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As primeiras ações da Unilever relativas 
à contaminação de um lote do suco 

de soja Ades, sabor maçã, de 1,5 litro, de-
ram indícios de que a companhia adota-
ria postura proativa no gerenciamento da 
crise. A empresa veio a público, na noite 
da quarta-feira 13, por meio da página de 
Ades no Facebook, anunciar o recall de 96 
unidades do produto, de um lote com as 
iniciais AGB 25, fabricado em 25 de feve-
reiro e distribuído para os estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, por esta-
rem “inapropriadas para consumo”. Mo-
tivo: uma falha de processo que levou à 
contaminação do produto com solução 
de soda cáustica, utilizada para limpeza.

As ações seguintes, no entanto, fica-
ram restritas ao básico dos manuais de 
gestão de crise. Até agora, a Unilever não 
atendeu a imprensa, a não ser por meio 

de comunicados, e não teve a agilidade 
necessária para responder ao movimen-
to que surgiu nas redes sociais. Embora 
tenha prejudicado, até aqui, menos con-
sumidores do que o acidente similar en-
frentado pela PepsiCo, com Toddynho, 
em 2011 (a contaminação do achocola-
tado afetou 40 pessoas,  e a de Ades, 14), 
o novo caso vem ganhando em repercus-
são negativa.

Na quarta-feira, 20, a página de Ades no 
Facebook publicou outro comunicado em 
nome da Unilever Brasil. A nota explicava 
que a empresa, além de reunir-se com a Se-
cretaria Nacional do Consumidor e a An-
visa, já havia recolhido parte das unidades 
contaminadas. O mesmo conteúdo foi vei-
culado na televisão.

A Unilever aproveitou ainda para escla-
recer que o lote pode ser identificado no to-

po da caixa do produto e que os sucos Ades 
de qualquer sabor ou tamanho que não ve-
nham com as letras AG estão liberados para 
venda e consumo, pois o problema ocorreu 
apenas em uma das 11 linhas de produção 
da bebida — líder com 45% de share entre 
os sucos de soja e um total de R$ 540 mi-
lhões em vendas, em 2011.

Repercussão nas  redes e  no PDV
“A empresa poderia ter centrado esfor-

ços em seus pontos de contato digitais pa-
ra prestar esclarecimentos, em tempo re-
al, 24 horas por dia”, opina Mariela Castro, 
diretora da Communication Advisors, so-
bre o fato de tanto o perfil de Ades quan-
to o da Unilever no Twitter não menciona-
rem o ocorrido. E manter o contato com os 
clientes é o que gera credibilidade e restau-
ra a confiança.

“Além das reclamações, o assunto vi-
rou tema para o meme da semana e piada 
na internet. A Unilever pode lidar de duas 
formas: não tocar mais no assunto ou usar 
o ocorrido para salvar sua imagem. O me-
lhor posicionamento de marca na era das 
mídias sociais é a transparência”, observa 
Eric Messa, professor da Faculdade de Co-
municação e Marketing da Faap-SP. 

Já Marcos Bedendo, professor de Gestão 
de Marcas e Marketing Estratégico da ES-
PM, destaca o risco de o consumidor fiel se 
sentir traído, por mais que, do ponto de vis-
ta legal, a empresa tenha feito o que preci-
sava. “Machuca muito a marca. A própria 
questão da marca Unilever começa a ser 
discutida, uma vez que a empresa assumiu 
a marca corporativa de maneira mais forte 
recentemente”, analisa. O momento agora, 
segundo Bedendo, é de “abrir bastante as 
portas”, o que significa ter alguém respon-
sável por reportar o que aconteceu e o que 
está acontecendo e mostrar — não apenas 
para a Anvisa, mas também ao consumidor 
— que ações estão sendo tomadas para que 
o problema não mais aconteça. 

A Unilever também teria perdido uma 
oportunidade de discutir o problema e abra-
çar uma causa do consumidor, para Fran-
cisco Saraiva Junior, professor da Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo 
da Fundação Getulio Vargas. “Falta plano 
de contingência. Isso terá de ser mais exi-
gido de todas as empresas, não importa se 
grandes ou pequenas. E a Unilever, mais do 
que nunca, vai precisar agir com seriedade, 
demonstrar preocupação com o assunto e 
o consumidor”, afirma. Outra medida que 
pode ajudar a marca a restaurar de forma 
mais rápida a boa reputação é usar os con-
sumidores que se posicionam em seu favor 
(os chamados “advogados da marca”). Pa-
ra isso, terá de mudar a atitude unilateral e 
aprender a dialogar melhor, especialmen-
te, nas redes sociais.  

Embora entidades como a Associação 
Paulista de Supermercados (Apas) tenham 
orientado seus associados a suspende-
rem a comercialização das unidades de 
Ades referentes apenas à linha de produ-
ção afetada, algumas redes varejistas re-
tiraram todos os produtos das gôndolas, 
preventivamente. O Procon-BA, por me-
dida cautelar, solicitou a retirada do mer-
cado de todos os produtos em embalagens 
de 1,5 litro da marca.Esta é outra frente de 
problemas com a qual a Unilever terá de 
lidar, sem contar a multa, que pode su-
perar os R$ 6 milhões, a ser aplicada pelo 
Ministério da Justiça, caso este considere 
que a empresa violou regras do Código de 
Defesa do Consumidor. Até o fechamento 
desta edição, a decisão ainda não havia si-
do informada oficialmente. 
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Por orientação da Anvisa ou medida preventiva dos varejistas, produto tem sumido das gôndolas
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Um gosto amargo 
para a Unilever
Reação da empresa ao caso da contaminação 
em lote de Ades é questionada
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1552, p. 26, 25 mar. 2013.




