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» MAX MILLIANO MELO

Um tradicional apresen-
tador brasileiro dizia
que “quem não se co-
munica, se trumbica”.

Válido não só para a vida coti-
diana, mas também para o
mundo dos negócios, o ditado
mostra como a comunicação é
essencial para prevenir e, even-
tualmente, remediar crises. Es-
pecialistas apontam, no entan-
to, que para o sucesso não basta
ter uma boa equipe, é necessá-
rio que a informação, clara e
transparente, flua por todas as
áreas da empresa, chegando a
todos os públicos, sejam estes
internos ou externos.

O trabalho de comunicação
focado na prevenção se torna
mais importante porque, dife-
rentemente de outras áreas,
onde é possível “apagar incên-
dios” e minimizar os danos,
depois que a informação é dis-
torcida e se alastra pela empre-
sa, pode ser muito difícil recu-
perar seu sentido original, ou
mesmo desmenti-la. “O ideal é
que não haja informações
truncadas ou inventadas, es-
pecialmente em momentos de
crise. Algumas empresas po-
dem perder muito com isso,
inclusive ter seu clima organi-
zacional comprometido por
causa de intrigas e fofocas”,
conta o diretor da Sr. Gentileza
Educação Corporativa (Sgec
Brasil), Luiz Gabriel Tiago.

Tiago usa como exemplo o
caso de uma empresa de co-
brança paulista, que viu alastrar
entre os seus 120 colaboradores
o boato de que estaria à beira da
falência. “É verdade que passa-
vam por um período muito difí-
cil, mas estavam longe de fechar
as portas. Alguns investimentos
inadequados e empréstimos fi-
zeram com que cortassem gas-
tos de uma forma bem radical,
mas tinham otimismo para su-
perar essa crise”, conta. “Tudo se
tornou mais difícil quando a no-
tícia se espalhou, fazendo com
que os funcionários ficassem
apavorados com o risco demis-

são”, relembra.
Ele lembra que, quando ini-

ciou o trabalho na empresa, ha-
via um cenário de guerra e, após
três meses, o clima ameno de
antigamente foi recuperado. “A
mudança se deu a partir do mo-
mento que um programa de co-
municação efetivo e transparen-
te foi adotado”, relata. Uma das
estratégias mais efetivas foi en-
contrar o foco dos desvios de in-
formação e solucioná-lo. “Uma
das principais fontes de intrigas
eram as redes sociais. Aproveita-
mos esse gancho e criamos um
grupo que se chamava Comuni-
cação Gentil, onde todos apren-
deram a participar de forma ati-

va, desmistificando a falsa infor-
mação de falência”, completa.

Tiago avalia que o estrago na
imagem da empresa e a dimi-
nuição da produtividade,
quando durante meses os fun-
cionários trabalharam sob a
falsa perspectiva de demissão,
mostram que, apesar de as ve-
zes serem solucionáveis, as cri-
ses de comunicação deixam ci-
catrizes por onde passam.

Especialista em crises da Ou-
tlook Gestão Estratégica, Mar-
cos Pereira Fonseca relembra
um caso em que o uso errado
da comunicação acabou tendo
resultados negativos. “Certa
vez, um hospital privado foi
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LLoojjaa  ccoonncceeiittoo:: a rede de soverterias Diletto inaugurou, na semana
passada, uma flagship no bairro do Batel, em Curitiba. Com
decoração totalmente inspirada na Itália, a unidade segue o padrão
de identidade visual da matriz da marca, em São Paulo.

EExxppaannssããoo:: com  160 franquias em todo o Brasil, a YES! Idiomas vai
abrir, até maio de 2014, 32 unidades no País. Deste total, cinco ficam
no estado de São Paulo. Além da capital, receberão  franquia da
marca as cidades de Mogi das Cruzes, Santo André e Votuporanga. 
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Com 159 aberturas previstas para 2013, 59 a mais
do que o inicialmente estimado, a rede de idiomas
CNA prepara um ousado plano de expansão para
2014, quando pretende inaugurar mais 100 unidades.
Segundo o diretor de operações da empresa, Eduardo
Murin (foto), a marca fecha o ano com crescimento
de 42,5% no Nordeste, quase 60% no Norte e aproxi-
madamente 10% no eixo Rio-São Paulo, mesmo dian-
te da desaceleração da economia em 2013. O executi-
vo explica que o otimismo para o ano que vem se ba-
liza no pacote de benefícios criado pela marca para
atrair novos investidores. “Há uma série de vanta-
gens, que inclui desde o enxoval de material didático
inicial grátis até isenção da taxa de franquia. A cada
mês teremos novidades e novos benefícios.”

Para os franqueados da rede interessados em abrir
outras unidades, o CNA preparou um pacote de benefí-
cios ainda mais agressivo, que, além da isenção de taxa
de franquia, do kit de material didático e do projeto ar-
quitetônico grátis, dá acesso a uma linha de crédito de
R$ 200 mil com juro zero, seis meses de carência e 30
parcelas fixas com o Bradesco. “É dinheiro a custo zero,
com os juros subsidiados por nós. Não existe isso no
mercado, muito menos no franchising. A lógica do pa-
cote é simples: temos certeza de que o modelo de ne-
gócio da CNA dá certo”, afirma Murin.

De acordo com o executivo, a rede terminará 2013
com faturamento líquido de R$ 600 milhões. “Esta-
mos com uma expansão agressiva há pelo menos
quatro anos e vamos prossegui-la, pois ainda há es-
paço para mais unidades”, afirma Murin, que reco-
nhece a importância do acordo com o fundo britâni-
co Actis, firmado no ano passado. “O aporte da Actis
nos deu segurança financeira e institucional para
lançar o pacote de benefícios no mercado, embora já
tivéssemos caixa para o plano de expansão. Eles tam-
bém pesquisaram muito o mercado brasileiro e cola-
boraram bastante na estratégia de marketing B to B e
B to C que estamos adotando”, revela.

HABIB’S

Presente em praticamente todas as cidades-sedes da Copa do
Mundo, a rede de fast food Habib’s quer vender  750 milhões de
esfihas em 2014. Em paralelo, a empresa prepara um pacote de
investimentos para manter o ritmo de crescimento. Nos próximos
dois anos, a marca investirá R$ 35 milhões em uma unidade de
processamento de vegetais, frutas e sucos congelados e de
armazenagem e distribuição de frios. Além disso, uma nova fábrica
para a produção de pães e sorvetes começa a sair do papel em
Itapevi (SP). “Também iniciaremos a plantação de tomate e cebola.
Produzir internamente é a única forma de conseguir manter nossa
política de preço baixo com qualidade”, afirma o fundador e
presidente do grupo, Alberto Saraiva. 
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Saraiva também confirmou que prepara o grupo para a abertura de
capital. “Vamos adotar princípios de governança corporativa para
preparar a companhia para os próximos 25 anos, e a abertura de capital
faz parte desse futuro", diz o empresário, que, mesmo sem estipular um
prazo, fala em pelo menos três anos para dar iniciar a negociação de
ações em bolsa. “Vários banqueiros nos assediam, um deles é o André
Esteves”, brinca o executivo, referindo-se ao presidente do BTG Pactual.
“Nosso endividamento é zero. Não temos necessidade de abrir capital no
momento, mas estou aprendendo com esse negócio de IPO (oferta
inicial de ações, na sigla em inglês) e vamos fazê-lo um dia”, diz. 
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CNA: pacote de 
incentivos para 
estimular expansão 
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Nancy: definir porta-voz e treiná-lo é importante na gestão de crise

Comunicação é essencial para prevenir e remediar problemas. Especialistas
dizem que informações claras precisam chegar ao público-alvo e funcionários 

acusado de não fornecer socor-
ro a uma paciente por que ela
não estaria portando a carteiri-
nha do plano. A empresa dispa-
rou muitos releases e convocou
uma coletiva”, relata Fonseca.
“Depois da crise passada, fo-
mos conversar com alguns re-
pórteres que cobriram o caso,
bem como com pacientes do
hospital, e descobrimos que
eles tinham ficado sabendo da
história por meio dos releases
que o próprio hospital havia
mandado”, cita o especialista de
como o exagero de comunica-
ção pode levar a uma amplia-
ção da crise. “O problema é que
não existe uma resposta única.
Com muito planejamento e
aceitando que, às vezes, os er-
ros são inevitáveis, as empresas
podem sair cada vez mais forta-
lecidas da crise”, completa.

Fórmula do sucesso

Para Fonseca, é importante
que toda a empresa esteja en-
volvida na hora de solucionar a
crise. "Não apenas a equipe de
comunicação interna e assesso-
ria de imprensa, mas também
todo o mercado deve estar en-
volvido no processo”, explica a
especialista Nancy Assad, autora
do livro As Cinco Fases da Co-
municação na Gestão de Mu-
danças. “É necessária a partici-
pação da área jurídica, técnica e
operacional, além da própria
área que muitas organizações
possuem de gestão de crises e
riscos”, completa Nancy.

Apesar da participação de
todos os públicos, é importan-
te também definir os papéis es-
pecíficos de cada um. “O plano
de comunicação de crises deve
incluir, além da criação da equi-
pe de comunicação, o desen-
volvimento do plano de comu-
nicação interno, focado nos
empregados, e externo, voltado
para todos os públicos de inte-
resse”, ensina Nancy Assad,
acrescentando que também é
muito importante definir um
porta-voz e treiná-lo. “Sempre
oriente meus clientes a criar
manuais de prevenção e gestão
de crises, com todas as infor-
mações sobre responsabilida-
des, discursos e forma de abor-
dagem com os públicos inter-
nos e externos”, completa.

Um roteiro para facilitar a
elaboração dos manuais e pla-
nos de comunicação da empre-
sa é chamada de 5w2h, em refe-
rência aos sete pontos que pre-
cisam ser contemplados – What,
o que deve ser feito; Why e Whe-
re, por quê e onde deve ser apli-
cado; When, quando será posto
em prática; Who, quem é o res-
ponsável, como a assessoria de
imprensa, por exemplo; How, o
método a ser usado, como notas
oficiais de imprensa, por exem-
plo; e How Much, o quanto vai
ser investido nas ações. “A em-
presa deve sempre falar. Se não
tiver as informações de imedia-
to, precisa dizer que está levan-
tando as informações e o mais
urgente possível dar todos os
detalhes. A transparência e a
postura ética, transparente e
profissional devem ser sempre
seguidas”, completa.

Luiz Gabriel Tiago, da Sgec
Brasil, concorda com a opinião
de Nancy Assad. “A gestão de cri-
se deve ser sempre transparente
e os problemas não podem ser
divulgados de forma parcial.
Não existe ‘meia verdade’ ou
‘meia mentira’”, afirma o espe-
cialista. “Muitas vezes, a crise
aconteceu justamente porque
coisas importantes foram omiti-
das ou por terem adiado as in-
formações. Portanto, dizer sem-
pre a verdade é fundamental e
todos devem participar para que
não haja falha ou distorção na
comunicação”, completa.
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 12 nov. 2013, Seudinheiro, p. B8. 




