
Como prosperar com o marketing do desastre 
Valerie Bauerlein 
 
Uma rede americana de restaurantes constrói reputação de ser a única a operar quando os 
clientes mais precisam. 
 
Quando um furacão toca a terra, o diretor da Agência Federal de Gestão de Emergências dos 
Estados Unidos se apoia em alguns números para avaliar seu poder de destruição. 
  
Primeiro, existe a conhecida escala Saffir-Simpson, que mede a velocidade dos ventos. Depois 
há o que ele chama de "Índice Waffle House", numa menção a uma rede americana de 
restaurantes. 
  
A cor verde significa que o restaurante está servindo o cardápio completo, um sinal de que os 
danos na área são limitados e existe energia elétrica. Amarelo significa um cardápio limitado, 
indicando energia fornecida por um gerador, na melhor das hipóteses, e pouca oferta de 
alimentos. Vermelho indica que o restaurante está fechado, um sinal de destruição severa na 
área ou condições de risco. 
  
"E se você chegar lá e a Waffle House estiver fechada?", pergunta Craig Fugate, administrador 
da Fema, como é conhecida a agência. "Nesse caso, a situação é muito ruim. É ali que a gente 
precisa trabalhar." 
  
A rede Waffle House Inc. tem 1.600 restaurantes espalhados pela região sudeste dos EUA, 
próxima do Caribe e banhada pelo Atlântico e pelo Golfo do México, o que a torna 
particularmente vulnerável a furacões. Outros negócios, claro, se esforçam para reabrir as 
portas assim que possível depois de desastres. Mas a Waffle House, que gasta quase nada com 
propaganda, criou uma estratégia de marketing com base na boa vontade de estar aberta 
quando os clientes estão mais desesperados. 
  
Durante o furacão Irene, em agosto, a Waffle House ficou sem energia em 22 restaurantes nos 
Estados da Carolina do Norte, Virginia, Maryland e Delaware. Três dias depois, todas as 
unidades - com exceção de um restaurante localizado numa área costeira da Virginia que foi 
duramente atingida - já estavam funcionando. 
  
Weldon, na Carolina do Norte, ficou sem energia num sábado à noite por causa da passagem 
do furacão Irene, mas assim que o sol nasceu às 6h30 na cidade, conhecida pelas plantações 
de tabaco, a Waffle House local, ainda sem eletricidade, estava preparando ovos mexidos e 
sanduíches com linguiça. 
  
"Estava há dois dias sem uma refeição quente, e sabia que eles estariam abertos", disse Nicole 
Gainey, de 22 anos, que foi de carro até o restaurante e trabalha como secretária numa 
concessionária de reparos de caminhões. 
  
A Waffle House, uma empresa de capital fechado sediada em Atlanta, no Estado da Georgia, 
talvez seja mais conhecida como ponto de parada nas estradas para aposentados indo para o 
sul dos EUA ou onde o músico Kid Rock se envolveu numa briga depois de um show em 2007. 
  
O sinal amarelo e preto da rede é o mesmo há 40 anos e seu cardápio laminado com fotos 
coloridas dos pratos também sofreu pouca alteração nesse período. 
  
A empresa abraçou totalmente a estratégia de negócios pós-desastre depois do furacão 
Katrina. Sete restaurantes da rede foram destruídos e mais de cem tiveram de ser fechados, 
mas aqueles que reabriram logo ficaram lotados. 
  
A companhia decidiu reforçar seus processos de gestão de crises. Os principais executivos 
desenvolveram um manual para abrir os negócios depois de um desastre, estocaram 
geradores portáteis, compraram um centro de comando móvel e distribuíram aos empregados 
chaveiros com contatos de emergência. 
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Num estudo acadêmico recente, Panos Kouvelis, professor da Faculdade de Administração de 
Empresas da Universidade de Washington, em St. Louis, incluiu a Waffle House entre as quatro 
principais empresas com medidas pós-desastre, juntamente com a gigante varejista Wal-Mart 
Inc. e as redes de materiais para construção Home Depot Inc. e Lowe's Cos. 
  
Os gerentes da Waffle House dizem que os volumes de vendas podem dobrar ou triplicar no 
período após uma tempestade. A companhia, cujas vendas anuais são estimadas em mais de 
US$ 600 milhões, não discute os custos ou benefícios de abrir rapidamente depois de 
desastres. Segundo ela, a estratégia tem mais a ver com marketing e com criar uma boa 
imagem do que obter lucro. 
  
"Se forem considerados todos os recursos que usamos, o aluguel de equipamentos, os 
suprimentos extras transportados, o reforço de equipe, o lugar para acomodar os funcionários, 
dá pra notar que não estamos fazendo isso pelas vendas que aqueles restaurantes geram", 
disse Pat Warner, que faz parte da equipe de gestão de crises da companhia. 
  
O guia de furacões da empresa explica como reabrir um restaurante e o que servir caso haja 
gás, mas não haja eletricidade; ou um gerador, mas nenhum gelo. Um fator importante é 
limitar o cardápio, assim a cadeia de fornecimento da companhia pode se focar em manter 
alguns itens estocados e refrigerados ou congelados. 
  
A Waffle House enfrentou vários outros desastres este ano antes da passagem do Irene. 
Depois que uma série de tornados mortais devastou os Estados do Alabama e Georgia no fim 
de abril, um restaurante foi destruído e outros 20 ficaram sem energia. Todos os que ficaram 
sem eletricidade reabriram em três dias. Em maio, as duas unidades da Waffle House no 
Estado de Montana estavam entre os poucos lugares que permaneceram abertos depois da 
passagem do pior tornado que atingiu a região em 60 anos. 
  
A empresa acompanhou o Irene por dez dias, transportando ovos e gelo para postos de 
emergência próximos da zona com maior potencial de destruição. 
  
Numa sexta-feira recente, no dia anterior à passagem prevista do furacão, o centro de 
comando móvel da companhia - um trailer batizado de EM-50 em homenagem ao equipado 
veículo usado por Bill Murray no filme "Recrutas da Pesada", de 1981 - saiu da sede da 
Waffles, no Estado da Georgia, para o norte. 
  
A Waffle House perto da rodovia interestadual 95 em Weldon ficou sem energia no sábado à 
noite, com a chegada do Irene. O restaurante continuou servindo refeições até quando ficou 
escuro demais para o cozinheiro conseguir enxergar se a comida estava cozida. Nesse ponto, o 
restaurante fechou. 
  
A unidade abriu no dia seguinte de madrugada. As luzes do teto e o freezer não estavam 
funcionando, mas a grelha a gás estava. Os cozinheiros ferviam a água na grelha para usá-la 
na cafeteira e moeram os grãos de café antes de acabar a energia. O gerente do distrito, Chris 
Barnes, distribuiu cópias de cardápios de emergência apenas com refeições na grelha. 
  
Os pratos incluíam sanduíches de presunto e ovos por US$ 3,15 e hambúrgueres de 100 
gramas por US$ 2,70. Os garçons recomendavam que os clientes pedissem linguiça em vez de 
bacon, porque quatro pedaços de linguiça ocupavam o espaço de duas tiras de bacon na 
grelha. 
  
Às 9h, os carros faziam fila para entrar no estacionamento. Às 10h, quando a energia voltou, 
as chapas de cerâmica para fazer waffles foram ligadas e o crepe passou a ser oferecido no 
cardápio. 
  
Matthew Ray Booth, que mora há alguns quilômetros, chegou às 16h. Ele disse que passou 
dois dias tomando refrigerante e comendo carne de porco e feijão enlatados. Booth pediu 
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bacon, ovos mexidos com queijo, picadinho de carne, e um copo de chá gelado. "Não tínhamos 
ar condicionado e não havia como cozinhar em casa", disse o aposentado de 69 anos. 
  
Reggie Smith, um gerente que dirigiu 160 quilômetros para ajudar a colocar os restaurantes 
de Weldon e de Roanoke Rapids em funcionamento, cumprimentava clientes tomando café no 
domingo à tarde, incluindo moradores que estavam sem ar condicionado e viajantes cujas 
férias tinham sido interrompidas. 
  
"Eles foram deslocados de suas próprias vidas", disse. "Isto aqui traz um pouco de 
normalidade." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 set. 2011, Empresas, p. B13. 
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