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No último sábado, o Grupo Pão de Açúcar foi surpreendido, novamente, por uma situação 
desastrosa. Após o caos que marcou a venda de ingressos para o show da banda U2, um tumulto 
- em meio a multidão que compareceu ao estacionamento da loja Extra, em Interlagos, para uma 
tarde de autógrafos com o grupo mexicanos RBD - ocasionou a morte de três pessoas, além de 
diversos feridos. Este grupo está na novela "Rebeldes", transmitida pelo SBT num acordo com a 
Televisa, do México.  
 
A situação colocou mais uma mancha no recente maculado nome da empresa. Os organizadores - 
gravadora EMI e Hipermercado Extra - lamentaram, por meio de comunicado, o ocorrido, 
esclarecendo que "não houve quaisquer razões externas que pudessem colaborar para o acidente, 
fato gerado exclusivamente pela aglomeração dos fãs localizados próximo ao palco". O SBT 
informa que não participou da promoção da tarde de autógrafos.  
 
Entretanto, para o público presente no evento, era a imagem destas empresas - EMI e Pão de 
Açúcar - que deveria garantir o bom andamento do evento. Na prática, não se sabe ainda quão 
comprometidas as marcas sairão deste episódio.  
 
"A relação do consumidor é com a marca, quando a empresa rompe esse pacto o cliente sente-se 
traído", afirma o diretor da consultoria Brand Finance, Gilson Nunes. De acordo com o 
especialista, um conjunto de fatores determinam o valor de uma marca. Os produtos e serviços, 
correspondem, em média, a 50% do valor da marca, enquanto performance do negócio e 
imagem, representaram, respectivamente, 30% e 20%.  
 
No entanto, isso varia de acordo com o segmento. "Se a imagem tiver peso preponderante na 
decisão do cliente, qualquer arranhão poder prejudicar muito mais os negócios, principalmente a 
curto prazo", ressalta. Esse é o caso, por exemplo, da tentativa frustrada de venda de ingressos 
pelo Pão de Açúcar. Nunes afirma, porém, que o U2 não teve a imagem penalizada. "Isso 
aconteceu porque a marca da banda é mais forte que a do Pão de Açúcar".  
 
Em alguns casos, o impacto pode ser revertido rapidamente. "Tudo depende da capacidade de 
gerenciamento de crise do grupo." Nunes cita, por exemplo, a Nike. Entre 1985 e 1990, a 
empresa começou a terceirizar a produção de calçados no Leste Asiático. O objetivo era reduzir 
custo com a mão-de-obra barata. "Mas alguns fornecedores usaram mão-de-obra infantil." Na 
época, quando a questão veio à tona, as ações da empresa chegaram a cair 25%. Mas, a Nike 
mudou sua forma de gestão, investindo no social para reverter a situação e deu certo. "Até hoje a 
empresa mantém os fornecedores asiáticos, mas sem conotação negativa."  
 
Já empresas que tiveram uma reação amadora frente à crise ainda colhem os prejuízos, como a 
contaminação da água no refrigerante Coca-Cola, na Bélgica, em 1998. "Milhares de pessoas 
foram parar no hospital", lembra. "A gestão de crise foi ruim, a Coca-Cola acusava o fornecedor 
em vez de voltar as atenções para os consumidores", conta Nunes. Resultado: até hoje a imagem 
está comprometida naquele país.  
 
O mesmo aconteceu nos EUA, com o caso dos pneus Firestone (Bridgestone Firestone) e da Ford. 
"Muitos consumidores foram lesados mas as empresas optaram por trocar acusações em vez de 
resolver a situação." Este, aliás, é considerado um grave problema pelo especialista em marcas, 
Jaime Troiano, da Troiano Consultoria de Marca. "Se a empresa tem culpa é preciso assumí-la e 
estar preparada para gerir a crise", comenta Troiano, para quem o Pão de Açúcar tem um "saldo 
positivo".  
 
Para o coordenador dos cursos de pós-graduação de comunicação com o mercado da Escola 
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Ivan Pinto, incidentes como os que ocorreram 



causam um arranhão na marca de uma empresa. "Entretanto, a duração e a profundidade do 
impacto são menores se a companhia é socialmente responsável", afirma o acadêmico.  
 
"Se a empresa é percebida como correta quando ocorre um incidente os estragos são menores do 
que em uma causadora de problemas", diz Pinto, ao acrescentar que o público em geral não tem 
consciência de quais marcas pertencem àquele grupo.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7 fev. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


