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Nem mesmo as grandes empresas estão imunes a erros. Porém, na hora de gerenciar a crise, 
apenas a publicidade - apesar do alto investimento e da aparente boa intenção da companhia -, 
não é suficiente para apagar as más lembranças dos consumidores e os transtornos causados por 
problemas de qualidade. De acordo com os especialistas, mais do que alardear mudanças, as 
empresas devem efetivamente melhorar a qualidade das mercadorias e serviços, fazendo uso, 
também, da eficaz propaganda boca-a-boca.  
 
A General Motors (GM) veiculou nos Estados Unidos anúncios institucionais em que reconhece 
falhas de qualidade no passado, mas afirma que seus carros estão muito melhores. A primeira 
peça divulgada exibe a declaração "A mais longa estrada do mundo é a que leva à redenção". O 
texto, campanha da agência de publicidade McCann, afirma ainda que, há 30 anos, a qualidade 
GM era a melhor do mundo; há 20 anos, não era, e relaciona os esforços feitos na última década 
para melhorar seus produtos e reconquistar a confiança dos consumidores.  
 
A Schering do Brasil passou situação semelhante a GM diante do consumidor. Em 1998, mais de 
50 mulheres engravidaram enquanto tomavam o anticoncepcional Microvlar, produzido pelo 
laboratório. Depois do incidente, a empresa lançou informe publicitário na TV com a atriz Maitê 
Proença, no qual o texto afirmava que o anticoncepcional voltava ao mercado com nova 
embalagem e sem alteração na sua fórmula química.  
 
Comunicação deve ser transparente e rápida  
 
A atitude, na opinião do consultor do Sebrae na área de comunicação e marketing, Sebastião 
Breguez, foi correta, mas o tempo de reposta foi equivocado. Breguez acredita que a comunicação 
deve agir em primeiro lugar sempre que há problemas da empresa com os seus clientes ou com a 
opinião pública, mas com rapidez.  
 
- A Schering não foi transparente com os seus clientes porque só usou a comunicação para 
explicar o caso depois que foi multada pelo Ministério da Saúde. Quando acordou para a 
importância da comunicação, a opinião pública já estava contra a empresa. O resultado é 
catastrófico, em termos financeiros, para a empresa. As pessoas não compram seus produtos por 
falta de confiança e até por medo - analisa Breguez.  
 
Para evitar o resultado negativo, o consultor recomenda um trabalho imediato, informando a 
opinião pública do erro o mais rápido possível. "A comunicação eficaz deve ser o resultado de um 
trabalho integrado da assessoria de imprensa, relações públicas, marketing, endomarketing, 
publicidade e propaganda", opina.  
 
O publicitário Claude de Faria compara a relação entre consumidor e empresa com a amizade de 
duas pessoas. Quando a confiança é quebrada, explica, raramente o relacionamento voltará a ser 
mesmo, mas, com esforço, ele pode voltar a existir. "Por isso, mais do que investir em marketing, 
a empresa tem que investir na melhoria dos serviços. Se, por ventura, o consumidor resolver dar 
uma segunda chance, ele tem que notar a melhora", explica.  
 
Apesar da propaganda não ser tudo, para o presidente da Collins Consultoria, Sérgio Azevedo, sua 
importância na reconquista do consumidor está em cumprir a função de tornar as atitudes da 
empresa visíveis, além de aproximar a companhia dos clientes. "Mas outros pontos também 
devem ser levados em consideração, como distribuição e prestação de serviços pós-venda", 
alerta.  
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