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Em momentos de crise, ações preventivas evitam danos à imagem e aos negócios. 
 
Determinadas empresas e marcas parecem imunes a arranhões na imagem, mas é a recuperação 
dos negócios após uma situação adversa que aponta o sucesso do trabalho de gerenciamento de 
crises. A imunização contra crises, que podem ser freqüentes em setores como alimentação e 
indústria farmacêutica, depende de iniciativas pró-ativas e transparentes. Além disso, a formação 
de uma boa imagem corporativa deve ser constante e não adotada somente quando um problema 
ocorre, dizem especialistas. 
 
A rede de lanchonetes McDonald"s é alvo constante de denúncias dos malefícios da alimentação 
fast-food, mas consegue manter sua lucratividade. A Petrobras foi alvo de críticas com o 
derramamento de óleo na Baía de Guanabara e o acidente com a plataforma P-36, mas continua 
com a marca institucional valorizada, assim como suas ações. Um exemplo de atuação preventiva 
foi do laboratório Merck Sharp & Dohme, que decidiu, em 2004, retirar voluntariamente do 
mercado o antiinflamatório Vioxx, comercializado em cerca de 80 países e responsável por 
faturamento de US$ 2,5 bilhões.  
 
Flávia Vigio, diretora de comunicação do McDonald"s no Brasil, afirma que as crises acontecem 
diariamente, devido ao tamanho da rede e à natureza do negócio. "Alimentação é uma grande 
responsabilidade. Atendemos cerca de 1,5 milhão de pessoas em todo o Brasil diariamente. 
Estamos muito espalhados geograficamente. São cerca de 1,2 mil pontos de venda no Brasil e 30 
mil pelo mundo. Desta forma, enfrentamos crises todos os dias", explica Flávia. 
 
Mcdonald"s investe em planejamento constante  
 
Segundo a executiva, a sobrevivência às crises é fruto de planejamento constante, com 
rastreamento de assuntos que possam ser negativos ou não para a imagem da empresa. Flávia 
revela que é preciso ter consciência que nunca se fazem amigos nas crises. Por isso, o 
relacionamento deve ser construído ao longo do tempo, para gerar credibilidade junto aos 
consumidores. No final dos anos 90, o McDonald"s iniciou uma campanha mundial pela boa 
alimentação, fornecendo em suas lojas tabelas nutricionais com informações de seus produtos e 
incentivando à prática de exercícios físicos. No entanto, mesmo após as mudanças, ataques à 
empresa ganharam repercussão, como os filmes "Super Size Me" (de Morgan Spurlock, lançado 
em 2004) e "Fast Food Nation" (de Richard Linklater, lançado neste ano), que criticam a 
alimentação fast-food. "As mudanças foram decorrentes das demandas dos clientes. Desde 1999, 
o McDonald"s Brasil vende saladas. A procura foi tão grande que não conseguimos fornecedor de 
alface para suprir a demanda. Fomos obrigados a retirar as saladas do cardápio para estruturar 
nossos fornecedores de alface. Hoje, já estamos na terceira geração de saladas, com mais folhas 
e sabores diferentes", explica Flavia. 
 
 
Riscos são maiores em alguns setores  
 
Na avaliação do professor Luís Antônio Dib, coordenador do MBA em Gestão de Negócios do 
Ibmec/RJ, algumas empresas são mais suscetíveis a crises, em função, por exemplo, do setor de 
atuação. "Companhias aéreas sabem que acidentes acontecem e que os aviões podem cair, sem 
previsão. Outras crises são menos previsíveis.  
 
Quando ocorre o inesperado, as empresas não podem esconder a situação do público. Para 
reverter a situação, os esforços não podem parecer hipócritas", afirma Dib. Segundo o 
coordenador do MBA em Gestão de Negócios do Ibmec/RJ, existem crises que são previsíveis, e 
outras não.  



A Nike, lembra Dib, utilizava mão-de-obra infantil na sua fábrica na Malásia, onde este tipo de 
trabalho é permitido. Mas uma empresa global, segundo o professor, deve preservar-se e prever 
estas situações, mesmo que esteja obedecendo às regras locais. De acordo com Eduardo França, 
professor de Comunicação Empresarial da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-Rio), 
para cada situação, é preciso traçar um plano, mas ser objetivo e rápido na hora da crise serve 
para todos os casos. "A TAM, por exemplo, quando houve a queda do avião Foker 100, contou 
com a simpatia do público, em parte, por causa da figura do Comandante Rolim, presidente da 
companhia na época, que se colocou à disposição das famílias, pagando indenizações e prestando 
socorro", frisa ele.  
 
O passar do tempo ajuda que a história seja esquecida, mas a recuperação depende das ações da 
empresa. Em sua opinião, a TAM agiu bem e conseguiu superar uma crise grave, destacando-se, 
hoje, no mercado de aviação brasileiro. Após experiências traumáticas com o derramamento de 
óleo na Baía de Guanabara, em 2000, e o acidente com a plataforma P-36, em 2001, a Petrobras 
percebeu que precisava ser mais pró-ativa para preservar sua imagem institucional. Erasmo 
Granado, gestor do sistema de Comunicação de Crise da Petrobras, lembra que o risco existe a 
todo o momento na atividade da empresa. "Operamos 11 refinarias, 45 terminais, 96 plataformas, 
7,2 mil postos, entre outros pontos que nos colocam em contato com o risco a todo o momento. 
Quando uma crise se instala, precisamos saber quem são os públicos envolvidos e como devemos 
nos relacionar com eles.  
 
É fundamental mostrar que a empresa se mostra segura diante da situação", explica Granado. O 
executivo lembra que é importante manter os públicos informados sobre as ações da companhia 
para, no futuro, colher os frutos de uma imagem valorizada. "Os investidores e a comunidade em 
torno do local das instalações precisam de informação. A credibilidade é fundamental e para 
alcançá-la, temos duas vertentes: agilidade e precisão na informação", informa o executivo. 
 
Petrobrás teve caso de sucesso no ano passado  
 
O modelo de gerenciamento de crise da Petrobras foi testado em novembro do ano passado, 
quando uma mancha de óleo surgiu na Bacia de Campos, norte do Estado do Rio de Janeiro, que 
concentra a produção nacional de petróleo. "Paralisamos as operações no local e procuramos o 
vazamento. Detectamos que o vazamento era, na verdade, um processo natural e iniciamos o 
processo para reduzir a pressão", diz Granado. Ele revela que um plano de emergência foi 
desenvolvido e a comunicação de crise também. "Informamos aos orgãos ambientais, 
identificamos os públicos que deveriam ser informados, emitimos notas para funcionários e 
imprensa. Foi grande a repercussão entre analistas de mercado e agências internacionais. Após a 
ação, costumamos monitorar a repercussão na imprensa", diz.  
 
Eduardo França, da ESPM-Rio, afirma que se preparar antes de acontecer a crise é a melhor 
saída. Uma marca forte é mais facilmente protegida das crises. Para o gestor do sistema de 
Comunicação de Crise da Petrobras, se a empresa tem uma comunicação eficiente na crise, 
consegue prosseguir a trajetória de sucesso nos negócios. "Nas crises, a imagem sempre se 
arranha, mas quem tem uma boa reputação, vira o jogo", diz Granado. 
 
Comunicação é fundalmental  
 
Em 2004, a Merck Sharp & Dohme decidiu retirar voluntariamente do mercado o antiinflamatório 
Vioxx, comercializado em cerca de 80 países e prescrito para mais de 84 milhões de pacientes no 
mundo, responsável por um faturamento de US$ 2,5 bilhões. Só no Brasil, o Vioxx havia faturado, 
em 2003, o equivalente a US$ 30 milhões e há mais de três anos se mantinha como o 
antiinflamatório mais prescrito no País. O total estimado de 600 mil caixas de Vioxx foi retirado do 
mercado até 12 de janeiro de 2005. Mesmo assim, a empresa fechou o ano de 2004 com um 
aumento de 15% em vendas em relação a 2003.  
 



Segundo nota da empresa, a decisão foi tomada com base em estudo que apontava possíveis 
riscos cardiovasculares associados à utilização contínua do medicamento por mais de 18 meses. A 
partir da conclusão do estudo e da divulgação de seu conteúdo, uma força-tarefa foi montada e 
todos os funcionários foram mobilizados para somar esforços e garantir que pacientes, médicos e 
profissionais de saúde fossem informados o mais rapidamente possível. 
 
De acordo com João Sanches, diretor de comunicação corporativa da Merck Sharp & Dohme no 
Brasil, as ações imediatas foram reavaliar a estrutura da companhia e manter sua participação de 
mercado com o lançamento de produtos. O grupo de empregados que trabalhava com o Vioxx foi 
aproveitado em outros produtos, uma vez que não houve demissões. Ao mesmo tempo, lançar as 
novidades no mercado era parte, e continua sendo, da estratégia da companhia. 
 
"A primeira preocupação foi a retirada voluntária do Vioxx do mercado. Depois foi estabelecido um 
processo de como seriam a estrutura e a logística dessa decisão e o reembolso dos pacientes. 
Foram dois meses neste processo. Concentramos as ações em contatos pessoais e seletivos com a 
mídia para explicar a tomada de decisão e mostrar os outros produtos da companhia", diz 
Sanches. 
 
Imediatamente após o anúncio da retirada do medicamento no Brasil, a empresa enviou 
comunicados formais aos órgãos competentes, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), órgãos estaduais semelhantes, entidades de defesa do consumidor, distribuidores, 
farmácias e associações do setor. Além disso, a empresa lançou mão de informativos a médicos e 
profissionais de saúde, multiplicadores de informação. 
 
Além disso, a empresa adotou uma atitude pró-ativa de comunicação sobre vários assuntos, como 
propriedade intelectual, pesquisas e estímulo ao Parque de Biotecnologia no Brasil, para aumentar 
a competitividade do País. Dessa forma, as ações se concentraram em mostrar que a Merck Sharp 
& Dohme não se resumia ao Vioxx. O executivo conta que, neste ano, serão lançadas duas 
vacinas (câncer e rotavírus) e um medicamento para diabetes, atraindo os esforços de 
comunicação. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, Gerência, p. B-8. 
 


