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RESUMO 

 

As crises de marca não só experimentam um crescimento em quantidade como também 

passam a ter sua visibilidade aumentada pelas redes sociais. A repercussão de uma crise 

de imagem de marca afeta negativamente tanto o brand equity como as vendas no curto 

prazo. Mais do que isso, gera custosas campanhas para minimização dos efeitos 

negativos. Se por um lado o avanço tecnológico aumenta a visibilidade da crise, por outro, 

possibilita acesso a uma série de informações, internas e externas, que podem ajudar na 

definição de um plano de ação. Big Data é um termo recentemente criado para designar 

o crescimento das informações, grandes em volume, diversificadas em formato e 

recebidas em alta velocidade. No ambiente de marketing, o sistema de informação de 

marketing (SIM) tem por objetivo fornecer as informações ao tomador de decisão de 

marketing. Informação relevante, confiável e disponibilizada em um curto espaço de 

tempo é fundamental para que as decisões sejam tomadas rapidamente, garantindo a 

liderança do processo de gestão de crise. A partir da pergunta “qual o uso das informações 

provenientes do big data na gestão de crise de marca?” e com o objetivo de “verificar 

como gestores fazem uso das informações provenientes de big data na gestão de crise”, 

elaborou-se este estudo exploratório, empírico, qualitativo e com uso de entrevistas em 

profundidade com executivos de marketing com experiência em gestão de crise de marca.  

As entrevistas com seis gestores com experiência em crise e dois especialistas 

possibilitaram verificar uma grande diferença no nível de uso das informações de big data 

na gestão de crises de marca, nas diferentes etapas da crise identificadas no referencial 

teórico: identificação e prevenção, gestão da crise, recuperação e melhorias e 

aprendizados. Ainda não é frequente a preocupação dos gestores com o monitoramento 

do big data para prevenção e identificação prévia dos momentos de crise. Durante as  

crises, os gestores se voltam para os relatórios internos, informações de inteligência de 

marketing, observação interna e pesquisa para a gestão de crise. Ao término da crise, os 

gestores apresentaram diferentes comportamento quanto a valorização do uso das 

informações para melhoria dos processos internos, recuperação do brand equity e 

prevenção de crises futuras.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The brand crises not only experience a growth in quantity but also now have increased 

their visibility through social networks. The impact of a brand crisis negatively affects 

the brand equity and short-term sales.  It also generates costly campaigns to minimize its 

negative effect. If technological advancement increases the visibility of the crisis, it also 

provides access to a wealth of internal and external information that can help define an 

action plan. The term Big Data refers to the growth of information volume, diversification 

of formats and production and reception in real time, so that a traditional processing 

system could not store and analyze them. In the marketing environment, marketing 

information system (MIS) aims to provide information to the marketing decision maker. 

Relevance, reliability and availability of information is critical for the decision process. 

It also could ensures the leadership of the crisis management process. From the question 

"what is the use of information from big data in brand crisis management?" and in order 

to "verify how managers make use of information from big data in crisis management", 

this study exploratory empirical, qualitative, using interviews with marketing executives 

with experience in brand crisis management was elaborated. Interviews with six 

managers with experience in crisis and two experts made it possible to verify a big 

difference in the use of big data information on brand management of crises in the 

different stages of the crisis identified in the theoretical framework: identification and 

prevention, crisis management, recovery and improvement and learning. 

It´s not a concern for some managers the big data monitoring in order to identify and 

prevent crisis. During crisis, managers invest more attention to information, accessing 

internal reports, marketing intelligence and research information in order to manage 

crisis properly. With crisis extinguishing, managers shows different behavior in terms of 

information importance in order to enhance internal process, brand equity recovery and 

future crisis prevention.  
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1 Introdução 

 

Nesta introdução, será apresentada a contextualização da pesquisa, a definição da 

pergunta e do objetivo, o método e a estrutura da dissertação.  

 

1.1 Contextualização 

 

Marcas vêm se tornando cada vez mais um ativo intangível diferenciador de grande 

importância para as organizações (KELLER; MACHADO, 2006). Para a consultoria 

global de marcas Interbrand, entramos na “era do você”: num cenário de crescimento de 

marcas globais, as marcas que conseguem se aproximar  dos consumidores e se relacionar 

com eles ganham relevância (INTERBRAND, 2014). Os avanços tecnológicos da Web 

2.0 (LAROCHE et al., 2012) e a comunicação de dupla mão proporcionada pela internet 

e pelas redes sociais possibilitaram maior troca de conteúdo das marca não só entre 

consumidores e marcas, mas também entre consumidores (KLIATCHKO, 2008).  

O consumidor ganhou poder de interferência na gestão das marcas, e seu comportamento 

social na internet significa uma grande possibilidade de aumento do engajamento dele 

com as marcas, dada a possibilidade de interação e relacionamento, multiplicando a 

visibilidade de peças que o sensibilizem  (SEMPRINI, 2010; VERDINO, 2010).  

O avanço da tecnologia significa a possibilidade de maior interação entre marcas e 

consumidores. O surgimento do conteúdo gerado pelos usuários (LAROCHE et al., 2012) 

reduz o controle sobre as informações das marcas. A maior divulgação de problemas com 

marcas aumentaria a extensão das crises de imagem (AAKER; JOACHIMSTHALER, 

2007).  

[...] Com o avanço da tecnologia de comunicação, as crises são divulgadas rapidamente 

pela internet e pelos noticiários de TV. Esse cenário de globalização e de rapidez criou 

nas empresas a exigência de agir de forma proativa e desenvolver maior capacidade de 

resposta às crises (SILVA NETO, 2010, p. 189). 

As crises de marca não só experimentam um crescimento em quantidade (“PROCON 

SP”, 2015) como também passam a ter sua visibilidade aumentada pelas redes sociais, 
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sejam elas comprovadas e assumidas pelas empresas ou não. Em 2013 a marca ADES 

convocou uma campanha de recolhimento de produto (recall) em razão de uma falha na 

produção (“PROCON SP”, 2015). No mesmo, ano a Coca-Cola foi alvo de críticas após 

um consumidor declarar ter consumido um produto com pedaços de rato, o que lhe teria 

causado sérios problemas de saúde (MELO, 2013). O acidente da TAM ocorrido em 2007 

no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, voltou a ganhar visibilidade quando a Air 

Bus, fabricante da aeronave, deu novas declarações sobre a responsabilidade pela 

tragédia, gerando uma nova onda de manifestações das famílias das vítimas (SOUZA, 

2014). No começo de 2014, em São Paulo, funcionários da rede de fast food Burger King 

foram flagrados tomando banho na caixa d’água de uma de suas lojas (VIEIRA, 2014).  

Proteger as marcas por meio da gestão de crises tem se tornado cada vez mais importante 

para  as organizações (COOMBS; HOLLADAY, 2002; DAWAR; PILLUTLA, 2000; 

SIOMKOS et al., 2010), e o monitoramento das  informações internas e externas da 

empresa pode ajudar  nessa ação (ROSA, 2001).  

 

1.2 Definição do problema de pesquisa e de seu objetivo  

 

A repercussão de uma crise de imagem de marca afeta negativamente tanto o brand equity 

(AAKER; JOACHIMSTHALER, 2007) como as vendas no curto prazo, e gera custosas 

campanhas para minimização dos efeitos negativos (SIOMKOS et al., 2010). A variável 

tempo passou a ser ponto chave para as respostas da empresa, que posicionaria sua postura 

como proativa ou reativa aos olhos da sociedade (ROSA, 2001). Para que as decisões 

sejam tomadas rapidamente, informação relevante e confiável em curto espaço de tempo 

é fundamental (ROSA, 2001), porque aumenta a chance de sucesso na identificação do 

problema, no dimensionamento da abrangência e importância dele, na definição do plano 

de ação e na adequação no tom e intensidade da comunicação.  

Um sistema de informação de marketing bem estruturado tem por objetivo fornecer as 

informações ao tomador de decisão de marketing, incluindo a análise das informações 

internas e externas da organização (BERENSON, 1969; CHIUSOLI; IKEDA, 2010; 

COX; GOOD, 1967). Big Data é um termo recentemente criado para designar o 

crescimento das informações grandes em volume, diversificadas em formato e recebidas 
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em alta velocidade, de forma que os sistemas tradicionais de processamento não 

conseguiam armazená-las e analisá-las (MANYIKA et al., 2011).  A análise das 

informações de diferentes origens poderia contribuir para uma melhor tomada de decisão 

por parte dos gestores de marca, não só por aumentar seu nível de conhecimento sobre o 

problema, mas também por possibilitar a predição de resultados e a definição de cenários 

mediante a análise do grande volume de informações disponíveis. Portanto, este estudo 

tem como pergunta de pesquisa a que segue: qual o uso das informações provenientes de 

big data na gestão de crise de marca? (Figura 1) 

Para responder a esta pergunta de pesquisa, é necessário obter conhecimento empírico 

sobre a forma de trabalho dos gestores de crise. O objetivo deste estudo é verificar como 

gestores fazem uso das informações provenientes de big data na gestão de crise (Figura 

1). 

 

Figura 1 – Pergunta e Objetivo de pesquisa 

 

Pergunta de Pesquisa 

Qual o uso das informações provenientes do big data na gestão de crise de marca? 

 

Objetivo de Pesquisa 

Verificar como gestores fazem uso das informações provenientes de big data na gestão 

de crise. 

 

Fonte: Do autor. 

 

A perseguição desse objetivo se justifica pela crescente importância das marcas para as 

organizações e sociedade, pela mudança no paradigma de comunicação com 

empoderamento dos consumidores, e pelo recente avanço tecnológico que possibilitou 

acesso a um volume muito maior de informações.  



8 
 

 

  

1.3  Estrutura do Trabalho 

 

É importante que um trabalho de pesquisa seja desenhado a partir da definição de sua 

pergunta, pois depende desta para a escolha do método apropriado (IKEDA, 2009; 

REMENYI, 1996; SELLTIZ, 1974). Para Bickman e Rog (1998), os principais estágios 

de um projeto de pesquisa compreenderiam as etapas: de definições iniciais, desenho e 

planejamento da pesquisa, sua implantação e as análises e conclusões (BICKMAN; ROG, 

1998). De forma semelhante, segundo Selltiz (1974, p. 12), um projeto de pesquisa 

deveria compreender a formulação do problema, o planejamento do estudo, especificação 

dos métodos de coleta de dados, apresentação dos resultados e interpretações e 

conclusões. Para Remenyi (1996) e Ikeda (2009), além do objetivo de pesquisa, a escolha 

da técnica também poderia ser influenciada pela competência do pesquisador e pelas 

restrições de tempo e investimento. Para atingir o objetivo proposto e responder a 

pergunta de pesquisa, esta dissertação está dividida em cinco capítulos, distribuídos como 

demonstrado na Figura 2. 

 

Figura 2 – Estágios de um projeto de pesquisa e capítulos desta dissertação 

 

Fonte: Do autor. 
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Esta introdução apresentou o estudo e sua contextualização, a formulação da pergunta de 

pesquisa e o objetivo da pesquisa, bem como a estrutura proposta para a dissertação.  

O segundo capítulo tratará da fundamentação teórica, apresentando a revisão 

bibliográfica sobre marca, gestão de crise de marca e uso do big data num contexto de 

sistema de informação de marketing.  

O terceiro capítulo desta dissertação, procedimentos metodológicos, apresentará a 

proposta dos procedimentos da pesquisa empírica a ser realizada, bem como a forma de 

análise e os instrumentos a serem utilizados. Este é um estudo exploratório, empírico, 

qualitativo e com uso de entrevistas em profundidade com executivos de marketing com 

experiência em gestão de crise de marca. 

O capítulo quatro apresentará as análises do material coletado na pesquisa empírica, e o 

capítulo cinco apresentará as conclusões desta dissertação, fazendo a amarração entre as 

análises da pesquisa de campo e o referencial teórico.   
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2 Fundamentação Teórica 

 

Esta revisão da literatura se inicia pelo estudo da marca, de sua importância e evolução, 

e de sua transformação de símbolo estático de identificação de fabricante a repositório 

dinâmico de significados, e superando a importância dos produtos que foram inicialmente 

desenhadas para representar. Em seguida, aborda-se o conceito de big data no contexto 

de sistemas de informação de marketing, com o objetivo de melhorar o processo de 

decisão. Ao final, as crises de marca são apresentadas como manifestações de marca não 

previsíveis e não alinhadas com seu projeto inicial (Figura 3). Os tópicos 2.1, 2.2 e 2.3 

apresentarão o referencial teórico específico sobre marca, big data e crise. O tópico 2.4 

abordará as intersecções entres os diferentes temas, na seguinte ordem 2.4.1 a intersecção 

entre marca e big data, 2.4.2 a intersecção entre big data e crise, 2.4.3 a intersecção entre 

crise e marca e, finalmente, 2.4.4 a intersecção entre os três temas principais.  

 

Figura 3 – Estrutura do referencial teórico 

 

Fonte: Do autor. 
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2.1 Referencial teórico sobre Marca 

A palavra inglesa para marca, brand, deriva do nórdico antigo brandr, que significa 

queimar (KELLER; MACHADO, 2006, p. 2), explicando assim sua primeira função de 

identificador de posse do gado por meio de sua demarcação com ferros quentes. Na época 

medieval ganhou destaque com a assinatura de quadros e marcação do nome do artesão 

em bens manufaturados, identificando sua origem e criando uma fonte de diferenciação 

(HAKALA; SVENSSON; VINCZE, 2012). Marca é "um nome, termo, desenho, símbolo, 

ou uma combinação desses elementos que identifica os bens ou serviços de um fornecedor 

e os diferencia da concorrência”(“American Marketing Association”, 2014). A marca 

passa a existir quando um produto (seja ele bens, serviços, eventos, experiências, pessoas, 

lugares, propriedades, organizações, informações ou ideias) recebe ao menos um dos 

elementos descritos na definição de marca, com o objetivo inicial de garantir sua 

identificação (CRESCITELLI; SHIMP, 2012, p. 32; KOTLER; KELLER, 2012, p. 4).  O 

nome das marcas é frequentemente o primeiro ponto de interação entre os produtos e seus 

consumidores, tornando-se posteriormente o espaço reservado (placeholder) no qual os 

consumidores memorizam as características percebidas como sendo do referente produto 

(HILLENBRAND et al., 2013, p. 300).  

Além de identificar o fabricantes, a marca é uma base sobre a qual pode ser contada uma 

história relacionada às qualidades especiais do produto (KOTLER; ARMSTRONG, 

2003, p. 212), sendo “o principal repositório de significado na cultura do consumidor, 

tanto em sentido de localização quanto de criação” (SHERRY, 2006). A marca poderia 

ainda servir para estruturar e organizar as informações sobre o produto e ajuda a estimar 

significado e valor para os atributos de produto (ERDEM et al., 1999), assinalando um 

certo nível de qualidade a ser esperada pelos consumidores (HAKALA; SVENSSON; 

VINCZE, 2012) e aumentando a confiança dos consumidores em suas promessas (PARK; 

JOHN, 2014).  

 

2.1.1 O Brand Equity 

Em seu desenvolvimento, a marca passou a despertar nos consumidores não só a 

identificação do fabricante, mas também uma série de valores fruto de julgamentos 

baseados no histórico de contato com todas as manifestações da marca. Esses valores 

podem ser traduzidos em valores monetários, como a disposição de pagar mais, e 
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emocionais, como a expectativa de desempenho de uma determinada marca. A diferença 

entre os elementos da marca e seus significados e valores é representada pela identidade 

de marca (SEMPRINI, 2010) ou brand equity (AAKER, 1996a; KELLER, 1993). Brand 

equity é o termo mais usual, mesmo em publicações em português, mas é ainda traduzido 

como equidade de marca (AAKER, 1996b), valor de marca e patrimônio de marca. O 

brand equity pode ser discutido do ponto de vista de investidores, fabricantes, 

revendedores e consumidores, e para cada grupo a marca irá somar (ou subtrair) diferentes 

valores. Para investidores e fabricantes, pode representar um ativo intangível que aumenta 

(ou diminui) o valor da avaliação financeira da empresa, bem como o valor diferencial 

percebido pelos consumidores, traduzido na disposição em pagar mais (ou menos) pelo 

produto. Do ponto de vista financeiro, estaria intimamente ligado ao valor do cliente no 

tempo (CLV, ou customer lifetime value), ao influenciar compra, retenção e margem de 

contribuição (STAHL et al., 2012).  Ainda pode significar, do ponto de vista estratégico, 

a base de construção do relacionamento com o consumidor, enraizado nos corações e 

mentes; consequentemente, esse relacionamento influencia a eficiência da produtividade 

de marketing (CRESCITELLI; FIGUEIREDO, 2009; HAKALA; SVENSSON; 

VINCZE, 2012; KELLER, 1993; KELLER; MACHADO, 2006; STAHL et al., 2012)    

Brand Equity é definido por Aaker (1996) como “um conjunto de recursos (ou 

deficiências), inerentes a uma marca registrada e a um símbolo, que se agregam (ou são 

subtraídos) ao valor proporcionado por um produto ou um serviço, em benefício da 

empresa ou de seus clientes” (AAKER, 1996b, p. 17). Suas quatro principais dimensões 

seriam: (i) conscientização de marca, (ii) qualidade percebida, (iii) associações de marca 

e (iv) fidelidade à marca (AAKER; JOACHIMSTHALER, 2007, p. 28). A Figura 4 ilustra 

essa relação. 

Figura 4 – Dimensões do Brand Equity 

 

Fonte: Aaker e Joachimsthaler, 2007, p. 28 

Brand Equity

Conscientização 
de marca

Qualidade 
percebida

Associações de 
marca

Fidelidade à 
marca.
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Keller (1993) considera o brand equity sob a perspectiva dos clientes e o define como o 

efeito diferencial do conhecimento de marca na resposta dos consumidores ao marketing 

(ou ações de marketing) de uma marca. Esse efeito diferencial é determinado ao se 

comparar a resposta dos consumidores às ações de marketing de uma marca com as 

respostas às mesmas ações de uma versão de produto com marca fictícia ou sem marca. 

O conhecimento de marca é definido pela lembrança de marca e imagem de marca. A 

resposta às ações de marketing é definida pelas percepções do consumidor, suas 

preferências e comportamentos decorrentes da exposição às ações do mix de marketing 

(KELLER, 1993, p. 2). 

Segundo Semprini (2010), a identidade de marca exprime de forma rápida a grande 

variedade de significados e sutilezas das manifestações de marca. Para Kotler e Keller 

(2012), brand equity é o valor agregado atribuído a bens e serviços. Esse valor pode se 

refletir no modo como os consumidores pensam, sentem e agem em relação à marca, bem 

como nos preços, na participação de mercado e na lucratividade gerada pela marca 

(KOTLER; KELLER, 2012). A relação entre as dimensões do brand equity não é 

unilateral nem independente. Um evento que cause uma alteração em uma das dimensões 

também afetaria as outras (CRESCITELLI; FIGUEIREDO, 2009, 2010). A Figura 5 

apresenta o modelo dinâmico de Crescitelli e Figueiredo (2010) que exemplifica essa 

relação. Um aumento da percepção de qualidade percebida influenciaria positivamente a 

satisfação, que por sua vez influenciaria positivamente a lealdade à marca, estimulando o 

aumento da comunicação boca a boca e influindo positivamente na percepção de 

qualidade.  
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Figura 5 – Relação dinâmica entre dimensões do brand equity 

 

Fonte: Crescitelli e Figueiredo, 2010 

 

Para Aaker e Joachimsthaker (2007), o brand equity poderia ser diretamente alterado por 

(i) produtos novos e importantes, (ii) problemas com produtos, (iii) mudanças na alta 

gerência, (iv) ações de competidores e (v) ações legais. Para Semprini (2010), todas as 

manifestações de marca, sejam elas positivas ou negativas, de inciativa da empresa ou da 

sociedade, têm potencial de afetar a forma como os consumidores percebem e entendem 

as marcas, alterando assim o brand equity ou a identidade de marca. Uma das formas 

poderosas de manifestação dos consumidores é a comunicação boca a boca (word-of-

mouth), potencializada com do uso das ferramentas das mídias sociais. A comunicação 

boca a boca pode ser entendida como a disseminação de informação sobre produtos, 

serviços, lojas e empresas de um consumidor para outro.  
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2.1.2 Evolução de marca na história recente  

As marcas, usadas inicialmente apenas para identificar os fabricantes, evoluíram para 

uma forma de diferenciação e tornaram-se a base para a criação de relacionamento. O 

desenvolvimento da cultura de marcas não poderia, segundo Semprini (2010), ser 

dissociado dos ciclos de evolução do consumo. As indústrias começaram a identificar 

seus produtos com maior frequência a partir do início do século XX, após a revolução 

industrial (ALEXANDER; AKEHURST, 1998). Até meados da década de 1970, com o 

crescimento dos autosserviços, as marcas entraram nos mercados substituindo as 

commodities ao embalar e identificar os fabricantes, alavancadas por crescimento 

econômico que cessou com a crise do petróleo de 1973. Nesse momento recessivo, as 

críticas recaíram sobre o consumo excessivo e não sobre as marcas em si. Com o final da 

crise do petróleo, as marcas encontraram seu apogeu durante um período de grande 

crescimento econômico e notável desenvolvimento publicitário. Durante esse período, a 

espetacularização das marcas as levou a um novo patamar, que excedia a realidade do 

produto. Com o desenvolvimento das marcas, a indústria desequilibrou o braço de ferro 

com o varejo em seu favor. As marcas ficaram mais interessantes e relevantes que os 

produtos que as originaram e se tornaram os motores propulsores do consumo. Durante 

esse período, tanto as formas como os meios de comunicação experimentaram grande 

desenvolvimento, e a área de atuação das marcas extrapolou seu papel inicial de 

identificação de bens e serviços, projetando-se para um crescente número de territórios 

(espetáculos, esportes, política, cultura). Para Semprini (2010, p. 50): 

[...] quanto maior é a diluição do consumo na vida dos indivíduos, maior é também sua 

inserção no centro de seus projetos de vida, e torna-se ainda mais necessário que este 

consumo entre em ressonância com tais projetos, que ajude a lhes dar um sentido 

diferente, que não seja puramente quantitativo ou repetitivo [...]. 

Contudo, o início do século XXI tem sido marcado por grandes mudanças no 

macroambiente que colocam em dúvida a cultura de marcas e consumo que havia sido 

criada. O mapa geopolítico voltou a se mover, colocando em questão a importância das 

ideologias de marcas versus questões políticas e sociais emergentes. A crise de segurança 

deflagrada com os atentados de onze de setembro colocou em discussão a liberdade de 

expressão e a forma de viver capitalista (SEMPRINI, 2010). Ao mesmo tempo, o 

consumidor “empoderado” enxerga o poder de sua voz na sociedade e, usando novos 

formatos e meios, começa a produzir seus conteúdos contra e pró-marcas (SEMPRINI, 
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2010; VERDINO, 2010). Após a espetacularização das marcas no ciclo anterior, a crítica 

sobre a forma de consumo não recai sobre o próprio consumo, mas sim sobre as marcas 

e seu culto. Com a saturação das mensagens de marca geradas pelos emissores 

tradicionais, os consumidores ficaram mais críticos e descrentes quanto aos conteúdos 

emitidos pelas marcas e passaram a ter um atenção seletiva às mensagens recebidas 

(RIES, 2005). Mais do que isso, eles se perceberam como emissores em potencial (Figura 

6), dotados de maior credibilidade entre seus pares, e definiram uma nova forma de 

comunicação entre consumidores (GENSLER et al., 2013; KAPLAN; HAENLEIN, 

2010; KLIATCHKO, 2008; LOBSCHAT et al., 2013; SEMPRINI, 2010; VERDINO, 

2010). Para Verdino (2010, p. 42), a “linha entre o palco e a audiência foi borrada à 

medida que os expectadores se transformaram em produtores de entretenimento”.  

 

Figura 6 – Mudança de paradigma da comunicação 

 

Fonte: Adaptada de Kliatchko, 2008, p. 17. 

 

A voz dos consumidores teria ganho grande amplitude graças à evolução da internet e ao 

aparecimento e disseminação das chamadas mídias sociais. Mídias sociais é o termo 

usado para descrever as várias formas de conteúdo midiático que são públicas, disponíveis 

e criadas por usuários finais (KAPLAN; HAENLEIN, 2010). São exemplificadas por 

Kaplan e Haenlein (2010) como blogs, sites de redes sociais (como Facebook), mundos 

sociais virtuais (como Second Life), projetos colaborativos (como wikipedia), 

comunidades de conteúdo (como Youtube) e mundos de jogos virtuais (como Warcraft). 

O crescimento das mídias sociais foi possibilitado pelo aparecimento da Web 2.0 e pelo 
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conteúdo gerado pelos consumidores (do inglês, user generated contend – UGC). 

Entende-se Web 2.0 como a plataforma na qual softwares e conteúdo não são produzidos 

por companhias e pessoas individualmente, e sim por diferentes participantes de forma 

colaborativa e contínua. Ao se juntarem às mídias sociais, as pessoas preencheriam sua 

necessidade de pertencimento e sua necessidade de reconhecimento de pares que 

compartilham normas, valores e interesses (LAROCHE et al., 2012).   

A comunicação boca a boca, que é considerada uma das formas mais tradicionais de 

comunicação de marketing (CRESCITELLI; SHIMP, 2012), teve seu efeito viral 

alavancado pela facilidade de troca de informações oferecida pelas mídias digitais, 

terreno menos intimidador para a expressão de ideias e opiniões, com potencial de 

multiplicação da mensagem de um para diversos. Lovett, Peres e Shachar (2013) 

estudaram os fatores que estimulariam a propagação boca a boca. Segundo a pesquisa, 

consumidores propagariam mensagens estimulados por três propósitos: social, emocional 

e funcional (Figura 7). O principal direcionador social seria o desejo de enviar sinais para 

outros sobre sua expertise, unicidade ou status social; o direcionador emocional seria a 

necessidade de dividir sentimentos positivos ou negativos sobre as marcas com o objetivo 

de equilibrar uma excitação emocional; os direcionadores funcionais estariam ligados à 

necessidade de dar e receber informações. Marcas mais conhecidas e com mais novidades 

tendem a despertar mais os direcionadores emocionais e sociais. Marcas novas e com 

mais novidades tendem a despertar mais os direcionadores funcionais. Existiriam 

características híbridas que poderiam despertar mais de um direcionador, como o 

envolvimento, que despertaria direcionadores emocionais e/ou funcionais quando as 

pessoas desejam buscar mais informações sobre a marca ou o risco percebido, que 

despertaria direcionadores funcionais e emocionais (LOVETT; PERES; SHACHAR, 

2013). 
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Figura 7 – Ligação de direcionadores de boca a boca, características de 

marca e comunicação boca a boca. 

 

Fonte: Lovett, Peres e Shachar (2013, p. 430). 

 

Nesse contexto de consumidor emissor, e entendendo a marca como principal repositório 

de significado na cultura do consumidor (SHERRY, 2006), fica clara a mudança da posse 

do domínio da marca para os consumidores, cabendo à indústria a gestão do 

desenvolvimento da marca por meio da sugestão de caminhos coerentes a serem seguidos 

pelos consumidores de acordo com seus próprios interesses, como num diálogo. As 

marcas não seriam mais o resultado do que as empresas contam aos consumidores, mas 

sim o que os consumidores contam entre si. A criação de significado da marca passaria 

também pelo consumidor, exigindo capacidade de adaptação e até improvisação por parte 

dos gestores de marca como uma forma de diálogo, os quais buscariam manter a 

coerência, consistência e proximidade com a marca através de contatos contínuos e em 

dupla mão com os consumidores (GENSLER et al., 2013; SINGH; SONNENBURG, 

2012). A opinião dos consumidores e sua geração de conteúdo poderiam desequilibrar 

projetos de marca ainda não estabelecidos ou com manifestações não alinhadas, sejam 

elas geradas pela empresa, pelos consumidores ou por terceiros.  
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2.1.3 O modelo de gestão de marca acima da gestão de produto 

O processo de marketing está subordinado às definições estratégicas dos níveis 

corporativos e de negócio. Dentro da área funcional de marketing, as definições de 

segmentação, targeting (definição do público alvo) e posicionamento de marca 

representariam as decisões estratégicas, e as definições do mix de marketing, as decisões 

táticas (TOLEDO; CAMPOMAR; TOLEDO, 2006). Alguns autores, dentro da visão de 

gerência de produto, concebem as definições de marca como subordinadas às definições 

de produto (MOREIRA, 2004). A visão centrada em produto considera que as definições 

de segmentação são seguidas da definição de portfólio, direcionador das decisões do 

marketing mix, que incluiria as definições de posicionamento (SEMPRINI, 2010). As 

definições de marca seriam então consideradas como parte das definições de 

comunicação (Figura 8).  

 

Figura 8 – Marketing centrado em produto e centrado em marca 

 

Visão centrada em produto: marca subordina-se à comunicação 

 

Visão centrada em marca: todas as manifestações são coerentes com a marca 

 

Fonte: Adaptada de Semprini (2010, p. 136 - 137). 
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As marcas apresentariam uma natureza relacional e seu significado é dado não só pelos 

gestores de marca, responsáveis primeiros pelo polo de criação, mas também pelos 

receptores, que incluem não só o público-alvo das mensagens de marca mas também a 

sociedade como um todo (SEMPRINI, 2010, p. 101). Essa visão da marca como resultante 

do processo interativo entre o polo de criação e recepção, reforça a dinâmica do processo 

de gestão da marca. A marca é criada pelos detentores das mesmas, contudo seu 

desenvolvimento depende da decodificação de seus significados pelos receptores das 

mensagens.  

A visão que considera o modelo de gestão de marca como hierarquicamente superior à 

gestão de produto, requer a alteração do processo de gestão de marketing, que passa a 

incluir as definições de marca subordinadas às definições estratégicas de segmentação e 

posicionamento, mas anteriores às definições táticas de mix de marketing 

(CRESCITELLI; SHIMP, 2012; HAX; MAJLUF, 1991; KELLER; MACHADO, 2006; 

KOTLER; KELLER, 2012; SEMPRINI, 2010; TOLEDO; CAMPOMAR; TOLEDO, 

2006). A Figura 9 ilustra essa relação, na qual o consumidor toma contato somente com 

as manifestações de marca comunicadas pelo produto, distribuição, comunicação e preço. 

A seta branca representa a hierarquia das decisões e a subordinação das decisões táticas 

às decisões estratégicas.  

 

Figura 9 – Hierarquia de decisões e contatos com o consumidor 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor com base em Hax e Majluf (1991), Semprini (2010) e Toledo, Campomar e Toledo 

(2006).  
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Kapferer (2007) destaca que a busca de desenvolvimento de brand equity não pode se 

tornar uma meta única da companhia, desatrelada de sua missão. Mais do que isso, reforça 

a dependência de uma marca de sucesso a um robusto modelo de negócio, reforçando a 

subordinação das decisões de marca às decisões estratégicas de negócio (KAPFERER, 

2007).  

 

2.1.4 Gerenciamento da arquitetura de marcas 

Branding, gestão de marca, é definido por Sherry (2006, p. 42) como “a combinação 

holística de intenções de profissionais de marketing, interpretações de consumidores e 

numerosas associações de redes socioculturais, uma co-criação e co-produção de 

stakeholders do início ao fim”. Para Keller (2012, p. 291), a estratégia de branding pode 

ser definida de forma ampla como a maneira pela qual os produtos oferecidos por uma 

firma são marcados em termos de elementos de marca (nomes, logos, símbolos, 

embalagens e assinaturas) e são tomados de significados decorrentes de seus 

posicionamentos. A estratégia de branding também é descrita considerando os conceitos 

de arquitetura de marcas (KELLER, 2012), que teria duas principais funções (i) aumentar 

a lembrança pela comunicação das similaridades e diferenças entre produtos em uma 

família de marca e (ii) fortalecer a imagem de marca ao maximizar a transferência de 

valores (equity) de e para as marcas parentes. Aaker (1996b) defende que o sistema de 

marcas pode servir de plataforma de lançamento de novos produtos e novas marcas, além 

de alicerce para todas as marcas do sistema, desde que haja um relacionamento recíproco 

entre as marcas do sistema.  

As metas de um sistema de marcas incluem (i) explorar as características comuns para 

criar sinergias, (ii) reduzir os prejuízos para as identidades de marca, (iii) conseguir 

visibilidade na oferta de produtos, (iv) facilitar as modificações e adaptações necessárias 

e (v) criar critérios para alocações de recursos. Dentro de um mesmo sistema, as marcas 

podem possuir diferentes papéis, como os de marcas estratégicas, marcas 

impulsionadoras e marcas endossantes (AAKER, 1996b).  

Submarcas são marcas que diferenciam uma parte da linha de produtos incluída no 

sistema de marcas, podendo assumir a função de impulsionadoras ou descritivas. A 
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submarca deverá ser consistente e apoiar a identidade da marca mãe e, secundariamente, 

agregar valor, cumprindo ao menos uma das tarefas seguintes: (i) descrever ofertas, (ii) 

estruturar e esclarecer ofertas, (iii) ampliar ou modificar a identidade, (iii) explorar as 

oportunidades de mercado e (iv) facilitar uma estratégia de extensão horizontal ou 

vertical, qualificando ou modificando a marca mãe (AAKER, 1996b). 

Para Keller (2012), o desenvolvimento de uma arquitetura de marca segue um modelo de 

três etapas, envolvendo (i) definição do potencial da marca, (ii) identificação das 

oportunidades de extensões e (iii) definição de forma específica dos elementos de marca 

a serem usados em novos produtos. Uma “boa arquitetura de marcas define os limites da 

marca” (KELLER, 2012, p. 303), esclarecendo o significado e a promessa da  marca para 

consumidores e ajudando a relacionar marcas e produtos de forma a reforçar a identidade 

de marca pretendida. 

 

2.1.5 O papel de Relações Públicas 

A reputação de uma organização é desenvolvida a partir das informações recebidas pelos 

diversos públicos de interesse. Esses distintos públicos de interesse recebem informações 

da empresa por propaganda de marketing, publicidade, relatórios oficiais e informações 

geradas por formadores de opinião, com comunicação boca a boca e weblogs (COOMBS, 

2007a; SILVA NETO, 2010). Entre os diversos departamentos que se preocupam com a 

relação com clientes, relações públicas “disseminam notícias favoráveis sobre a empresa 

e fazem controle de danos das notícias não favoráveis” (KOTLER, 2001, p. 38).  

Ações de relações públicas envolvem tanto ações de publicidade proativas quanto 

reativas. As ações proativas normalmente visam comunicar os méritos das marcas e são 

usadas em conjunto com outras ações proativas segundo um plano de comunicação de 

marca (CRESCITELLI; SHIMP, 2012). Essas ações têm ganhado força em decorrência 

da redução de credibilidade das ações de propaganda para a construção de marca e podem 

envolver (i) publicações, (ii) eventos, (iii) notícias, (iv) causas comunitárias, (v) 

identidade visual, (vi) lobby e (vii) social, o que inclui gestão da reputação para um 

comportamento socialmente responsável (KOTLER, 2001).  

As ações reativas são respostas às influências externas, principalmente às negativas; 

eventos que deflagrem uma crise podem colocar a organização em posição vulnerável, 
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exigindo assim uma resposta de relações públicas (CRESCITELLI; SHIMP, 2012). Os 

“profissionais de marketing reconhecem que, embora relações públicas sejam 

inestimáveis durante uma crise, é preciso que sejam também uma parte rotineira de 

qualquer programa de comunicação de marketing” (KELLER; MACHADO, 2006, p. 

176).  

A função comunicação corporativa (corporate affairs) “foi concebida para ajudar a 

empresa a obter uma reputação favorável no processo de comunicação com seus 

públicos” (SILVA NETO, 2010, p. 2) e suas atividades englobam: (i) reputação 

corporativa, (ii) propaganda corporativa, (iii) comunicação interna, (iv) comunicação com 

investidores, (v) comunicação com o governo, (vi) responsabilidade  social,  (vii) 

comunicação com a mídia, (viii) comunicação de  risco e (ix) comunicação em situações 

de crise.  

Quando o evento extrapola a relação entre consumidor e fabricante e passa a encontrar na 

imprensa uma “caixa de ressonância”, o evento sai do âmbito apenas de Marketing e passa 

a envolver relações públicas (CRESCITELLI; SHIMP, 2012, p. 459). “Uma das grandes 

lições de relações públicas, aprendidas com o tempo, é que as empresas devem facilitar a 

cobertura de eventos negativos, em vez de tentar bloquear ou encobrir os fatos sobre o 

incidente” (FERREL; HARTLINE, 2005, p. 285).  
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2.2 Big Data no contexto de Sistema de Informação de Marketing 

 

Um bom sistema de informações é fundamental para a obtenção de dados relevantes para 

a tomada de decisão em marketing. Quanto mais correta e relevante a informação, maior 

a probabilidade de acerto. A década de 1990 ficou conhecida como a década da sociedade 

em rede e da análise de dados transacionais (CHOW-WHITE; GREEN, 2013). No 

entanto, além desses dados críticos, há um grande volume de informações menos 

estruturadas que podem ser analisadas para obter informações úteis (DIJCKS, 2013). O 

aumento da geração, capacidade de armazenamento, processamento e análise de dados 

proporcionaram um fenômeno tecnológico batizado de big data que causaria grandes 

impactos em pesquisas e desenvolvimento de soluções em diferentes áreas (BROWN; 

CHUI; MANYIKA, 2011).  

Para o marketing, a pesquisa por intermédio do big data pode representar a possibilidade 

de um profundo mergulho no entendimento do comportamento do consumidor, pelo 

acompanhamento de seu perfil (geodemográfico, atitudinal, comportamental), sua 

declaração de áreas de interesse e preferências, e monitoramento de seu comportamento 

de compra (PAUL, 2012; VITORINO, 2013). A triangulação dos dados disponíveis em 

tempo real com informações previamente armazenadas e analisadas possibilitariam a 

geração de insights não possíveis pelo uso de outras técnicas (NUNAN; DOMENICO, 

2013). Contudo, para que as informações do big data sejam corretamente utilizadas pelas 

empresas alguns cuidados são necessários, como o investimento em capacitação de 

pessoas e equipamentos. Mais do que isso, o aumento de acesso às informações pode 

gerar problemas relacionados à ética, como invasão de privacidade, classificação e 

diferenciação dos clientes (red linning), e, na pesquisa, o uso de informação em pesquisa 

sem a concordância dos pesquisados.  

 

2.2.1 Big Data 

O termo big data se aplica à informação que não poderia ser processada por meio de 

ferramentas ou processos tradicionais. O relatório da McKinsey Global Institute  

(MANYIKA et al., 2011) define big data como “o grupo de dados do qual o tamanho está 

além da habilidade de captura, armazenagem e análise de um típico software de banco de 



25 
 

dados”. A definição de grande é propositadamente subjetiva, pois, segundo os autores, a 

característica depende da habilidade e capacidade de cada setor em trabalhar com as 

informações (MANYIKA et al., 2011, p. 1).  De acordo com relatório da IBM 

(ZIKOPOULOS; EATON, 2012), as três características que , definem o big data são 

volume, velocidade e variedade, pois juntas elas teriam criado a necessidade de novas 

habilidades e conhecimentos para melhorar a capacidade de lidar com as informações 

(Figura 10).  

 

Figura 10 – A dinâmica nas três dimensões do big data 

 

Fonte: Adaptada de Zikopoulos e Eaton, 2012, p. 33.  

 

A internet e o uso de mídia social transferiram o poder de criação de conteúdo para as 

pessoas, aumentando em muito a geração de informação na internet, que, contudo, isso 

representa apenas uma pequena parte da informação gerada. Sensores automatizados, 

como a RFID (identificação por radiofrequência), multiplicaram o volume de dados 

capturados, espera-se que o volume de dados armazenados no mundo salte de 800000 

petabytes (PB) nos anos 2000 para 35 zettabytes (ZB) em 2020. De acordo com a IBM, o 

enquanto o Twitter sozinho geraria mais de 7 terabytes (TB) de dados por dia, algumas 
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empresas gerariam terabytes de dados por hora devido à seus sensores e controles. Com 

a proliferação dos sensores e tecnologias que incentivam a colaboração social portátil, 

como smartphones, os dados ficaram mais complexos, seja pelo seu volume, seja por suas 

diferentes origens e formatos, como arquivos frutos de controles automáticos, fotos, 

livros, avaliações em comunidades, dados de compra, mensagens eletrônicas e dados de 

navegação. A visão tradicional de velocidade para dados consideraria sua recuperação 

(retrieval), contudo, devido à imensidão de sensores que captam informação em tempo 

real, aparece a preocupação com a velocidade de captura e análise da informação, 

aparecendo dessa forma a ideia de fluxo. A captura deixa de ser em lotes (batchs) e passa 

a ser contínua (streaming). Big data então diz respeito a um massivo volume de 

informações de zettabytes e petabytes em vez de terabytes, capturado de fontes diferentes, 

em diversos formatos e em tempo real (MANYIKA et al., 2011; ZIKOPOULOS; 

EATON, 2012).  A Tabela 1 ilustra a diferentes dimensões do tamanho da informação 

(HAMANN, 2011). 

Tabela 1 – Do bite ao yottabyte 

Símbolo Nome Em relação ao byte 

B Bite 8 b compõem 1 B 

B Byte 1 B 

KB Kilobyte 103 B 

MB Megabyte 106 B 

GB Gigabyte 109 B 

TB Terabyte 1012 B 

PB Petabyte 1015 B 

EB Exabyte 1018 B 

ZB Zetabyte 1021 B 

YB yottabyte 1024 B 

Fonte: Adaptada de Hamann (2011). 

 

Um plano de trabalho com big data é uma jornada que deveria levar em conta três 

principais elementos: (i) junção e integração de um volume extraordinário de dados novos 

para mineração de insights frescos, (ii) seleção de modelos analíticos avançados para 

automatizar operações e predizer os resultados de decisões de negócio e (iii) criação de 

ferramentas para traduzir as saídas dos modelos em ações tangíveis e treinar os 

funcionários-chave para o uso das ferramentas. Internamente, os benefícios dessa jornada 
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seriam uma maior eficiência da corporação, uma vez que esta passaria a ser direcionada 

por informações mais relevantes, acuradas e obtidas em tempo hábil, maior transparência 

no funcionamento das operações, melhor predição e maior velocidade em simulações e 

testes (BIESDORF; COURT; WILLMOTT, 2013).  

Outra mudança apresentada pelo big data refere-se à posse da informação. Os grandes 

armazéns de informações pertenciam a organizações governamentais e grandes 

corporações tradicionais. Atualmente, corporações realmente novas e ligadas à tecnologia 

(como Facebook, Google, LinkedIn) detêm grande parte das informações sobre as 

pessoas, em um volume crescente e de forma acelerada. Somadas, essas informações 

criam um rastro digital de cada pessoa e seu estudo pode levar à identificação do perfil, 

preferências, e até predição do comportamento delas (NUNAN; DOMENICO, 2013). 

Na área de Administração de Empresas, a cada dia novos usos para as informações são 

identificados, com promessas de benefícios para operações (ganhos de produtividade), 

finanças (controle e previsão de cenários), recursos humanos (recrutamento e seleção, 

remuneração, identificação de fatores de retenção) e pesquisa e desenvolvimento 

(prototipagem virtual e simulações). Em marketing, as informações sobre big data podem 

ajudar tanto na melhoria da qualidade da informação para o planejamento estratégico de 

marketing como em preditivos para a definição de programas de ação. As possibilidades 

do uso das informações de big data evoluem rapidamente, guiadas pela mudança do 

comportamento do consumidor, cada vez mais digital, bem como pelas inovações 

tecnológicas, como novas plataformas e maior capacidade analítica e de manuseio de 

dados (MANYIKA et al., 2011). 

 

2.2.2 Business Intelligence e Analytics 

Muito do que se fala sobre big data não seriam temas novos, uma vez que sua base 

conceitual é a de business intelligence (COHEN; DOLAN; DUNLAP, 2009). A business 

intelligence (BI) emergiu como uma importante área de estudo, refletindo seu grande 

potencial de solução dos problemas relacionados com dados nas empresas. O termo teria 

ganhado notoriedade a partir da década de 1990 nas comunidades de negócios e 

tecnologia da informação (TI). Na década seguinte, o conceito de business analytics foi 

introduzido, representando o componente analítico-chave de BI. Com as crescente 

discussão sobre big data, fortaleceu-se a adoção do conceito de business intelligence & 
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analytics (BI&A) para descrever as técnicas de coleta, extração, recuperação e análise 

aplicadas aos dados (CHEN; STOREY, 2012). De acordo com Chen e Storey (2012), 

estamos diante de uma transição entre a segunda e a terceira fase histórica de BI&A, fases 

definidas como BI&A 1.0, 2.0 e 3.0. 

 

 Business Intelligence & Analytics 1.0 

A primeira fase de BI&A foi popularizada na década de 1990, a partir de métodos 

estatísticos desenvolvidos na década de 1970 e com técnicas de mineração de dados (data 

mining) desenvolvidas na década de 1980. Os dados estruturados eram coletados de 

sistemas legados e armazenados comumente em sistemas gerenciais de banco de dados 

relacionais comerciais (relational database management system – RDBMS). O 

gerenciamento de dados e sua armazenagem (warehousing) são considerados a base da 

BI&A 1.0. Busca de dados (database query), processamento analítico conectado (online 

analytical processing - OLAP) e ferramenta de reporte baseada em interface gráfica 

intuitiva eram utilizadas para exploração das características dos dados. Gestão por 

indicadores de performance e o uso de painéis de consolidação e scorecards ajudavam a 

visualizar e analisar a performance. As análises estatísticas e as técnicas de mineração de 

dados eram adotadas para realização de analises de associação, segmentação de dados e 

formação de agrupamentos (clusters), classificações e regressões, detecção de anomalias, 

e uso de modelos preditivos para tomada de decisão (CHEN; STOREY, 2012). Nesta 

época, o principal foco era medir os resultados internos.  

 

 Business Intelligence & Analytics 2.0 

Na entrada do século XXI, a internet experimentava grande popularização e os usuários 

iniciaram a descoberta de seu poder como fonte de conhecimento e como forma de 

expressão (VERDINO, 2010). A era de BI&A 2.0 é caracterizada pela pesquisa centrada 

em análise de texto e outros formatos web para o conteúdo não estruturado. Web 

intelligence, web analytics e conteúdo gerado pelos consumidores através dos sistemas 

sociais e colaborativos (crowd-sourcing) da web 2.0 culminaram na “nova e excitante era 

da pesquisa BI&A 2.0 nos anos 2000” (CHEN; STOREY, 2012). A análise do rastro 

digital deixado pelo consumidor, através de data logs e ferramentas analíticas, revelaria 
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seus padrões de busca e compra. Web analytics passaria a possibilitar o desenvolvimento 

de sites baseado no fluxo de consumidores, otimização de varejo digital, análise de 

transação e recomendação de produtos, assim como de certa forma já acontecia com o 

marketing de varejo na definição de layout de varejo baseado no estudo do fluxo dos 

consumidores (TOLEDO et al., 2007, p. 4). O aumento da geração de informação pelos 

consumidores deu-se principalmente a partir de 2004, fundamentalmente por sua 

participação em comunidades digitais, grupos online, web blogs, comunidades multimídia 

(fotos e vídeos) e online gaming. Os sistemas de BI&A 2.0 conseguem capturar parte 

dessa massa de conteúdo gerada pelos consumidores, mas ainda são necessárias maior 

integração de formatos, maior capacidade de mineração em formatos diversificados, 

maior profundidade de análise nas redes sociais e integração com as ferramentas internas 

de BI&A 1.0 (CHEN; STOREY, 2012).  

 

 Business Intelligence & Analytics 3.0 

Os avanços de BI&A 2.0 foram de muito interesse para a academia e as indústrias ao 

possibilitarem um largo passo em pesquisas (CHEN; STOREY, 2012). A expectativa de 

uma BI&A 3.0 seria ainda maior dada a recente proliferação dos dispositivos pessoais 

com acesso à internet, representados principalmente por smartphones e tablets, que em 

2011 teriam superado o número de computadores pessoais (PCs) e laptops. Com esses 

dispositivos, de um lado usuários modificam seus hábitos de consumo e de outro geram 

uma imensidão de dados em tempo real sobre suas atividades, conexões, localização, 

avaliações e preferências. Mais do que isso, uma imensa massa de dados é gerada por 

sensores invisíveis, que capturam informações sem conhecimento dos consumidores, 

como códigos de barra, sensores RFID e outros sensores de transmissão por 

radiofrequência, termômetros, cronômetros.  

 

2.2.3 Sistema de Informações de Marketing 

 

O conceito de sistema de informação de marketing (SIM) foi definido por Cox e Good 

(1967, p. 145) como uma série de procedimentos e métodos para a coleta planejada, 

análise e apresentação de informação, de forma regular, para uso em tomadas de decisões 
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de marketing. Para Berenson (1969, p. 16), o SIM seria uma estrutura interativa de 

pessoas, equipamentos, métodos e controles, desenhada para criar um fluxo de 

informações capaz de prover uma base aceitável para a tomada de decisão. Sua 

necessidade de implantação derivaria de pontos que se mantêm atuais até hoje: (i) o 

aumento da complexidade dos negócios demandaria mais informações e melhor 

desempenho; (ii) o ciclo de vida dos produtos estaria ficando mais curto, exigindo maior 

índice de acertos nas decisões de gerentes de marketing para a obtenção de lucros em 

menor tempo; (iii) as empresas estariam ficando tão grandes que a inexistência de um 

esforço para a criação de um sistema de informação estruturado tornaria impossível sua 

gestão; (iv) os negócios estariam demandando decisões rápidas e por isso seria 

fundamental que o marketing tivesse um sistema de informações para suporte na tomada 

de decisão; (v) apesar de um SIM não ser dependente de computadores, os avanços das 

tecnologias de hardware e software teriam proliferado seus usos em empresas, tornando 

o não uso de seus melhores recursos em uma penalidade competitiva (BERENSON, 

1969).  

Os dados que alimentam um SIM podem ser estruturados ou não-estruturados quanto à 

sua forma de busca, e internos (empresa) ou externos (micro e macroambiente) quanto à 

sua origem. Uma forma usual de se organizar um SIM é por meio de subsistemas   

(CHIUSOLI; IKEDA, 2010; KOTLER; KELLER, 2012; KOTLER, 1998). Os 

subsistemas de entradas de um SIM são o subsistema de registros internos (informação 

estruturada e interna), subsistema de inteligência de marketing (informação de fontes 

secundárias, não estruturadas e de origem externa) e o subsistema de pesquisa de 

marketing (informação de fontes primárias, estruturada, de origem interna ou externa, 

geradas a partir de uma pergunta de pesquisa).  

(i) Entradas 

As entradas de um SIM são definidas pelos subsistemas de Relatórios Internos, 

Inteligência de Marketing e Pesquisa de Marketing  (CHIUSOLI; IKEDA, 2010). A 

análise da informação dos Relatórios Internos é fundamental no processo de gestão, pois 

serve de ferramenta de acompanhamento, avaliação e controle das ações. Incluem as 

informações geradas pelo ciclo pedido-pagamento, sistema de informação de vendas e 

bancos de dados (data warehouse) internos (KOTLER; KELLER, 2012, p. 72). Em seu 

uso avançado, possibilita a implantação do CRM (customer relationship managment), o 

processo de gestão dos clientes de forma diferenciada. Tão importante quanto armazenar 
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a informação é a capacidade e agilidade em extraí-la mediante a mineração de dados (data 

mining). 

Com o aumento do poder de captura, armazenagem e recuperação das informações, os 

relatórios internos passaram a ser mais completos e complexos, envolvendo também as 

informações e métricas geradas pelas propriedades digitais da empresa (incluindo sites e 

fanpages), o que aumentou também a quantidade de informações sobre os consumidores, 

além dos dados de perfil de clientes. Mais que isso, todos os dados capturados por 

sensores invisíveis ao consumidor também representam grande fonte de informação a ser 

analisada na forma de variáveis independentes, em conjunto com as respostas do 

consumidor. Com a aumento da informação de diferentes origens e formatos, o banco de 

dados interno se torna mais rico e fonte de pesquisa para a obtenção de insights de 

negócios, mercados, clientes e consumidores, além das análises internas (SALVADOR; 

IKEDA, 2014).  

O subsistema de Inteligência de Marketing é o conjunto de procedimentos e fontes usado 

por gerentes para obter informações diárias sobre ocorrências no ambiente de marketing. 

“É a arte de coletar, processar e armazenar informações para serem avaliadas por pessoas 

de todos os níveis da organização para ajudar a moldar o futuro e proteger contra ameaças 

competitivas” (ROUACH; SANTI, 2001). Enquanto o sistema de registros internos 

fornece dados sobre resultados, o sistema de informação fornece dados sobre eventos 

(KOTLER; KELLER, 2012, p.73), e sua fonte são leituras, conversas e observação 

(SHIRAISHI, 2013). Com o advento da internet, um imenso número de informações não 

estruturadas passou a estar disponível, cabendo ao gestor de marketing e pesquisa definir 

quais as melhores formas de monitoramento (seleção de canais, divisão de áreas de 

monitoria, contratação de serviços de seleção e clipping, montagem de equipes de 

investigação). Contudo, mesmo que grande parte das informações esteja disponível em 

uma tela, a informação obtida pessoalmente por canais informais ainda tem grande valor, 

e saber coletá-la pode ser considerado uma arte, pois requer conhecimento de redes 

informais de comunicação internas e externas, envolvendo funcionários da empresa, 

fornecedores, clientes, formadores de opinião e especialistas. Kotler e Keller (2012, p. 

74-75) apresentam uma lista de procedimentos que poderiam melhorar a qualidade das 

informações de inteligência, incluindo treinamentos para a equipe de vendas e 

desenvolvimento de motivadores que identifiquem e repassem informações importantes, 
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formação de painel de especialistas e clientes, monitoramento de fontes governamentais 

e compra de informações de painéis de pesquisa.  

Chiusoli e Ikeda (2010, p. 135) destacam que entre 80%-90% das informações relevantes 

para a inteligência seriam de domínio público e que as boas práticas de pesquisa excluem 

espionagem ilícita. Rouach e Santi (2001) classificam como “informações brancas” as 

informações públicas e divulgadas, “informações cinzas” as informações de posse do 

varejo ou relatórios que normalmente são ignorados pelos concorrentes, e “informações 

pretas” as informações confidenciais que só poderiam ser obtidas de forma ilegal 

(ROUACH; SANTI, 2001, p. 555); para os autores, as “informações brancas” 

representariam 80% das informações, as “informações cinzas”, 15% e as “informações 

pretas”, 5%.  Rouch e Santi (2001) classificaram as empresas de acordo com seu estilo de 

gestão da informação de inteligência competitiva, definido pelo cruzamento de duas 

dimensões: expertise na gestão da informação e ofensividade na atitude. Dos menos 

agressivos para os mais agressivos (Figura 11): dorminhocos, analistas de inteligência 

reativos, analistas de inteligência ativos, analistas de inteligência agressivos e guerreiros 

(CHIUSOLI; IKEDA, 2010, p. 139; ROUACH; SANTI, 2001, p. 556).  

 

Figura 11 - Perfil dos analistas de inteligência competitiva 

 

Fonte: Adaptada de Rouach e Santi (2001, p. 556) e de Chiusoli e Ikeda (2010, p. 139). 

 

Quanto ao uso do termo “inteligência”, é utilizado no contexto de sistema de informação 

de marketing se referindo a informações não estruturadas que podem ser monitorada 
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através de leituras, conversas e observação (CHIUSOLI; IKEDA, 2010). O mesmo termo, 

em assuntos de tecnologia, é empregado como a resposta automatizada possível pela 

análise de dados e uso de algoritmos (ZIKOPOULOS; EATON, 2012). Neste trabalho, o 

termo inteligência diz respeito ao seu emprego no contexto de SIM.  

Com o crescimento da internet, a amplitude da informação vinda da inteligência de 

marketing aumenta, mas ela se concentra num território com ferramentas de busca e 

monitoramento mais estruturadas, de mais fácil armazenamento e integração. A leitura de 

jornais, revistas e relatórios setoriais adquire uma nova dimensão com o acesso a 

informações globalizadas em tempo real, mudando o desafio de acesso à informação para 

a seleção da informação com valor e, assim, aumentando o valor de serviços de clipping 

digital. O monitoramento de concorrentes ganha uma nova dimensão, uma vez que as 

movimentações da marca podem ser facilmente acompanhadas, sejam elas marcas locais 

ou globais. Cresce a oferta de serviços de monitoramento de marcas, com produtos como 

o GNPD da Mintel, o Buzzz Monitor da e.Life e o SCUP da SCUP (E.LIFE, 2014; 

MINTEL, 2014; SCUP, 2014).   

Pesquisa de marketing é definida por Malhorta (2011, p. 4) como a identificação, coleta, 

análise, disseminação sistemática e objetiva das informações, para melhorar a tomada de 

decisão relacionada à identificação e à solução de problemas no marketing. Sua existência 

está ligada à presença de um problema ou dúvida de pesquisa que pode ser originada da 

observação das informações de pesquisas anteriores, das informações internas ou 

informações de inteligência. De forma genérica, as pesquisas de marketing poderiam ser 

classificadas como pesquisa de identificação de problemas (potencial de mercado, 

participação de mercado, imagem, características de mercado, previsão e identificação de 

tendências) e pesquisa de resolução de problemas (segmentação, posicionamento, 

produto, preço, comunicação e distribuição). A pesquisa de marketing tem como função 

tanto a geração de insights (observações diagnósticas sobre “como” e “por que” certos 

efeitos são observados em determinado mercado), como a validação de propostas de ações 

e monitoramento da produtividade de marketing mediante o acompanhamento de 

métricas preestabelecidas (KOTLER; KELLER, 2012, p. 101-121).  

Desde o crescimento da internet e das comunidades virtuais, a investigação do 

comportamento online tornou-se, ao mesmo tempo, uma oportunidade e uma 

necessidade. A netnografia utiliza-se de fontes da etnografia ao estudar o comportamento 

de grupos pela observação de seu comportamento em seu ambiente natural. Nesse sentido, 
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a etnografia (e a netnografia) tem a característica de minimizar os vieses de mudanças de 

comportamento ao não extrair o objeto de estudo de seu habitat, como ocorre com grupos 

de pesquisas. Contudo, publicações acadêmicas ainda não apresentam um consenso sobre 

a aplicação das técnicas e a profundidade das análises (GEBERA, 2008; KOZINETS, 

2002, 2006). Enquanto Kozinets (2002, 2006) propõe um estudo profundo, no qual o 

pesquisador adquiriria grande conhecimento prévio sobre o grupo objeto, acompanhando-

o por longos períodos, Gerbera (2008) não deixa clara a necessidade de profundidade em 

seu entendimento da técnica, propondo o entendimento de algo assemelhado a uma 

análise de conteúdo com base em conteúdo digital. Para o primeiro, tal qual na etnografia, 

questões éticas ganhariam peso, como o fato de o pesquisador precisar pedir autorização 

para acompanhar o grupo e tornar sua presença conhecida; para o segundo, a netnografia 

não exigiria a apresentação do observador que utilizaria dados públicos coletados. O 

grande volume de dados capturados pelas redes sociais poderia ser analisado utilizando-

se a netnografia.  

Uma das técnicas de pesquisa que ganha espaço no meio digital é a análise de conteúdo, 

em razão, de um lado, da existência de uma grande quantidade de dados disponíveis para 

análise sobre diversos assuntos e, de outro, da proliferação de ferramentas automatizadas 

de análise gratuitas, como o Many Eyes da IBM, que oferece recursos de nuvens de 

termos, correlação de termos, contagens e gráficos, entre outros. O massivo volume de 

informação do big data proporciona um grande aumento da amostra e, em alguns casos, 

possibilitaria a investigação da população (VITORINO, 2013).  

(ii) Armazenagem, Recuperação e Análise 

A análise dos dados e sua transformação em informações não dependem do uso de 

recursos computacionais, contudo seu bom uso permite maior velocidade e capacidade 

de armazenamento, recuperação e análise.  

Como descrito por Laudon e Laudon (2004, p. 240) “data wharehouse é um banco de 

dados que armazena dados correntes e históricos de potencial interesse para a empresa. 

Os dados originam-se de muitos sistemas operacionais centrais e de fontes externas”. As 

fontes externas incluem transações em sites web, resultando em fontes de informações e 

formatos diferentes, estruturados para atenderem todas as áreas da empresa. Data marts 

é um subconjunto de um data wharehouse no qual uma porção resumida e altamente 

focalizada de dados da organização pode ser colocada em um banco separado para atender 
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uma área específica da empresa, como vendas ou marketing. Sites web armazenam 

informações de páginas contendo textos, sons, vídeos e recursos gráficos, utilizando um 

banco de dados de hipermídia, o que requer uma abordagem específica do gerenciamento 

de informações. 

Data mining “utiliza uma variedade de técnicas para descobrir modelos e relações ocultas 

em grandes repositórios de dados e, a partir daí, inferir regras para prever comportamento 

futuro e orientar a tomada de decisão” (LAUDON; LAUDON, 2004, p. 241). As 

principais atividades de data mining envolvem agrupamentos, classificação e regras de 

associação. Data mining é uma poderosa ferramenta que pode combinar informações de 

diversas fontes para criar uma detalhada imagem de dados dos indivíduos, possibilitando 

assim, por meio de análises, prever comportamentos (LAUDON; LAUDON, 2004).  

Cubos de dados e o OLAP (online analytic processing), popularizados na década de 1990 

juntamente com a business intelligence, possibilitam uma análise relacional de dados de 

forma mais simplificada, representados pela figura do cubo.  Ferramentas de BI 

incorporam cubos e o OLAP em suas funcionalidades, como forma de oferecer análises 

estatísticas aos diferentes níveis de análise (visão macro, visão do detalhe). A estatística 

descritiva é aplicada principalmente para descrever as amostras e ressaltar as diferenças 

entre os resultados das análises. As estatísticas inferencial e indutiva tentam capturar as 

propriedades não explícitas na população, e incluem a adequação de modelos e 

parâmetros aos dados e funções de verossimilhança, exigem maior força computacional, 

mas possibilitam as análises de predição (ex: qual o perfil dos usuários que clicariam 

nesta propaganda?), causalidade (ex: quais os atributos da página do site que resultam em 

mais revisitas), comparação de distribuições (ex: como os padrões de compra de carros 

grandes diferem dos de carros compactos?). Enquanto OLAP e cubos de dados 

permanecem úteis para análises intuitivas, o uso de estatística inferencial se tornou um 

imperativo hoje para processos de negócios automatizados ou semi-automatizados 

(COHEN; DOLAN; DUNLAP, 2009), incluindo a definição de veiculação de 

propagandas, a otimização de sites e o CRM. 

Com o aumento massivo do volume e da complexidade da informação, as atividades de 

armazenamento, recuperação e análise ganharam ainda mais importância com o big data. 

Empresas que não estão preparadas para lidar com esse desafio encontram amparo na 

terceirização do processo (ZIKOPOULOS; EATON, 2012). De acordo com Soat (2013), 

o uso de pontuação para as informações disponíveis digitalmente (e-scores) seria uma das 
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formas de trabalhar com informações de origens diferentes, como dados pessoais (dados 

coletados de programas de fidelidade ou mensagens de e-mail), dados de navegação 

coletados através de cookie e dados de terceiros, coletados de instituições financeiras, 

censos, cartões de crédito. A análise dessas informações possibilitaria à organização 

desenvolver um perfil do cliente e apresentar análises preditivas que pudessem direcionar 

decisões de marketing, como a identificação dos clientes com maior lifetime value. Os 

sistemas de BI&A 1.0, 2.0 e 3.0 e sua integração passaram a ser fundamentais para a 

análise e predição à partir das informações capturadas (CHEN; STOREY, 2012). 

(iii) Saídas: Decisões Estratégicas e Táticas de Marketing 

O SIM fornece informações advindas de inteligência competitiva, dos sistemas internos 

e de pesquisa de marketing para a tomada de decisões estratégicas e táticas, ao mesmo 

tempo em que é realimentado pelo resultado das ações do programa de marketing 

(controle e feedback). As decisões estratégicas de marketing envolvem a definição do 

próprio sistema de informação de marketing, da estrutura de marketing, da segmentação 

e do posicionamento, enquanto as decisões táticas envolvem a decisões das variáveis 

controláveis de marketing, conhecidas como 4Ps: produto, distribuição, comunicação e 

precificação. O uso da informação correta não garante a tomada de decisão correta pelo 

gestor de marketing. A informação correta, seguida do raciocínio correto, apenas 

aumentaria a probabilidade de sucesso na tomada de decisão por parte do gestor de 

marketing. Contudo, o uso de uma informação errada ou de raciocínio errado aumentaria 

a probabilidade de uma tomada de decisão errada (CAMPOMAR; IKEDA, 2012). 

Segundo Campomar e Ikeda (2012, p. 4), “o bom gerente é aquele que toma decisões 

certas mais vezes. Para minimizar a probabilidade de tomada de decisões erradas, é 

preciso procurar melhorar a qualidade da informação e do raciocínio”.  
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2.3 Gestão de Crise de marca 

Crise é um evento não rotineiro, inesperado e repentino, que cria incertezas, ameaça os 

objetivos prioritários da organização, podendo causar prejuízos financeiros e corroer a 

reputação da empresa (CLEEREN; HEERDE; DEKIMPE, 2013; COOMBS, 2007a; 

DEAN, 2004; SIOMKOS et al., 2010), e  não poderia ser resolvido com os procedimentos 

rotineiros (TSANG, 2000). Crises tipicamente resultam em publicidade negativa, e 

podem prejudicar a imagem corporativa (DEAN, 2004; ROSA, 2001) e os públicos de 

interesse (stakeholders) fisica, financeira ou emocionalmente (COOMBS, 2007a). Os 

efeitos de uma crise gerada por problema no produto poderiam extrapolar a esfera da 

marca e do produto (spillover effect), afetando a corporação como um todo (ROEHM; 

TYBOUT, 2006). 

As crises de marca poderiam ser decorrentes de (i) falha no produto, (ii) problemas com 

a responsabilidade social, (iii) mau comportamento corporativo, (iv) má conduta de 

executivos, (v) resultados de negócios ruins, (vi) mau comportamento ou atitude 

controversa do porta voz, (vii) perda de apoio público ou (ix) controvérsias sobre posse 

(GREYSER, 2009). Os consumidores esperam que os produtos adquiridos tenham 

qualidade assegurada e não ofereçam riscos. Consumidores creditam aos fabricantes a 

boa-fé de oferecer produtos inalterados e dentro dos padrões de qualidade propostos. 

Quando isso não ocorre, consideram que a empresa rompeu essa relação de confiança. A 

empresa poderia então avaliar o nível de desgaste na relação consumidor-marca por meio 

da avaliação do nível de percepção de perigo e impacto na intenção de compra futura 

(CLEEREN; HEERDE; DEKIMPE, 2013; SIOMKOS; KURZBARD, 1994; SIOMKOS 

et al., 2010).  

Existiria uma tendência ao crescimento dos casos de recall, dados o (i) aumento da 

complexidade dos produtos, (ii) a crescente preocupação dos produtores com suas 

marcas, (iii) o aumento das exigências legais e (iv) as políticas de proteção ao consumidor 

(DAWAR; PILLUTLA, 2000). A visibilidade dos casos de recall e seus impactos em 

marcas e negócios seriam potencializados pelo interesse de cobertura dos meios de 

comunicação (HEERDE; HELSEN; DEKIMPE, 2007; TSANG, 2000), e as mídias 

digitais reforçariam ainda mais esse efeito pela “viralização” das mensagens mediante a 

comunicação boca a boca negativa (COOMBS, 2007b; CRESCITELLI; SHIMP, 2012). 

As crises geradas por campanhas de recall seriam inesperadas e negativas (COOMBS, 

2007b) e poderiam gerar deterioração da relação favorável estabelecida entre a marca e o 
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consumidor (HEERDE; HELSEN; DEKIMPE, 2007), reduzindo o brand equity 

construído ao longo da vida da marca.  

As crises de marca decorrentes de falhas de produto e geradoras de campanhas de recall 

têm se tornado mais frequentes no Brasil. De acordo com a fundação Procon SP, em 2013 

foram realizadas 101 campanhas, o que representa um crescimento de 55% em relação a 

2012. Liderada pela Ford, com 44 recalls desde 2002, a indústria de veículos automotores 

representa 76% das campanhas realizadas no período. A Fundação Procon de São Paulo 

(Procon SP) define recall como “o procedimento, previsto em lei, e a ser adotado pelos 

fornecedores, de chamar de volta os consumidores em razão de defeitos verificados em 

produtos ou serviços colocados no mercado, evitando, assim, a ocorrência de acidentes 

de consumo”, e seu objetivo seria “proteger e preservar a vida, saúde, integridade e 

segurança do consumidor, bem como evitar prejuízos materiais e morais”. Este 

chamamento poderia ser feito também de forma espontânea pela empresa a partir do 

momento em que a mesma detectasse defeito ou problema em algum produto (MATOS; 

VEIGA, 2003; SALVADOR; IKEDA, 2014). Embora o objetivo de uma campanha de 

recall seja resolver um potencial problema de segurança, ela deixa clara para a sociedade 

uma falha no processo de controle da empresa (KALAIGNANAM; KUSHWAHA; 

EILERT, 2013). 

Empresas internacionais com subsidiárias em diversos países normalmente possuem 

planos de crises para o nível internacional (matriz), nacional (subsidiárias) e local (das 

unidades operacionais das subsidiárias). Um plano de crise pode ser composto por: (i) 

objetivo do plano, (ii) escopo ou tipos de crises considerados no plano, (iii) referências, 

incluindo legislação, normas e políticas, (iv) definições dos conceitos utilizados no plano 

para padronização da linguagem, (v) definição do comitê de crise, (vi) fluxos de 

comunicação interna e externa, (vii) informações relevantes e forma de obtenção e (viii) 

procedimentos de segurança e proteção (SILVA NETO, 2010, p. 193 - 195).  

 

2.3.1 Fatores que precedem e influenciam uma crise  

Algumas pesquisas sobre crises de produto focam os antecedentes da crise que 

influenciam a resposta dos consumidores. Familiaridade com o produto, a marca e a 

empresa (DAWAR; LEI, 2009; DEAN, 2004; SIOMKOS; KURZBARD, 1994), e uma 

boa reputação da empresa (SIOMKOS; KURZBARD, 1994) poderiam atenuar os 
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impactos negativos. Contudo, a ampla divulgação do caso, potencializada pelo interesse 

dos veículos, influenciado pelo risco percebido e relevância da empresa (GREYSER, 

2009; HEERDE; HELSEN; DEKIMPE, 2007; SIOMKOS; KURZBARD, 1994), poderia 

aumentar sua visibilidade. A publicidade geralmente possui uma credibilidade mais alta 

do que a comunicação emitida pela empresa e as mensagens de conteúdo negativo tendem 

a ter maior repercussão do que as mensagens de cunho positivo, explicando assim o 

grande poder de disseminação das mensagens negativas de uma crise de marca via 

publicidade negativa (DEAN, 2004).   

A ação da empresa também influenciaria a forma pela qual a crise é percebida, como 

exibido na Figura 12. A reputação da empresa em crise (alta ou baixa), os efeitos externos 

(abrangência e intensidade do problema, interesse da opinião pública e cobertura 

midíatica), a postura da empresa na divulgação da crise e sua resposta influenciariam 

diretamente nos efeitos da crise (DAWAR; PILLUTLA, 2000; GREYSER, 2009; 

SIOMKOS; KURZBARD, 1994; SOUIDEN; PONS, 2009), além da percepção de perigo 

de consumo e da intenção de compra futura. Com a divulgação do problema gerador, a 

empresa poderia negar de forma não ambígua sua responsabilidade, poderia ser ambígua 

quanto à assunção de culpa ou assumir de forma não ambígua a culpa sobre o problema. 

Caso seja entendido que a empresa seria responsável pelo problema, quanto menos 

ambígua for a assunção da culpa, menor o impacto negativo sobre a marca e a empresa 

(DAWAR; PILLUTLA, 2000). 

Figura 12 – Fatores que influenciam uma crise 

 

Fonte: Siomkos; Kurbard, 1994. 
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Quanto maiores o esforço e a demonstração de esforço da empresa para reverter a 

situação, recolher os produtos com risco e compensar os afetados, maior a predisposição 

da sociedade em minimizar os efeitos da crise (GREYSER, 2009; SIOMKOS; 

KURZBARD, 1994). Para Dean (2004, p. 209), “firmas respondendo a crises com justeza 

(fairness) e compaixão com aqueles afetados são levadas em mais alta consideração que 

aquelas firmas cujas respostas faltaram com estes elementos e tentaram mudar a culpa 

pela tragédia”. Estamos numa época que as empresas são cobradas não só pelos 

resultados, mas também pela forma como os resultados são atingidos (LIPOVETSKY, 

2004). Ao falar sobre como a posturas éticas e transparentes de empresas como a J&J 

salvaram empresas após sérias crises de marca, Lipovetsky (2004, p. 48) afirma que: 

“Numa sociedade cada vez mais dominada por valores de segurança e saúde, [...] , a 

imagem do cinismo comercial e a negação do parâmetro ético tornam-se não somente 

faltas morais, mas erros  de comunicação que custam caro. Nesse contexto, as empresas 

têm cada vez mais interesse em administrar a variável ética. [...] Com efeito, os 

consumidores mudaram, podem escolher, levam em consideração, na hora de escolher 

um produto, a relação aos valores morais e o respeito ao meio ambiente. Nenhuma 

empresa pode ignorar isso e o marketing ético é a resposta a essas mudanças. É nesse 

sentido que se pode falar de uma ética estratégica ou de um marketing de valores. A ética 

nos negócios não é uma prática desinteressada, mas um investimento estratégico e 

comunicacional a serviço da imagem de marca e do crescimento da empresa no médio e 

longo prazo.”  

 

Um estudo realizado sobre as frequentes campanhas de recall realizadas na indústria 

automobilística concluem que (i) a negação do defeito tem um forte impacto negativo na 

imagem do fabricante, (ii) o impacto na imagem é significantemente positivo quando o 

recall é chamado voluntariamente e (iii) um efeito ainda mais positivo é percebido quando 

o fabricante anuncia uma campanha de melhoria do produto e do processo (SOUIDEN; 

PONS, 2009). Alguns elementos ligados à marca e ao produto também poderiam 

influenciar a forma pela qual a crise afetaria a marca e o negócio (GREYSER, 2009). 

Marcas líderes tendem a sofrer menos do que marcas com pequena participação de 

mercado. Marcas e produtos com maior diferenciação tendem a sofrer menos, 

excetuando-se os casos em que a fonte de diferenciação esteja ligada ao problema. 
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No entender de Coombs (2006), reputação seria um ativo intangível da empresa que 

influenciaria na atração de consumidores e investidores, nas atratividades para captação 

de funcionários, na motivação e na satisfação de funcionários, gerando um interesse maior 

para a cobertura de mídia. O constructo “reputação” na pesquisa RepTrak™100 do 

Reputation Institute é medido pelas afirmações: “compraria os produtos da companhia”, 

“recomendaria os produtos”, “aceitaria (would welcome) a empresa na comunidade”, 

“aceitaria trabalhar para” e “investiria na companhia”. De acordo com essa pesquisa, a 

reputação é função de confiança, sentimento, estima e admiração.  

Mesmo sendo anunciada pela empresa de forma espontânea, uma campanha de recall 

pode vir acompanhada de publicidade negativa dependendo do interesse da opinião 

pública sobre a importância da marca e do potencial de dano. A visibilidade do caso e o 

dano à marca pode ser maior em razão da publicidade negativa do que do impacto da 

comunicação oficial da empresa per se (CLEEREN; HEERDE; DEKIMPE, 2013; 

HEERDE; HELSEN; DEKIMPE, 2007). A publicidade negativa poderia ser definida 

como a “disseminação não compensada de informação com potencial de dano através de 

apresentações de notícias que critiquem o produto, serviço, uma unidade de negócios ou 

de indivíduos na mídia impressa ou transmitida, ou por boca-a-boca” (REIDENBACH; 

FESTERVAND; MACWILLIAM, 1987 apud MATOS; VEIGA, 2003, p. 71). Para Rosa 

(2001), o assunto crise desperta o interesse da audiência, e quanto maior a relevância da 

marca e da crise para o públicio, maior o interesse e a dedicação da imprensa em dar 

visibilidade e investigar detalhes. “O alvo preferencial das crises é o sucesso” (ROSA, 

2001, p. 36), e quanto maior a visibilidade e o sucesso do objeto da crise (empresas, 

produtos, personalidades) em seu segmento, maior o interesse e a visibilidade dados ao 

caso.   

 

2.3.2 Efeitos esperados  

Uma crise de marca decorrente de um problema de produto gerador de uma campanha de 

recall poderia afetar a marca, a empresa como um todo, a categoria em que a marca está 

inserida e seus concorrentes.  

A divulgação da crise, seja por iniciativa da marca com uma campanha de recall, seja por 

publicidade negativa, ameaça a reputação da empresa. A crise primeiramente desafia a 

capacidade gerencial e a legitimidade social da empresa, provocando um questionamento 
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sobre sua honestidade, senso de responsabilidade, compromisso com a legalidade e 

preocupação com a comunidade. Consequentemente, força a empresa a passar por um 

escrutínio da opinião pública, que quer a identificação das causas e a investigação do 

conhecimento prévio pela empresa dos problemas. Ademais, os públicos de interesse 

sentem a necessidade de identificar responsáveis e culpados com uma intensidade 

equivalente ao dano causado pelo problema. Diante desses fatores, a postura da empresa, 

a velocidade da resposta e a credibilidade na informação são cruciais no controle dos 

danos à reputação da empresa e da marca (DEAN, 2004).   

De acordo com Dean (2004), as empresas seriam julgadas pelos públicos de interesse 

(stakeholders) em função dos que elas poderiam ter feito (could), o que elas deveriam ter 

feito (should) e o que poderia ter acontecido (would). “O que poderia ser feito” leva em 

consideração o quão controlável e conhecida era a situação por parte da empresa; a 

dimensão “o que deveria ser feito” leva em consideração a real reação da empresa em 

comparação com a cosmovisão do que seria moral e ético diante das consequências; a 

dimensão “o que poderia ter acontecido” leva em consideração o que teria acontecido 

com as partes afetadas caso a empresa tomasse outras possíveis atitudes. Ao ponderar as 

três dimensões, o juízo sobre o quão justa (fairness) foi a reação da empresa seria 

formado, determinando assim a magnitude do impacto negativo em sua reputação.    

O volume do produto poderia ser diretamente afetado pela retirada momentânea do 

produto do mercado, gerando perda de vendas, perda de participação de mercado e altos 

custos com a campanha de recall, incluindo custos logísticos de retirada do produto, 

campanhas de comunicação e custos de destruição do produto retirado do mercado. Mais 

do que isso, poderia haver uma redução da eficiência do investimento em marketing da 

marca (HEERDE; HELSEN; DEKIMPE, 2007). A crise poderia também trazer 

associações negativas à marca e repercutir no brand equity, levando à redução do valor 

das ações da empresa (DAWAR; PILLUTLA, 2000) e à redução da reputação da empresa 

entre os stakeholders (COOMBS, 2007b; HEERDE; HELSEN; DEKIMPE, 2007). Em 

decorrência da exposição da marca corporativa ao problema e da relação do produto em 

questão com os demais produtos e marcas da empresa, poderia haver uma efeito cruzado 

entre itens da mesma marca e com todo o portfólio da corporação (HEERDE; HELSEN; 

DEKIMPE, 2007; TSANG, 2000).  

Dependendo da reputação da empresa envolvida e da extensão do problema, a categoria 

como um todo poderia perder com a crise ou os concorrentes poderiam conquistar 
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consumidores perdidos pela empresa com problemas (SIOMKOS et al., 2010). Se a crise 

viesse a ser gerada por um produto que representasse a categoria, a categoria como um 

todo poderia sofrer com a extrapolação do problema, além da marca envolvida (spillover 

effect); ao contrário, se o produto tiver uma pequena ligação com a categoria, esta poderia 

ser pouco influenciada pelo problema (ROEHM; TYBOUT, 2006). Por outro lado, caso 

a categoria não sofresse negativamente com o recall, os concorrentes tenderiam a ficar 

mais agressivos para conquistar rapidamente os consumidores não atendidos pela marca 

recolhida (TSANG, 2000), e a produtividade do investimento dos concorrentes poderia 

ser aumentada (CLEEREN; DEKIMPE; HELSEN, 2007; CLEEREN; HEERDE; 

DEKIMPE, 2013; HEERDE; HELSEN; DEKIMPE, 2007).  

Contudo, a crise poderia ter um efeito positivo na gestão e na imagem da corporação. 

Uma crise bem gerida poderia melhorar a imagem corporativa, tornando-a uma imagem 

de empresa socialmente responsável. Uma boa gestão durante a crise também poderia 

reduzir os tempos de recuperação e tornar mais forte a corporação após a experiência 

extrema (TSANG, 2000). Mais do que isso, toda a comunicação da marca envolvida na 

crise, seja pela comunicação da empresa, seja pela publicidade dos meios de 

comunicação, aumentaria a lembrança da marca (brand awareness) e, com uma boa 

gestão das ações, poderia reforçar o brand equity (CLEEREN; HEERDE; DEKIMPE, 

2013). Ainda assim, uma marca que já tivesse passado por um recall ficaria mais sensível 

a futuras crises, pois os efeitos negativos poderiam ser potencializados pela reincidência 

(CLEEREN; DEKIMPE; HELSEN, 2007; CLEEREN; HEERDE; DEKIMPE, 2013; 

SIOMKOS; KURZBARD, 1994; SIOMKOS et al., 2010).  

Os efeitos de uma crise de marca decorrente de problema em produto poderiam afetar 

diretamente o produto em questão, os produtos sob a mesma marca, a venda e a imagem 

dos demais produtos da empresa, a reputação e o valor de mercado da empresa. Poderiam 

também reduzir a eficiência do investimento de marketing da marca envolvida e até 

aumentar a eficiência do investimento dos concorrentes, além de extrapolar a marca e 

afetar a categoria como um todo. A crise ainda poderia deixar o efeito residual de tornar 

a corporação mais forte após a experiência extrema de um recall, mas deixaria também a 

marca mais sensível a próximas crises.  
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2.3.3 Ações da empresa pós-recall 

As ações da empresa pós-recall serão apresentadas, dividas em dois momentos: a gestão 

durante a crise e as ações para recuperação da empresa. 

 

 Liderança em momento de crise 

Segundo Mário Rosa (2001), o tempo, a informação e a coordenação dos envolvidos 

seriam cruciais para aumentar a probabilidade de sucesso (minimização dos impactos 

financeiros, impactos legais e danos a marca) na gestão da crise. Para esse mesmo autor, 

mesmo sendo um evento imprevisível, as crises possuiriam um certo padrão que poderia 

afetar uma corporação. Dadas a necessidade de velocidade de resposta, a acuracidade na 

informação e a necessidade de coordenação, as corporações deveriam trabalhar com 

planos de contingência, montando um comitê gestor responsável pela centralização das 

decisões, das informações e da coordenação das atividades.  

Quanto maior o potencial de visibilidade da crise, mais os veículos de comunicação 

pressionam diferentes frentes para a obtenção de informação relevante. Para que a 

empresa consiga manter o controle da gestão da informação, é importante que mantenha 

um canal de contato oficial com a imprensa e forneça informações verdadeiras e 

relevantes. A não conversa com os veículos nesse momento os estimularia a busca de 

informações por outros meios, o que poderia ser ainda mais prejudicial a marca e a 

imagem corporativa.  

Para Rosa (2001), outros públicos importantes são os funcionários e seus familiares, que 

se envolvem direta e indiretamente na crise e poderiam ainda ser arguidos por pares sobre 

a crise. Com as facilidades contemporâneas de geração de mensagens (KLIATCHKO, 

2008; VERDINO, 2010), é importante que as diferentes fontes sejam consideradas, 

esclarecidas e orientadas. 

 

 Ações para recuperação  

Na tentativa de minimizar os efeitos negativos de uma crise de marca, muitos gestores 

trabalham com as variáveis controláveis do marketing mix, das quais preço e comunicação 

as mais comumente acionadas (CLEEREN; DEKIMPE; HELSEN, 2007; CLEEREN; 
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HEERDE; DEKIMPE, 2013; DAWAR; LEI, 2009; DAWAR; PILLUTLA, 2000; 

RUBEL; NAIK; SRINIVASAN, 2011). Em casos de reconhecimento da 

responsabilidade pela crise, são esperados aprendizados organizacionais que resultem em 

melhorias no produto ou no processo produtivo, como forma de melhorar a qualidade e 

reduzir a probabilidade de incidência de um novo caso (KALAIGNANAM; 

KUSHWAHA; EILERT, 2013).  

Em razão das relações diretas e facilmente observadas entre comunicação - volume e 

preço - volume, essas variáveis são comumente acionadas com o objetivo de estimular a 

recuperação dos negócios no curto prazo (CLEEREN; DEKIMPE; HELSEN, 2007; 

CLEEREN; HEERDE; DEKIMPE, 2013). Como já descrito por Cleeren, Dekimpe e 

Helsen (2007), a crise causaria um aumento da elasticidade do preço, o que poderia ligar-

se à erosão do valor diferencial sustentado pelo brand equity, e quanto maior o interesse 

da cobertura midiática, maior o aumento da elasticidade preço-demanda. São citados 

também pelos autores casos de produtos que têm seus preços aumentados após uma crise, 

na tentativa de recuperar perdas causadas pela redução das vendas e pelos custos de 

recuperação dos produtos, mas não há base empírica na avaliação destes casos. 

Nos casos em que houvesse baixa percepção de culpa e conhecimento prévio do problema 

por parte da empresa os autores não recomendam a rebaixa de preço, uma vez que a 

elasticidade seria pouca afetada e uma rebaixa de preços poderia ser mal interpretada 

(CLEEREN; HEERDE; DEKIMPE, 2013). Os aumentos de investimentos em 

comunicação teriam demonstrado ser mais eficientes nos casos em que, 

independentemente da intensidade da cobertura midiática, há baixa percepção de culpa e 

conhecimento prévio do problema do produto por parte da empresa (CLEEREN; 

HEERDE; DEKIMPE, 2013).  Nos casos em que há a percepção de culpa e conhecimento 

prévio do problema, aumentar a comunicação poderia chamar ainda mais a atenção para 

o caso e causar maior rejeição ao produto e à marca.  

Ao trabalharem com grandes incentivos econômicos para aumentar a competitividade e 

rentabilidade, os projetos operacionais que envolvem melhoria de qualidade perdem 

prioridade em um cenário de normalidade. Após a experiência de um recall, porém, a 

revisão dos processos de qualidade passa a ser encarada como uma atividade prioritária 

de curto prazo, e custosos projetos de melhoria de segurança de processo são implantados 

(KALAIGNANAM; KUSHWAHA; EILERT, 2013). Quanto maior a dimensão do recall, 

maiores os custos envolvidos e maiores as mobilizações para aprendizados operacionais. 
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Segundo Kalaignanam, Kushwara e Eilert (2013), empresas que compartilham seus ativos 

fabris com mais linhas de produtos ou divisões tendem a compartilhar mais seus 

aprendizados, o que resulta em um efeito multiplicador dos aprendizados. Seguindo esse 

raciocínio, também seria esperado que empresas com diferentes divisões 

compartilhassem suas experiências e aprendizados, reduzindo consequentemente a 

probabilidade de ocorrência de problemas futuros não só nas marcas já previamente 

envolvidas, mas nos produtos da corporação como um todo. Esse efeito multiplicador 

dentro das grandes corporações ainda não foi observado empiricamente.   
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2.4 Intersecção entre Marca, Crise de Marca e Big Data. 

  

A seguir serão apresentadas as áreas de intersecção das partes do referencial teórico: 

(2.4.1) big data num contexto de SIM e gestão de marca, (2.4.2.) big data num contexto 

de SIM e gestão de crise e (2.4.3.) gestão de marca e gestão de crise.  

No tópico 2.4.4 serão apresentadas a intersecção entre os três temas e uma relação de 

aprendizados a partir do referencial teórico, utilizado para a elaboração do roteiro da 

pesquisa empírica.  

  

2.4.1 “Big Data” num contexto de SIM e a Gestão de Marca  

O sistema de informação de marketing fornece informação para a tomada de decisões 

estratégicas (estrutura, segmentação e posicionamento) e táticas (mix de marketing).  A 

utilização de big data, por meio de seus sistemas analíticos, melhora a informação para a 

tomada de decisão, minimizando riscos e revelando valiosos insights que, de outra forma, 

poderiam permanecer escondidos (MANYIKA et al., 2011). De forma mais específica, 

seu uso em gestão de marca será analisado a seguir.  

Uma estratégia de segmentação envolve a análise de mercados, a identificação do 

mercado a ser segmentado, a avaliação sobre como segmentar e  a  definição de estratégias 

de micro segmentação. Uma análise de mercado pode identificar segmentos não 

reconhecidos ou mal atendidos de maneira eficiente pelos concorrentes (CRAVENS; 

PIERCY, 2008). Uma estratégia de segmentação, para ser bem sucedida, deve buscar 

grupos que sejam identificáveis e mensuráveis, substanciais, acessíveis, responsíveis e 

viáveis (FERREL; HARTLINE, 2005). Segmentação é uma definição estratégica de 

marketing que hierarquicamente precede as definições de marca.  

O posicionamento pode ser entendido como a característica, o benefício ou a imagem-

chave do que a marca representa na mente coletiva do público em geral (CRESCITELLI; 

SHIMP, 2012). É a ação de projetar a oferta ou a imagem da empresa para que ela ocupe 

um lugar diferenciado na mente do público-alvo. Cravens e Piercy (2008, p.100) ligam a 

atividade de segmentação ao posicionamento pela identificação das oportunidades de 

valor dentro do segmento. Enquanto segmentar diz respeito a identificar o segmento 
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estrategicamente importante para a empresa, posicionar refere-se a ocupar o espaço 

desejado dentro do segmento.  

Ferramentas de pesquisa e monitoramento digital possibilitam estudos sobre 

comportamento do consumidor, para utilização na segmentação comportamental. A 

atribuição de pontuações e o uso de análises avançadas ajudam a identificar e 

correlacionar variáveis e definir algorítmicos preditivos para serem usados no 

dimensionamento de mercados e cálculos de lifetime value (PAYNE; FROW, 2005; 

SOAT, 2013). Os estudos netnográficos também são fontes importantes de entendimento 

do comportamento do consumidor e de suas crenças e atitudes, pois fornecem 

informações relevantes para a geração de insights e definição do posicionamento de 

marcas e produtos (GEBERA, 2008; KOZINETS, 2002). Mais do que isso, a informação 

obtida dos sistemas internos (fluxo pedido-pagamento, dados de relacionamento) 

poderiam ser cruzadas com as informações provenientes do ambiente externo. A 

segmentação baseada nas ferramentas de big data permite às “organizações criarem uma 

segmentação altamente específica e customizar produtos e serviços de maneira precisa 

para atender às necessidades deles (consumidores)” (MANYIKA et al., 2011, p. 5), pelo 

uso da análise de informações internas (dados de pesquisa e relatórios internos) e externas 

(dados de inteligência), estruturadas e não estruturadas (MANYIKA et al., 2011).  

Para Hoffman et al. (2010), administrar o relacionamento com o cliente é o processo de 

identificar, atrair, diferenciar e reter clientes. Sistemas de CRM eficazes desempenham 

as tarefas de (i) reunir, processar e analisar informações sobre clientes, (ii) oferecer 

insights sobre como e por que clientes fazem compras, (iii) otimizar os processos da 

empresa e facilitar a interação cliente-empresa e (iv) oferecer acesso à informação do 

cliente para toda a empresa (HOFFMAN et al., 2010). O CRM poderia ser definido numa 

perspectiva mais estreita e tática ou de forma mais ampla e estratégica. De forma mais 

estreita e tática, o conceito de CRM estaria mais ligado ao uso da tecnologia e teria ficado 

popular na comunidade de TI em meados de 1990. De forma mais ampla e estratégica, o 

CRM estaria ligado também ao uso de tecnologia, mas o principal destaque recairia sobre 

o conceito de sua aplicação, que coloca os clientes no centro do foco da geração de valor 

para toda a companhia (PAYNE; FROW, 2005).  

O aumento da capacidade de armazenamento, processamento e disponibilidade de 

informação possibilita a aplicação do conceito de CRM aos clientes de B2C, qu envolve 

as atividades de reunir, processar e analisar informações sobre clientes, oferecer insights 
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sobre como e por que clientes fazem compras, otimizar os processos da empresa, facilitar 

a interação cliente-empresa e oferecer acesso à informação do cliente para toda empresa. 

Considerando a comunicação gerada pelo consumidor (KLIATCHKO, 2008; VERDINO, 

2010), o monitoramento contínuo e sistematizado possibilita não só a interação proativa 

da marca em casos de declaração de insatisfação (SAC 2.0), mas também a ativação one-

to-one, levando em conta as preferências e o histórico de relacionamento de cada 

consumidor (VITORINO, 2013). Um exemplo dessa interação proativa e customizada foi 

apresentada em julho de 2014 pela e.Life, empresa de análise de social big data, no qual 

as marcas propunham interações com seus consumidores a partir de posts feitos por eles 

em Twitter ou Facebook.  

A partir do posicionamento, as informações disponíveis devem ser usadas para a definição 

dos atributos de produto, considerando o valor criado para o consumidor. Informações 

sobre preferências dos consumidores e suas manifestações em comunidades e fóruns são 

insumos para o desenvolvimento e ajuste de produtos, bem como para a definição de 

serviços complementares. O consumidor também poderia participar do processo de 

desenvolvimento dos produtos com a geração de ideias e avaliações em tempo real. O 

processo de cocriação é beneficiado pelo big data, que ao fornece ferramentas para 

facilitar a troca de conteúdo e a investigação de referências.   

O desenvolvimento de inovações também poderia se beneficiar do big data, seja pela 

investigação de insights com consumidores, seja pelo uso de informações para 

desenvolvimento do produto em si, seja ainda pela melhoria do processo de inovação por 

meio do uso da informação (GOBBLE, 2013). Como melhoria do processo de inovação, 

as pesquisas via big data possibilitariam a replicação dos estudos sobre a definição de um 

processo de inovação mais eficaz (COOPER, 1990). 

Internamente, o aumento da transparência na informação disponível e a integração da 

informações entre R&D, engenharia e manufatura também auxiliariam na redução do 

“time to market” e na melhoria da especificação e da qualidade (MANYIKA et al., 2011) 

dos produtos, sejam eles bens ou serviços. Modelos de negócio inovadores poderiam ser 

desenvolvidos a partir do conhecimento profundo do consumidor, da revelação de novas 

correlações e das informações sobre preferências geradas, capturadas e analisadas em 

tempo real.  
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Além da localização da navegação no ambiente digital e do acompanhamento dos 

indicadores de visitantes - taxa de abandono, taxa de rejeição e tempo por página - as 

ferramentas de geolocalização possibilitam o acompanhamento da localização física dos 

consumidores e de suas formas de deslocamento (SALVADOR; IKEDA, 2014). Mais 

que isso, as informações de mercados e consumidores provenientes do big data 

possibilitam avaliar de forma mais holística as variáveis que afetam as decisões de 

distribuição e localização. Do ponto de vista da excelência operacional, uma melhor 

integração e análise da informação pode representar uma melhoria no nível de serviço, 

significando uma distribuição (física) mais eficiente e menos custosa. Também poderia 

significar uma melhor gestão de inventários por localidade destino, permitindo, no limite, 

a customização da oferta (MANYIKA et al., 2011). 

A análise do big data possibilita o aparecimento de novas formas de pesquisa de 

comunicação por meio da observação sobre como os expectadores interagem com as 

redes sociais. Da análise de seu comportamento podem aparecer insights sobre suas 

preferências e ídolos (PAUL, 2012), para a definição de conceitos e ajuste de detalhes de 

execução da campanha. Além disso, a interação online durante a exibição de ações off 

line das marcas possibilita a criação e acompanhamento de indicadores para 

monitoramento da comunicação (PAUL, 2012; TALBOT, 2011), sejam eles quantitativos 

ou qualitativos.  

O processo de gestão de comunidades de marca também poderia se beneficiar da análise 

do perfil de seus participantes (fãs). O perfil real dos fãs de uma marca pode não estar 

alinhado com o perfil projetado da marca e de seu público-alvo. A divulgação de um perfil 

de fãs não coerente com o projeto da marca poderia ser uma manifestação desalinhada e 

distanciar seus consumidores de seu entendimento. A transparência na revelação do perfil 

dos fãs da comunidade da marca pode ser prejudicial à marca quando o perfil dos fãs é 

homogêneo entre si e discrepante em relação ao consumidor-alvo das comunicações 

(NAYLOR; LAMBERTON; WEST, 2012). Para estes casos, Naylor, Lamberton e West 

(2012) recomendam a manutenção da ambiguidade da identidade da base dos fãs e o 

controle sobre a visibilidade de suas manifestações nas comunidades da marca. 

A cocriação de campanhas por parte dos consumidores ganha mais relevância, porém 

ainda não existe clareza sobre os efeitos positivos ou negativos de comunicar ao público-

alvo a origem da criação feita por seus pares (THOMPSON; MALAVIYA, 2013). Um 

experimento realizado por Thompson e Malaviya (2013) sugere que os entrevistados, ao 
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avaliarem campanhas que teriam sido desenvolvidas por seus pares e não especialistas 

em comunicação, manifestaram uma opinião desfavorável a elas por não os considerarem 

habilitados à tarefa. O estudo sugere que os profissionais de marketing desenvolvam 

campanhas partindo da cocriação, porém mantenham o controle sobre a execução final e 

ainda comuniquem a origem da campanha por meio de relações públicas (e não 

ostensivamente na própria campanha). 

Mesmo negócios off line serão fortemente impactados pelo uso da informação de preços 

online. Em pesquisa do Google Shopper Marketing Council, divulgada em abril de 2013, 

84% dos consumidores americanos consultam seus smartphones durante as compras em 

lojas físicas e 54% os usam para fazer comparações de preço. De acordo com Vitorino 

(2013), a informação disponível sobre preço em tempo real e o entendimento das opiniões 

dos consumidores e de seus fatores de influência (opiniões declaradas, comentários sobre 

experiências, histórico de navegação, composição familiar, tempo da última compra, 

comportamento de compra), combinados com o uso de algorítmicos preditivos, mudariam 

a dinâmica, podendo, no limite, dar insumos para uma tomada de decisão de preço 

personalizada a cada momento. 

 

 

2.4.2 “Big Data” num contexto de SIM e a Gestão de Crise 

 

Segundo Rosa (2001), tempo e informação são dois recursos-chave na gestão de crise. 

Um sistema de informações robusto poderia fornecer informação tratada em tempo hábil 

às pessoas certas.  

A definição de crise apresentada no tópico 2.3, com base em Cleeren, Heerde e Dekimpe 

(2013), Coombs (2007), Dean (2004) e Siomkos et al (2010), considera a crise como um 

evento não rotineiro, inesperado e repentino. Por outro lado, os avanços nas análises de 

informações complexas e de diferentes fontes com uso de estatística inferencial têm 

resultado em sistemas preditivos (BIESDORF; COURT; WILLMOTT, 2013; CHEN; 

STOREY, 2012), o que levanta a questão sobre quanto a análise dos padrões de crises 

anteriores poderia ajudar na detecção de fatores críticos, na prevenção de crises ou na 

preparação para as mesmas. Informações provenientes dos sistemas internos, incluindo 

relatórios de produção e qualidade, SAC e relatórios de vendas, poderiam ser cruzadas 

com informações externas provenientes de monitoramento das redes sociais, dados do 
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macroambiente que poderiam influenciar a qualidade (como temperatura, umidade, 

chuvas, greves, tempo de viagem para entregas) e informações provenientes de pesquisas 

contínuas para identificação de padrões. 

O aumento da capacidade computacional de captura, armazenagem, recuperação e 

processamento poderia ocasionar um aumento da rastreabilidade dos produtos, 

possibilitando operações de recall mais cirúrgicas e menos ruidosas. Do ponto de vista 

dos órgãos de regulamentação e fiscalização, da organização e dos consumidores afetados 

por produtos com defeitos, uma vez que as custas de um recall seriam menores, a 

assistência e os esforços de reparação aos consumidores poderiam ser maiores, o que 

configuraria para a sociedade uma postura de superesforço da organização (DAWAR; 

PILLUTLA, 2000; SIOMKOS; KURZBARD, 1994).   

Do ponto de vista da gestão do comitê de crise (ROSA, 2001), um sistema de informações 

bem estruturado forneceria de forma mais automatizada informações relevantes para o 

grupo de trabalho, liberando as horas de garimpagem manual da informação, montagem 

de apresentações e preparação para reuniões. O aumento da credibilidade e velocidade da 

informação poderia dar à organização uma vantagem na liderança do processo de 

comunicação com stakeholders e stockholders.   

 

 

2.4.3 Marca e Gestão de Crise 

De acordo com o modelo de identidade de Semprini (201), crise é mais um capítulo da 

história da marca que formaria seu entendimento pelos diversos públicos - consumidores, 

clientes, funcionários, stakeholders e stockholders. Considerando a marca como resultado 

da interação de todas as suas manifestações, incluindo tanto suas ações (através do mix 

de marketing) como as influências do ambiente competitivo, utilizaremos o modelo de 

análise em três níveis (macroambiente, ambiente setorial e organização) para estruturar a 

análise de marca e gestão de crise (GOMES; BRAGA, 2004; KLUYVER; PEARCE, 

2008; PORTER, 1996; WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2000).  

 

 Macroambiente 
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Todas as organizações são influenciadas por quatro forças do macroambiente: as forças 

sociais, tecnológicas, econômicas e político-legais.  Na análise de crise e marca, 

avaliaremos as forças sociais e as forças político-legais.  

De acordo com Dean (2004), a organização ficaria mais exposta e passaria pelo escrutínio 

da opinião pública. Quanto mais a organização for aparentemente sólida e mais o 

problema for ligado à promessa diferencial do produto ou maior for a exposição a risco, 

maior a insegurança causada e o interesse do público em acompanhar o caso  (ROSA, 

2001). A empresa seria então avaliada subjetivamente pelo que ela poderia ter feito, pelo 

que ela deveria ter feito e pelo que teria acontecido se sua ação fosse outra (DEAN, 2004). 

Quanto maior a comoção criada, maior o interesse dos meios de comunicação em cobrir 

o fato e buscar detalhes e explicações ainda não apresentados pela empresa, o que cria 

uma disputa pela antecipação das notícias mais impactantes, normalmente envolvendo a 

descoberta de culpados, causas e o sofrimento das vítimas (ROSA, 2001). Do ponto de 

vista de marca, a forma de minimizar essa disputa seria reconstruir a credibilidade através 

da transparência e da liderança do processo de fornecimento de informações novas 

referentes ao caso. Quanto mais a sociedade e os meios de comunicação acreditarem que 

a organização está comprometida com a solução da crise e tem como princípio fazer o 

que precisa ser feito para acertar a situação, independentemente das custas, menor a 

disputa por informações novas e a pressão na busca de inconsistências nas declarações da 

organização (ROSA, 2001).  

Além disso, de acordo com a crise, a opinião pública poderia pressionar o setor e os 

órgãos de controle para enrijecer a legislação específica, como forma de minimizar riscos 

de reincidência do mesmo problema. A preocupação com a governança corporativa e a 

accountability aumentou após os escândalos envolvendo a Enron e a Arthur Andersen, 

bem como a preocupação com alimentação infantil e a comunicação publicitária para 

crianças aumentou após manifestações anticonsumo, como os documentários Muito além 

do peso e Criança a alma do negócio da ALANA (ALANA, 2014),diante da divulgação 

de dados sobre o aumento da obesidade infantil e o abuso da comunicação com crianças. 

Mesmo antes da restrição legal, muitos setores já optavam pela autorregulamentação 

como forma de demonstrar sensibilização e minimizar os danos aos setores, como é foi 

feito com comunicação na indústria de alimentos infantis e bebidas alcóolicas via 

CONAR (CONAR, 2014).  
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A proximidade os com órgãos de regulação e fiscalização, bem como os com veículos de 

comunicação, ajudaria a manter a liderança das comunicações em momentos de crise. 

Além de depender da credibilidade e da velocidade da informação, essa proximidade 

dependeria também de um relacionamento construído anteriormente à crise (ROSA, 

2001). Tendo em vista a possibilidade de uma crise futura, seria importante definir uma 

agenda de aproximação com esses importantes influenciadores.  

A crise poderia afetar os resultados dos negócios da marca nos casos de obrigatoriedade 

na assunção dos custos de comunicação de campanhas de recall, restituição a clientes 

pelos produtos recolhidos e destruição dos produtos, além de possíveis multas e punições 

legais.  

Dependendo da crise e da pressão da opinião pública, a legislação específica do setor 

poderia sofrer alterações, ficando mais rígida, como forma de minimizar os riscos de 

reincidência do mesmo problema. Documentação, processos e legislação específica 

poderiam ser alterados, exigindo a adequação do setor como um todo, o que implicaria 

em não afetar diretamente a posição competitiva da corporação.  

 

 Ambiente Setorial   

Dependendo do fato gerador da crise, de sua extensão ou da força da marca envolvida, o 

setor como um todo poderia ser afetado. Com a crise, a concorrência poderia ficar mais 

agressiva e ter a elasticidade da eficiência de seu investimento nas variáveis de marketing 

alterada (SIOMKOS et al., 2010; TSANG, 2000). Para os concorrentes, a combinação de 

alguns antecedentes poderia sinalizar oportunidades e riscos advindos de um problema na 

categoria. A Figura 13 ilustra alguns cenários. Nos casos em que a empresa com problema 

possuísse baixa reputação, apareceria uma oportunidade para os concorrentes, via 

aumento do investimento em marketing, de capturar uma oportunidade de negócio, seja 

mediante volumes imediatos de vendas, seja pela melhoria de suas imagens para os 

consumidores.  Nos casos de marcas com alta reputação, a extensão da crise (grande 

número de afetados pela crise ou a gravidade do problema) poderia representar uma 

ameaça para os concorrentes ou prejudicar a imagem de toda a categoria. Um problema 

de grande extensão em um produto de uma empresa com alta reputação poderia diminuir 

a credibilidade e aumentar a percepção de risco sobre toda a categoria. Ao passarem por 
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uma crise, as empresas e as marcas precisam aumentar sua atenção às reações da 

concorrência.  

 

Figura 13 – Oportunidades e ameaças para o restante da categoria 

 

Fonte: Adaptada de Siomkos et al. (2010). 

 

Independentemente do modelo de oportunidades e ameaças para os concorrentes, uma 

crise de um importante participante em uma categoria poderia representar uma 

sinalização de oportunidade para novos entrantes e substitutos. Nos casos em que a crise 

afeta negativamente a categoria como um todo, surge uma oportunidade para os 

substitutos se oferecerem de forma mais ostensiva ao mercado, o que poderia mudar o 

padrão de consumo dos consumidores. A crise funcionaria então como a eliminadora de 

uma barreira para a experimentação de substitutos.  

Fornecedores e compradores teriam seus negócios influenciados negativamente por uma 

crise em um de seus parceiros comerciais, contudo a extensão da crise dependeria da 

relevância destes em seus negócios. Uma primeira análise sugeriria que a força de 

barganha da marca envolvida na crise se reduziria com a crise, contudo, quanto maior 

essa força antes da crise, maior a necessidade dos clientes de restabelecer seus níveis de 

vendas, colocando nestes também a pressão pela recuperação da posição da marca. 

Fornecedores poderiam ser envolvidos mais diretamente ao serem convidados a participar 

de comitês para resolução dos problemas imediatos e elaboração de programas de 

melhoria contínua de processo e qualidade (que poderiam influenciar os custos para 

cima), além de programas de redução de custos.    
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 Ambiente Organizacional 

Como apresentado no tópico 2.3, além dos efeitos da crise de marca sobre o 

macroambiente e o ambiente setorial da empresa, esta poderia ter consequências 

negativas em seus negócios devidas (i) à eventual retirada do produto do mercado, o que 

geraria custo logísticos e de produto, (ii) à redução da eficiência do investimento de 

marketing e (iii) à redução eventual de vendas de produtos sob a mesma marca e demais 

produtos da empresa (CLEEREN; HEERDE; DEKIMPE, 2013; DAWAR; PILLUTLA, 

2000; HEERDE; HELSEN; DEKIMPE, 2007; SIOMKOS et al., 2010; TSANG, 2000). 

No item ambiente organizacional analisaremos os impactos da crise de marca e reputação 

e a revisão necessária da estratégia de marca e de suas manifestações através do mix de 

marketing.  

Para Aaker e Joachimsthaler (2007), o brand equity seria composto dos constructos 

“conscientização de marca”, “qualidade percebida”, “associações de marca” e “fidelidade 

à marca”. Uma crise afetaria o brand equity ao prejudicar diretamente a percepção de 

qualidade e trazer associações negativas para a marca, além de afetar a fidelização à 

marca. Um dos primeiros efeitos potenciais de uma crise seria a deterioração da reputação 

e da marca envolvida na crise pela desconfirmação da expectativa gerada entre a marca e 

o consumidor em razão de uma manifestação não alinhada com o projeto da marca 

(DAWAR; PILLUTLA, 2000; SEMPRINI, 2010; SHERRY, 2006; SIOMKOS et al., 

2010).  

Com menor intensidade, a visibilidade da crise poderia deixar um resíduo positivo no 

brand equity pelo aumento da visibilidade da marca e seu efeito na lembrança de marca 

(brand awareness). A imagem final da marca e da marca corporativa poderia ficar com 

um saldo da crise no caso de a sociedade perceber que a empresa (i) não teria sido 

responsável pelo problema gerador da crise e, mesmo assim, teria se colocado à 

disposição para a apuração dos fatos ou (ii) teria assumido a responsabilidade 

espontaneamente por uma falha não grave e feito todos os esforços para a resolução dos 

problemas e os esclarecimentos, superando as expectativas da sociedade. Mesmo que a  

empresa aja de forma a superar as expectativas da sociedade (DAWAR; PILLUTLA, 

2000; SIOMKOS; KURZBARD, 1994), o aumento da percepção de perigo causada pela 

crise poderia colocar a intenção de compra futura em risco. Conforme as teorias de 
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recuperação de serviços, a postura da empresa durante a crise poderia minimizar os 

impactos negativas causados pelo fato gerador.  

Segundo Lovett, Peres e Shachar (2013), a comunicação boca a boca seria influenciada 

por direcionadores sociais, emocionais e funcionais. Uma situação de crise de marca 

poderia então ter seu conhecimento aumentado pela comunicação boca a boca em razão 

de características funcionais, pelo aumento da percepção de risco e da busca de 

informações; emocionais, pela vontade de compartilhar a excitação emocional causada 

pela crise; e sociais, pelo interesse em falar de determinada marca. A própria crise 

funcionaria como uma novidade de marca a despertar o interesse na comunicação, bem 

como o interesse em obter e repassar informações sobre o fato.  

Segmentação e posicionamento de marca são decisões estratégicas de marketing e, por 

definição, de longo prazo (TOLEDO; CAMPOMAR; TOLEDO, 2006). Um evento não 

deveria causar a necessidade de revisão da estratégia e do posicionamento, exceto no caso 

de os impactos serem de tal monta que comprometessem a visão anteriormente 

estabelecida para o negócio ou afetassem diretamente a credibilidade no projeto da marca. 

A revisão do mix de marketing será iniciada pelas variáveis menos flexíveis e seguirá até 

as mais facilmente alteráveis. Uma vez tomadas as decisões de produto e distribuição, sua 

alteração levaria maior tempo de implantação em comparação à decisões de comunicação 

e preço.  

Uma crise de marca poderia exigir uma alteração nas definições de produto e no processo 

de produção, de forma a reduzir o risco de reincidência do problema (KALAIGNANAM; 

KUSHWAHA; EILERT, 2013). Mais do que isso, uma alteração do produto e sua 

comunicação ostensiva poderia sinalizar de forma mais contundente aos stakeholders que 

o produto ou processo fora reformulado e não ofereceria mais o risco anterior. Contudo, 

essa estratégia poderia ainda aumentar a visibilidade ao problema ou difundir a ideia de 

que o problema fora causado pela corporação e poderia ter sido evitado. Cada caso e cada 

solução proposta precisariam ser analisados à luz do entendimento dos consumidores e 

formadores de opinião.  

A distribuição, incluindo o ponto de venda, necessitaria de uma readequação após a 

análise do cenário pós-crise. Diferenças regionais de saúde de marca, lealdade dos 

consumidores, nível de concorrência e até diferenças de legislação poderiam criar 

cenários diferentes, exigindo um programa de ação específico e adequado a cada região 
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e canal, com ações para a volta de comercialização e a reconquista de espaços no varejo, 

incluindo incentivos para intermediários, se aplicáveis (PARENTE, 2000; TOLEDO et 

al., 2007). 

A aplicação do conceito de comunicação integrada de marketing (CRESCITELLI; 

SHIMP, 2012; IKEDA; CRESCITELLI, 2002) ganha grande importância em momentos 

de crise. Todas as mensagens emitidas pela organização por meio de todos os pontos de 

contato precisam estar alinhadas e coordenadas para garantir a coerência e compreensão 

da mensagem central pretendida. Em crise, a comunicação envolveria órgãos 

regulatórios, imprensa, clientes, fornecedores, consumidores, funcionários e demais 

stakeholders (ROSA, 2001), e diferentes fontes de comunicação da empresa, incluindo 

assuntos corporativos, relações públicas, marketing e suas agências, SAC, força de 

vendas e demais funcionários, precisam trabalhar de forma coordenada e alinhada para 

garantir (i) o alinhamento da mensagem com o objetivo central e (ii) a coerência entre 

forma e conteúdo da mensagem e o objetivo e a necessidade de cada receptor. A 

coordenação da comunicação deveria estar entre as responsabilidades do comitê de crise 

e levar em consideração o estágio da crise, os objetivos da organização e dos receptores 

da mensagem e a escolha dos interlocutores de acordo com a mensagem e o público. Com 

o aumento da velocidade e do poder de comunicação através das mídias sociais, a 

coerência e a consistência das mensagens entre diversos públicos passariam a ser mais 

facilmente confirmadas. Muito mais impactante que isso, o empowerment do consumidor 

(KLIATCHKO, 2008; SEMPRINI, 2010; VERDINO, 2010) o coloca na condição de 

gerador de conteúdo de mensagens de marca, tirando da organização o poder unilateral 

de gerador de mensagens. Para liderar o processo de comunicação, a organização 

precisaria ser mais antenada, mais rápida e mais relevante do que seus concorrentes na 

geração de mensagens.   

Assim como a crise aumentaria a elasticidade preço-demanda, rebaixas de preços também 

poderiam afetar a percepção de qualidade da marca pós-crise (CLEEREN; HEERDE; 

DEKIMPE, 2013). Como as demais variáveis controláveis, o preço deve estar alinhado à 

estratégia e ao posicionamento da marca; contudo, uma vez que os efeitos da crise diferem 

entre segmentos e mercados, execuções diferenciadas de preço poderiam equilibrar a 

adequação à estratégia com a maximização dos resultados financeiros. Num momento de 

crise a organização seria tentada a ter um foco de curto prazo (CLEEREN; HEERDE; 

DEKIMPE, 2013; ROSA, 2001), contudo os impactos das ações tomadas podem 
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repercutir na marca, reforçando seu entendimento de acordo com seu posicionamento ou 

a afastando do mesmo, uma vez que consumidores buscariam simplicidade e coerência 

nas mensagens para entendimento das marcas (RIES, 2005; SEMPRINI, 2010).  

 

 

2.4.4 Marca, Gestão de Crise e Big Data 

 

O cruzamento de Marca, Gestão de Crise e Big Data tem como objetivo relacionar os 

pontos relevantes ainda não explorados nas análises apresentadas nos tópicos anteriores 

e desenvolver insights para a elaboração do roteiro de entrevistas.  Para isso, 

organizaremos a análise a partir do momento da crise (inicial, crise e recuperação) e das 

decisões de marketing, tendo o sistema de informação como pano de fundo da análise.  

 

2.4.4.1 Momento inicial da crise  

Dada a tendência do aumento do número de crises (DAWAR; PILLUTLA, 2000; 

SIOMKOS et al., 2010), as organizações deveriam trabalhar com a hipótese de que uma 

crise ocorrerá a qualquer momento (RUBEL; NAIK; SRINIVASAN, 2011); dessa forma, 

a rotina da empresa envolveria a gestão estar preparada para uma crise. Do ponto de vista 

do produto, isso significaria manter controle de todas as variáveis que poderiam 

influenciar sua qualidade, incluindo dados de controle de insumos e registros dos sensores 

de produção, bem como cuidar da rastreabilidade do produto após sua distribuição e 

acompanhar as manifestações de consumidores através de SAC e redes sociais. Essas 

informações de diferentes fontes e formatos e de grande volume poderiam ser 

classificadas de acordo com o conceito de big data (MANYIKA et al., 2011).  

Considerando a visão de brand equity (AAKER, 1996b; KELLER, 1993), a imagem 

poderia ser entendida como um intangível do produto.  Crises de imagem poderiam estar 

ligadas a procedimentos dos executivos da corporação ou de pessoas ligadas a ela 

(GREYSER, 2009), como parceiros comerciais e atletas patrocinados. Não só normas 

claras de governança e accountability e códigos de conduta seriam necessários, mas 

também o monitoramento de sua execução fundamental. Sistemas informatizados 

integrados poderiam ao mesmo tempo treinar e monitorar representantes da organização, 
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como um dos componentes de um plano de uso de big data (BIESDORF; COURT; 

WILLMOTT, 2013).  

Os principais indicadores ligados às variáveis controláveis da marca deveriam ser 

monitorados e analisados constantemente para a gestão do negócio (FARRIS et al., 2012), 

mas essas informações também seriam importantes na definição dos parâmetros da crise, 

como as que se referem ao cenário competitivo, à elasticidade de preço, à distribuição e 

qualidade do produto em exibição e à avaliação das peças de comunicação em veiculação 

(CLEEREN; HEERDE; DEKIMPE, 2013; KALAIGNANAM; KUSHWAHA; EILERT, 

2013; PARENTE, 2000; ROSA, 2001; TOLEDO et al., 2007). Mais do que isso, o 

monitoramento da marca e da reputação corporativa em diferentes públicos nas mídias 

digitais por meio de ferramentas de investigação digital poderia sinalizar o início de 

movimentações fora dos padrões de normalidade, possibilitando a antecipação à crise. 

Monitoramento do macroambiente mediante ferramentas de inteligência ajudaria na 

identificação e acompanhamento de tendências e movimentos culturais, possibilitando 

antecipação das adequações necessárias da marca.   

 

2.4.4.2 Crise 

A informação correta aumenta a probabilidade de o executivo tomar a decisão correta 

(CHIUSOLI; IKEDA, 2010), e o monitoramento e a análise contínuos do macroambiente, 

do ambiente setorial e do ambiente organizacional, por meio de pesquisa, inteligência e 

relatórios internos, forneceriam informações relevantes para a tomada de decisões rápidas 

e com maior probabilidade de acerto. Mais do que isso, significariam uma grande 

vantagem na disputa pela liderança do processo de comunicação entre órgãos regulatórios 

e veículos de comunicação. 

Para bens, o monitoramento das informações do processo facilitaria a identificação da 

causa raiz de um problema ligado à qualidade de produto. Em serviços, em razão de suas 

características de perecibilidade, variabilidade, intangibilidade e inseparabilidade 

(HOFFMAN et al., 2010), a percepção de qualidade é avaliada somente a posteriori 

(HOFFMAN et al., 2010; PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985), requerendo 

sistemas de monitoramento avançados no ambiente de serviço. Além de pesquisas com 

consumidores, a análise das informações provenientes do monitoramento invisível de 

sensores e câmeras poderia fornecer informações relevantes para a análise da causa raiz.  
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Em ambos os casos, as manifestações de consumidores, seja via SAC, seja pelas redes 

sociais, seriam chave para a identificação e monitoramento da evolução da crise. A 

detecção de grupos de evidências (análise de comportamento, palavras-chave, tom) 

ajudaria na identificação de grupos de consumidores-comunicadores e na classificação 

deles para direcionamento das ações de comunicação adequadas ao perfil do 

manifestante, mantendo-se a personalização da comunicação (VERDINO, 2010). A 

identificação dos diferentes perfis e seu monitoramento também poderia auxiliar na 

tomada de decisão no momento da crise e direcionar as declarações oficiais. A análise do 

monitoramento de redes sociais possibilitaria a identificação dos clusters e o 

conhecimento profundo dos indivíduos de cada cluster (E.LIFE, 2014), possibilitando 

assim respostas personalizadas que aumentariam a percepção, por parte da sociedade, de 

preocupação da empresa. Para empresas de varejo, a informação sobre o comportamento 

de compra dos clientes representa um importante componente na definição dos 

agrupamentos para uso das técnicas de CRM, comumente chamado de Social CRM pelas 

empresas de monitoramento.  

Em caso de necessidade de um recall público, a análise do perfil dos consumidores 

(VITORINO, 2013) poderia fornecer pistas a respeito da percepção sobre a saúde da 

marca e da reputação da marca corporativa, bem como possibilitar simulações sobre a 

influência da comunicação baseada nos estudos de outros casos de recall. Essa análise 

poderia ser realizada não pela organização diretamente envolvida na crise, mas por 

parceiros (agências de relações públicas e empresas de monitoramento de crise) que 

teriam histórico de casos anteriores. Essa informação, além de dimensionar a reação e 

ajudar na formação de cenários, também ajudaria na definição das peças de comunicação, 

que, dentro da permissão legal, poderiam apresentar diferenças de tom, mensagem, cores, 

locução, e até o uso de porta-vozes (COOMBS; HOLLADAY, 2009).  

Um sistema de informação robusto apoiaria Vendas na operação de retirada do produto 

do mercado (rastreabilidade de estoques e maior formalização nas operações comerciais), 

na orientação aos clientes (pela difusão de informações alinhadas e oferecimento de 

canais para interação diretamente com o back office) e na reintrodução do produto no 

mercado (com maior visibilidade do nível de restabelecimento de inventários e programa 

de vendas). Os estoques também poderiam ser mais bem calculados e distribuídos em 

função de uma melhor visibilidade da situação de mercado e acuracidade na programação 

de vendas.  
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2.4.4.3 Recuperação 

O momento de recuperação pressupõe a extinção do fato gerador da cris e deveria ser 

encarado como um momento de revisão do plano de marketing (CAMPOMAR, 1983), 

uma vez que o cenário e as premissas assumidas anteriormente à crise possivelmente não 

teriam mais validade .  

Os diferentes planos de ação poderiam envolver as diferentes formas e meios de 

comunicação integrada de marketing (CRESCITELLI; SHIMP, 2012; IKEDA; 

CRESCITELLI, 2002), a implantação de políticas de preço personalizadas por clientes e 

região, e estratégias comerciais para recuperação do espaço perdido no varejo. A 

comunicação um a um, por meio das ferramentas das redes sociais, alicerçada pelo 

conhecimento obtido na análise das informações dos perfis dos usuários, seria mais 

eficiente, por reduzir a dispersão da mensagem ao entregar a mensagem adequada a cada 

usuário. Uma importante decisão envolvendo o produto seria a decisão de comunicar ou 

não mudanças e melhorias do produto, e os insights para esta decisão poderiam ser obtidos 

mediante o estudo de casos já ocorridos, pesquisas de mercado ou simulações com base 

em experiências anteriores, caso exista base para tal. 

 

2.4.5 Resumo do Referencial Teórico 

 

Marca é " um nome, termo, desenho, símbolo, ou uma combinação desses elementos que 

identifica os bens ou serviços de um fornecedor e os diferencia da concorrência” 

(American Marketing Association, 2014), e que passa a existir quando um produto recebe 

ao menos um dos elementos descritos na definição de marca com o objetivo inicial de 

garantir sua identificação (CRESCITELLI; SHIMP, 2012, p. 32; KOTLER; KELLER, 

2012, p. 4), sendo o principal repositório de significado na cultura do consumidor 

(SHERRY, 2006). A diferença entre os elementos da marca e seus significados e valores 

é representada pela identidade de marca (SEMPRINI, 2010) ou brand equity (AAKER, 

1996a; KELLER, 1993), que exprime a grande variedade de significados e nuances das 

manifestações de marca.  
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A construção do brand equity é ameaçada por crises de marca que poderiam ser 

decorrentes de (i) falha de produto, (ii) problemas com responsabilidade social, (iii) mau 

comportamento corporativo, (iv) má conduta de executivos, (v) resultados de negócios 

ruins, (vi) mau comportamento ou atitude controversa de porta-voz, (vii) perda de apoio 

público ou (ix) controvérsias sobre posse (GREYSER, 2009). A percepção de risco, o 

interesse dos formadores de opinião e a postura  da corporação diante da crise (DAWAR; 

PILLUTLA, 2000; DEAN, 2004; LIPOVETSKY, 2004; SIOMKOS; KURZBARD, 

1994) são os principais fatores que influenciam na corrosão do brand equity. As novas 

formas de comunicação, que colocam todos os públicos de interesse na posição de 

geradores de conteúdo de marca instantaneamente (KLIATCHKO, 2008; SEMPRINI, 

2010; VERDINO, 2010), reduzem o poder  de liderança do processo de comunicação ao 

mesmo tempo em que aumentam a exposição das marcas às crises. Por outro lado, os 

mesmos meios que aumentam a exposição das marcas também possibilitam um 

monitoramento e comunicação de forma mais estruturada (SOAT, 2013; VERDINO, 

2010; VITORINO, 2013).  

Além do monitoramento de consumidores e formadores de opinião, a gestão da crise hoje 

envolve o cruzamento de informações de diferentes origens e formatos, estruturadas e não 

estruturadas (CHIUSOLI; IKEDA, 2010; COX; GOOD, 1967; MANYIKA et al., 2011; 

ROUACH; SANTI, 2001; ZIKOPOULOS; EATON, 2012). Contudo, a informação não 

leva à ação, mas sim a decisão do executivo sobre a análise (CAMPOMAR; IKEDA, 

2012). As principais decisões de um gestor de crise são a estruturação da empresa para a 

prevenção e identificação de crises, as decisões tomadas durante a crise e as decisões 

tomadas para recuperação da marca e dos negócios no pós-crise. Na pesquisa empírica 

será investigado o uso da informação pelos gestores de crise de marca.   

No próximo capítulo serão apresentados os aspectos metodológicos da pesquisa empírica.  
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3 Procedimentos Metodológicos da pesquisa de campo 

 

O presente capítulo apresenta os aspectos metodológicos da pesquisa empírica e descreve 

o método de coleta de dados, os critérios para definição e seleção da amostra e os 

procedimentos de análise.  

 

3.1 Definição dos procedimentos metodológicos 

 

Para Selltiz (1974), o planejamento de pesquisa somente pode ser pensado a partir da 

definição do problema de pesquisa. A partir da pergunta “qual o uso das informações 

provenientes do big data na gestão de crise de marca?” e com o objetivo de “verificar 

como gestores fazem uso das informações provenientes de big data na gestão de crise”, 

elaborou-se este estudo exploratório quanto ao conceito da pesquisa (ONWUEGBUZIE; 

LEECH, 2005; SELLTIZ, 1974), empírico quanto à abordagem (MARTINS; 

THEÓPHILO, 2009), qualitativo quanto ao paradigma (FLICK, 2004; MARTINS; 

THEÓPHILO, 2009) e direto, com uso de entrevistas em profundidade, quanto à técnica 

e ao procedimento (FLICK, 2004; MALHOTRA, 2011; MARSHALL; ROSSMAN, 

1995). A Tabela 2 ilustra as definições deste projeto de pesquisa. 

 

Tabela 2 – Definições da pesquisa do projeto de pesquisa 

Conceito Exploratória (ONWUEGBUZIE; LEECH, 2005; SELLTIZ, 1974) 

Abordagem Empírica (MARTINS; THEÓPHILO, 2009) 

Paradigma Qualitativa (MARTINS; THEÓPHILO, 2009) 

Técnica e 

Procedimento de 

coleta 

 

Direta, com uso de entrevistas em profundidade (FLICK, 2004; MALHOTRA, 

2011; MARSHALL; ROSSMAN, 1995) 

Análise Análise global (FLICK, 2004) e análise qualitativa de conteúdo (FLICK, 2004; 

MAYRING, 2000, 2014) 

Fonte: Do autor. 
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3.1.1  Definição do conceito, abordagem e paradigma de pesquisa 

De forma geral, os estudos poderiam ser agrupados quanto a seus principais objetivos, 

dentre os quais se destacam: (i) familiarizar-se com o fenômeno ou obter uma nova 

compreensão sobre ele, (ii) apresentar as características de uma situação, um grupo ou 

um indivíduo específico, (iii) verificar a frequência com que algo ocorre ou com que está 

ligado a algum outro elemento, (iv) verificar uma hipótese de relação causal entre 

variáveis. Os estudos que têm o primeiro objetivo são considerados estudos formuladores 

ou exploratórios; os estudos que têm o segundo e o terceiro objetivos necessitam de uma 

exatidão de resposta e são considerados estudos descritivos; os estudos que verificam 

hipóteses são considerados estudos causais (SELLTIZ, 1974).  

A definição entre exploratório e confirmatório estaria diretamente ligada ao objetivo da 

pesquisa, precedendo a escolha da técnica entre qualitativa e quantitativa. Tanto pesquisas 

exploratórias quanto confirmatórias poderiam fazer uso de técnicas quantitativas e 

qualitativas, ou ainda de uma combinação de ambas (ONWUEGBUZIE; LEECH, 2005). 

Segundo Selltiz (1974, p. 61), “nos casos em que o conhecimento é muito reduzido, 

geralmente o estudo exploratório é o mais recomendado”.  

O empirismo acredita na existência dos fatos independentemente de valores ou 

posicionamentos teóricos e de pressupostos subjetivos. A abordagem empírica será 

aplicada na busca dos relatos sobre a pergunta e o objetivo de pesquisa, cuidando-se para 

estabelecer procedimentos rigorosos e “conter o excesso especulativo” (MARTINS; 

THEÓPHILO, 2009, p. 40). 

Para Merriam (2002, apud GODOI; BANDEIRA-DE-MELO; SILVA, 2006, p. 91), a 

pesquisa qualitativa nos ajuda a compreender e explicar o fenômeno social com o menor 

afastamento possível do ambiente natural. As técnicas qualitativas seriam recomendadas 

para as situações em que (i) as evidências substituem a simples informação estatística 

relacionada a épocas passadas, (ii) se pretende capturar dados psicológicos e (iii) se 

objetiva descobrir e entender a complexidade e a interação de elementos relacionados ao 

objeto de estudo (MARTINS; THEÓPHILO, 2009). Os dados coletados por técnicas 

qualitativas são predominantemente descritivos, e a preocupação central é a na 

compreensão e interpretação dos fatos. Pela natureza dos problemas na área de 
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Administração de Empresas, a pesquisa qualitativa ainda não é explorada  em seu 

potencial, seja de aplicação e uso, seja de abrangência (IKEDA, 2009). 

Dada a incipiência de pesquisas sobre o uso de informações de big data na gestão de crise 

de marca, esta pesquisa visa “familiarizar-se com o fenômeno ou obter uma nova 

compreensão sobre este” (SELLTIZ, 1974) e “descobrir e entender a complexidade e a 

interação de elementos relacionados ao objetivo de estudo” (MARTINS; THEÓPHILO, 

2009). Este é um estudo empírico exploratório qualitativo, cujo o objetivo é aumentar o 

conhecimento sobre como gestores fazem uso das informações provenientes de big data 

na gestão de crise, a partir dos conhecimentos obtidos na pesquisa realizada no referencial 

teórico.  

 

3.1.2  Definição da técnica e procedimento 

As técnicas qualitativas poderiam ser agrupadas em diretas e indiretas (Figura 14). Nas 

abordagens diretas os objetivos do projeto seriam revelados aos respondentes, enquanto 

nas indiretas os respondentes não seriam informados dos objetivos da pesquisa. As 

técnicas diretas poderiam ser separadas em grupos de foco e entrevistas em profundidade. 

As indiretas envolveriam técnicas projetivas, como técnicas de associação, 

complementação e construção, e técnicas expressivas (MALHOTRA, 2011). 
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Figura 14 – Classificação das pesquisas qualitativas 

 

Fonte: Adaptada de Malhotra (2011). 

 

As entrevistas, um dos mais comuns e poderosos meios de se entender o ser humano, 

apresentam uma grande variedade de formas e usos (FONTANA; FREY, 2000). São 

conversas, “a arte de fazer questões e ouvir” (DENZIN; LINCOLN, 2000, p. 633). As 

entrevistas de pesquisa, porém, se diferenciariam das conversas da vida cotidiana pelo 

fato de que os papéis do entrevistado e do entrevistador são definidos de forma explícita, 

cabendo ao entrevistado falar e ao entrevistador escutar e conduzir a entrevista, animando 

o entrevistado, sem contradizê-lo (GODOI; MATTOS, 2006). Para Godoi e Mattos 

(2006, p. 304), existem três modalidades de entrevistas qualitativas: (i) a entrevista 

conversacional livre em torno de um tema, caracterizada pelo surgimento de perguntas 

no contexto, porém se a existência de um roteiro preestabelecido, (ii) a entrevista baseada 

em roteiro, caracterizada pela existência do mesmo e por dar ao entrevistado a 

flexibilidade de ordenar e formular outras perguntas durante a entrevista e (iii) a entrevista 

padronizada aberta, caracterizada por uma lista de perguntas ordenadas e fixas a serem 
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formuladas sequencialmente para todos os entrevistados, diferenciando-se dos 

questionários tipo survey por requerem respostas abertas.  

As entrevistas em profundidade com roteiro semiestruturado têm atraído maior interesse 

da pesquisa científica em razão da expectativa de aumento da probabilidade de obtenção 

do ponto de vista dos sujeitos entrevistados, não possível por meio do uso de roteiros 

estruturados (FLICK, 2004). A concepção de Witzel (1985, apud FLICK, 2004) para 

entrevistas qualitativas compreende um pequeno questionário precedente, o guia da 

entrevista, o gravador e o pós-escrito (um protocolo de entrevistas). O guia da entrevista, 

o roteiro, tem como objetivo apoiar o entrevistador na condução da conversa, mas sem 

prendê-lo a perguntas específicas e sequências rígidas.  

Para Selltiz (1974, p. 62), “um levantamento com pessoas que tiveram experiência prática 

com o problema a ser estudado” é um dos procedimentos recomendados para a pesquisa 

exploratória. Um bom pesquisador deve (i) saber formular boas questões e ser capaz de 

interpretar suas respostas, (ii) ser um bom ouvinte e não se deixar atrapalhar por suas 

ideologias e ou preconceitos, (iii) ser adaptável e flexível e ver situações novas como 

oportunidades, (iv) ter a noção clara dos assuntos em estudo, mesmo que de forma 

exploratória e (v) ser imparcial com relação às noções preconcebidas, incluindo as 

derivadas da teoria (YIN, 2010, p. 95).  

O entrevistador deve levar em consideração (i) a necessidade de planejar cuidadosamente 

a entrevista, com base no objetivo da pesquisa, (ii) obter, quando possível, um 

conhecimento prévio do entrevistado, (iii) atentar para os itens que o entrevistado deseje 

esclarecer, sem manifestar sua opinião, (iv) obter e manter a confiança do entrevistado, 

(v) ouvir mais do que falar e evitar divagações, (vi) registrar as informações, dados e 

evidências durante a entrevista, (vii) com a concordância do entrevistado, gravar a 

entrevista e (viii) se necessário, formular questões secundárias como forma de aumentar 

a profundidade das respostas (MARTINS; THEÓPHILO, 2009, p. 89). 

A preocupação com o processo de conversação envolve considerações sobre (i) 

apresentação e “quebra-gelo”, (ii) cuidado para não desviar do foco e adentrar em uma 

“conversa real”, (iii) atenção para evitar conflito direto de opiniões e (iv) declarações que 

reduzam a percepção de nível de conhecimento do entrevistador (FONTANA; FREY, 

2000). O uso de termos específicos e jargões da área do entrevistado pode ainda contribuir 

para o bom fluxo da entrevista; a aplicação das técnicas deve variar de acordo com o 
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grupo entrevistado, como crianças, executivos e pessoas mais velhas (FONTANA; 

FREY, 2000). 

Para Marshall e Rossman (1995), elite interviewing é um caso de entrevista focada em 

um tipo específico de entrevistado - pessoas de organizações ou comunidades que são 

selecionadas com base em sua expertise em áreas relevantes para a pesquisa, como os 

gestores de crise. Os entrevistados neste caso teriam um conhecimento mais profundo da 

área em investigação, além de uma visão geral da organização em que trabalham 

participam. Como dificuldade para este tipo de entrevista, cita-se o fato de que, 

geralmente, os entrevistados de elite seriam de mais difícil acesso em razão de restrições 

de tempo decorrentes de seus compromissos, exigindo flexibilidade do entrevistador para 

se adequar às suas disponibilidades (MARSHALL; ROSSMAN, 1995). Para Flick 

(2004), nas entrevistas com especialistas há menor preocupação com a pessoa e maior 

foco em seu conhecimento. Como potenciais riscos em entrevistas com especialistas, são 

citados: (i) a pessoa pode  não ter a experiência requerida para a entrevista e isso pode 

ficar claro apenas durante a realização desta, (ii) em razão de seu alto envolvimento, o 

especialista pode ficar preso a questões conflituosas ao invés de seguir os direcionadores 

da pesquisa, e (iii) o especialista pode desviar o foco para seu papel como pessoa e não 

como especialista, interesse da pesquisa (FLICK, 2004). A guia de pesquisa, roteiro 

semiestruturado, tem função especial no caso de ser necessário aumentar o foco nas 

necessidades da pesquisa.  

A vantagem do uso de entrevistas semiestruturadas é que a guia da entrevista aumenta a 

comparabilidade dos dados ao mesmo tempo em que permite a captura de sutilezas não 

possível com o uso de questionários estruturados (FLICK, 2004). Para Godoi e Mattos 

(2006, p. 306), “essa prática de investigação permite a obtenção de uma grande riqueza 

informativa”, proporcionando ao investigador “a oportunidade de clarificação e 

seguimento de perguntas e respostas em uma interação direta e flexível”.  

Este estudo fará uso de entrevistas em profundidade com especialistas, com uso de roteiro 

semiestruturado como forma de obter informações ainda de posse apenas dos 

especialistas com experiência em gestão de crise. 

Será adotado um protocolo de pesquisa como forma de aumentar a confiabilidade da 

pesquisa empírica. Yin (2010, p.106) defende que o protocolo é “uma maneira importante 

de aumentar a confiabilidade da pesquisa de estudo de caso e se destina a orientar o 
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investigador na realização da coleta de dados”. As melhores referências sobre protocolo 

para pesquisas qualitativas em administração são encontradas nos trabalhos sobre estudos 

de caso e, por falta de referências de protocolo para entrevistas em profundidade, este 

estudo tomará como base os protocolos de estudo de caso. Para Yin (2010), um protocolo 

de estudo de caso deve ter as seguintes seções: (i) visão geral do projeto do estudo de 

caso, (ii) procedimentos de campo, (iii) questões de estudo de caso e (iv) uma guia para 

o relatório do estudo de caso.  Para Martins e Theóphilo, o protocolo também poderia 

conter os instrumentos de coleta de dados.  

 

3.1.3 Definições da análise 

 

O processo de análise de projetos de pesquisa que utilizam técnicas qualitativas possuem 

pelo menos duas fases bem definidas: uma fase de análise prévia, que ocorre durante a 

coleta de dados e que pode levar ao ajuste e moldagem da coleta enquanto a mesma 

ocorre, e uma fase pós-coleta, na qual o pesquisador busca a identificação de tendências, 

padrões e regularidades, procurando “relações e inferências em um nível de abstração 

mais elevado” (MARTINS; THEÓPHILO, 2009, p. 140). Para Flick (2004, p. 188), “a 

interpretação de dados é o cerne da pesquisa qualitativa” e a preocupação com ela deve 

preceder a definição da forma de coleta dos dados.  

Ryan e Bernard (2000) dividem a análise de dados qualitativos entre a tradição linguística 

e a tradição sociológica. De acordo com a tradição sociológica, os dados qualitativos 

poderiam ser classificados em (i) palavras ou frases geradas a partir da aplicação de 

técnicas de elicitação sistemática e (ii) textos livres (free-flowing), gerados a partir de 

narrativas, discursos e respostas a entrevistas com questões abertas (RYAN; BERNARD, 

2000).  

A análise global de conteúdo tem por objetivo “obter uma visão geral do espectro 

temático do texto a ser analisado” (FLICK, 2004, p. 205) e pode servir de apoio e 

complementação à aplicação de outras técnicas analíticas, como codificação teórica ou 

análise qualitativa de conteúdo, sendo indicada como suplemento a essas técnicas e não 

como substituta. A análise global de conteúdo pode contribuir na orientação inicial e na 

decisão de escolha de determinadas entrevistas e trechos para aplicação de outras técnicas 

analíticas. As principais etapas da análise global de conteúdo envolvem: (i) conhecimento 
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inicial do texto, com assinalação de palavras-chave ao longo da transcrição; (ii) 

aprimoramento dessa estrutura com assinalação dos conceitos centrais; (iii) construção 

de tabela de conteúdos que inclua palavras-chave estruturadoras e o número da linha 

localizadora; os temas são postos em ordem alfabética e as ideias são anotadas nas 

diferentes etapas dispostas em uma lista; (iv) resumo dos  textos e julgamento por sua  

inclusão ou exclusão da interpretação efetiva. Ao final desta etapa, anotam-se palavras-

chave para o texto inteiro e formulam-se as conclusões do trabalho.   

A análise de conteúdo tem por objetivo a superação de incertezas e o enriquecimento da 

leitura (BARDIN, 2009). É dado o nome de análise de conteúdo 

[...] a um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição o conteúdo das mensagens 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos 

às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 

2009, p. 44). 

A análise qualitativa de conteúdo pode ser aplicada para análise de material textual, não 

importando sua origem, e um de seus aspectos principais é a aplicação de categorias 

obtidas a priori, frequentemente, de modelos teóricos. As categorias são trazidas para o 

material empírico e contrastadas e complementadas por este, com o objetivo de reduzir o 

material (FLICK, 2004). Segundo Mayring (2014), os objetivos da análise de conteúdo 

qualitativa são manter os benefícios de sistematização da análise de conteúdo qualitativa 

e adaptar a robustez a uma aplicação qualitativa-interpretativa. “Análise qualitativa de 

conteúdo é definida como a abordagem de análise de textos empíricos 

metodologicamente controlada que considera seus  contextos de  comunicação, seguindo 

regras controladas de análise de conteúdo, sem busca de quantificações” (MAYRING, 

2014, p. 1). As principais etapas da análise qualitativa de conteúdo envolvem (i) definição 

do material, seleção das entrevistas ou das partes relevantes das pesquisas para a solução 

da questão de pesquisa; (ii) análise da situação da coleta de dados; (iii) caracterização 

formal do material, explicitando a  forma de obtenção, documentação e edição; (iv) 

definição da direção para a análise e o que se quer realmente interpretar; (v) 

aprofundamento da análise a partir da pergunta de pesquisa e do referencial teórico; (vi) 

definição da técnica analítica entre abreviação da análise de conteúdo, análise explicativa 

de conteúdo e análise estruturadora de conteúdo, e, (vii) definição das unidades analíticas.  

A unidade de codificação define qual é o menor elemento do material que é possível 
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analisar, “a parte mínima do texto que pode ser enquadrada em uma categoria” (FLICK, 

2004, p. 202); a unidade contextual define qual é o elemento que  admite o enquadramento 

em uma categoria, e a unidade analítica define quais passagens “são analisadas uma após 

a outra” (FLICK, 2004, p. 202). A Figura 15 ilustra as etapas da análise desta pesquisa:  

 

Figura 15 – Esquema teórico da estrutura de análise 

 

Fonte: Do autor, baseado em Flick (2004) e Mayring (2000). 

 

A leitura flutuante consiste de “estabelecer contato com os documentos a analisar e em 

conhecer o texto deixando-se invadir por impressões e orientação” (BARDIN, 2009, p. 
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122). A criação de categorias a priori com base no referencial teórico, o uso de um roteiro 

semiestruturado e a análise sistemática possibilitariam que a realização dos mesmos 

procedimentos por outros pesquisadores levasse a resultados semelhantes, garantindo 

assim os aspectos de confiabilidade na pesquisa empírica qualitativa (FLICK, 2004; 

MAYRING, 2014).   

 

3.2  Definições operacionais da pesquisa empírica 

 

Em definições operacionais serão apresentados os procedimentos para seleção da 

amostra, coleta de dados e detalhamento das entrevistas, registros e transcrições.  

  

3.2.1 Seleção da amostra 

 

Enquanto população “é a  totalidade de itens, objetos, ou pessoas sob consideração”, uma 

amostra é "uma parte da população que é selecionada para análise” (MARTINS; 

THEÓPHILO, 2009, p. 108). A definição da amostra em entrevistas envolve decisões 

sobre quais pessoas entrevistar (amostragem de casos), quais serão seus grupos de origem 

(grupos de amostragem de casos), os quais receberão tratamento extra, como transcrição 

e interpretação (amostragem de material), e, durante a fase de interpretação dos dados, 

quais trechos serão selecionados pra interpretação em geral ou para interpretações 

particulares detalhadas (amostragem dentro do material). Ainda na apresentação dos 

resultados surge a questão da amostragem da seleção dos dados que representarão a 

pesquisa (FLICK, 2004). A amostragem de casos e de grupos de casos será tratada neste 

tópico. 

A definição sobre quantas pessoas entrevistar em pesquisas qualitativas pode ser uma 

tarefa incômoda, pois a seleção de quem e quantas vezes entrevistar não segue aos 

critérios da “amostragem sociodemográfica, segundo a lógica de proporcionalidade e 

representatividade estatística” (GODOI; MATTOS, 2006, p. 308). Alguns pesquisadores 

assumem simplesmente o critério de entrevistar “o maior número de pessoas relacionadas 

com o tema objeto de estudo a fim de cobrir ao máximo a diversidade” (SIERRA, 1998 

apud GODOI; MATTOS, 2006, p. 308). Outro princípio utilizado para a definição da 

amostra em entrevistas segue o princípio da saturação, ou redundância, segundo o qual a 
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medida que o pesquisador “vá vivenciando casos similares, o investigador adquire 

confiança empírica de que não mais se encontram dados adicionais que possam contribuir  

para o desenvolvimento de propriedades da categoria” (GODOI; MATTOS, 2006, p. 

309). 

Após a definição dos critérios de formação da amostra, o pesquisador precisa se preocupar 

então com a organização do processo de seleção da amostra. A técnica da “bola de neve” 

recruta os entrevistados a partir da recomendação dos primeiros contatos, que deflagram 

os próximos, por meio dos canais naturais nos quais os sujeitos desenvolvem suas 

atividades, evitando assim uma ruptura, um distanciamento do ambiente natural (GODOI; 

MATTOS, 2006).  

Dessa forma, para esta pesquisa definiu-se que os gestores (gerentes e diretores) com 

experiência em gestão de crise de marca seriam o grupo amostragem de casos. Para esta 

pesquisa, é importante a recência da experiência com crise em razão do crescimento da 

relevância das mídias sociais digitais na gestão da crise. Foram consideradas válidas as 

experiências entre 2009 e o primeiro semestre de 2014 (início das entrevistas) com algum 

envolvimento de mídias sociais eletrônicas. 

Definido o grupo de amostragem de casos, os entrevistados foram identificados usando-

se a técnica da “bola de neve”. A partir da identificação dos casos de recall no site do 

Procon desde 2009, iniciou-se a busca de pontos de ligação na da rede de contatos do 

pesquisador usando-se a rede social LinkedIn. Também foram iniciados contatos durante 

palestras de gestão de crise e aulas de Marketing em cursos de MBA.   

A fim de aumentar o repertório específico e a profundidade do conhecimento do 

pesquisador, o proprietário de uma empresa de monitoramento de redes sociais e a 

diretora de planejamento de uma agência de relações públicas foram entrevistados no 

início da fase das entrevistas (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Entrevistas adicionais  

Nome 

fictício 

Segmento Nacionalidade Tipo de Crise 

Evandro Monitoramento de 

redes sociais 

Nacional Produtos (bens e 

serviços) 

Má conduta de 

executivos 

Crises falseadas 

por consumidores 

Outras 

Márcia Relações Públicas Multinacional Produto, Fraudes 

de consumidores 

Má conduta de 

executivos 

 

Fonte: Do autor. 

 

A definição do tamanho da amostra seguiu o critério de esgotamento  (GODOI; 

MATTOS, 2006). 

 

3.2.2 Coleta de dados 

 

Depois de identificado o potencial dos entrevistados dentro do grupo de amostragem, a 

primeira mensagem enviada ao gestor era de cordialidade e explicações sobre o contato 

em comum responsável pela aproximação, normalmente por e-mail. Após resposta, o 

objetivo da pesquisa era apresentado, juntamente com a condição de confidencialidade, 

importante em uma pesquisa sobre crise. Ao entrevistado era assegurada a 

confidencialidade do nome da organização e das marcas, bem como de sua identificação 

como colaborador da pesquisa. A carta-convite por e-mail em nome da professora 

orientadora deste trabalho e, quando solicitado, o roteiro semiestruturado foram enviados 

em conjunto. Após esse contato, quatro executivos decidiram não colaborar com a 

pesquisa (Tabela 4) e seis participaram dela (Tabela 5). A principal justificativa pelas 

recusas explicitada foi a proibição da empresa em falar sobre as crises.  
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Tabela 4 – Perfil das recusas ao convite de pesquisa 

Segmento Nacionalidade Tipo de Crise Recall? Tipo de Recusa 

Alimentos e 

Bebidas 

Multinacional Produto 

(bem) 

Sim Falta de retorno 

Produtos 

Hospitalares 

Multinacional Produto (serviço) Não E-mail formal em nome da 

empresa 

Financeiro Nacional Produto (serviço) Não Falta de retorno 

Eletro 

eletrônicos 

Multinacional Má conduta de 

executivos 

Não Presencial, ao começo da 

entrevista 

Fonte: Do autor.  

 

Tabela 5 – Perfil dos entrevistados na pesquisa 

Nome 

fictício 

Segmento Nacionalidade Tipo de Crise Experiência com Recall 

Paula Alimentos e 

Bebidas 

Multinacional Produto Sim, iniciado pela 

empresa mas com 

posterior envolvimento 

da ANVISA.  

Naomi Higiene e 

Beleza 

 

Multinacional Produto Sim, iniciado pela 

empresa. 

Não, gerado por 

publicação na imprensa e 

negado pela empresa. 

Kiara Educação Nacional Greve Não 

Ulisses Alimentos e 

Bebidas 

Multinacional Produto Sim, iniciado pela 

empresa mas com 

posterior envolvimento 

da ANVISA. 

Nádia Tecnologia Multinacional Produto Não 

Beatriz Alimentos e 

Bebidas 

Nacional Produto 

Comunicação 

Sim, sem envolvimento 

da ANVISA 

Fonte: Do autor 

 

3.2.3 Desenvolvimento roteiro de pesquisa 

O roteiro de entrevista desta pesquisa (Apêndice 1) é iniciado pela introdução, com 

perguntas sobre a  relação do entrevistado com gestão de crise com o principal objetivo 

de iniciar a conversação,  “quebrar o gelo” (FLICK, 2004) e definir o território da 

entrevista.  

A parte principal do roteiro leva em consideração os aprendizados provenientes do 

referencial teórico, geradores das categorias para análise definidas a priori, e organizadas 

em três grandes grupos referentes aos momentos da crise (i) prevenção e detecção da 

crise, (ii) gestão da crise e (iii) recuperação. As perguntas referentes a recuperação 
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seguirão a sequência da elaboração de um plano de marketing (CAMPOMAR; IKEDA, 

2012; CAMPOMAR, 1983). 

As perguntas mais diretas e com potencial de gerar algum viés foram colocadas ao final 

do roteiro como forma de reduzir vieses nas questões principais da pesquisa.  

O roteiro semiestruturado foi usado como uma guia, apoiando o entrevistador em na 

condução da entrevista, mas não limitando a mesma a ordem e a sequência estabelecidas 

no documento (FLICK, 2004; GODOI; MATTOS, 2006; IKEDA, 2009; MARSHALL; 

ROSSMAN, 1995; MARTINS; THEÓPHILO, 2009).  

O roteiro foi finalizado após um pré-teste realizado com gerente de comunicação de uma 

empresa de eletroeletrônicos. Como acordado com a executiva entrevistada, o pré-teste 

não foi gravado e nem considerado para o resultado da pesquisa. A duração do pré-teste 

foi de uma hora e dez minutos, e foram feitos ajustes na sequência do roteiro na postura 

inicial do entrevistador no início da entrevista, com maior preocupação com o “quebra-

gelo” e manutenção do ritmo da entrevista.  

 

3.3.4 Entrevistas, registros e transcrições 

   

As entrevistas foram realizadas entre agosto e novembro de 2014, com duração entre uma 

hora e uma hora e vinte minutos. Cinco das oito entrevistas foram realizadas pessoalmente 

em locais da conveniência dos entrevistados, como no escritório ou em cafés sugeridos 

pelo entrevistado. Por falta de disponibilidade de agenda do entrevistado ou por 

impossibilidade de deslocamento, três entrevistas foram conduzidas por vídeo 

conferência usando o aplicativo Skype.  

Para evitar possíveis constrangimentos e redução da naturalidade e espontaneidade do 

entrevistado (FLICK, 2004), as entrevistas tiveram apenas a gravação de áudio. Após 

autorização verbal dos entrevistados, um pequeno gravador era acionado e colocado sobre 

a mesa, ficando discretamente nessa posição até o final da entrevista. Algumas notas 

complementares foram tomadas pelo entrevistador diretamente no roteiro da pesquisa 

durante as entrevistas.  

Após realização das entrevistas, o material captado em áudio foi transcrito para posterior 

análise. Segundo Flick (2004, p. 184) não existe ainda um consenso sobre a melhor 
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técnica de transcrição a ser utilizada quanto ao nível de exatidão da reprodução da fala, 

mas “parece mais racional que a transcrição atenha-se apenas ao limite da quantidade e 

da exatidão exigido pela questão de pesquisa”. Ainda para o autor, é razoável avaliar o 

sistema de transcrição quanto a sua facilidade de escrever, ler, aprender e pesquisar. 

Para esta pesquisa foi contratado um profissional para a transcrição e aplicado o sistema 

de transcrição de leitura limpa (MAYRING, 2014a, p. 45), no qual a transcrição é feita 

palavra por palavra, limpando-se as expressões (ahm..., ih...) e palavras decorativas 

(como, assim, né). Após recebidas as transcrições, todas foram verificadas na íntegra pelo 

pesquisador com uma leitura acompanhada da audição do áudio das entrevistas. Alguns 

termos técnicos, jargões e termos em inglês importantes foram ajustados durante essa 

verificação. As transcrições das entrevistas foram então numeradas página a página para 

posterior identificação dos trechos a serem trabalhados.     
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4 Análises da dissertação 

Este tópico se inicia com a apresentação das análises da pesquisa empírica (análise global 

e análise qualitativa de conteúdo) e evolui para a análise final com o cruzamento com o 

referencial teórico.  

 

4.1 Análise global da pesquisa empírica 

 

De acordo com o apresentado nos procedimentos metodológicos, foi realizada uma 

análise global (FLICK, 2004) da transcrição das entrevistas que serviu de base para a 

contextualização das entrevistas e a escolha dos trechos para análise na análise qualitativa 

de conteúdo (FLICK, 2004; MAYRING, 2000, 2014). Alguns trechos da análise global 

não foram considerados nas categorias definidas a priori na análise qualitativa de 

conteúdo, mas serão utilizados na análise final, que apresentará o cruzamento da 

fundamentação teórica com a análise global e a análise qualitativa de conteúdo.  

A análise global se iniciou com a leitura flutuante (BARDIN, 2009), para posterior 

identificação das palavras-chave, conceitos e seus respectivos resumos, sempre 

identificando a página e a linha da transcrição às quais a análise se referia (FLICK, 2004).   

 

4.2 Análise qualitativa de conteúdo da pesquisa empírica 

 

Como apresentado no tópico 3.1.3 (definições da análise), na análise qualitativa de 

conteúdo é necessária a consideração do contexto em que a pesquisa foi realizada. Dessa 

forma, começaremos descrevendo as etapas consideradas na análise, até chegarmos às 

análises propriamente ditas e às suas conclusões parciais. 

  

4.2.1 Análise da situação da coleta de dados e caracterização formal do material 

 

A caracterização do processo de entrevista e registro já foi apresentada no tópico 3.3.4. 

No relatório de pesquisa foram identificados o tamanho da empresa, sua origem, a posição 

do entrevistado no momento da crise, a relação atual do entrevistado com a empresa, o 
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sentimento do entrevistado em relação à empresa (julgamento do entrevistador), a relação 

dos entrevistados com o entrevistador, o ambiente da entrevista e o detalhamento da crise. 

Como forma de manter o sigilo da identidade dos entrevistados e dos casos, algumas 

informações não estão apresentadas neste documento (Tabela 6).   

Tabela 6 – Contextualização dos casos  

Id. Entrevistado Tamnho da 

empresa no 

Brasil / 

Origem 

Ramo Posição 

entrevistado 

no momento 

da crise 

A crise Recall 

A Ulisses Grande / 
Multinacional 

Bebidas e 
Alimentos 

Gerente de 
Marketing 

Produto com defeito de 
fabricação colocado no 

mercado oferecendo risco a 

saúde ao consumo. Poucas 
unidades mas não 

localizáveis por 

rastreamento. Chamado 
recall público através de 

veículos de comunicação de 

massa. 

Sim. 
Espontâneo, 

posteriormente 

obrigatório 
pela ANVISA. 

B Paula Grande / 
Multinacional 

Bebidas e 
Alimentos 

Gerente de 
Marketing 

Produto com defeito de 
fabricação colocado no 

mercado oferecendo risco a 

saúde ao consumo. Poucas 
unidades mas não 

localizáveis por 

rastreamento. Chamado 
recall público através de 

veículos de comunicação de 

massa. 

Sim. 
Espontâneo, 

posteriormente 

obrigatório 
pela ANVISA. 

C Naomi Média / 

Multinacional 

Higiene e 

Beleza 

Gerente de 

Comunicação 

Teste de qualidade realizado 

por veículo especializado 

criticando a qualidade dos 
principais produtos da 

categoria. Empresa negou 

resultado. Sem recall.  

Não. Problema 

negado pela 

empresa. 

D Kiara Grande / 

Multinacional 

Educação Gerente de 

Comunicação 

Diversas manifestações de 

estudantes na porta da 

instituição parando o transito 
e ganhando grande cobertura 

midiática. Causa das 

manifestações: aumento da 
mensalidade. 

Não. 

E Beatriz Pequena 

(startup) / 

Nacional 

Bebidas e 

Alimentos 

Gerente de 

Comunicação 

Lançamento de produto 

inovador com embalagem 

com defeito que prejudicava 
o consumo. Sem risco a 

saúde. Recall espontâneo 

sem envolvimento de 
comunicação de massa e 

orgãos de defesa do 

consumidor. 

Sim, proativo 

e sem 

comunicação 
ostensiva. 

F Nadia Grande/  

Multinacional 

Tecnologia Complain 

Manager 

Empresa muito 

comprometida com 

qualidade considerando crise 
qualquer problema que 

fugisse do processo regular. 

Atuação preventiva para 
evitar crescimento dos 

problemas. 

Em poucos 

casos, com 

comunicação 
pontual (sem 

midia de 

massa). 

 Fonte:  Do autor. 



81 
 

 

Em algumas tabelas e figuras das análises, a localização dos casos apresentados nas entrevistas 

será feita com a letra apresenta na primeira coluna da Tabela 6.   

 

4.2.2 Definição da direção para análise e definição do material 

 

A direção para a análise foi dada pelo roteiro semiestruturado, derivado do referencial 

teórico. O roteiro foi estruturado considerando-se prioritariamente três grandes momentos 

da crise e, ao seu término, os aprendizados. O material analisado na análise qualitativa foi 

obtido a partir das reduções da análise global.  

 

4.2.3 Aprofundamento da análise e definição das técnicas e das unidades analíticas 

 

Tendo como direcionador a pergunta de pesquisa (qual o uso das informações 

provenientes do big data na gestão de crise de marca?) e seu objetivo (verificar como 

gestores fazem uso das informações provenientes de big data na gestão de crise), as 

categorias e as subcategorias foram definidas a priori, baseadas nos aprendizados do 

referencial teórico (FLICK, 2004; MAYRING, 2014).  

A análise do material selecionado fez uso tanto de abreviações como de análises 

explicativas de conteúdo, ora reduzindo o material a unidades menores, ora ampliando-o 

para explicação de termos e expressões declaradas pelos entrevistados. As unidades 

analíticas foram definidas a posteriori, durante a transposição do material da análise 

global para as categorias da análise qualitativa de conteúdo. A Tabela 7 apresenta as 

categorias, subcategorias e unidades analíticas utilizadas nesta etapa da análise qualitativa 

de conteúdo.  
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Tabela 7 – Categorias, Subcategorias e Unidades Analíticas da Análise Qualitativa 

de Conteúdo 

Categoria Subcategoria Unidade Analítica 

Identificação e Prevenção Prevenção Estado de atenção 

Identificação e Prevenção Prevenção Ferramentas 

Identificação e Prevenção Monitoramento Clientes 

Identificação e Prevenção Monitoramento Fornecedores 

Identificação e Prevenção Monitoramento Interno 

Identificação e Prevenção Monitoramento Consumidores 

Identificação e Prevenção Monitoramento Marca 

Identificação e Prevenção Monitoramento Imprensa e Formadores de 

Opinião 

Identificação e Prevenção Monitoramento Outros 

Identificação e Prevenção Existência de Comitê de Crise Existência de Comitê de Crise 

Identificação e Prevenção Detecção do problema Detecção do problema 

   

Gestão da Crise Identificação Causa Raiz Identificação Causa Raiz 

Gestão da Crise Comitê de Crise Comitê de Crise 

Gestão da Crise Recolhimento  Recolhimento  

Gestão da Crise Sistema de Informações Sistema de Informações 

Gestão da Crise Sistema de Informações Clientes 

Gestão da Crise Sistema de Informações Fornecedores 

Gestão da Crise Sistema de Informações Interno 

Gestão da Crise Sistema de Informações Consumidores 

Gestão da Crise Sistema de Informações Imprensa e Formadores Opinião 

Gestão da Crise Sistema de Informações Outros 

Gestão da Crise Comunicação Clientes 

Gestão da Crise Comunicação Fornecedores 

Gestão da Crise Comunicação Interno 

Gestão da Crise Comunicação Consumidores 

Gestão da Crise Comunicação Imprensa e Formadores Opinião 

Gestão da Crise Comunicação Agências Regulatórias 

Gestão da Crise Concorrentes Concorrentes 

   

Recuperação Restabelecimento das Vendas Restabelecimento das Vendas 

Recuperação Informação para plano de 

recuperação 

Plano de Recuperação 

Recuperação Informação para plano de 

recuperação 

STP (segmentação, targeting e 

posicionamento) 

Recuperação Informação para plano de 

recuperação 

Estrutura 

Recuperação Informação para plano de 

recuperação 

4Ps 

Recuperação Informação para plano de 

recuperação 

SIM 

   

Melhorias e Aprendizados Estado de atenção Estado de atenção 

Melhorias e Aprendizados Qualidade Qualidade 

Melhorias e Aprendizados Monitoramento Monitoramento 

Melhorias e Aprendizados Processos Processos 

Melhorias e Aprendizados Outros Outros 

Fonte: Do autor. 
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4.2.4 Realização das análises e conclusões da análise qualitativa de conteúdo 

 

Neste tópico apresentaremos as análises dentro de cada categoria: identificação e 

prevenção (4.2.4.1), gestão da crise (4.2.4.2), recuperação (4.2.4.3) e melhorias e 

aprendizados (4.2.4.4). As conclusões da pesquisa serão apresentadas após a análise em 

conjunto da análise global, da análise qualitativa de conteúdo e da análise do referencial 

teórico (4.3).  

Segundo a análise, ainda não existe clareza no uso do termo big data por parte dos 

gestores de crise, comumente relacionado por eles como sinônimo de monitoramento de 

redes sociais. Para estas análises, foram consideradas as definições de Zikopoulos e Eaton 

(2012) e de Manyika et al. (2011).   

 

4.2.4.1 Análise qualitativa de conteúdo da categoria “Identificação e Prevenção” 

 

A. Análise da subcategoria “prevenção” 

 Foi encontrada uma grande diferença no estado de atenção/prontidão das empresas antes 

das crises, que variou da não cogitação sobre a possibilidade de sua ocorrência a um 

estado de grande atenção e dedicação para evitar o aparecimento ou desenvolvimento de 

uma crise.  

No estágio intermediário estava uma empresa que possuía procedimentos de 

estabelecimento de comitê de crise e gestão de crise, mas sentia a fragilidade de seus 

processos por ter passado por um pequeno problema de qualidade poucos meses antes do 

recall; essa experiência deixou claro para a empresa que os processos não eram tão 

robustos quanto pareciam e isso colocou a empresa em um estado de alerta que lhe 

possibilitou ser rápida quando a crise estourou. Segundo o gestor Ulisses, “Teoricamente 

a empresa estava preparada [para uma crise], com alguns procedimentos de crise; longe 

de serem suficientes para uma crise do tamanho dessa... as pessoas não estavam 

preparadas para isso”.  

As empresas que não trabalhavam com a hipótese de crise no dia a dia estavam com o 

foco direcionado para lançamentos e construção da empresa, para a reconstrução da marca 
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após um recall prévio, ou ainda não se consideravam protegidas com as ferramentas de 

monitoramento do ambiente em vigência.  

 

B. Análise da subcategoria “monitoramento” 

 

A variação encontrada nas ferramentas de monitoramento e prevenção também foi muito 

grande, considerando-se que a mesma ferramenta pode ser utilizada para promoção do 

brand equity e para prevenção e solução de problemas (como monitoramento de redes 

sociais). 

Todas as empresas possuíam um canal de atendimento de consumidores (SAC), 

normalmente via carta, telefone, e-mail e redes sociais. O atendimento em redes sociais 

digitais pode ser realizado tanto de forma passiva, com o consumidor escrevendo sua 

reclamação nas propriedades digitais da empresa ou em sites de reclamação (SAC), 

quanto de forma ativa, com a empresa monitorando suas marcas nas páginas abertas de 

diferentes redes sociais e se propondo a interagir com os consumidores e lhes responder 

quando suas marcas forem mencionadas (SAC 2.0). Neste último caso, cabe aos gestores 

entender e respeitar as regras de conduta do meio, considerando tempo de resposta, tom 

e aspectos éticos. Uma das empresas participantes da pesquisa declarou oferecer apenas 

a opção de e-mail como canal de contato de consumidores, sendo que este era direcionado 

para um funcionário não exclusivo da função. Além de SAC e SAC 2.0, foram citadas 

como ferramentas usuais para prevenção e identificação de crises os controles internos da 

área de Qualidade e relatórios de clientes (pais de alunos, no caso da instituição de 

ensino).  

Uma empresa que apresentava uma postura mais ativa na prevenção de crises monitorava 

um fórum proprietário de discussão na internet entre consumidores, especialistas em 

tecnologia (apaixonados pelo tema, não contratados pela empresa) e técnicos da empresa. 

Também monitorava os diversos sistemas de atendimento de seus parceiros (assistências 

técnicas autorizadas), e as reclamações eram classificadas por tipo de problema, 

gravidade e tempo da ocorrência aberta. Uma vez que o órgão regulador estabelece um 

tempo máximo para atendimento, exceder o tempo pode gerar mais um problema. Existia 

um sistema de CRM que guardava o histórico dos consumidores. Os sistemas de 
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monitoramento de redes sociais, as assistências técnicas e o CRM não eram 

sistematicamente integrados, contudo já haviam sido desenvolvidos com vistas em uma 

possível integração futura, com campos padronizados. Uma vez observado algum 

elemento identificador comum nos sistemas (código do aparelho, e-mail, documento do 

consumidor), a análise integrada seria feita de forma mais automática. Um gerente sênior 

(complain manager) era responsável tanto pelo monitoramento e análise das informações 

em diferentes sistemas, quanto pela definição de ações para evitar que as reclamações 

evoluíssem para crises (problemas maiores fora dos processos). Segundo a gestora Nádia, 

“informação é tudo”. 

Foram encontradas diferenças no monitoramento da saúde de marca, envolvendo (i) não 

ser realizado, (ii) ser realizado com uma frequência anual com o objetivo de gerar 

informação para os planos estratégicos, ou (iii) ser realizado um tracking mensal, em 

diversas praças, para a tomada de decisões táticas ao longo do exercício. Duas das três 

empresas de Alimentos e Bebidas e a empresa de Higiene e Beleza contratam painel de 

monitoramento de varejo. Uma das empresas de Alimentos e Bebidas possui ainda um 

painel de monitoramento de lares.  

Todas as empresas reconhecem a importância da comunicação com seus clientes. Essa 

comunicação pode ser realizada diretamente pela equipe de vendas, responsável pelo 

atendimento do cliente, ou por um canal de SAC, exclusivo ou não para clientes. Também 

realizam monitoramento da imprensa e de formadores de opinião por um serviço de 

clipping, realizado internamente pelo departamento de comunicação e externamente pela 

assessoria de imprensa contratada.  

Aparentemente, a maioria das empresas não realiza um monitoramento de informações 

de fornecedores. Os procedimentos encontrados envolvem uma criteriosa auditoria para 

homologação dos fornecedores. Uma vez homologado, o fornecedor não é mais 

monitorado, e o foco do controle de qualidade passam a ser as mercadorias entregues. Em 

um dos casos, o controle de qualidade era realizado de informalmente e quando a suspeita 

de problema foi confirmada, foi ignorada. Apenas a empresa de tecnologia monitora seus 

prestadores de serviço para evitar que falhas de atendimento virem crises para a marca; 

esse monitoramento é feito com acesso remoto aos sistemas dos prestadores de serviços.  

Os sistemas internos possuem diferentes níveis de integração automatizada e 

credibilidade, que variam de controles realizados em planilhas eletrônicas (Excel) e 
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sistemas de mensagens eletrônicas (e-mail) a sistemas integrados de ERP. Contudo, a 

credibilidade da informação de dois sistemas de ERP foi questionada por duas empresas. 

Em ambas, havia um controle de rastreabilidade do produto, contudo, no momento da 

crise, esse controle não se demonstrou confiável, pois foram encontrados lotes de 

produtos nos clientes em desacordo com o registrado no sistema.  

O monitoramento de redes sociais ainda não é uma prática comum e rotineira nas 

empresas. Quando ele acontece, seus objetivos podem ser tanto estabelecimento de um 

canal de comunicação para promoção do brand equity, monitoramento do consumidor 

com o propósito de identificar insights para a definição do programa de marketing, ou 

monitoramento para identificação de potenciais problemas e prevenção de crises. Neste 

estudo foram encontradas todas estas funções no monitoramento de redes sociais. A 

Figura 16 ilustra um continuum entre os sistemas de informação de marketing (SIM) mais 

robustos e os menos robustos. As letras ao longo do continuum identificam as 

organizações dos entrevistados, conforme apresentado na Tabela 6, página 81.   

 

Figura 16 - Robustez do sistema de informações 

 

Fonte: Do autor. 

 

 

C. Análise da subcategoria “existência de comitê de crise” 

 

Metade das empresas já tinha um comitê de crise identificado e treinado para a 

eventualidade de uma crise. Essas três são multinacionais e receberam treinamento por 

orientação de suas matrizes. Seja em razão de um recall anterior, seja porque 

consumidores expuseram problemas com produtos nas redes sociais, as três já possuíam 

algum histórico de crise em sua organização.  Aparentemente, essa relação levanta a 

suposição de que as empresas passam a se preocupar com a gestão de crise a partir do 
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momento em que já são expostas à sua incidência, seja local, seja internacionalmente. 

Contudo, na percepção dos executivos, os treinamentos de gestão de crise não preparam 

os gestores para lidar adequadamente com a crise na prática. Por mais que tenham sido 

treinados, os gestores não se sentem preparados quando a crise aparece.  

A gestora Paula declarou que “estruturada (a empresa) nunca está... Existe um comitê de 

crise que é acionado; normalmente as pessoas já estão, sei lá, treinadas. Mas ninguém 

nunca está preparado. ”  

 

 

D. Análise da subcategoria “detecção do problema” 

 

A detecção da crise foi um momento único para cada caso, porém pode-se identificar 

maior ou menor controle e confiabilidade da informação e prontidão da empresa para a 

ação.  

No caso mais crítico, uma das empresas de Alimentos e Bebidas havia realizado poucos 

testes em seu produto antes do lançamento. Apesar de ter encontrado problemas nas 

amostras testadas, os gestores consideraram o problema um caso isolado e seguiram com 

os planos de lançamento: início da comercialização pelos distribuidores e realização do 

evento de lançamento. Segundo o relato da gestora Beatriz, “o lançamento foi no [nome 

do teatro], muito bacana... um monte de celebridades na plateia, mídia, jornal, revista, 

TV... entraram vários modelos no teatro inteiro distribuindo as [embalagens] para a 

plateia abrir. Não abriram ... algumas abriram”. Mesmo após ter tido problemas com o 

desempenho do produto no evento de lançamento para o varejo, imprensa e formadores 

de opinião, a empresa optou por seguir com a comercialização e acompanhar os 

comentários de consumidores nas redes sociais. Após dois meses de comercialização, o 

crescimento das reclamações levou a empresa a decidir retirar o produto do mercado, 

suspender as vendas e corrigir o problema de embalagem.  

A instituição de Educação ficara sabendo das manifestações que geraram a crise por meio 

dos veículos de imprensa, que contataram a instituição para questioná-la sobre a greve 

dos alunos. Ela possuía em seu sistema a informação de que uma turma estava insatisfeita, 

mas não visualizou a proporção potencial que o problema poderia assumir. Após a 

primeira manifestação dos alunos, a diretoria da escola convocou um comitê de crise para 

entender a dimensão da crise e planejar sua contenção. Foi identificado que as 

manifestações eram organizadas pelas redes sociais, e seu monitoramento tornou-se 
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atividade-chave para a gestão da crise (identificação de novas manifestações e 

comunicação com os órgãos de segurança para garantir a ordem e a segurança dos alunos). 

As duas outras empresas de Alimentos e Bebidas tiveram um início de crise muito 

semelhante. Receberam da área de Vendas as primeiras reclamações de problema no 

produto. Os consumidores entraram em contato com o varejo, que comunicou a área de 

Vendas. Vendas comunicou a área de Qualidade. Em um dos casos, ao sentir falta de 

mobilização da área de Qualidade, o gestor regional de vendas entrou em contato com o 

gerente de marketing. Nos dois casos, não ficou claro se o consumidor já havia tentado 

contato anterior com o SAC. Em ambos os casos, as empresas não tinham confiança total 

em seu sistema de rastreabilidade de produto. Havia inconsistências nos relatórios de 

produção e as empresas decidiram convocar o recall espontaneamente, por existirem 

inconsistências nas informações internas.  

Na empresa de Higiene e Beleza, o problema de produto foi negado com segurança pela 

empresa, com base no cruzamento de informação de diferentes fontes. A agência de 

relações públicas da marca já possuía uma relação de veículos (revistas de testes de 

produto e defesa do consumidor) considerados “perigosos” por lançarem boatos. O 

veículo em questão já era monitorado pela agência por ser conhecido como realizador de 

testes de produto sem método claro. A área de manufatura compartilhou a informação de 

recebimento de um fax, do mesmo veículo, em uma das fábricas, questionando algumas 

informações do produto. Juntas, essas duas informações colocaram a empresa em estado 

de prontidão, iniciando-se o processo de investigação das informações internas (relatórios 

de produção e qualidade). Quando a área de comunicação recebeu um contato direto de 

outro veículo questionando o resultado de um teste de qualidade independente, o comitê 

de crise foi acionado. Este veículo foi informado de que a empresa não sabia da realização 

desses testes e solicitou a informação dos lotes para realizar contraprovas para se 

pronunciar. Rapidamente, a empresa, segura de sua informação, rejeitou o resultado do 

teste de produto do veículo e começou a trabalhar no plano de gestão da crise. A confiança 

em sua informação possibilitou que a empresa rapidamente se posicionasse e 

fundamentasse sua defesa, passando a atacar a credibilidade do detrator e negando a falha 

em produto. 

No caso da empresa de Tecnologia, a empresa considera crise toda ocorrência que se 

desvie dos processos estabelecidos. Como a empresa trabalha de forma preventiva e com 

um robusto sistema de informação, raramente algo foge ao controle, e quando isso 
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acontece, os processos são revistos. Considerando-se esse conceito, a empresa não teve 

grandes crises, mas teve diversas crises pequenas que foram tratadas rapidamente com a 

informação no sistema e novos processos foram criados. Em alguns casos a empresa se 

propôs a ir além da obrigação legal com o consumidor ao enxergar sua própria culpa; em 

casos muito semelhantes, a decisão foi negar a acusação do consumidor, por ter indícios 

sólidos de que os consumidores tentavam fraudar a empresa. Essa possibilidade de 

distinção entre os dois casos vem da consistência da informação sobre o cliente e o 

produto em diferentes sistemas.  

A disponibilidade de informação, o cruzamento de informações de diferentes fontes e a 

confiabilidade da informação disponível possibilitam a antecipação e a tomada de 

decisão. Contudo, isso é insuficiente se, mesmo de posse da informação, o gestor não 

realiza a análise e toma a decisão necessária para minimizar a crise.  

 

 

4.2.4.2 Análise qualitativa de conteúdo da categoria “Gestão da Crise” 

 

A. Análise da subcategoria “identificação causa raiz”  

 

Após o fato gerador do início da crise ser descoberto, os gestores se voltam para seus 

relatórios internos para investigar os fatos e descobrir a causa raiz. Informações obtidas 

por inteligência completam a compreensão das informações internas. O que se pode 

perceber é que, ao analisarem seus relatórios internos e as informações de inteligência, as 

organizações que foram surpreendidas pela crise perceberam que já havia indícios de uma 

crise em potencial, seja por insatisfação de consumidores, seja por falhas nos processos, 

seja pela possibilidade de identificação de detratores.  

No caso da instituição de Educação, após a primeira manifestação dos alunos, a área de 

comunicação começou a investigar, pelas redes sociais, os perfis abertos de alguns deles 

e percebeu que já se falava sobre as manifestações, sem conhecimento da instituição. 

Segundo a gestora, “aí a gente começou a ver nas redes sociais deles, a buscar 

manualmente, sem ter uma empresa de monitoramento ainda, aí a gente notou que eles se 

falavam durante o dia e alguns se falavam por código...”. Contratou-se então uma empresa 

de monitoramento de redes sociais, para a realização desse trabalho de inteligência e 
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identificação de novas manifestações. Com esse novo monitoramento, foram 

identificados outros influenciadores das manifestações, que também foram incluídos no 

monitoramento.  

Ulisses declarou que, ao se analisarem os relatórios internos, identificaram-se pequenas 

variações nos indicadores dos relatórios do SAC, algumas manifestações em redes sociais 

e correções manuais nos relatórios de produção. Isoladamente, essas evidências não 

significavam muita coisa, mas, em conjunto, sugeriam que algum problema havia 

acontecido. Existiam procedimentos de produção bem definidos e bloqueios no sistema 

que garantiam a execução do procedimento. A falha de produção ocorreu pois o processo 

fora burlado (falha humana) e o sistema permitiu isso (falha de sistema): “esse tipo de 

erro só acontece quando mais de um erro acontece”.  

Muito semelhante ao caso vivido por Ulisses, Paula relatou que, ao receber as 

reclamações pela área de Vendas, a área de Qualidade buscou as informações internas 

nos relatórios de produção e a contraprova do mesmo lote nos laboratórios para testes. As 

inconsistências encontradas eram um indício de que o processo havia sido burlado, 

iniciando-se aí um processo de investigação interna para levantamento e compreensão 

dos fatos.  

 

B. Análise da subcategoria “comitê de crise” 

A liderança do comitê de crise pode ser de representantes de diversas áreas. Neste estudo, 

encontramos como líderes o gestor da empresa (reitor e presidente), o vice-presidente 

Jurídico, o vice-presidente de Comunicação Corporativa e Qualidade. Na empresa de 

tecnologia, o comitê é convocado por um complain manager, mas sua liderança depende 

da característica da crise. Participam do comitê de crise normalmente a área de Qualidade, 

Marketing, Comunicação Corporativa, Jurídico, SAC, Vendas e Operações (Cadeia de 

Abastecimento e Manufatura). Uma gestora comentou que em crises enfrentadas em 

organizações diferentes - a instituição de ensino e posteriormente um multinacional de 

grande porte - a liderança do processo e o tamanho da empresa influenciaram na 

velocidade de resposta à imprensa. Enquanto na instituição de ensino a liderança do 

comitê de crise estava com o reitor, na multinacional de tecnologia a liderança estava com 

o Jurídico e nenhuma comunicação era feita sem a aprovação do Jurídico no Brasil e o 

alinhamento com o Jurídico da matriz.  No caso da crise gerida por Beatriz, a presidente 
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da empresa assumiu a liderança do comitê de crise e, ainda que a decisão pela retirada do 

produto tenha demorado, uma vez feita, a comunicação com os consumidores foi rápida, 

direta e pessoal, refletindo a visão e as características empreendedoras da líder.  Segundo 

Ulisses, o comitê de crise real foi muito diferente do desenhado no processo de crise em 

razão de posições em aberto e férias de alguns líderes. Com um comitê mais júnior, 

aumentaram a insegurança dos gestores e a necessidade de alinhamento com a direção, o 

que acabou com a autonomia que um comitê de crise deveria ter. A velocidade de tomada 

de decisão foi menor que a esperada. Quanto maior a necessidade de alinhamento vertical, 

maior a necessidade de estruturação da informação para envolvimento e convencimento 

de gestores não envolvidos diretamente na crise.  

 

C. Análise da subcategoria “recolhimento” 

Nos casos em que é necessário o recolhimento do produto, quanto maior a informação 

sobre a localização do produto, mais assertivo e silencioso é o recolhimento do produto. 

Segundo Nádia, quando a empresa sabe onde estão os produtos com problema, ela pode 

fazer um recolhimento silencioso, sem convocar um recall nacional. Com os dados do 

CRM, ela tem o telefone do consumidor, seu endereço ou seu e-mail. Nos casos em que 

não é possível fazer o rastreamento do produto, é necessária a procura manual dos lotes 

envolvidos no recall no varejo, trabalho normalmente realizado pela equipe de vendas. 

Nesse caso, os consumidores precisam também ser estimulados a verificar os produtos 

em suas casas e entrar em contato com a empresa para realizar a troca, envolvendo então 

a comunicação com o SAC e a definição de um processo de retirada do produto e 

ressarcimento. É necessário aqui destacar que o risco que o consumo do produto oferece 

à saúde influencia diretamente na necessidade de comunicação massiva. No caso de 

produto a ser retirado do varejo, ao encontrar o produto objeto do recall, Vendas entra 

em contato com o comitê de crise pelo SAC ou pela estrutura de Vendas para informar a 

localização do produto. O trabalho de localização de produto nos pontos de venda 

normalmente é manual e ponto a ponto. A rastreabilidade, além de evitar a necessidade 

de um recall, também simplifica a recuperação do produto.  
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D. Análise da subcategoria “sistema de informações” 

Num momento de gestão de crise, o monitoramento de informações envolve muito da 

observação de indicadores dos sistemas internos, além do monitoramento de informações 

de inteligência. Grande parte das pesquisas realizadas nesta fase serão usadas na 

elaboração da recuperação pós-crise. A gestão de crise envolve a integração (manual ou 

não) de informações de diferentes sistemas e departamentos, e pode ser feita de forma 

mais ou menos estruturada e automatizada. A Tabela 8 exibe os diferentes tipos de 

informação, bem como suas fontes, identificados nas entrevistas. 

Tabela 8 – Principais tipos de informação e suas fontes para a gestão de crise 

Sistemas Internos 

Tipos de Informação Fonte 

Reclamação e dúvidas de consumidores SAC e monitoramento de redes sociais (quando 

direcionado à empresa) 

Produção Relatórios de produção 

Qualidade Relatórios de qualidade 

Vendas (valor e quantidade) e devoluções Relatórios de vendas 

Volume de vendas dos principais clientes Sistemas integrados com clientes, alimentação dos 

sistemas de vendas a partir de informação não 

integrada de clientes.  

Estoques nos principais clientes Sistemas integrados com clientes, alimentação dos 

sistemas de vendas a partir de informação não 

integrada de clientes. 

Qualidade dos fornecedores Relatórios de qualidade. 

Informações sobre varejo Painel de monitoramento do varejo 

Informações sobre consumidores Painel de monitoramento de consumidores 

Inteligência Competitiva 

Informação Fonte 

Opinião dos consumidores Monitoramento de redes sociais (quando os 

comentários não são direcionados a empresa) 

Notícias e comentários de formadores de opinião. Clipping e monitoramento de redes sociais (interno 

ou terceirizado). 

Comentários de clientes e consumidores no varejo.  Monitoramento da equipe de Vendas 

Comportamento dos concorrentes. Monitoramento da equipe de Vendas 

Ações dos órgãos regulatórios Consultas regulares aos órgãos regulatórios por 

Assuntos Regulatórios (Jurídico), clipping, 

monitoramento de sites dos órgãos regulatórios e 

monitoramento da equipe de Vendas (ação no 

varejo). 

Qualidade dos fornecedores Busca de informações com parceiros, associações 

e até concorrentes sobre fornecedores críticos.  

Pesquisa 

Informação Fonte 

Saúde de marca Tracking de marca, netnografia, pesquisas ad hoc 

(focus group, survey, análise de conteúdo digital). 

Opinião dos consumidores Tracking de marca, netnografia, pesquisas ad hoc 

(focus group, survey, análise de conteúdo digital). 

Avaliação de comunicação Pesquisas ad hoc (focus group, survey, análise de 

conteúdo digital). 

Fonte: Do autor. 
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No momento da gestão de crise, após a crise se instaurar e ser reconhecida pela 

organização, todas os gestores buscaram informações adicionais para a gestão da crise, 

passando a valorizar mais as informações internas, aumentando o nível de atenção para 

as informações do ambiente obtiveis por inteligência, contratando monitoramento das 

redes sociais (para os que já não o tinham como prática) e eventualmente elaborando e 

implantando um plano de pesquisa e monitoramento adicional. Procura-se também, direta 

ou indiretamente, informações adicionais sobre os fornecedores críticos ao processo e 

ligados ao problema. Para atender ao crescimento do número de reclamações de 

consumidores, é uma prática comum aumentar as posições de atendimento do SAC. 

O monitoramento da crise por parte da instituição de ensino apresenta como diferenciais 

a importância ainda maior das informações obtidas por inteligência competitiva e o eixo 

principal de monitoramento das redes sociais. As lideranças das manifestações não se 

manifestavam publicamente temendo represálias, e, para descobri-las, o comitê de crise 

buscou identificar os professores e funcionários de confiança com melhor relacionamento 

com os alunos, bem como os alunos com melhor relacionamento com a direção, para 

levantar informações sobre a liderança das manifestações. Uma vez identificados, os 

líderes começaram a ser monitorados. Enquanto as demais organizações utilizavam suas 

marcas como palavra-chave para o monitoramento digital, monitorando assim as menções 

feitas às marcas no momento da crise, a instituição de ensino usou os alunos e professores 

como eixo das buscas. Em vez de monitorar a marca e a partir daí suas menções, a 

instituição partiu das pessoas-chave e, então foram buscadas as menções à escola e às 

manifestações. Como os alunos desconfiaram que estavam sendo monitorados, 

começaram a se comunicar por códigos e a criar comentários falsos para despistar a 

instituição (contraespionagem).  

No caso do sistema de informação da empresa de tecnologia, foi identificada a 

combinação do eixo marca com o eixo consumidor no monitoramento. Após identificar 

um consumidor fazendo menções negativas pelo monitoramento de marca, a empresa 

passava a monitorar seu perfil para a realização de um diagnóstico do caso, envolvendo 

a análise do número de seguidores, a postura do consumidor em outras reclamações de 

produtos, sua participação em redes sociais de defesa de consumidor (como o Proteste 

Já). O entendimento da seriedade do problema e do perfil do reclamante poderia mudar a 

prioridade no tratamento do caso, evitando o crescimento de sua visibilidade. A gestora 

Nádia destacou a importância de um perfil dos analistas de informação de redes sociais, 
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incluindo o fórum de discussão da marca. Segundo a entrevistada, um profissional melhor 

é fundamental para interagir com consumidores, com a forma e o conteúdo adequados: 

"você conheceu a [nome da analista de informação], ela é nosso perfil de analista que a 

gente tinha. Ela fez Unicamp, faz pós na USP, fala inglês e japonês. Ela é o perfil de 

analista que precisa para fazer um bom trabalho." 

 

Existe uma grande disparidade na forma de trabalho dos diferentes comitês, envolvendo 

a forma de tomada de decisão, o nível de autonomia e a integração das áreas durante a 

crise; a decisão, em um extremo, é de responsabilidade única do líder do comitê e os 

participantes não só representam como defendem os objetivos de suas áreas funcionais, 

apresentando suas informações diretamente ao decisor. No outro extremo estão as 

empresas cujas áreas funcionais atuam de forma corporativa, representando suas áreas 

funcionalmente, mas defendendo os objetivos definidos para o comitê; todas as 

informações são dirigidas ao comitê e as decisões são tomadas por todos, validadas pelo 

líder e, eventualmente, alinhadas com instâncias superiores ao comitê (Figura 17). Nas 

entrevistas foi ainda mencionada a possibilidade de constituição de uma sala de guerra 

(war room), em cujas paredes são expostos os principais indicadores de cada área, 

disponibilizando-se a informação para todos os participantes do comitê de crise. 

 

Figura 17 – Diferentes formas de trabalho de um comitê de crise 

 

Fonte: Do autor. 
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As letras ao longo do continuum identificam as organizações dos entrevistados, conforme 

apresentado na Tabela 6, página 81.   

 

 

E. Análise da subcategoria “comunicação” 

 

No geral, aconteceram poucas mudanças na estrutura de comunicação e no processo de 

comunicação das marcas. Uma delas foi a intensificação das comunicações com os 

principais públicos de interesse, incluindo um maior uso de canais digitais para 

comunicação entre marcas e consumidores. Durante a crise, todo o processo de 

comunicação é coordenado pelo comitê de crise, mas implantado pelas áreas funcionais 

responsáveis. A Tabela 9 lista os principais elementos de comunicação utilizados na 

gestão da crise. 

  

Tabela 9 – Principais elementos de comunicação utilizados na gestão de crise 

Público de Interesse Elemento de Comunicação Principais Meios 

Interno / Funcionários Marketing Direto 

 

Contato pessoal, correio, internet 

e telefone 

 

Consumidores Propaganda 

 

 

Publicidade 

 

Marketing Digital 

Merchandising 

 

Marketing Direto 

Mídia de massa (obrigatório em 

casos de recall) 

Televisão, rádio, revista, jornal e 

internet.  

Internet 

Materiais de ponto de venda 

SAC e internet 

Imprensa e Formadores de 

Opinião 

Publicidade  

Relações Públicas 

Marketing Direto 

Contato pessoal, correio, internet 

e telefone 

Clientes Marketing Direto 

Marketing de Relacionamento 

Marketing Digital 

Contato pessoal, correio, internet 

e telefone 

Vídeo  

Fornecedores Marketing Direto 

Marketing de Relacionamento 

Marketing Digital 

Contato pessoal, correio, internet 

e telefone 

Agências Reguladoras Marketing Direto 

Marketing Digital 

Contato pessoal, correio, internet 

e telefone 

Fonte: Adaptada de Crescitelli e Shimp (2012, p. 8), com base no relatório de pesquisa 

 

A comunicação com funcionários é realizada pela função comunicação corporativa, 

pessoalmente, pelos quadros de avisos ou por e-mail. Existe uma preocupação não só em 
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manter o funcionário informado, como também em instruí-lo para não dar informações 

em nome da empresa e direcionar questões para os canais de comunicação oficiais da 

empresa (SAC para consumidores e clientes, assessoria de imprensa para imprensa), a 

fim de garantir o controle e a unicidade da informação. Os funcionários são pontos de 

contato de grande credibilidade, e é comum que sejam assediados por jornalistas para 

obtenção de informação privilegiada. Na empresa de tecnologia, uma vez que as crises 

são tratadas de forma preventiva e muitas vezes com pouca visibilidade externa, a 

comunicação interna é tratada de forma seletiva para evitar o vazamento de informações 

sobre problemas não conhecidos pelos públicos de interesse. Com o processo bem 

definido, os funcionários são informados e envolvidos na crise somente na medida do 

necessário.  

A comunicação com consumidores, mais complexa, envolve desde os comunicados 

obrigatórios em caso de recall em veículos de comunicação de massa, até respostas one-

to-one a consumidores que buscam a empresa no SAC ou têm suas mensagens 

respondidas em redes sociais (SAC 2.0). Fazem parte também da comunicação com 

consumidores a comunicação nos pontos de venda (realizada seja pela empresa, seja pelo 

varejo diretamente), a publicidade positiva e negativa realizada por veículos de 

comunicação em diferentes meios, comunicações realizadas através de jornais e a 

comunicação nas propriedades digitais da empresa. Os entrevistados entendem que as 

marcas passaram a participar do processo de comunicação como grandes influenciadoras, 

mas sem o controle total da comunicação.  A comunicação com consumidores e públicos 

de interesse em mídias sociais é ainda muito díspare entre diferentes organizações, pois 

enquanto algumas usam o monitoramento apenas para obter informações, sem interação 

com consumidores, outras usam o potencial do canal de comunicação e estabelecem 

diálogos francos com seus consumidores (Figura 18).  
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Figura 18 – Nível de comunicação estabelecido pelas redes sociais 

 

Fonte: Do autor. 

 

As letras ao longo do continuum identificam as organizações dos entrevistados, conforme 

apresentado na Tabela 6. 

De acordo com dois entrevistados, a franqueza e a transparência na comunicação um a 

um com o consumidor trazem o consumidor para o lado da marca e revertem a experiência 

ruim. Para um dos entrevistados, uma pessoa insatisfeita, quando bem tratada pela 

empresa, pode se tornar um defensor da marca, pensamento alinhado com a teoria de 

reversão do serviço de Hoffman et al. (2010). Para a entrevistada Nádia, um bom 

atendimento envolve fazer o que se propõe fazer: "Diga o que vai fazer e faça. Se disse 

que ligaria no final do dia, ligue, nem que para dizer que não tem novidades. A pessoa se 

sente respeitada, se sente cuidada; sabe que não foi esquecida".  

Para a entrevistada Beatriz, a franqueza e a proximidade fazem com que os consumidores 

perdoem a empresa, e até minimizarem o tamanho real do problema. Alguns 

consumidores, no caso desta empresa, comunicaram-se com a empresa questionando de 

forma delicada se o problema era normal: "Olha, eu tentei abrir e não consegui. Abri com 

uma faca. É normal?"  Para a gestora, é importante a organização demonstrar 

sensibilidade ao falar com o consumidor, ter cuidado no contato, assumir os erros, ser 

transparente e buscar compensá-lo de eventuais perdas, uma ação justificada pela relação 

de longo prazo que se quer estabelecer com os consumidores.   

Fornecedores envolvidos diretamente na identificação e solução dos problemas de 

produto geradores da crise têm sua comunicação intensificada pessoalmente, por e-mail 

e por telefone. Dependendo do problema, o número de interlocutores em ambos os lados 
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pode aumentar, envolvendo tanto mais executivos seniores quanto mais especialistas. O 

mesmo cuidado para evitar vazamentos de informação por funcionários é tomado com 

parceiros, contudo, sem o mesmo nível de controle. Em um dos casos analisados, a 

empresa já havia comprado espaços em veículos de comunicação para anunciar o recall 

e caracterizá-lo como uma iniciativa da empresa, contudo a informação vazou dentro do 

veículo e um jornalista conseguiu publicar uma matéria (dar o furo) antes do comunicado 

oficial.  

A imprensa divulgará informações sobre o caso independentemente da vontade da marca 

e da organização. Quanto mais próxima e mais disponível a liderança da empresa estiver, 

mais a probabilidade de sucesso na liderança do processo de comunicação. O 

departamento de Comunicação Corporativa é responsável pela comunicação com a 

imprensa, mas muitas organizações ainda contratam assessorias de imprensa para 

coordenar essa comunicação. São necessárias agilidade e consistência nas informações 

divulgadas pelo comitê de crise, seja com a disponibilização de atualizações sobre o caso, 

seja com respostas a perguntas de jornalistas. Demandas de imprensa não atendidas 

podem gerar respostas com vieses ou estimular investigações por meio de outras fontes. 

Em um dos casos, para explicar o problema antes da divulgação da explicação oficial, um 

jornalista entrevistou operadores na saída da fábrica e publicou um infográfico “baseado 

em informações da empresa”. Assim como acontece com consumidores, a construção de 

um relacionamento franco com veículos ajuda a empresa no momento da crise. Empresas 

que têm tradição em atender jornalistas em tempos de normalidade são mais ouvidas em 

tempos de crise.  

Os clientes, incluindo distribuidores, atacadistas e varejistas, são importantes 

influenciadores e formadores de opinião das marcas, o que se mantém durante uma crise. 

Os consumidores normalmente têm contato direto com os varejos e buscam neles 

informações sobre os produtos que vendem. Em casos de crise, é fundamental manter um 

bom relacionamento com os clientes, tanto por sua importância para a manutenção dos 

negócios, quanto para aumentar a qualidade da informação fornecida aos consumidores 

pelo varejo. A comunicação com os principais clientes (key accounts) é intensificada, 

podendo envolver contato entre presidentes. Em dois dos casos analisados, a 

comunicação da crise envolveu não só reuniões e telefonemas entre presidentes locais, 

mas também envolvimento das estruturas regionais da manufatura e do varejo. Para 

aumentar a chance de uniformidade da mensagem, Vendas é municiada de materiais 
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(comunicados internos, instruções sobre procedimentos, comunicados das agências 

regulatórias) de suporte para comunicação pessoal com clientes. Em um dos casos, os 

gerentes de vendas receberam um filme com um discurso do presidente a ser apresentado 

para seus distribuidores.  

A comunicação com as agências regulatórias acontece tanto pelos processos burocráticos 

formais como por contatos e consultas informais, normalmente realizados pela área de 

Assuntos Regulatórios (Jurídico). O objetivo desses contatos informais é demonstrar a 

boa-fé da empresa no processo, evitar medidas punitivas e restritivas excessivas e manter 

a liderança do processo de comunicação.  

 

 

F. Análise da subcategoria “concorrentes” 

De forma geral, os concorrentes não demonstraram ser mais agressivos durante as crises. 

No caso de Higiene e Beleza, como a crise afetou os líderes da categoria, a associação da 

categoria promoveu encontros para definição das ações de recuperação da categoria como 

um todo. O presidente de uma empresa concorrente fez uma ligação de cortesia para o 

presidente de uma empresa em crise do setor de Alimentos e Bebidas para declarar que 

não se preocupasse, pois sua empresa não tiraria vantagem do momento. No caso de outra 

empresa de Alimentos e Bebidas, a gestora informou que alguns pequenos concorrentes 

regionais aproveitaram os espaços nas gôndolas deixados durante a retirada do produto 

para estocar o varejo, mas que com o retorno à comercialização o próprio varejo defendeu 

o restabelecimento dos espaços. Os demais entrevistados não mencionaram comentários 

a respeito dos concorrentes.   

 

4.2.4.3 Análise qualitativa de conteúdo da categoria “Recuperação” 

 

A fase de recuperação pós-crise envolve um primeiro momento de curtíssimo prazo de 

restabelecimento dos negócios e retorno à operação normal; num segundo momento, é 

considerada a recuperação do brand equity.  
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De forma geral, essa fase de recuperação pós-crise foi considerada um momento em que 

o buzz negativo nas redes sociais e imprensa teria reduzido e atingido um nível 

considerado normal, a causa raiz teria sido encontrada, o problema solucionado e uma 

eventual restrição de venda por parte dos órgãos reguladores teria sido retirada (Tabela 

10).  

Tabela 10 – O final da cada crise segundo os entrevistados 

Entrevistado Setor O que foi considerado o final da crise 

Ulisses 

Bebidas e 

Alimentos 

Retirada do produto do mercado (lotes solicitados pela 

ANVISA), restabelecimento das vendas, redução do buzz 

negativo em redes sociais, vencimento do lote com 

problema. 

Paula 

Bebidas e 

Alimentos 

Retirada do produto do mercado (lotes solicitados pela 

ANVISA), restabelecimento das vendas, redução do buzz 

negativo em redes sociais, vencimento do lote com 

problema. 

Naomi Higiene e Beleza 

A empresa monitorou que a imprensa não replicava mais 

matérias sobre o teste, os comentários de mídias sociais 

tinham voltado para um nível considerado normal, os 

clientes voltavam a comprar normalmente (o que significa 

que os consumidores voltavam ao consumo normal). 

Kiara Educação 

Com a negociação do valor da mensalidade, os alunos 

voltaram às aulas e a crise foi extinta. 

Beatriz 

Bebidas e 

Alimentos 

O produto foi retirado do mercado ainda em seu período 

de lançamento. A retirada do produto do mercado definiu 

o fim da crise. Após um ano, o produto voltou 

remodelado. 

Nádia Tecnologia 

Resolução do problema e fim dos comentários (o 

consumidor não fala mais do problema). 

Fonte: Do relatório de pesquisa. 

 

A. Análise da subcategoria “restabelecimento das vendas” 

 

Esse momento de restabelecimento das vendas foi observado no relato dos três gestores 

que tiveram seus produtos retirados do mercado. No caso do produto retirado do mercado 

por mais de um ano em decorrência da dificuldade de solução do problema e necessidade 

de desenvolvimento de um novo fornecedor, as informações de vendas pré-crise foram 

praticamente desconsideradas e um novo lançamento foi realizado: além do longo período 

sem o produto no mercado, a empresa não tinha construído um patamar de vendas que 

servisse de base para a estimativa de volumes e o planejamento do retorno.  
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Os relatos dos outros gestores foram muito semelhantes: após a liberação da 

comercialização e restabelecimento dos estoques internos, a equipe de vendas foi 

orientada a restabelecer o estoque médio dos clientes de acordo com os parâmetros pré-

crise. Para os clientes atendidos diretamente pelas empresas, incluindo o varejo, 

distribuidores e atacados, os sistemas de vendas forneciam informações sobre estoque e 

vendas médias. Essa informação era passada de forma informatizada para os vendedores 

(via notebook ou palm top). Essa decisão não levava em consideração a possível 

deterioração da marca em função da crise, e a consequente redução do sell out. Sobre os 

objetivos de vendas nesse momento, o gestor Ulisses comentou: “o que aconteceu não 

chegou a ser muito inteligente, foi voltar aos patamares de venda anteriores”. Num 

primeiro momento, essa venda era baseada em argumentação e pressão de estoque (push) 

para a colocação dos volumes nos clientes (sell in). Os problemas de giro em clientes 

foram trabalhados caso a caso no pequeno varejo.  

Nos grandes autosserviços, os gestores declaram que havia um uso melhor da informação, 

sendo possível acompanhar o sell out dos clientes por seus sistemas, incluindo a 

transferência de informação via EDI (Eletronic Data Interchage). As marcas implantaram 

também ações promocionais para mostrar aos consumidores que haviam voltado ao 

mercado - degustações, brindes para maiores volumes e exposições adicionais. Passado 

esse momento imediatista de voltar a faturar, os gestores aprofundaram seu entendimento 

das consequências das crises e a definição de um novo plano de marketing.  

 

B. Análise da subcategoria “informação para plano de recuperação” 

 

 O uso das informações para a elaboração do plano de recuperação variou muito de gestor 

para gestor, indo de uma revisão completa do plano de marketing com as informações 

obtidas durante a crise, até a não consideração de revisão do plano após o 

restabelecimento dos negócios (Figura 19). 
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Figura 19 – O uso das informações para a elaboração do plano de recuperação 

 

Fonte: Do Autor. 

 

Na instituição de educação, após realizado o acordo com os alunos e as aulas terem sido 

restabelecidas, nenhuma ação foi tomada com o objetivo de recuperar a marca da 

instituição. Nenhuma pesquisa fora contratada além do monitoramento de redes sociais, 

e este tinha o objetivo direto de monitoramento dos líderes para antecipação da 

informação das manifestações.  

Na empresa de Higiene e Beleza, a crise afetou todos os líderes da categoria. O problema 

de produto foi negado e as vendas não foram interrompidas. Após o fim da replicação da 

matéria geradora da crise em outros veículos, por ação pontual da equipe de relações 

públicas, houve redução do buzz negativo nas redes sociais, e a venda da categoria voltou 

ao normal. Com base no restabelecimento dos volumes e nos comentários das redes 

sociais, os gestores consideraram desnecessário realizar uma revisão do programa de 

marketing em vigência. Após a crise, aumentaram a atenção dada ao monitoramento de 

veículos com potencial de realização de testes de produto.  

A avaliação da gestora de comunicação da empresa de Alimentos e Bebidas que teve a 

venda suspensa por um ano por problema na embalagem é de que seria necessário um 
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relançamento do produto. Não foram realizadas pesquisas adicionais com consumidores, 

mas de acordo com o monitoramento das redes sociais, a gestora entendeu que os 

consumidores não tinham “mágoas” com a marca e que a comunicação de sua volta ao 

mercado com o problema de embalagem sanado seria suficiente para recuperar a 

credibilidade na marca. Contudo, o contato direto com jornalistas e clientes (inteligência 

competitiva) possibilitou à gestora entender que, com a imprensa e clientes, havia um 

problema de credibilidade e realizar um novo lançamento do produto poderia avivar 

críticas ao produto. O novo plano de marketing foi realizado com base nos insights do 

monitoramento de redes sociais (não havia um problema de marca com o consumidor, 

pois o mesmo havia se sentido respeitado no momento da troca do produto) e da 

inteligência competitiva. Para os clientes e para a imprensa, o relançamento do produto 

foi realizado no âmbito de um pacote maior de ações da empresa (parte de um evento com 

outros lançamentos). Não foram realizadas alterações em segmentação, posicionamento, 

preço e distribuição. Foi realizada uma alteração na embalagem do produto (causador do 

problema) e o plano de comunicação tinha como mensagem central a comunicação da 

volta do produto com uma nova embalagem.    

A complain manager da empresa de tecnologia disse que, como sua atuação em casos de 

crise é feita de forma “cirúrgica”, as crises não chegaram a afetar fortemente a marca e 

os negócios e, por isso, não foram realizados novos planos de marketing após as crises. 

Contudo, as informações dos monitoramentos são consideradas para que essas conclusões 

sejam feitas.  

A gestora de marketing Paula, da empresa de Bebidas e Alimentos, disse que após 

tomadas as medidas para restabelecimento das vendas, a equipe de marketing estudou as 

informações levantadas durante a crise, analisando os relatórios do monitoramento de 

redes sociais e SAC, como as pesquisas qualitativas (focus group) realizadas com 

consumidores, as informações quantitativas recebidas de vendas sobre sell in e sell out 

por região (relatórios internos) e as informações quantitativas recebidas dos gerentes de 

vendas (comentários dos gerentes sobre conversas com clientes a respeito do giro do 

produto e comentários de clientes no varejo). A análise por região foi feita através de 

painéis de monitoramento de varejo, regularmente contratados. Com base na análise dessa 

informação, a gestora decidiu manter o reposicionamento do produto que havia sido 

iniciado antes do recall, além das decisões de produto (portfólio), preço e distribuição. O 

programa de comunicação foi alterado, em razão da necessidade de recuperação da 
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credibilidade do produto. Foi definida uma nova ideia central, que foi aplicada nos 

diferentes meios e mídias. As estruturas de Marketing e do SIM não foram alteradas em 

razão da crise. 

De acordo com o gestor de marketing Ulisses, a marca de Alimentos e Bebidas 

monitorada por ele tinha planos de realizar um grande reposicionamento de marca. A 

ocorrência da crise fez com que a marca realizasse uma revisão de seu plano estratégico 

e postergasse o reposicionamento. Segundo o entendimento do gestor, realizar o 

reposicionamento como planejado anteriormente faria o consumidor associar a alteração 

ao problema de qualidade vivido. A marca realizou um robusto plano de pesquisas 

durante a crise, incluindo monitoramento de redes sociais, realização de tracking de saúde 

de marca complementar ao realizado normalmente (com indicadores ligados à crise) e 

aprofundamento das análises em painéis de monitoramento de varejo e consumidores. A 

área responsável pelo gerenciamento das informações convocou uma reunião na qual 

cada instituto apresentou suas informações aos gestores de marketing, trade marketing e 

vendas e aos analistas dos demais institutos, com o objetivo de promover uma análise 

holística do mercado e dos consumidores. Segundo o relato, quando algum instituto 

apresentava alguma informação nova e relevante, os outros analistas reanalisavam suas 

informações tendo como base o insight gerado por outra fonte. A partir dessa análise foi 

tomada a decisão de desconsiderar o plano de marketing anterior e desenhar um novo, 

com um novo programa de ação. Foi então validada a decisão de postergar o 

reposicionamento do produto. Foi definida uma nova ideia central do plano de 

comunicação para resgatar a confiança na marca. As decisões de preço foram mantidas. 

O programa de distribuição e promoção no ponto de venda foi reforçado. O programa de 

comunicação foi alterado de acordo com a nova ideia central. O desenho do sistema de 

informações de marketing foi mantido, porém com contratação de novas pesquisas 

durante e após o recall. Segundo Ulisses “A gente tinha lá os [nome do programa de 

marketing da empresa] do ano da marca [...] nessa hora a gente rasgou o último e tivemos 

de acordar em um novo [nome do programa de marketing da empresa]”. 

 

4.2.4.4 Análise qualitativa de conteúdo da categoria “Melhorias e Aprendizados” 

 

 

A. Análise das subcategorias “estado de atenção”, “qualidade” e “monitoramento” 
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Foram relatadas três atitudes diferentes em relação ao pós-crise e seus aprendizados. Num 

primeiro grupo estão as empresas que não acreditavam que uma crise aconteceria e, após 

sua ocorrência, acham que não voltará a acontecer, mas não alteraram seu estado de 

atenção e suas ferramentas de monitoramento (internas e externas). Num grupo 

intermediário estão as empresas que temporariamente reforçam seu plano de 

monitoramento e mantêm alguma frequência nas reuniões do comitê de crise, mas ao 

entenderem que a crise está realmente controlada, retornam as atividades regulares, 

diluem o comitê de crise e cancelam as ferramentas de monitoramento contratadas para a 

gestão da crise. Num terceiro grupo estão as empresas que aprenderam com a crise e após 

seu controle, mudam sua rotina, sua atitude com relação ao monitoramento da informação 

e suas ferramentas de monitoramento do momento pré-crise. Este último grupo acredita 

ou passa a acreditar na fragilidade dos processos e das marcas e a ver na mudança cultural 

a única forma de estar melhor preparado para uma próxima crise. Segunda a gestora 

Nádia, integrante deste terceiro grupo: "Se eu conheço esse problema, é lição aprendida. 

Esse não pode acontecer de novo." 

 

B. Análise da subcategoria “processos” 

As empresas que mais aprenderam com a crise também acreditam que seus padrões e 

processos de qualidade foram estabelecidos com premissas que eram infalíveis; se um 

processo não fosse respeitado, o controle funcionaria. A causa raiz foi investigada com 

profundidade e entendida. Ao encararem a fragilidade sistêmica, as empresas alteraram 

os padrões de qualidade, assumindo a possibilidade de mais de uma falha ao mesmo 

tempo. Os processos fabris foram revisados. Os gestores também entenderam que os 

indicadores das áreas funcionais e as informações de inteligência deveriam ser analisados 

em conjunto periodicamente, para aumento da visão generalista de cada área e 

identificação de possíveis problemas. 

Na empresa da gestora Nádia, crise sempre foi um tema de atenção, e sua estrutura de 

complain manager tem como responsabilidade não só identificar as crises em potencial e 

fazer sua gestão, como também apontar as falhas de processo e aprender com os 

problemas, para que eles não voltem a acontecer. 

Após a crise, Ulisses criou um grupo multifuncional de controle de marca para 

periodicamente analisar os indicadores de cada área funcional, buscando assim aumentar 
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a visão holística do grupo e antecipar a identificação de possíveis problemas. Os padrões 

de qualidade ficaram mais rígidos e os alertas de variação mais sensíveis.  

Paula relatou que, na empresa de Higiene e Beleza, a empresa se sentiu mais frágil e mais 

exposta com a possibilidade de crises. A empresa incluiu em seus processos o 

estabelecimento de um comitê de crise, com treinamento periódico de seus executivos. 

Com os aprendizados da crise, a empresa aprimorou seu monitoramento de redes sociais 

e veículos de defesa do consumidor via agência de relações públicas. Também passou a 

envolver mais a associação da categoria e a cobrar dela maior ação (inteligência).  

Ao final da greve e retorno à normalidade das aulas, a instituição de ensino seguiu com o 

monitoramento de redes sociais por mais um trimestre. A instituição não possuía um 

comitê de crise estabelecido, mas após a crise passou a tê-lo como parte de um processo. 

O comitê é convocado quando algum problema não usual ocorre. Com a crise, a 

organização também passou a gerenciar de forma mais cautelosa e formal o processo de 

comunicação interno, objetivando assim evitar que informações fossem passadas 

informalmente aos alunos. Os funcionários receberam treinamento para isso. Foi criado 

um código de conduta para funcionários e professores, que inclui a preocupação com 

declarações destes em redes sociais.  

A gestora Beatriz relatou que sua empresa passou a se preocupar mais com processos e 

gestão da informação. A empresa implantou um sistema de ERP e começou a realizar 

pesquisa com consumidores antes do lançamento de produtos. Contudo, mesmo 

assumindo a fragilidade de seus SAC, a empresa não reforçou sua estrutura de 

atendimento ao consumidor.  

Na empresa da gestora Paula, de Alimentos e Bebidas, o monitoramento de redes sociais 

foi cancelado após o término da crise. Os procedimentos de qualidade não foram 

alterados, mas sim o controle sobre a execução dos padrões. Dois anos após a crise, a 

estrutura da unidade de negócio foi radicalmente alterada em razão de mudanças da gestão 

no nível corporativo, evento aparentemente não ligado à crise.  
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4.3 Análise das entrevistas com base no referencial teórico  

 

Nesta etapa final foi realizada uma análise complementar que levou em consideração a 

análise qualitativa de conteúdo, os aprendizados do referencial teórico, a análise global 

realizada não só com os gestores de crise, mas também com especialistas - o presidente 

da agência de monitoramento de redes sociais (Evandro) e a diretora de atendimento e 

planejamento de uma agência de relações públicas (Márcia). As análises já apresentadas 

na análise qualitativa de conteúdo não serão repetidas neste tópico, exceto quando 

complementadas pelo referencial teórico e pela análise global.  

 

4.3.1 Identificação, prevenção e monitoramento inicial da crise 

 

Segundo Kalaignanam, Kushwaha e Eilert (2013), corporações com muitas divisões ou 

que compartilham seus ativos fabris com outras linhas de produto tendem a compartilhar 

mais seus aprendizados. Foi observado na pesquisa empírica que algumas organizações 

multinacionais já tinham passado por treinamentos de crise e possuíam um processo de 

convocação de comitê de crise em razão de procedimentos estabelecidos pelas matrizes. 

A visão e o aprendizado em crise obtidos em outras operações de alguma forma 

interferiram nas definições locais. O mesmo pôde ser observado após o estabelecimento 

da crise, quando técnicos de outras localidades foram deslocados para apoiarem o time 

local. Contudo, a transferência de conhecimento não se mostrou suficiente para 

sensibilizar e preparar os executivos locais para a crise. Pelas declarações dos 

entrevistados, a sensação é de que, fora do ambiente de crise, o treinamento é encarado 

como uma burocracia exigida pela matriz.  

Uma outra possível forma de transferência do conhecimento de crise poderia ser a 

utilização da especialidade de consultores e empresas com alto envolvimento com crises 

de marca. Segundo Evandro, presidente de uma empresa de monitoramento de redes 

sociais, uma empresa como a dele vive a gestão de crise todos os dias, e o aprendizado 

de outros clientes vira conhecimento para a empresa que poderia ser transferido. Além 

disso, a tecnologia atual já possibilitaria aplicações em monitoramento e prevenção, 

desconhecidas pelos gestores de marca. As agências de relações públicas, gestoras da 

imagem corporativa de muitas empresas, e seus executivos também são fonte de 
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experiência. Para Márcia, diretora de atendimento e planejamento de uma agência global 

de relações públicas, algumas empresas já estão começando a enxergar que, com o apoio 

de consultorias e assessorias, podem potencializar seus conhecimentos e recursos e assim 

começar a trabalhar na prevenção de forma mais efetiva: “Crise boa é aquela que ninguém 

ficou sabendo”. Para ambos, crise boa é aquela que foi identificada em seus estágios 

iniciais e tratada cirurgicamente, não deixando o problema ganhar visibilidade.  

Na visão de informação e conhecimento, para a transferência de conhecimento sobre crise 

(KALAIGNANAM; KUSHWAHA; EILERT, 2013) ser realizada de forma efetiva é 

necessário definir onde estão as expertises, habilidades e competências essenciais da 

empresa, estabelecer a direção do fluxo de conhecimento e “desenvolver métodos de 

criação, disseminação e compartilhamento de conhecimento” (FIALHO et al., 2008, p. 

72). Uma vez que, mesmo treinados, os gestores não se sintam preparados, existe uma 

oportunidade para melhor mapeamento das expertises necessárias para a gestão de crise, 

incluindo o ambiente externo da empresa (parceiros e fornecedores), bem como para 

revisão dos métodos de criação, disseminação e compartilhamento do conhecimento. Para 

que o adulto aprenda, é necessário que esteja motivado e se coloque em prontidão para o 

aprendizado, o que só acontece quando há reconhecimento da importância daquele 

conhecimento para si (KNOWLES, 1973).  

 

4.3.2 Gestão da Crise e Recuperação 

 

A escolha do modelo de sistema de informação de marketing de Chiusoli e Ikeda (2010) 

facilitou a compreensão do uso de big data na gestão de crise de marca. Contudo, o 

modelo adotado não valoriza as informações obtidas internamente por meios não formais 

e não estruturados, importantes principalmente na investigação da causa raiz. Se a 

informação for classificada em estruturada e não estruturada quanto à sua origem e forma 

de busca, obter-se-ão quatro subsistemas de entradas: sistemas internos, observação 

interna (ou inteligência interna), inteligência de marketing e pesquisa de marketing 

(Figura 20). O subsistema de observação interna representaria a informação interna não 

estruturada quanto à sua origem e forma de busca - informação proveniente de uma 

investigação ad hoc sem padrões estabelecidos, especialmente importante na investigação 

das informações que fogem dos processos formais. 
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Figura 20 – Sistema de Informação de Marketing

 

Fonte: Do autor, com base em Chiusoli e Ikeda (2010), Kotler (1998) e Kotler e Keller (2012).  

 

Como crise é um evento não rotineiro, inesperado e repentino (COOMBS, 2007a), em 

sua fase de identificação e prevenção pouco se pode obter por pesquisa de marketing, que 

pressupõe a existência de uma pergunta ou dúvida para sua realização (CHIUSOLI; 

IKEDA, 2010). Nesta fase, o sistema de informação pode trabalhar com monitoramento 

do ambiente interno mediante acompanhamento de indicadores e informações de 

inteligência de marketing. Boas ferramentas e um bom processo de integração de 

diferentes informações para uma rápida análise podem identificar sinais de crises em 

potencial. Neste ponto, vale a pena atentar para o fato de que mesmo um bom sistema de 

monitoramento não garante a identificação de problemas, mas aumenta a chance de 

identifica-los (Evandro).  

Uma vez identificado o problema, as informações obtidas por observação interna ajudam, 

em conjunto com as informações dos sistemas internos e de inteligência de marketing, na 

identificação da causa raiz. No momento de gestão da crise, as informações de pesquisa 

passam a ser mais utilizadas. Muitas pesquisas novas são contratadas neste momento para 
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entendimento do comportamento do consumidor após as mudanças de percepção geradas 

pela crise. Essas informações serão utilizadas principalmente na fase de recuperação, na 

definição do plano de marketing pós-crise. A Figura 20 ilustra os momentos de maior 

utilização das informações de cada subsistema.  

  

Figura 21 – Principal momento de utilização da informação de cada subsistema 

 

Fonte: Do autor. 

 

Como apresentado na análise qualitativa de conteúdo, a liderança do processo de crise 

também parece influenciar na velocidade e na forma pela qual é estabelecida a 

comunicação com o consumidor e públicos de interesse. Nos casos em que a liderança é 

feita pelo Jurídico, a empresa assume uma postura mais burocrática e defensiva. No caso 

de liderança pelas áreas responsáveis pelos consumidores, as decisões tendem a ser mais 

ágeis. A área de marketing tenderia a demonstrar maior preocupação com a construção 

da marca no longo prazo e a coerência das manifestações da marca com seu projeto 

(SEMPRINI, 2010). A área de Comunicação Corporativa e Relações Públicas se 

preocuparia com a reputação da corporação na totalidade de públicos de interesse (SILVA 

NETO, 2010). Segundo a entrevistada Márcia, quando os assuntos passam da esfera 

marca e começam a ameaçar a reputação corporativa, o assunto vira uma preocupação de 
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Comunicação Corporativa. Para ela, a liderança do Jurídico na empresa investe muito 

tempo no alinhamento de declarações e isso é mais prejudicial que uma eventual 

declaração mal-alinhada: “[...] nem sempre o que o (departamento) Legal decide é o 

melhor para a comunicação. E aí você perde um tempo [...] com o advento das mídias 

sociais, a tua crise está instauradíssima e aí você parte para a reação, e não mais para a 

ação”. Para Evandro, a posição do Jurídico tende a mudar, de liderança para suporte no 

processo, nas empresas que se preparam para a nova dinâmica informacional no mercado. 

Segundo sua experiência, nos casos em que as respostas aos consumidores saíram 

diretamente do departamento Jurídico sem crítica das áreas de comunicação, o mal-estar 

com o consumidor somente aumentou: “[...] o que eu digo é que em todos os casos onde 

o (departamento) Jurídico chegou antes [...] foi péssimo”. 

Além do tempo, o empowerment do consumidor (KLIATCHKO, 2008; VERDINO, 

2010) muda a forma pela qual as crises de marca evoluem. Muitas empresas ainda 

trabalham com os procedimentos de crise escritos, baseados na realidade da comunicação 

unilateral (Márcia), como quando o controle da informação estava nas mãos das empresas 

e dos meios tradicionais de comunicação. A crise tradicional era um tema da área de 

comunicação corporativa, pelo contato com a imprensa, e do jurídico. Com a mudança 

do poder de geração da informação, as áreas mais preparadas para o processo de 

comunicação da crise passaram a ser as áreas voltadas para a comunicação e a marca, 

representadas pelo Marketing, SAC ou Comunicação Corporativa (Evandro).  

A importância da postura da corporação, entre a negação e o superesforço, diante da 

acusação contra a marca continua de grande importância (DAWAR; PILLUTLA, 2000; 

SIOMKOS; KURZBARD, 1994), mas a velocidade e o tom da comunicação também 

ganham importância na atualidade. A diferença do tom na comunicação com públicos de 

interesse pode ser explicada por valores, importantes na pós-modernidade 

(LIPOVETSKY, 2004; SEMPRINI, 2010) e traduzidos para crise por Dean (2004), como 

transparência, justeza e compaixão. Os casos descritos pelas gestoras Beatriz e Nádia 

reforçam esse ponto. Uma falha de produto aparentemente não afetou a imagem da marca 

em razão do tom franco e direto da comunicação, cuja real intenção de se desculpar e 

compensar os afetados pelo problema. No outro caso, o entendimento do perfil do 

consumidor e a adequação do discurso ao seu perfil, o comprometimento com o 

acompanhamento do caso, o cumprimento das promessas e a pessoalidade no atendimento 

também geraram casos de reversão dos detratores em defensores da marca.  
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4.3.3 Potencial  

 

Em 1979 John D. Little escreveu que uma das barreiras para a adoção de um sistema  de 

suporte à decisão de marketing informatizado residia na falta de profissionais com 

conhecimento para tal (LITTLE, 1979), situação semelhante ao que estamos passando 

neste  momento, em que a solução tecnológica aparentemente evoluiu mais rápido que o 

conhecimento dos gestores sobre a aplicação da tecnologia disponível (CHEN; STOREY, 

2012; MANYIKA et al., 2011). Segundo os relatos dos gestores de crises, e de 

especialistas em tecnologia e gestão de imagem, a falta de proximidade do C-Level (alta 

direção) com as novas tecnologias levaria a não priorização de investimentos em sistemas 

de monitoramento de redes sociais e em sistemas analíticos. O desconforto em trabalhar 

com novas ferramentas e indicadores, somado à cobrança de resultados financeiros de 

curto prazo, também afastariam alguns gestores da adoção das tecnologias já disponíveis. 

Segundo os entrevistados, as empresas que adotaram maior uso de tecnologias de 

informação enxergaram primeiro a necessidade de aproximação do mercado, assumiram 

a necessidade de mudar a forma com que se realiza trabalho e os riscos implícitos e uma 

mudança, para somente então pensar em tecnologia.     

 

A melhoria da identificação e prevenção de crises também independe da informatização 

da informação. Ela pode começar com o trabalho de identificação de todos os pontos de 

fragilidade da empresa e avaliação da probabilidade de que uma falha ocorra e do 

dimensionamento do impacto desta falha. A construção dessa matriz de risco 

(probabilidade x impacto no negócio) ajuda na identificação das fragilidades prioritárias 

para a construção de procedimentos que evitem que as crises ocorram, planos de 

contingência caso os procedimentos falhem e indicadores para monitoramento 

(entrevistada Márcia). Os processos devem ser redesenhados e o plano de prevenção 

desenhado, partindo-se do entendimento dos riscos, mas os novos processos e planos não 

são suficientes sem uma mudança cultural na corporação.  

 

Mesmo sendo um evento novo, o monitoramento de declarações de consumidores em 

redes sociais já está evoluindo. Em seu início, no final da década de 2000, seu uso era 
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mais passivo, limitado à observação do consumidor. Com a evolução das ferramentas, o 

que era encarado apenas como uma ferramenta de monitoramento passou ser um canal de 

diálogo e relacionamento, mudando de buzz monitoring para social CRM. Toda essa 

informação tornou-se disponível para monitoramento a partir de sua comercialização por 

parte das novas empresas de tecnologia detentoras das redes sociais (NUNAN; 

DOMENICO, 2013). A evolução na forma de comunicação entre empresas e públicos de 

interesse, e principalmente entre pares (SEMPRINI, 2010; VERDINO, 2010; 

VITORINO, 2013), alterou radicalmente o tempo de resposta necessário para garantir a 

liderança do processo de comunicação em crises, e a demora em responder passou a ser 

encarada como omissão.  

 

Com a evolução dos sistemas de business inteligence & analytics de 2.0 para 3.0 (CHEN; 

STOREY, 2012) haverá maior integração sistêmica e velocidade na análise da 

informação, contudo, sua aplicação em gestão de crise, com a criação de scores e seus 

usos em sistemas preditivos (SOAT, 2013; VITORINO, 2013), dependerá em grande 

parte de maior conhecimento e aceitação pelos gestores de crise. Algumas empresas, 

como mencionado por Nádia e Evandro, já começam a fazer uso da integração de bancos 

de dados de redes sociais com seus bancos internos, gerando uma base que possibilite 

criar agrupamentos de consumidores de acordo com seus perfis e uma customização em 

massa para repostas aos consumidores.  

No caso da crise de marca, o agrupamento de consumidores de acordo com seus perfis 

possibilitará a identificação dos detratores e a aproximação do grupo mesmo antes de uma 

crise (SOAT, 2013; VITORINO, 2013). Segundo Márcia, uma experiência como essa 

começou a ser realizada com uma marca líder em seu segmento e alvo de muitas críticas 

por formadores de opinião. A aproximação dos detratores e o estabelecimento de um 

canal de comunicação com a marca amenizaram o tom das críticas. Mais do que isso, 

quando a marca enfrentou uma crise decorrente de um suposto problema de qualidade, 

grupos de detratores consultaram a marca para ouvir sua versão antes de fazer críticas nas 

redes sociais.  

Considerando-se os principais pontos de contato das marcas na pós-modernidade e a 

importância de todas as suas manifestações, vindas de diferentes comunicadores 

(KLIATCHKO, 2008; LIPOVETSKY, 2004; SEMPRINI, 2010), funcionários e famílias 
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de funcionários ainda representam polos produtores de conteúdo de marca pouco 

considerados. Segundo Rosa (2001), as famílias de envolvidos em crises também sofrem 

com a crise não só pelo distanciamento do parente, mas também em razão de frequentes 

questionamentos em seus círculos sociais. A preocupação demonstrada pelos gestores de 

crise aparentemente foi muito mais no sentido de cercear o acesso à informação que em 

estabelecer um canal de comunicação e dar esclarecimentos sobre a crise, gerando mais 

um foco de ressonância da marca (KELLER; MACHADO, 2006).  
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5 Conclusões e Considerações Finais 

 

Nesta parte final do trabalho serão apresentadas as principais conclusões e as 

considerações finais do estudo, envolvendo a apresentação das limitações do estudo, 

sugestão de novos estudos e a consolidação dos aprendizados sobre o uso de informação 

em crises de marca.  

 

5.1 Conclusões da Dissertação 

Este estudo apresentou como objetivo verificar como gestores fazem uso das informações 

provenientes de big data na gestão de crises de marca. Para responder à pergunta de 

pesquisa proposta e atingir seu objetivo, este estudo incluiu investigação do referencial 

teórico sobre marca, big data e gestão de crise, bem como a realização de entrevistas em 

profundidade com executivos com experiência em gestão de crise.  

A investigação do referencial teórico possibilitou a formação da base de conhecimento 

sobre marca, big data e gestão de crise. Se por um lado as crises de marca se tornam mais 

frequentes e as marcas mais sensíveis a manifestações de usuários geradores de conteúdo, 

por outro, o aumento do volume de informações provenientes de diferentes fontes, 

formatos, e maior velocidade possibilitam: (i) um trabalho preventivo para reduzir a 

ocorrência das crises ou possibilitar sua mais rápida identificação;  (ii) uma gestão de 

crise mais eficiente a partir de melhor uso das informações disponíveis e; (iii) a confecção 

de planos de recuperação mais assertivos com base na análise das alterações do mercado.  

As entrevistas com seis gestores com experiência em crise e dois especialistas 

possibilitaram verificar uma grande diferença no uso das informações de big data na 

gestão de crises de marca, nas diferentes etapas da crise identificadas no referencial 

teórico: identificação e prevenção, gestão da crise, recuperação e melhorias e 

aprendizados. 

 

5.1.1 O uso de informação para identificação e prevenção de crises de marca 

 

Considerando as dinâmicas das três dimensões do big data (ZIKOPOULOS; EATON, 

2012) e as realidades encontradas nas seis entrevistas, podemos posicionar os gestores 
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em diferentes grupos quanto ao uso das informações de big data no momento de 

prevenção e identificação de crises de marca.  

Num primeiro grupo estão posicionados os gestores que tomam decisões com base na 

experiência (feeling) e não buscam ativamente informações para o processo decisório. No 

momento de prevenção e identificação da crise eles dão pouca importância ao 

monitoramento de marca e consumidores e raramente relacionam informações de 

diferentes fontes. Pode-se dizer que este grupo ainda não faz uso de informações de big 

data. 

 No outro extremo estão os gestores que buscam ativamente informações para identificar 

o potencial aparecimento de uma crise a agir com o objetivo de evitar que a ela ocorra. 

Eles usam seus recursos para monitorar os consumidores, clientes, imprensa e formadores 

de opinião e fornecedores (prestadores de serviço). A informação de diferentes sistemas 

é tratada e analisada em conjunto, mesmo que este tratamento e análise ainda não seja 

automatizado. Pode-se dizer que este grupo está começando a fazer uso de informações 

de big data para identificação e prevenção de crises de marca. O grupo trabalha de 

maneira mais preventiva e consegue, de certa forma, atuar nos estágios iniciais de uma 

crise em potencial de forma precisa e assertiva, minimizando a chance de seu crescimento.  

No meio deste continuum estão os gestores que já reconhecem a necessidade de 

informação confiável e integrada, mas ainda não trabalham com integração de informação 

de diferentes origens, ou não monitoram suas marcas preventivamente, ou não acessam 

os consumidores de forma mais ativa (SAC 2.0).  Este grupo consegue identificar a crise 

em seus estágios iniciais, mas não a tempo de evitar seu aparecimento (Figura 22).  
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Figura 22 - Continuum do uso da informação de big data na identificação e 

prevenção de crises de marca 

 

Fonte: Do autor. 

 

Existe hoje tecnologia disponível para melhorar o monitoramento, identificação e 

prevenção de crises de marca. A barreira não é mais tecnológica, e sim humana. Com 

base na pesquisa empírica, é possível identificar duas dimensões que influenciam na 

reação frente às crises, a primeira relacionada à posse da informação (ter informação) e a 

segunda a seu uso (ter atitude). Os cruzamentos destas duas dimensões definiriam quatro 

perfis de gestores de crise de marca: o sapo fervido, é o lobo, a águia e o avestruz (Figura 

23).  

Figura 23 – Perfil do gestor quanto à posse de informação e atitude 

 

Fonte: Do autor. 
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O “sapo fervido” representa o gestor que não valoriza a informação e não tem atitude 

diante das poucas evidências; é uma alusão ao sapo que quando colocado em uma panela 

de água fria, não salta quando a água ferve e morre cozido sem perceber a alteração da 

temperatura. O “é o lobo” representa o gestor que tenta alertar a corporação dos riscos de 

uma crise, mas tem baixa credibilidade pela falta de informação; faz alusão à fábula do 

pastor que perdera a credibilidade entre os habitantes de sua vila por afirmar sempre que 

o rebanho estava sendo atacado por um lobo. O “avestruz” representa o gestor que, 

mesmo de posse da informação, prefere ignorar a iminência da crise, como no caso 

relatado pela gestora Beatriz; faz referência ao avestruz, que enfia a cabeça na terra para 

não ter contato visual com a ameaça. A “águia” representa o gestor que busca ativamente 

informações, as analisa e toma decisões preventivas para evitar crises ou controlar seus 

efeitos antes que elas cresçam, como nos casos relatados pelas gestoras Nádia e Naomi.  

 

5.1.2 O uso de informação para gestão de crises de marca 

 

Durante a crise, os gestores procuram monitorar e analisar uma quantidade maior de 

informação do que em condições normais. Para isso, lançam mão de uma estrutura 

provisória diferente da tradicional (o comitê de crise). Neste momento, informações de 

diferentes fontes e formatos passam a ser monitoradas, observando-se o histórico dos 

sistemas internos e a  informação fresca capturada em tempo real. Organizações que 

ignoravam as redes sociais passam a observá-las de forma mais ou menos ativa. 

Informações são coletadas dos sistemas internos e dos sistemas de inteligência e pesquisa. 

Informações coletadas são analisadas e decisões são tomadas. Mesmo treinados, os 

executivos não se sentem preparados para esta experiência. Dessa forma, podemos dizer 

que os gestores entrevistados fazem uso de informações de big data no momento da 

gestão da crise de marca. A definição de Manyiaka et al. (2011, p. 1) considera big data 

como “o grupo de dados de qual o tamanho está além da habilidade de captura, 

armazenagem e análise de um típico software de banco de dados”. Segundos os gestores, 

as organizações não possuíam softwares de banco de dados preparados para gerir 

automaticamente as informações monitoradas durante a crise. 

A busca de informações não estruturadas vindas de inteligência aparentemente aumenta 

em momentos de crise. Além das informações advindas da inteligência de marketing 
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(ROUACH; SANTI, 2001), ainda foi destacada a necessidade de investigação de 

informações internas não estruturadas. A existência de informações internas relevantes 

para além dos sistemas estruturados das organizações sugere uma oportunidade de 

monitoramento de uma inteligência interna (ou inteligência corporativa), como forma de 

obtenção de informações relevantes para a identificação da causa raiz de crises que 

ocorram ao serem burlados os processos internos.  

A alternância dos eixos de monitoramento das redes sociais de marca para indivíduos 

possibilita um profundo conhecimento dos consumidores e públicos de interesse, e sua 

classificação de acordo com seu comportamento observado e seu grau de influência, indo 

ao encontro das teorias de Vitorino (2013) sobre o uso de big data em comunicação e de 

Soat (2013) sobre a atribuição de scores para a formação de grupos.  

Aparentemente, existe uma relação entre a liderança do comitê de crise e a postura da 

organização diante da crise. Nos casos em que o Jurídico lidera a crise, a postura da 

empresa pareceu mais defensiva. Quanto mais perto do consumidor estava da liderança, 

mais próxima das áreas de negócio, mais ativa e rápida. Tamanho da empresa e 

necessidade de reporte à matriz também parecem influenciar na velocidade de resposta. 

A cultura da organização também parece afetar a forma como o comitê trabalha. 

Empresas mais burocráticas e hierarquizadas tendem a ser mais lentas que empresas que 

valorizam o ownership e o empreendedorismo interno. Quanto mais transparente e 

próxima a empresa, mais os consumidores ficariam dispostos a perdoar a marca.  

A aplicação do conceito de comunicação integrada de marketing fica evidente na gestão 

de crise (CRESCITELLI; SHIMP, 2012; IKEDA; CRESCITELLI, 2002). A mesma 

mensagem é passada de forma coordenada para diferentes públicos de interesse, com uso 

de diferentes elementos de comunicação e por meio de diferentes mídias. O espírito de 

coordenação também fica evidente, sendo esta uma das funções do comitê de crise. O 

objetivo do plano de comunicação integrada de marketing é promover o brand equity e 

afetar o comportamento dos diferentes públicos de interesse (CRESCITELLI; SHIMP, 

2012, p. 21), assim como ocorre em um momento de crise, em que se busca minimizar os 

efeitos negativos no brand equity, controlar o entendimento e minimizar as rejeições à 

marca. A liderança do processo de comunicação é fundamental para o reconhecimento da 

marca (e da organização) como principal gerador de conteúdo sobre a crise. As marcas 

não teriam mais o controle de toda a comunicação de marca gerada (KLIATCHKO, 2008; 

VERDINO, 2010), assumindo então o papel de influenciadoras da comunicação de 



120 
 

diferentes interlocutores. Considerando-se a comunicação com consumidores, diferentes 

elementos de comunicação possuem maior o menor controle por parte da marca. O 

continuum ilustrado na Figura 24 se propõem a estimular a discussão sobre o diferente 

nível de controle das marcas nas peças de comunicação durante uma crise de marca. 

 

Figura 24 – Controle dos elementos de comunicação com o consumidor durante uma crise 

 

Fonte: Do autor, com base em análise das características dos elementos de comunicação (CRESCITELLI: 

SHIMP, 2012) e das informações do relatório de pesquisa. 

 

5.1.3 O uso de informação para recuperação pós crises de marca 

 

Se no momento da crise todas as empresas buscaram informações adicionais para gerir a 

crise e minimizar seus impactos negativos nos negócios, no pós-crise podemos observar 

uma mudança nesse comportamento, com a redução da sensibilização para a importância 

da informação para a tomada de decisão. Enquanto a sensibilização em algumas empresas 

dura até o retorno da operação à normalidade, em outras ela se mantém até que seja 

entendido que a marca não está mais em risco. Dessa forma, podemos dizer que os 

gestores de crise tendem a usar menos as informações de big data a para tomada de 

decisão fora dos momentos de crise, em relação ao uso que fazem durante a gestão de 

crise.  
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Considerando-se o processo de planejamento de marketing (CAMPOMAR; IKEDA, 

2012; CAMPOMAR, 1983), podemos dizer que, enquanto algumas empresas refazem 

seus planos de marketing por entenderem que ocorreram importantes alterações no 

ambiente de negócio, outras fazem apenas alguns ajustes em seus programas de ação, e 

outras não consideram a necessidade de ajustes em seus planos e programas.  

 

5.1.4 Melhorias e aprendizados no uso da informação pós-crise de marca 

 

No geral, o nível de atenção e valorização da informação e de processos aumenta com a 

crise de marca, mas, mesmo após passar por uma crise, algumas organizações não se 

sentem sensibilizadas com o risco de uma crise e parecem ignorar como o bom uso de um 

sistema de informação, somado a uma atitude ativa diante da informação, pode fazer a 

diferença na identificação e prevenção de novas crises (Figura 25).  

 

Figura 25 – Mudança de atitude após uma crise de marca 

 

Fonte: Do autor. 
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Dessa forma, podemos dizer que a experiência com crise de marca aumenta a 

sensibilidade dos gestores ao valor do uso das informações de big data na gestão de crise, 

mas pode não ser suficiente para mobilizá-los para sua utilização como ferramenta de 

identificação e prevenção.  

Os gestores de crise poderiam ainda ser classificados quanto ao seu nível de conhecimento 

do potencial, valorização e aplicação das informações de big data na gestão de crise 

(dimensão “postura”) e também quanto à sua postura nos contatos e comunicações 

(dimensão “foco”). Estas duas dimensões definem quatro quadrantes principais sobre a 

postura dos gestores na gestão de crises (Figura 26). Contudo, não existem evidências da 

existência de relação entre agressividade no monitoramento de informações sobre a 

concorrência (ROUACH; SANTI, 2001) e monitoramento preventivo de crise.  

 

Figura 26 – Postura dos gestores na gestão de crise 

 

Fonte: Do autor 

 

As dimensões definidas pela valorização da informação tendem a reconhecer os indícios 

de uma crise antes que se torne pública, possibilitando assim a ação preventiva ou 

corretiva rapidamente. A falta de valorização da informação colocaria as empresas em 

uma posição reativa, uma vez que tomariam contato com a crise apenas quando já seria 

tarde para evitar sua propagação. As dimensões definidas pelo foco no consumidor 

possuem uma visão maior de marca, de construção do brand equity e de valorização do 
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marketing de relacionamento, oferecendo uma comunicação mais dialógica, 

desburocratizada e verdadeira. O foco está na resolução do problema com uma postura 

transparente e ética de compensação legitima dos danos causados a consumidores, com 

compaixão e  justeza (DEAN, 2004; LIPOVETSKY, 2004).  

 

5.2 Considerações Finais 

 

De forma a contribuir para a ampliação do conhecimento no campo da administração de 

marketing, mais especificamente na área de gestão de crise de marca, este estudo 

apresentou os cruzamentos de três diferentes áreas do conhecimento (marca, sistemas de 

informações e gestão de crise) para estruturar o conhecimento, obtido por  meio de 

pesquisa empírica, sobre o uso das informações de big data na gestão da crise de marca.  

 

5.2.1 Limitações da Pesquisa 

 

A primeira limitação da pesquisa se refere ao procedimento metodológico adotado -  

exploratório - que não permite generalizações dos resultados. De forma rigorosa, os 

achados da pesquisa empírica são restritos às experiências dos gestores entrevistados, mas 

servem de forma de ampliação de conhecimento e de ponto de partida para próximos 

estudos.  

Uma segunda limitação decorrente do procedimento de coleta (entrevista em 

profundidade) e análise (análise global e análise qualitativa de conteúdo) é o viés do 

entrevistador. Nas entrevistas em profundidade com roteiro semiestruturado, parte da 

análise já se inicia durante o procedimento de coleta, norteando a continuidade da 

entrevista. O uso do roteiro semiestruturado, com categorias definidas a priori a partir do 

referencial teórico, e a definição do protocolo de pesquisa buscam reduzir o viés do 

entrevistador, mas não são suficientes para eliminá-lo.  

A terceira limitação do estudo também decorre da adoção de entrevistas em profundidade 

- o viés do entrevistado. O conhecimento obtido não é decorrente da observação do 

fenômeno, mas da narração do fenômeno por um observador (entrevistado).    
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5.2.2 Resumo dos aprendizados 

 

Os principais aprendizados obtidos pela análise do referencial teórico e da pesquisa 

empírica foram consolidados em dezessete tópicos, que serão apresentados de acordo com 

o momento da crise. Esses aprendizados podem inspirar novos estudos sobre o uso das 

informações para gestão da crise de marca, além de servir de checklist para estudantes e 

profissionais de Administração e Comunicação interessados no tema.  

 

5.2.2.1 Prevenção e identificação da crise 

 

1 - A análise integrada das informações provenientes do histórico de relatórios de 

produção e qualidade, relatório de qualidade de parceiros (fornecedores e 

clientes), relatórios de consumidores (SAC e SAC 2.0) e formadores de opinião 

(clipping), além de informações de inteligência de mercado, possibilita a 

identificação de desvios que isoladamente poderiam não fazer sentido. Essa 

identificação com base em sinais fracos possibilita a identificação de problemas 

em estágios iniciais.  

 

2 - Um bom sistema de identificação das causas raiz, baseado em informações 

internas e de inteligência de mercado e na observação interna, aliado a um bom 

sistema de rastreamento de produto possibilita que as organizações ajam de forma 

mais cirúrgica para a resolução de eventuais problemas de produto localmente, 

com alta eficiência e baixa visibilidade.  

 

3 – Sistemas de governança e prestação de conta (accountability) dos executivos-

chave da organização, bem como de seus representantes e porta-vozes, poderiam 

minimizar o aparecimento de crises ligadas a fraude e má conduta, ou, ao menos, 
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identificar responsáveis e rastrear eventos em sistema para prestação de contas. 

Não só os procedimentos e políticas devem existir, como também mecanismos 

que garantam controle. 

 

4 – O brand equity e a reputação corporativa afetam diretamente a percepção de 

uma crise. O monitoramento contínuo da saúde de marca, incluindo a 

produtividade de marketing, possibilitaria a identificação e correção de problemas 

de marca.    

 

5.2.2.2 Gestão da Crise 

 

5 – Um sistema de informação de marketing que integre as informações de ERP, 

das redes sociais e de pesquisas, e com abertura para recebimento de informações 

de inteligência (internas e externas), pode fornecer informações de forma mais 

rápida e com maior credibilidade, qualificando a organização para a liderança 

informal do processo de comunicação da crise à imprensa, órgãos regulatórios, 

formadores de opinião e consumidores.  

 

6 – A análise do comportamento das manifestações dos diferentes públicos de 

interesse em redes sociais permite a formação de agrupamentos por 

comportamento, possibilitando o direcionamento de respostas personalizadas da 

forma mais adequada quanto a conteúdo, tom e forma. O relacionamento com 

grupos de detratores em períodos sem crise pode aproximar esses detratores da 

marca e minimizar sua atuação negativa em períodos de crise.    

 

7 – O estudo do comportamento com diferentes públicos de interesse em outras 

crises (por meio do banco de parceiros e consultorias) pode fornecer informações 

relevantes para a definição de cenários e simulações. A análise das manifestações 

sobre a marca e a organização envolvida no recall dariam indicações sobre as 

alterações da saúde de marca.  
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8 – O conhecimento e o aprendizado sobre crise podem ser internamente 

transferido tanto pela organização como com a contratação de especialistas 

(agências e consultorias). Contudo, é necessário criar contexto e preocupação com 

a gestão do conhecimento para que os executivos realmente recebam as 

informações sobre a experiências de outros e as transformem em aprendizados.  

 

9 – Um sistema de informação robusto poderia melhorar a qualidade do serviço 

de Vendas, ao facilitar a retirada do produto com problema, em caso de recall, 

tanto por meio de sua rastreabilidade quanto pelo fornecimento de informações 

sobre procedimentos a serem compartilhados com clientes. 

 

5.2.2.3 Recuperação 

 

10 – Informações sobre estoques nos clientes e potencial de vendas por região 

após a crise tornariam o plano de restabelecimento da distribuição mais objetivo. 

 

11 - Um sistema de informação de marketing integrado ao macroambiente e aos 

principais clientes (inteligência) e consumidores (pesquisa) fornece importantes 

insumos para a definição do plano de recuperação.  

 

12 – A observação do comportamento digital de consumidores possibilita a 

formação de agrupamentos (clusters) para o direcionamento de programas de 

comunicação específicos, de forma a maximizar o efeito da comunicação e 

minimizar a dispersão da mensagem. Mesmo com captação de informação online, 

a resposta a consumidores deve combinar ferramentas online e off-line, de acordo 

com a necessidade de personalização e pessoalidade na comunicação. 
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5.2.2.4 Melhorias e Aprendizados 

 

13 – Ter informação não é suficiente para conseguir prevenir e gerenciar uma crise 

de marca, é necessária atitude da liderança. A comunicação deve levar em 

consideração o foco nos stakeholders e não somente em seu público interno, na 

minimização das perdas de curto prazo.  

 

14 – A capacidade tecnológica disponível para gerenciamento de informação é 

hoje superior ao conhecimento dos gestores de marca. Poucos gestores exploram 

o potencial dos recursos disponíveis, por falta de conhecimento ou 

reconhecimento da necessidade. 

 

15 - Um bom sistema de informação apenas fornece a melhor informação para a 

tomada de decisão. Sem decisão, a informação não tem valor. A capacidade de 

decisão do gestor e da corporação influencia diretamente no sucesso da gestão da 

crise.  

 

16 – As marcas como ativo podem pertencer às empresas, mas a criação do brand 

equity depende de todos os públicos de interesse. Os gestores de marca podem 

agir como os principais influenciadores para a promoção do brand equity, mas, 

para que sejam ouvidos, precisam ser aceitos pelos públicos de interesse. Isso fica 

ainda mais evidente na gestão de crises de marca.  

 

17 – O fechamento de uma crise bem gerenciada deve incluir a consolidação dos 

aprendizados e a revisão dos processos, para minimização de crises futuras pelas 

mesmas causas. 

 

 

 



128 
 

5.2.3 Sugestão para futuras pesquisas 

 

Este estudo focou o uso atual das informações de big data na gestão de crise de marca, 

mas durante sua análise alguns fatores que podem influenciar no comportamento dos 

gestores em crises foram evidenciados, como (i) magnitude da crise em função de sua 

amplitude e risco percebido, (ii) familiaridade dos gestores e C-level com novas 

tecnologias de informação e (iii) postura e autonomia da liderança do comitê de crise. 

Novos estudos poderiam investigar a influência destes fatores na gestão de crise.  

 

Uma possibilidade de pesquisa que emerge a partir deste estudo se refere à investigação 

dos fatores que levam gestores a assumir posturas mais agressivas no monitoramento 

preventivo de suas marcas. Poderiam ser incluídos nessa investigação o histórico e a 

cultura do gestor, o histórico e a cultura da empresa, a intensidade da competição, 

características específicas do setor e outros fatores a serem investigados.  

 

Outra possibilidade emerge do deslocamento do ponto de vista dentro da cadeia, ainda 

dentro do paradigma de Marketing, partindo para a investigação do comportamento de 

consumidores, compradores e concorrentes em momentos de crise de marca.   

 

Por fim, pesquisas em profundidade com especialistas em gestão de crise e sistemas de 

informações poderiam fornecer um interessante panorama sobre o uso potencial das 

informações de big data na gestão de crise de marca.   
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APÊNDICE 3 - Protocolo da Pesquisa Empírica 
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Apêndice 1 

Roteiro de pesquisa para Gestores de Crise 

 

Nome do entrevistado:  

Cargo / Função:   

Há quanto tempo se envolveu com crise de marca:  

 

 

Introdução ao tema crise 

 

1- Você já trabalhou em uma crise de marca decorrente de falha de produto? 

 

2- Como a organização estava preparada para um caso de crise? Existia algum 

procedimento já definido? Como era este procedimento? 

 

a. Quem foi envolvido?  

b. Quem liderou o processo? (comitê de  crise) 

 

Prevenção e detecção da crise:  

 

3- Quais as informações internas e externas monitoradas pela empresa para a 

prevenção de crises?  

a. Quem é responsável pelo monitoramento e como é feito? 

b. É feito algum monitoramento das informações de redes sociais? Como é 

feito?  

c. As informações de clientes (varejistas) são transmitidas para a empresa? 

Como?  

d. Existe alguma conexão com os sistemas de qualidade de fornecedores? 

 

4- Existe algum sistema que permita a rastreabilidade do produto após sua 

distribuição? 

 

5- Considerando que uma crise poderia ser iniciada por declarações de 

consumidores (através de SAC, redes sociais ou conversa com varejistas ou 

representantes da empresa), como a empresa ficaria sabendo do início da crise? 

Como esta informação seria capturada? 

 

6- Quais informações cuja verificação você julga importante nos momentos iniciais 

de uma crise?  
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- Controles Internos / Procedimentos Internos 

 

- Consumidores 

 

- Clientes 

 

- Fornecedores 

 

- Concorrência 

 

- Imprensa e Formadores de Opinião 

 

- Agências Reguladoras 

 

-  Fontes informais 

 

- Mais alguma relevante?  

 

 

Como as informações foram verificadas? Como a empresa identificou a causa 

raiz?  

 

 

7- Considerando-se que crises podem ser causadas por aprovações indevidas, existe 

algum sistema de limite / bloqueio de aprovações, deixando-as apenas para os 

aprovadores designados?  

a. Existe rastreabilidade de aprovações?  

b. Como é feito? 

 

 

8- Existem regras de atribuição de responsabilidade claras? Existe algum sistema 

que faça o monitoramento e registro?  

 

 

9- É feito algum monitoramento de saúde de marca? E da marca corporativa? 

Como ele é feito?  

a. Principais Indicadores 

b. Peridiocidade 

c. Ferramenta 

 

 

 

Gestão da Crise 
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10- Como o uso da informação ajudou na gestão da crise? Como as informações 

foram obtidas e como foram utilizadas?  

 

- Controles Internos / Procedimentos Internos 

 

- Consumidores 

 

- Clientes 

 

- Fornecedores 

 

- Concorrência 

 

- Imprensa e Formadores de Opinião 

 

- Agências Reguladoras 

 

- Informações Internas Informais 

 

- Mais alguma relevante?  

 

11- Foi realizado algum acompanhamento do comportamento dos consumidores em 

redes sociais? Como isso foi feito? O que foi feito com essa informação? Como? 

 

 

12- A empresa buscou apoio de parceiros para a gestão da crise? Consultorias 

especializadas? Qual foi o serviço prestado? Que tipo de informação foi 

agregado pelo parceiro?  

 

 

13- Como foi feito o processo de recolhimento do produto do varejo (clientes e 

consumidores)? Algum sistema de apoio foi usado?  
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Recuperação da Crise 

 

14- No momento de retorno à comercialização, algum sistema de apoio a vendas 

(S&OP – vendas e operações) foi utilizado? Como? Quais as informações 

disponíveis? 

 

15- Quanto à elaboração do plano de recuperação pós-crise, quais informações 

relevantes foram consideradas? Como elas foram obtidas?  

 

- análise do ambiente externo da empresa (cenários favoráveis e 

desfavoráveis) 

 

- análise dos pontos fortes e fracos da empresa 

 

- definição dos objetivos de marketing pós-crise 

 

- estudo do segmento-alvo e do público-alvo 

 

- revisão da estrutura de  marketing 

 

- revisão do sistema de informações de marketing/pesquisa 

 

- revisão do posicionamento 

 

- definição do plano de marketing envolvendo 

 - produto 

 - distribuição 

 - preço 

 - promoção 

 

16- Foi realizado algum monitoramento das manifestações de consumidores em 

redes sociais? Como ele foi feito? O que foi feito com essa informação?  
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Encerramento 

 

17– Você acha que, de alguma forma, o sistema de informação da empresa poderia estar 

melhor estruturado para prover as informações de forma mais integrada, rápida, 

confiável e analisada? Como? 

 

18 – Considerando-se o conceito de Big Data, como as informações de Big Data são 

tratadas pelas empresas?  

 

19 – Na sua opinião, como as informações de Big Data poderiam ajudar no processo de 

gestão da crise de marca? Detecção da crise/gestão da crise/recuperação 

 

20-  E se toda a informação estivesse disponível e integrada, de que forma um melhor 

uso dela poderia ajudar a evitar uma crise de marca?  

 

21-  Mais alguma informação relevante que você gostaria de fornecer à pesquisa? 
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Apêndice 2 – Carta-convite Pesquisa de Campo – Gestores 

 

CARTA-CONVITE DE PESQUISA DE CAMPO 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE 

 

São Paulo, ____de _______________de 2014 

Ao Sr. ___________________________ 

  

Venho por meio desta convidá-lo para participar de um estudo exploratório realizado na 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-

USP).  

O objetivo de tal estudo é identificar o potencial uso das informações de big data na 

gestão de crise de marca. O estudo estará baseado em pesquisas sobre as teorias já escritas sobre 

o tema e em uma pesquisa empírica feita por meio de entrevistas com gestores de marketing e 

gestores de marketing intelligence (sistemas de informações de marketing, inteligência de 

marketing, pesquisas). O estudo vem sendo conduzido por Alexandre Borba Salvador, aluno de 

mestrado e pesquisador na área de gestão de crise, e os resultados da pesquisa servirão de base 

para a elaboração de sua dissertação de mestrado.  

Sua participação é de bastante relevância para a conclusão do estudo. O principal interesse 

do estudo está em sua visão como profissional de marketing e não no posicionamento da 

organização em que atua, que não será envolvida e citada neste trabalho. 

Uma vez aceito este convite, o mestrando conduzirá uma entrevista individual com tempo 

de duração estimado em 1 hora e 30 minutos. O trabalho está previsto para o mês de setembro e 

outubro de 2014.  

Após o término da dissertação do aluno, uma cópia do texto final lhe será entregue. Além 

disso, poderá ser oferecida uma apresentação gratuita para a organização em que você atua, como 

uma forma de agradecimento à sua participação.  

 

Grata desde já pela colaboração. 

Saudações acadêmicas, 

 

Profa. Dra. Ana Akemi Ikeda 

Professor Titular de Marketing 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade  

Universidade de São Paulo  
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Apêndice 3 

Protocolo da Pesquisa Empírica 

 

1. Visão geral do projeto de pesquisa 

 

A – Título 

O uso das informações de big data na gestão de crise de marca: um estudo exploratório.  

 

B – Objetivo do estudo 

Verificar como os gestores fazem uso das informações provenientes de big data na gestão 

de crise de marca.  

 

2. Procedimentos Metodológicos da Pesquisa de Campo 

 

A – Aspectos metodológicos 

Estudo exploratório quanto ao conceito da pesquisa (ONWUEGBUZIE; LEECH, 2005; 

SELLTIZ, 1974), empírico quanto à abordagem (MARTINS; THEÓPHILO, 2009), 

qualitativo quanto ao paradigma (FLICK, 2004; MARTINS; THEÓPHILO, 2009) e 

direto com uso de entrevistas em profundidade quanto à técnica e ao procedimento 

(FLICK, 2004; MALHOTRA, 2011; MARSHALL; ROSSMAN, 1995).  

 

Conceito Exploratória (ONWUEGBUZIE; LEECH, 2005; SELLTIZ, 1974) 

Abordagem Empírica (MARTINS; THEÓPHILO, 2009) 

Paradigma Qualitativa (MARTINS; THEÓPHILO, 2009) 

Técnica e 

Procedimento 

 

Direta com uso de entrevistas em profundidade (FLICK, 2004; MALHOTRA, 

2011; MARSHALL; ROSSMAN, 1995) 

Análise Análise global (FLICK, 2004) e análise qualitativa de conteúdo (FLICK, 2004; 

MAYRING, 2000, 2014) 

Fonte: Do autor. 

 

B – Unidade de análise 
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Gestores de crise de marca. 

 

C – Fontes de evidência 

Pesquisa qualitativa direta com uso de entrevistas em profundidade. 

 

D – Principal instrumento de coleta de dados  

Roteiro semiestruturado de pesquisa. 

 

3. Procedimentos Operacionais da Pesquisa de Campo 

 

A – Executores da pesquisa 

Pesquisador – Alexandre Borba Salvador 

Orientadora – Profa. Dra. Ana Akemi Ikeda 

 

B – Agendamento das Entrevistas 

Para esta pesquisa definiu-se que os gestores (gerentes e diretores) com experiência em 

gestão de crise de marca seriam o grupo de amostragem de casos. Foram consideradas 

válidas as experiências entre 2009 e o primeiro semestre de 2014 (início das entrevistas) 

com algum envolvimento de mídias sociais eletrônicas. 

Definido o grupo de amostragem de casos, os entrevistados foram identificados usando-

se a técnica da “bola de neve”. A partir da identificação dos casos de recall no site do 

Procon desde 2009, iniciou-se a busca de pontos de ligação por meio da rede de contatos 

do pesquisador usando-se a rede social LinkedIn. Também foram iniciados contatos 

durante palestras sobre gestão de crise e aulas de Marketing em cursos de MBA. Após 

um primeiro contato por e-mail ou telefone, a carta convite foi enviada e, a partir da 

resposta, positiva as entrevistas foram marcadas.   

 

C – Envio Carta-convite 

Apêndice 2 

 

D – Roteiro das Entrevistas 

Apêndice 1 
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E – Esquema Básico de Análise da Informação 

Para a análise deste trabalho foi realizada análise global (FLICK, 2004) e análise qualitativa de 

conteúdo (FLICK, 2004; MAYRING, 2000).  

 

Fonte: Do autor baseado em Flick (2004) e Mayring (2000) 

 

 

  

realização das análises  e conclusões

análise em conjunto do fechamento da análise global, análise de conteúdo qualitativa e referencial teórico

análise flutuante + assinalação de palavras-

chave ao longo da transcrição

aprimoramento desta estrutura marcando 

conceitos centrais

construção de tabela de conteúdos que inclui 

palavras-chave estruturadoras e o número da 

linha localizadora

resumo dos  textos e julgamento por sua  

inclusão ou exclusão da interpretação efetiva

seleção das palavras-chave para o texto 

inteiro e formulação das conclusões do 

trabalho com o material da seleção e 

informações de acordo com a amostragem 

teórica

 definição do material e seleção das 

entrevistas ou das partes relevantes na 

solução da questão de pesquisa

análise da situação da coleta de dados

caracterização formal do material, explicitanto 

a  forma de obtenção, documentação e 

edição

definição da direção para a análise e sobre o 

que se quer realmente interpretar

aprofundamento da análise a partir da 

pergunta de pesquisa e do referencial teórico 

(categorias definidas a priori )

definição da técnica analítica entre abreviação 

da análise de conteúdo, análise explicativa de 

conteúdo e análise estruturadora de conteúdo

definição das unidades analíticas

Análise Global Análise Qualitativa de Conteúdo
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Apêndice 4 

Histórico escolar e produção durante o período do mestrado.  

 

A. Disciplinas cursadas e conceitos 

Disciplina Conceito 

Marketing de Varejo e Serviços A 

Estratégia de Comunicação de Marketing A 

Metodologia de Pesquisa Aplicada à Administração A 

Monitoria Didática I A 

Análise, Planejamento, Controle e Gestão Simulada de Marketing  A 

Sistema de Informação de Marketing e Pesquisa de Marketing A 

Marketing Estratégico A 

Técnicas de Levantamento e Análise de Dados A 

Produtos e Marcas Globais (matrícula cruzada - ESPM) A 

 

B. Bolsas de Estudos  

 Bolsa estágio PAE / USP: segundo semestre de 2013 e 2014  

 Bolsista CAPES – 2014-2015 

 

C. Artigos publicados em revistas: 

    

 SALVADOR, A. B. ; IKEDA, A.A. . ALUNOS NO PAPEL DE PROTAGONISTAS: 

UM RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA. Inovcom (São Paulo), v. 6, p. 36-46, 2014.  

 

 SALVADOR, ALEXANDRE BORBA ; IKEDA, ANA AKEMI . Big Data Usage in 

the Marketing Information System. Journal of Data Analysis and Information 

Processing, v. 02, p. 77-85, 2014.  

 

 SALVADOR, A. B. ; CAMPOMAR, M. C. . Segmentação e Posicionamento: o 

ocoração do plano de marketing. Inovcom, v. 6, p. 41-50, 2014.  

 

D. Artigos aceitos para publicação (em 2015) 
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 SALVADOR, A. B. ; IKEDA, A.A. . Big data na gestão de crise de marca: um ensaio 

exploratório. RIMAR, 2015.  

  

 SALVADOR, A. B. ; IKEDA, A.A. ; CRESCITELLI, E. . O impacto de um recall na 

gestão de marca: um estudo exploratório. Revista de Gestão e Contabilidade da UFPI 

(GϵCont), 2015.  

 

E. Artigos apresentados em congressos: 

 

 BALAS 2015  

SALVADOR, A. B. ; IKEDA, A.A. ; CRESCITELLI, E. . Brand Crisis Management and its 

impact on brand image: a case study. 2015. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou 

palestra).  

 

 SEMEAD 2014 

SALVADOR, A. B.; IKEDA, A.A. ; CRESCITELLI, E. . Uso do Big Data para Gestão de 

Crise. 2014. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).  

 

 CONTECSI 2014 

SALVADOR, A. B. ; IKEDA, ANA AKEMI . O uso do big data no sistema de informação 

de marketing. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).  

 

 Congresso Administração ESPM 2014  

SALVADOR, A. B. ; STREHLAU, V.I. ; IKEDA, A.A. . Crise de marca global: o barulho 

daqui eco ali. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).  

 

 SEMEAD 2013  

SALVADOR, A. B. . Manifestações geradas por um caso de recall: análise e considerações. 

2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).  

*melhor trabalho do tema (Marketing Global e outros temas).  

 

F. Outros trabalhos 

 

 SALVADOR, A. B. . Estratégias de Marketing e Branding. 2015. (Desenvolvimento de 

material didático ou instrucional - Material didático para educação à distância - Ed. 

Saraiva).  
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 SALVADOR, A. B. . Novas Tecnologias em Marketing e Branding. 2015. 

(Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material didático para 

educação à distância - Ed. Saraiva).  

 

G. Grupo de discussão (coordenador) 

 

 LAB - Laboratórios de Aulas Boas (2014 – 2015) 

Descrição: Uma organização independente e sem fins lucrativos com o objetivo de 

desenvolver material didático e melhorar o nível das aulas ministradas pelos participantes. 

Encontros mensais, nas dependências da FEA-USP.  

https://www.facebook.com/pages/LAB/1411929752399992 

https://www.facebook.com/pages/LAB/1411929752399992

