
A recente crise financeira que abalou a 

economia mundial foi ainda mais cruel 

em seu epicentro, o mercado norte-ame

ricano. Grandes instituições financeiras 

foram à lona, o que abalou os alicerces 

das mais variadas organizações. Uma 

delas foi a American International Group 

(AIG), a maior seguradora do planeta, 

que precisou de auxílio do governo nor

te-americano para não soçobrar e levar 

junto as apólices de seus clientes. 

"A maioria dos negócios 

da AIG não tinha nada 

a ver com a crise, 

estavam saudáveis e 

operando normalmente" 

Ao que tudo indica, a AIG está ten

tando com afinco dar a volta por cima. 

Para revelar os bastidores dessa operação 

no plano da comunicação institucional, 

a revista Comunicação Empresarial traz 

uma entrevista exclusiva com Nicholas 

Ashooh, vice-presidente mundial de Co

municação Corporativa da AIG. 0 profis

sional é responsável desde 2006 pela 

comunicação interna e externa, e pelas 

áreas de publicações, propaganda, rela

ções com a mídia, marketing e branding. 

Antes da AIG, Ashooh ocupou um posto 

semelhante na American Eletric Power, 

uma das maiores concessionárias de 

energia dos Estados Unidos, e na Para-

mount Pictures. Ainda em meio à crise, 

Ashooh encontrou tempo para explicar 

como a seguradora lidou com a contin

gência e revelar as lições que aprendeu 

na administração de um terremoto finan

ceiro que não ocorria desde 1929. 

O senhor poderia descrever as prin

cipais estratégias de comunicação da 

AIG frente à crise financeira mundial? 

Internamente, a estratégia da comunica

ção da AIG foi manter os colaboradores 

informados sobre os acontecimentos 

e mantê-los focados em fazer os seus 

trabalhos efetivamente. A maioria dos 

negócios da AIG não tinha nada a ver 

com a crise, estavam saudáveis e ope

rando normalmente. Nós precisamos dos 

colaboradores para dar continuidade em 

nossos negócios, pois só dessa maneira 

poderemos pagar de volta o apoio finan

ceiro recebido do governo dos Estados 

Unidos. 

E na área externa? 

Externamente, nossa estratégia foi co

municar três mensagens-chave: o com

promisso da AIG em saldar os recursos 

públicos recebidos, as boas condições 

de nossos principais negócios e lembrar 

aos nossos clientes que não precisam se 

preocupar sobre seus planos de seguros. 

Nós usamos todas as ferramentas para 



disseminar essas mensagens: press re

leases, notas oficiais para a mídia, posts 

em blogs, cartas, discursos e outros 

meios. 

"Duas pessoas de nossa 

equipe de relações com 

a mídia foram para outras 

empresas um pouco antes 

da crise começar" 

O senhor poderia nos contar as princi

pais lições aprendidas com essa crise? 

A primeira lição é estar preparado tanto 

quanto se pode antes de qualquer cri

se. Você nunca pode se preparar per

feitamente, mas pode estar seguro que 

suas linhas de comunicação estão iden

tificadas, que você tenha estabelecido 

processos para claros posicionamentos, 

que tenha identificado claramente quem 

é autorizado para falar durante a crise, 

entre outros procedimentos. Outra lição é 

agir rápido, mas sem exageros. Há uma 

tendência a pensar que a crise irá passar 

e as coisas ficarão melhores, mas isso 

pode levar mais tempo do que você ima

gina. Então, aja da maneira correta. Você 

pode sempre retificar a sua resposta se 

for necessário. 

O estado de espírito é importante? 

Sim. Não exagere porque você pode tor

nar as coisas piores do que elas ficariam 

se você se mantivesse calmo. Consiga 

sempre outra perspectiva e escute con

selho dos outros. Esses procedimentos o 

ajudarão a um melhor julgamento. E, é 

claro, deve-se sempre manter a calma e 

o foco durante a crise. 

Como era a equipe de comunicação 

da AIG antes e depois da crise? 

Por coincidência, duas pessoas de nossa 

equipe de relações com a mídia foram 

para outras empresas um pouco antes 

da crise começar, então nós estávamos 

com essa desvantagem quando o abalo 

começou. Desde então, fomos capazes 

de colocar alguns profissionais em posi-

ções-chave, o que nos ajudou bastante. 

Nós temos também um pessoal desloca

do para o departamento de comunicação 

para dar suporte onde for necessário. Por 

enquanto, o time envolvido com propa

ganda e patrocínios não tem um grande 

número de projetos em andamento e está 

podendo nos auxiliar em várias iniciativas. 

A crise colocou uma tremenda pressão 

em nosso grupo de comunicação o que 

nos fez trazer também ajuda de fora para 

nos auxiliar na enorme demanda que te

mos de informações por parte da mídia, 

governo, clientes e órgãos reguladores. 
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