
O diretor do grupo italiano Fiat,
Sergio Marchionne, anunciou
em uma entrevista que espera
concretizar a fusão da montado-
ra com a filial americana Chrys-
ler no ano de 2014.

“Vamos conseguir. Com o Ve-
ba (um fundo do poderoso sindi-
cato automotivo americano
UAW que é acionista da Chrys-
ler) temos opiniões diferentes
sobre o valor da Chrysler, mas
resolveremos o problema em
2014”, afirmou Marchionne ao
jornal La Repubblica.

Marchionne disse que ainda
não pensou no futuro nome do
grupo ao ser questionado se se-
ria Fiat ou Chrysler.

No fim de janeiro, quando
anunciou um lucro líquido de ¤
1,4 bilhão para a Fiat em 2012,
graças essencialmente aos ga-
nhos da Chrysler, Marchionne
reafirmou o caráter irreversível
da união entre os dois grupos.

A Fiat possui mais de 60% da
Chrysler e espera assumir seu
controle total até 2015.

A Chrysler teve bons resulta-
dos no ano passado, com um lu-
cro líquido de US$ 1,7 bilhão e
vendas em alta de 20%, a US$
65,8 bilhões.

Graças aos sólidos resulta-
dos, a Chrysler tem metas oti-
mistas para este ano, no qual es-
pera obter um lucro de US$ 2,2
bilhões e vendas ao redor de
US$ 72 bilhões.

No Brasil, a parceria com en-
tre as empresas já rendeu frutos
à montadora americana. Ela au-
mentou suas vendas no merca-
do nacional. Com 7.201 carros
vendidos, o crescimento foi de
31%, enquanto o mercado de veí-
culos importados despencou
35%. Alem disso, a marca fe-
chou o ano com 40 concessioná-
rias no país. E mais 15 revendas
serão inauguradas neste ano. ■
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Rede Starbucks foca no continente asiático

Em outubro de 2011, a reclama-
ção de consumidores do Rio
Grande do Sul sobre problemas
com o Toddynho, desencadeou
uma crise de imagem na Pepsi-
Co que precisou correr para apa-
gar o incêndio. Após alguns
dias, as vendas do achocolatado
caíram 30% no país. Casos co-
mo esse não são raros e tiram o
sono de executivos.

Não importa a área de atua-
ção ou o porte da empresa,
uma crise mal gerenciada po-
de causar estragos que vão des-
de perda de mercado, marcas
profundas na imagem e até a
falência. “Uma crise custa mui-
to caro e em alguns casos, po-
de custar muito mais do que a
receita de uma empresa”, ex-
plica o professor José Eduardo
Prestes professor de Gestão de
Crises dos cursos da Pós-Gra-
duação da ESPM e sócio da Cry-
sis Consulting.

Em 2007, a contaminação de
leites Parmalat atrapalhou a
emissão de papeis da Laep, acio-
nista majoritária da empresa.
As denúncias sobre a presença
de soda cáustica nos leites longa
vida da marca gerou um embar-
go da Anvisa e desvalorizou em
35% os papeis emitidos na Bol-
sa, dias depois.

No entanto, prevenir esse ti-
po de percalço requer uma dose
boa de planejamento e preparo.
Para Prestes, o fundamental pa-
ra as empresas é desenvolver
um consistente plano estratégi-
co para gerenciar crises e preve-
ni-las. “Para isso é preciso fazer
uma mapeamento estratégico
de áreas sensíveis e reunir uma
equipe que seja preparada e qua-
lificada para agir, o que muitas
vezes não acontece”, diz Daniel
Bruin, sócio-diretor da SPGA
Consultoria. “Muitas empresas
só se preocupam com a gestão
de crise quando o problema já
estourou”, diz.

A marca do executivo
Outro desafio das empresas é ge-
renciar a imagem de seus execu-
tivos, especialmente quando
são pessoas bastante atreladas

às empresas. É o caso, por exem-
plo, de Steve Jobs, CEO da Ap-
ple que faleceu em 2011 e manti-
nha uma legião de fãs. Sua mor-
te teve impacto não só nas ven-
das de produtos da companhia,
mas também nas vendas de sua
biografia e até nas ações da com-
panhia, que registraram alta.

“Muito se discutiu sobre o desti-
no da Apple após a sua morte”,
relembra Gabriel Rossi, estrate-
gista em marketing da Gabriel
Rossi Consultoria

Em outros casos, no entanto,
a vida pessoal dos executivos
tem pouco impacto sobre a mar-
ca da empresa, como foi o caso

do assassinato do empresário
Marcos Matsunaga em maio de
2012, um dos principais executi-
vos da Yoki. Na época do crime,
a empresa tinha acabado de ser
comprada pela General Mills,
dona da marca Häagen-Dazs.
Procurada, a empresa não con-
cede entrevistas.

Rossi explica que nos casos
em que a figura do CEO é forte
dentro e fora da empresa, sua
presença e poder de comunica-
ção podem ser fundamentais pa-
ra amenizar os efeitos de uma
crise. “Muitas empresas blin-
dam executivos nessas horas,
quando o ideal seria que eles
aparecessem, seja em entrevis-
tas ou em vídeos, no lugar dos
comunicados oficiais, que pou-
co dizem.”

O relacionamento com consu-
midores nas redes sociais tam-
bém é um desafio. “Hoje é o con-
sumidor quem controla o rela-
cionamento, não mais as empre-
sas”, diz Rossi. Segundo ele,
preparar equipes experientes pa-
ra gerenciar o relacionamento
na internet com o público alvo
é fundamental.

“Essas pessoas precisam co-
nhecer muito bem a companhia
e suas estratégias para se relacio-
nar.” Rossi explica que 90% das
crises no mundo digital são de-
sencadeadas por questões sim-
ples mas que são a base do suces-
so da empresa como bom aten-
dimento e transparência. ■

A rede de cafeteriais Starbucks, que abriu sua primeira unidade no

Vietnã na semana passsada, planeja inaugurar centenas de lojas no

continente asiático. “Nós teremos um crescimento agressivo na

região”, afirma John Culver, presidente da companhia para as divisões

China e Ásia-Pacífico. A Starbucks possui 4 mil lojas nas regiões

comandadas por Culver. No mundo, a companhia americana é

proprietária de mais de 18,2 mil pontos de venda.
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Gestão de crise nas empresas
ainda é questão “a melhorar”

Fiat anuncia
fusão com
a Chrysler
para 2014

O lucro da Chrysler
em 2012 foi de

US$ 1,7 bilhão, oito
vezes superior aos
US$ 183 milhões
do ano anterior

Grupo italiano espera “resolver
problemas” com sócio americano
para concluir a compra

Falta de plano para
prevenir deslizes e
de profissionais
experientes estão
entre pontos fracos
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QUANDO A CRISE BATE À PORTA

Alguns casos que fizeram as empresas perderem o sono

Fonte: Brasil Econômico

TYLENOL - Nos anos 80, o produto sofreu sabotagem 
e contaminação, o que causou mortes nos EUA. O caso 
ficou conhecido como um dos mais eficazes da história 
da gestão de crise, já que a J&J prestou esclarecimen-
tos, retirou o produto do mercado rapidamente e 
desenvolveu uma embalagem mais segura, que 
revolucionou a indústria farmacêutica

PARMALAT - Denúncia de mistura de soda cáustica  
no leite derrubou ações da empresa e causou  
interdição de lotes de leite pela Anvisa em 2007. 
Empresa descredenciou fornecedores e retirou lotes  
contaminados dos supermercados
 
TODDYNHO - Em outubro de 2011, consumidores 
reportaram problemas com o Toddynho, um dos 
produtos mais vendidos pela PepsiCo. Produto estava 
contaminado com detergente
 
MC DONALD’S - Empresa sofreu processos e 
denúncias de consumidores que encontraram 
elementos estranhos nos alimentos. Em 2012, uma 
reportagem na China mostrou irregularidades 
cometidas por funcionários de uma lanchonete em 
Pequim, no preparo dos sanduíches. Rapidamente a 
empresa se desculpou nas redes sociais. O resultado foi 
que muitos internautas se solidarizaram com a rede de 
lanchonetes, em uma reação inesperada
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 fev. 2013, Empresas, p. 26.




