicóptero a região afetada. Por
volta do meio-dia, vários comu-



nicados para a imprensa haviam
sido emitidos e outros informes
internos, de forma que o pessoal
da área de engenharia da empre-
sa, no Sul, estava trabalhando na
recuperação da estrada e abrindo
passagens alternativas em menos
de 48 horas após o bloqueio.

Vários dos procedimentos de
gerenciamento dessa situação de-
licada estavam previstos em um
amplo plano de trabalho contra
crises, concluído em outubro de
2008. A EcoRodovias quer abrir
seu capital há algum tempo e
espera o melhor momento para
fazê-lo. Assim, desenvolveu um
mapeamento de riscos a que esta-
ria exposta e como administrá-los,
desde comportamento inadequa-
do de executivos até acidentes nas
suas concessões. "Nosso plano de
gerenciamento de crises determi-
na ações específicas para cada caso
e como tratá-los com a mídia e os
demais públicos", diz Schleder.

A força da natureza também foi
a causa da primeira grande crise

enfrentada pela Transportadora
Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil
(TBG). Com 2.593 quilômetros, de
Mato Grosso ao Rio Grande do Sul,
passando por São Paulo, Paraná e
Santa Catarina, incluindo 137 mu-
nicípios, o gasoduto foi vítima das
chuvas intensas que inundaram
Santa Catarina, em novembro de
2008. Na noite do dia 23, a Linha
do Gás - um 0800 que funciona 24
horas como um canal de comuni-
cação permanente da empresa com
o público - recebeu uma ligação
do município catarinense de Gas-
par relatando fogo na região. Um
desmoronamento de toneladas de
terra e vegetação havia atingido a
tubulação, que se rompera.

O plano de ação de emergência
da empresa foi acionado e, com
ele, o plano de comunicação em
situações de crise. A diretoria foi
avisada, assim como a área de co-
municação e a operacional. Um
porta-voz foi designado e mon-
tadas duas salas de crise, uma na
sede, no Rio de Janeiro, onde fica o

controle do gasoduto, e outra em
Santa Catarina. Assessores de im-
prensa davam apoio nos dois esta-
dos e, principalmente no Sul, visi-
tavam jornais e rádios locais. Um
comitê multidisciplinar gerencia-
va todo o processo. A estratégia de
comunicação foi definida com a
alta administração e os informes
alinhados com a Petrobras, que é
ao mesmo tempo maior acionista
e maior cliente da TBG.

No dia 24, um dia após o aci-
dente, saía o primeiro comunica-
do para a imprensa. Foram oito no
total, para mais de 700 veículos
de mídia, que tinham demandas
diferentes. A mídia local relatava
a situação das comunidades afe-
tadas pelas chuvas e preocupadas
com o acidente do gasoduto. A
nacional se interessava mais pelo
abastecimento de gás e pelos pre-
juízos causados pela interrupção
no fornecimento. Os posiciona-
mentos enviados à imprensa iam
para o site da empresa, os empre-
gados e a central da Linha do Gás.



A gerente de responsabilidade
social da TBG, Márcia Cauduro,
lembra que foram vários os desa-
fios a superar. Um deles, um dia
antes do rompimento da tubula-
ção da TBG, envolvia outro duto,
da SCGás, empresa local, que ha-
via sofrido um problema grave.
Era preciso dissociar os acidentes,
assim como esclarecer que todos
os esforços estavam sendo feitos
para restabelecer o transporte do
combustível. Foram deflagradas
ações com a comunidade, que ha-
via perdido tudo nas enchentes:
distribuição de cestas básicas,
campanhas de doações, apoio na
abertura de acessos e retirada de
barreiras, entre outras.

"No começo da crise, as primei-
ras notícias eram negativas, gera-
das no calor dos acontecimentos.
Depois, houve uma mudança na
percepção da opinião pública e
passamos a ver várias matérias
positivas na imprensa", conta
Márcia. Segundo ela, a estratégia
de prevenção e administração

de crises como a que ocorreu em
2008 passa por um contato es-
treito com as comunidades das
regiões do gasoduto. Esse público
é trabalhado para entender o que
é uma emergência, reconhecê-la e
acionar a TBG. "A gestão da crise
não começa na emergência, e sim
antes, estabelecendo e fortalecen-
do os relacionamentos com nos-
sos públicos diversos", diz.

Como enfrentar um ataque
global à imagem e à utilidade?
É o que vem acontecendo com
as sacolas plásticas, que há cerca
de dois anos começaram a ver,
na mídia brasileira, o que era
lugar-comum no exterior: maté-
rias afirmando que o plástico é
o maior vilão do meio ambiente.
Surgiu, no País, um movimento
pelo fim das sacolinhas, dando
origem a projetos de lei locais
para a substituição das sacolas
convencionais, feitas de materiais
oxidegradáveis - que, segundo
seus defensores, prometem se
biodegradar em seis meses.

Coube à Plastivida, uma as-
sociação de empresas da cadeia
produtiva do plástico, assumir a
defesa das sacolinhas. A entida-
de atua em duas vertentes: uma
delas é o programa de qualidade
e consumo responsável de saco-
las plásticas. Outra, um plano de
comunicação sobre a imagem do
material, promovendo a defesa de
sua sustentabilidade. Nas duas,
serão investidos R$ 20 milhões de
2009 a 2011.

"Fizemos uma pesquisa e desco-
brimos que as sacolinhas, pouco
resistentes, eram preenchidas pela
metade ou usadas em duplicidade,
para não se rasgarem. Com o pro-
grama de qualidade evitamos esse
desperdício e reduzimos a produ-
ção. Em 2007, o volume fabricado
foi de 17,9 bilhões de sacolas e,
no ano passado, de 16,4 bilhões.
A previsão para 2009 é de 15 bi-
lhões", diz o presidente da Plastivi-
da, Francisco de Assis Esmeraldo.

A assossiação abriu várias
frentes de luta para gerenciar



GESTÃO DE CRISE

a crise de imagem das sacolas.
Numa delas, comprovou com
base em estudos científicos que
o material oxidegradável é um
engodo: não se biodegrada, e
sim se degrada em minúsculas
partículas, tornando-se uma po-
luição invisível. Noutra, adotou
o conceito de responsabilidade
compartilhada: soluções para a
questão ambiental cabem não
apenas à indústria, mas à socie-
dade - que deve ser conscientiza-
da para descartar corretamente o
material - e ao governo, que deve
ter coleta seletiva e destinação
adequada do lixo urbano. "Existe
muita desinformação e o deba-
te vinha sendo feito na emoção.
Estamos conseguindo quebrar
alguns mitos. A discussão é boa
para esclarecermos as pessoas
sobre a importância do plástico
e seu uso racional", diz Assis.

Cada crise tem suas característi-
cas. Algumas ocorrem por fatores
incontroláveis, como os temporais,
outras por dificuldades econômi-

cas no mercado interno ou externo.
Foi uma crise deste último tipo que
bateu à porta da Embraer. Forte-
mente dependente de exportações,
a empresa viu cair em cerca de 30%
suas encomendas para os próxi-
mos três anos por conta do cená-
rio global adverso. Por isso, teve de
demitir mais de 4 mil funcionários
em fevereiro. A medida provocou
comentários insatisfeitos do gover-
no e os principais executivos foram
a Brasília explicara decisão ao pre-
sidente Lula.

Para lidar com a situação ad-
versa, a Embraer acionou seu co-
mitê multidisciplinar de geren-
ciamento de crises para começar a
agir. E o fez de acordo com proce-
dimentos levantados no manual
que "mapeou" situações adversas
possíveis. O vice-presidente exe-
cutivo de assuntos corporativos,
Horácio Forjaz Neto, conta que,
uma vez identificada a necessida-
de de corte drástico no seu qua-
dro de empregados - 20% do seu
efetivo -, a companhia usou uma

cadeia de liderança interna para
comunicar a medida simultane-
amente a todos os trabalhadores
afetados por ela.

"Isso evitou o surgimento de
boatos e a disseminação de temor
geral entre os empregados", diz
Forjaz Neto. Para minimizar os im-
pactos da demissão, os emprega-
dos desligados receberam um pa-
cote extra de benefícios, como um
ano de plano de saúde, dois meses
de salários, e tiveram assistência
para se recolocar no mercado.

De acordo com Forjaz Neto, a
empresa acompanhou o notici-
ário causado pelos desligamen-
tos, "que em nossa opinião foram
potencializados pela mídia, mas
nem assim abalaram a imagem
da Embraer entre os seus clientes,
fornecedores, investidores e em-
pregados". Para alguns stakehol-
ders, como fornecedores, clientes
e acionistas, a Embraer, segun-
do o executivo, usou da mesma
transparência ao comunicar sua
decisão de corte de pessoal.
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