
Quemtrabalhacomgestãosabeque
é uma questão de tempo até que
uma marca tenha algum problema.
Nosbastidoresdonegócio,umbata-
lhãodepessoastrabalhaparaanteci-
pá-los ecriar metodologiasparare-
solvê-los. Afinal, as crises sempre
surgem. “Imaginar que isso nunca
vá acontecer é irreal, pois todos es-
tãosujeitosafalhas”,explicaMarce-
lo Pontes, chefe do departamento
de Marketing da ESPM.

Mesmoasempresasmaisbemes-
truturadas escorregam de vez em
quando. Esse foi o caso da Unilever,
que em meados de março viu sua
marcaAdeS,umadaslíderesdoseg-
mento, entrar no inferno astral. Um
lote de 96 caixas de 1,5 litro, a mais
consumida pelas famílias, do suco
demaçãfoienvasadocomumasolu-
ção usada na limpeza dos equipa-
mentos - a soda cáustica diluída.
Não se sabe exatamente quando a
empresa percebeu o problema, que
foi comunicado ao público no dia 14
demarço,umaquinta-feira,quando
foi anunciado o recall do produto.
Sua fanpage no facebook, que reúne
mais de 1,2 milhão de seguidores, no
entanto, só postou um comunicado
sobreoocorridoquatrodiasdepois.

Procurada na semana passada
pelo Brasil Econômico, a empresa
aceitouresponderalgumasdasper-
guntas enviadas por e-mail. “Sobre
o recente caso AdeS, gostaríamos
de esclarecer que todos os esforços
para sanar o problema e evitar que
ele se repita no futuro foram feitos.
Após o incidente, a unidade fabril
de Pouso Alegre (MG) passou por
um reforço no sistema de qualida-
de, incluindo modifica-
ções em softwares dos
equipamentos indus-
triais.”Acorporaçãoafir-
ma ainda que “a Unilever
prestoutodososesclareci-
mentosnecessáriosàAnvi-
sa, Vigilâncias Sanitárias e à
Comissão de Defesa do Consumi-
dordaCâmaradosDeputados.Des-
de o dia 8 de abril, a produção e co-
mercializaçãodosprodutosAdeSes-
tão liberados pela Anvisa e a distri-
buiçãoemtodopaísestáemproces-
so de reestabelecimento.”

Para Jaime Troiano, do Grupo
Troiano de Branding, a Unilever
cumpriu à risca seis das sete etapas
para blindar sua marca contra cri-
ses, mas faltou uma. “Eles demora-
ram para comunicar esse problema
aopúblico”,avaliaTroiano.“Masco-
motêmumamarcacorporativafor-
te e conhecida, a tendência natural
équeomercado,depoisdeumtem-
po,entendaquesetratoudeumpro-
blemaisolado”,explicaoespecialis-
ta em branding. Marcelo Pontes, da
ESPM,faz coro. “A Unilever tem um
estoquedecredibilidadeparasupor-
tar o ocorrido. A empresa pode até
ter perdido participação de merca-
do em um primeiro momento. Mas
acredito que, por conta da força da
marca e da repercussão que o caso
teve, a categoria toda teve redução
em seu consumo por um tempo”,
afirma Pontes.

“Episódios como esse impactam
arelaçãodeconfiançaqueosindiví-
duos desenvolvem com as empre-
sas.Quanto mais próximo o proble-
ma estiver dos principais atributos
damarca,comoobemestareaênfa-
se na vida saudável, motes da AdeS,
mais sério é o episódio”, opina Sil-

vioLaban,doInsper.Atéporqueori-
ginalmente, o AdeS foi direcionado
ao público infantil e só depois é que
a multinacional começou a traba-
lhar o estilo de vida saudável, de
olhonospúblicosAeB.“Trata-sede
um produto tradicionalmente com-
pradopelasmulheres.Eelas,emca-
sos de quebra de confiança, costu-
mam sermais difíceis dereconquis-
tar”, explica Laban. Mas o fato de a
corporação ter assumido o erro e ter
feito o recall, que funciona como
umasatisfaçãoperanteaopiniãopú-
blica, são pontos positivos, de acor-
do como professor do Insper.

Na opinião de Laban, o fato de a
empresatersinalizadoquenãoredu-
zirá preços por conta do ocorrido é
positivoporquereafirmaqueacom-
panhia acredita na qualidade de
seu produto. Para ele, os consumi-
dores deAdeScarregamamemó-
riahistóricadamarcaedesuarela-
çãocomela.Mastambémtrazemre-
cordações negativas, por conta do
episódiorecente.“Qualquerem-
presa que atue no segmento ali-
mentício,quandotemumproblema
em sua fabricação e esse produto
chega ao ponto de venda, impacta a
saúde do consumidor. Por isso, a
companhia precisa explicar à socie-
dade as medidas tomadas para evi-
tar que isso se repita”, aconselha
Pontes. Para Laban, que tem a
percepção de que os sucos AdeS
perderam espaço nas gôndolas
dos mercados, a Unilever deve-
riafazerumanovacampanhapu-
blicitária para resgatar a experiência
positivadessarelação.“Nãoacredi-
to em um relançamento,
mas acho que a
companhia

devere-
forçar a marca e

dar continuidade ao seu
planode marketing”, dizLaban.

Foi o que fez Toddynho, da Pep-
sico, que em outubro de 2011 teve
um lote dos achocolatados conta-
minados também com soda cáusti-
ca. A diferença é que diversos con-
sumidores sofreram queimaduras
após beber o produto. Pouco mais
de seis meses depois, a marca lan-
çouumacampanhaabordandoare-
lação emocional de pais e filhos, pa-
ramarcar seus trintaanos.

Editora: Flavia Galembeck
flaviag@brasileconomico.com.br
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A recuperação do prestígio exige tempo e custa dinheiro. Mas pode ser mais suave para

quem blinda seu negócio com algumas práticas adotadas bem antes da crise chegar

▲

Quanto mais próximo
o problema estiver
dos principais atributos
da marca, mais
trabalho dará para
a empresa reverter
esse efeito negativo
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Crystal instala bicicletários em SP e MG
A água Crystal, da Coca-Cola do Brasil, está instalando bicicletários

em faculdades de São Paulo e Minas Gerais. Nos próximos meses, a

ação será expandida para academias, lojas de conveniência, super e

hipermercados dos dois estados. O objetivo é incentivar o uso do

meio de transporte ao oferecer mais praticidade e conforto aos

ciclistas, que contam com mais um local para estacionar suas bikes.

CidaCalu

O melhor exemplo de
gerenciamento desse tipo de
crise, que é estudado nos cursos
de MBAS mundo afora,
aconteceu na Johnson &
Johnson , em 1982. Nesse caso
não foi um erro na produção, e
sim um episódio de sabotagem.
Um indivíduo estava inserindo
cianeto nos comprimidos de
Tylenol, na região de Chicago,
Illinois, nos Estados Unidos.
Sete pessoas morreram. A J&J
recolheu o estoque do
medicamento em todo o varejo
americano – nada menos do que
31 milhões de frascos do
produto – e amargou um
prejuízo de US$ 100 milhões.
Depois de criar uma nova
embalagem para evitar novos
episódios e comunicar isso ao
público, a empresa recuperou
sua credibilidade e força de
marca, tanto é que voltou a
ocupar a liderança nesse
segmento. “Não adianta
discutir de quem é a culpa. Pela
cartilha do marketing moderno,
o essencial é ser verdadeiro
quando algo dá errado. Essa é a
melhor estratégia”, recomenda
Marcelo Pontes.

Para Laban, um exemplo
negativo de reação foi dado
pela Volkswagen, em 2008. O
dispositivo do porta-malas do
modelo Fox provocou
mutilações de dedos de pelo
menos oito consumidores no
Brasil. A empresa os culpou pelo
uso incorreto do mecanismo,
alegando que a informação
estava no manual. Evitou
chamar de recall a colocação de
um anel de borracha para evitar
novos episódios. “Uma das
piores coisas que existe nessas
situações é a inércia. Ela só
perde para quando a empresa
se esquiva de sua
responsabilidade. Nesse caso, a
postura da montadora
combinou as duas coisas”, diz.

Divulgação

MARKETING

As melhores e
piores reações
para as crises
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 maio 2013, Empresas, p. 12-13.




