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Itambé

 De origem mineira e com mais de 66 anos de mercado, a Itambé 
pertence a um grupo de marcas que desperta o sentimento de 
pertencimento de muitos consumidores. 

 O nível de engajamento, neste momento, foi fundamental para 
que a empresa superasse uma crise que se estendia desde a 
semana passada.



Itambé

 No dia 26 de agosto, a Vigilância Sanitária do Mato Grosso 
notificou a empresa após um garoto de dois anos ter morrido ao 
consumir o achocolatado Itambezinho. 

 Naquele instante, não só a marca Itambé, mas o setor de 
achocolatados, como um todo, entrou em alerta em função dos 
boatos que se espalharam pelas redes sociais.



Itambé

 No mesmo dia, a empresa emitiu um comunicado em seus canais 
informando a notificação e ressaltando que estava em contato 
com as autoridades sanitárias e regionais. 

 A polícia de Cuiabá identificou pesticida no produto e afirmou que 
o caso se tratava de um crime e não de contaminação.



Itambé

 Alexandre Almeida, presidente da Itambé, em um vídeo publicado 
nas redes sociais, se solidarizou com a família do garoto e 
ressaltou que “histórias fantasiosas foram uma profunda falta de 
respeito com a família e com a Itambé. ” 

 O executivo agradeceu aos consumidores e colaboradores da 
empresa por terem superado a situação. 

 Desde que o caso veio ao público diversos comentários de apoios 
foram emitidos parabenizando a marca pela transparência e pela 
rapidez com que reagiu ao fato.



Itambé

https://www.youtube.com/watch?v=0V4pZ27Kn_U



LIÇÃO 1

UMA CRISE RAPIDAMENTE 
ADMINISTRADA PODE 
FORTALECER A MARCA E 
TRAZER EMBAIXADORES DA 
MARCA COMO ALIADOS NA 
DEFESA.



Bel Pesce



A crise

 Campanha de financiamento coletivo da Zebeleo

 Artigo questionando todo o seu currículo

 Fãs acessam suas redes sociais e dizem estar decepcionados. 
Jovem era vista como exemplo de empreendedorismo 

 Bel é uma das palestrantes mais requisitadas do país, autora de 
livros e celebridade do empreendedorismo.

http://emais.estadao.com.br/noticias/gente,zebeleo-apos-polemicas-projeto-de-financiamento-para-hamburgueria-e-cancelado,10000072156
https://medium.com/@izzynobre_24233/bel-pesce-e-o-empreendedorismo-de-palco-porque-a-menina-do-vale-n%C3%A3o-vale-tanto-assim-da9e0c917844


Comentários



Comentários



Posicionamento



Posicionamento

https://medium.com/@belpesce/a-verdade-sobre-bel-pesce-
82c706e16b4a#.cqtl9afq0

https://medium.com/@belpesce/a-verdade-sobre-bel-pesce-82c706e16b4a#.cqtl9afq0


LIÇÃO 2

APESAR DOS COMENTÁRIOS, 
BEL MOSTROU 
TRANSPARÊNCIA AO 
RESPONDER PERGUNTAS E 
APRESENTAR “PROVAS”.  
DANOS À REPUTAÇÃO SERÃO 
CONHECIDOS A LONGO PRAZO



Eduardo Paes 
e os Jogos 
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LIÇÃO 3

AUTORIDADES DEVEM SER 
PREPARADAS PARA LIDAR 
COM IMPRENSA E SABER QUE 
DECLARAÇÕES EM OUTRAS 
MÍDIAS REPERCUTEM EM 
MÍDIAS SOCIAIS 
NEGATIVAMENTE. 


