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Por décadas, o foco de muitas 
empresas esteve mais no corte 
de custos de seus produtos do 
que no marketing. E sempre com 
objetivo de aumentar os lucros. 
Mas uma série de problemas de 
qualidade e acidentes envolvendo 
titãs como BP, Toyota e Johnson 
& Johnson neste ano, sem contar 
um número crescente de recalls, 
mostram que a crise pode des-
truir em dias o que uma marca 
levou anos para construir.

E levanta dúvidas se tais esfor-
ços para cortar custos de produção 
teriam ido longe demais, a ponto 
de indicar que os anunciantes 
devem colocar mais dinheiro nova-
mente no controle de qualidade – 
mesmo que isso represente menos 
dinheiro para o marketing.

“Por muito tempo, o foco dos 
investimentos em pesquisa e de-
senvolvimento foram, em maior 
parte, no corte de custos dos pro-
dutos”, afirma o analista Ali Dibadj, 
da Sandford C. Bernstein. Ele 
diz enxergar um foco nos custos 
entre empresas de alimentação e 
cuidados pessoais durante a última 
década, enquanto consultor da 
McKinsey. Muito disso foi ocasio-
nado também pela liberação de 
orçamento para o marketing.

Mas todo investimento em 
marketing para construir marcas 
não tem valor se levar a recalls 
que destruam share e valor de 
marca. “Os cortes de custos pro-
vavelmente foram longe demais 
em muitos casos”, diz.

A BP, cujo projeto “Além do 

Marketing e cortes 
de custos x qualidade
Recalls e desastre ambiental trazem à tona os investimentos equivocados que 
fizeram as marcas perderem, em dias, a reputação que levaram anos para construir
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A BP buscou posicionar-se como alternativa sustentável no setor de petróleo.  
Agora lida com o estigma do maior derramamento de todos os tempos

Petróleo” buscou posicionar a 
marca como uma alternativa sus-
tentável dentre as empresas de 
petróleo, terá agora de lidar por 
anos com a imagem de companhia 
por trás do maior derramamento 
de todos os tempos. A Toyota, 
uma marca construída a partir de 
qualidade e durabilidade, fez um 
recall de nove milhões de veículos 
desde outubro passado, induzin-
do investigações e processos que 
a empresa tentou esconder, em 
vez de resolver problemas.

Remédios em alerta
Por sua vez, a Johnson & 

John son, uma empresa que cons-
truiu uma reputação por conta, 

principalmente, de suas respostas 
no famoso caso da presença de 
cianureto em algumas cápsulas de 
Tylenol, em 1982 (colocadas por 
um criminoso), agora enfrenta 
críticas e uma investigação sobre 
seus problemas bem menos gra-
ves com o mesmo produto e com 
outros medicamentos (a J&J 
fez recall de dezenas de medi-
camentos neste ano). Entre as 
alegações, estão a de que a J&J 
esperou dois anos para admitir 
e buscar soluções para alguns 
problemas de qualidade. Outra 
crítica se refere ao fato de que a 
empresa enviou consultores às 
lojas para comprar todos os pa-
cotes do remédio Motrin — sobre 

os quais caiu a suspeita de ter 
poucos ingredientes ativos — em 
vez de dirigir um recall.

A Toyota e a BP perderam 
espaço em seus mercados, de 
acordo com o índice de engaja-
mento e lealdade da Brand Keys. 
A Toyota caiu uma posição no 
setor automobilístico, ficando 
agora em segundo e a BP foi do 
primeiro para o sétimo. 

Um executivo familiarizado 
com recalls de duas marcas recen-
temente afirmou que eles ocor-
reram por conta de dois fatores 
principais: executivos de produ-
ção pressionados a cortar custos 
e tendência de terceirização de 
produção na China, o que dificulta 
o controle de qualidade.

Os recalls da J&J tiveram um 
grande papel no crescimento de 
marcas próprias dos segmen-
tos de cuidados pessoais, OTC 
(medicamentos de venda livre) 
e produtos para o lar, que fica-
ram em equilíbrio nas finanças 
no ano passado. Desde março, 
o share de tais marcas dessas 
categorias subiu para 14,4% do 
mercado. Em OTC, a alta foi 
de 3,6% para uma participação 
atual de 27,1%, de acordo com 
a Nielsen, que usou dados da 
Sanford C. Bernstein.

Empresas negam
A Toyota e a BP eram líderes 

em lucratividade e em controle 

de custos em seus mercados, 
antes dos problemas recentes. 
Mas elas e outras empresas 
envolvidas em recalls ou falta 
de segurança acabaram negan-
do que os cortes ocasionaram 
essas questões.

“Nosso compromisso com 
segurança e confiabilidade está 
mais alto do que nunca”, afir-
mou um comunicado da Toyota. 
“Aumentar a qualidade e reduzir 
custos são similares. A melhor 
maneira de reduzir custos é au-
mentando a qualidade. Em outras 
palavras, conforme você aumenta 
a qualidade, isso representará 
menos tempo perdido, menos 
trabalho, etc. Reduzir custos, um 
foco para todas as montadoras, 
não significa reduzir automatica-
mente a qualidade”.

Em uma entrevista à CNBC, 
no mês passado, o novo CEO da 
BP, Bob Dudley, afirmou que as 
margens operacionais — e não o 
lucro bruto que poderia refletir 
os gastos com plataformas de 
petróleo e perfurações — es-
tavam onde a empresa elevava 
seus lucros.

Em maio, durante um tes-
temunho no congresso norte-
americano, Colleen Goggins, 
chairman da J&J para produtos 
de consumo, afirmou: “Eu acre-
dito que na fábrica de Fort Wa-
shington (que atualmente está 
fechada e, assim, atrai o foco 
das questões de qualidade que 
envolvem a empresa) nossas 
contas estão equilibradas. Eu 
sei que entre 2006 e 2009 nós 
aumentamos os investimentos 
em 17% e faremos de novo 
neste ano”.

O que ela não mencionou é 
que a J&J comprou o negócio 
de cuidados com a saúde da 
Pfizer por US$ 4 bilhões em 
2006 e consolidou e aumentou a 
produção de Benadryl e Zyrtec 
daquela fabricante. A J&J anun-
ciou que o acordo então geraria 
US$ 600 milhões em cortes de 
custos em 2010, ano em que, 
ironicamente, os recalls levaram 
a perdas de vendas anuais quase 
no mesmo valor.

Donald Kay Riker, consultor da 
On Point Advisors, acredita que 
os cortes de custos e integração 
das marcas da Pfizer podem ter 
levado aos problemas atuais da 
J&J. Ele também imagina que o 
status reduzido de executivos de 
controle de qualidade pode ter tido 
um papel-chave no crescimento 
de recalls. “A ênfase em marke-
ting e investimento publicitário 
e a atenção que esses segmentos 
atraem por parte dos executivos 
mais importantes das empresas 
são grandes. E acabam sendo 
mais importantes do que pesquisa, 
desenvolvimento e qualidade”, diz 
Riker. “Qualidade é a função órfã. 
Raramente ela é representada 
em uma reunião de board, exceto 
quando há alguma emergência”.

Notícias contendo a pala-
vra “recall” estão, de longe, 
com seus maiores níveis no 
ranking Google Trends, desde 
quando a empresa faz esse 
monitoramento, que começou 
há seis anos.

Na mesma linha, o índice 
Google Insights para buscas 
sobre a palavra “recall” atingiu,  
em 2010, seu mais alto nível nos 
Estados Unidos desde 2007, 
ocasião na qual ocorreu um 

Recall na mídia
recall de comida para animais de 
estimação por conta de ingredien-
tes envenenados que mataram 
dezenas de animais e o caso de 
brinquedos produzidos na China. 
O ranking existe desde 2004. O 
índice de buscas por recalls está 
em 66% acima neste ano do que 
em 2009, e 137% superior aos nú-
meros de 2008, embora ainda 14% 
abaixo do ano recorde de 2007.

Dados do Radar Social da 
Infegy mostram que menções de 

recalls em redes sociais do-
braram em relação aos níveis 
de dois anos atrás, para cerca 
de 200 mil no mês de julho. 
“Questões relacionadas à se-
gurança ou a recall carregam 
um significado único em ter-
mos de boca a boca”, afirmou 
o vice-presidente executivo 
da Nielsen Pete Blackshaw. 
“As pessoas sentem que estão 
ajudando umas às outras ao 
espalhar as notícias”.
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