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“Crises de imagem podem prejudicar marcas e 

empresas, quando baseadas em proposições não 

fundamentadas ou falsas, bem como danificar a 

confiança dos consumidores depositada nas 

marcas.” (DAWAR; JING, 2008). 



 

 

RESUMO 

 

Nesta pesquisa propõe-se compreender a reação dos consumidores e organizações a partir das 

crises de imagem. Empregou-se como técnica de coleta o monitoramento das mídias sociais, 

para compreender e caracterizar a reação do consumidor – neste estudo classificado como 

internauta – e das organizações, nas mídias sociais em momentos de crise de imagem, tendo 

como objeto de estudo empírico a Operação Carne Fraca, devido à importância e influência da 

pecuária para a imagem do agronegócio e economia do Brasil e pela ameaça de linhas de 

consumo que auferem carne do cardápio. A partir da literatura, foi elaborado um modelo 

analítico fundamentado em duas partes: (a) na literatura de imagem de marca e marketing de 

crise, em que foi elaborado constructo para analisar as estratégias gerenciais das empresas 

diante de crise de imagem; (b) na literatura baseada na reação do consumidor e nas mídias 

sociais, com a qual criou-se constructo para análise dos perfis de reações dos internautas nas 

mídias sociais. A pesquisa trouxe como resultado análise documental de casos de crise de 

imagem e caracterização da reação das organizações e consumidores nas mídias sociais, 

compreendendo padrões de gerenciamento de crise de empresas e as reações dos internautas 

diante de crise de imagem. O estudo apoia profissionais da área de comunicação, marketing e 

gestão a tomarem decisões assertivas em momentos de crise de imagem institucional, de 

produto ou governamental.  

Palavras-chave: mídias sociais; marketing de crise; reação do consumidor; agronegócio; 

Carne Fraca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

This dissertation aims to understand the reaction of consumers and compainies from the 

image crises. Social media monitoring was used as a technique to understand and characterize 

the consumer - in this study classified as an Internet user - and companies’ reaction, in social 

media in moments of image crisis, having as object of empirical study the Operation Carne 

Fraca, due to the importance and influence of livestock to the image of agribusiness and 

economy of Brazil and the threat of consumption lines that take out meat from the menu. 

From the literature, an analytical model based on two parts was elaborated: (a) in the brand 

image and crisis marketing literature, in which a construct was elaborated to analyze the 

companies' management strategies in the face of image crisis; (b) in the literature based on 

consumer reaction and social media, a construct was created to analyze the profiles of Internet 

users' reactions in social media. The research resulted in documentary analysis of cases of 

image crisis and characterization of the reaction of organizations and consumers in social 

media, including patterns of crisis management of companies and the reactions of Internet 

users in the face of image crisis. The study supports communication, marketing and 

management professionals to make assertive decisions in times of institutional, product or 

governmental crisis. 

Keywords: social media; crisis marketing; consumer reaction; agribusiness; Carne Fraca. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A construção e manutenção da imagem das marcas são parte da gestão da marca 

(PARK; JAWORSKI; MACINNIS, 1986). O conceito de imagem de marca, ou brand image, 

representa as associações presentes no esquema de memória do consumidor (AAKER, 1991). 

Park, Jaworski e Macinnis (1986) completam afirmando que a imagem de marca é resultado 

de uma série de atividades identificadas pelo consumidor diante da marca.  

Crises de marca são situações não fundamentadas ou falsas e tendem a ocorrer em 

associações de benefícios; crises de produto, por sua vez, costumam ocorrer em associações 

abstratas como, por exemplo, qualidade de produto. 

Para Monteiro e Azarite (2012, p. 15), “as mídias sociais são uma transformação no 

modo como a sociedade interage entre si (pessoas, comunidades e instituições)”. Nisso, a 

incumbência do consumidor evoluiu de simples receptor para autor nos processos de inovação 

e geração de riqueza das marcas e empresas, pois as mídias sociais permitiram uma 

transferência do poder da “voz” dos agentes. Com isso, as empresas são afetadas pela 

transformação do comportamento do consumidor. 

As mesmas formas e meios de comunicação que facilitam a emissão de mensagens 
por parte dos gestores das marcas, também dão maior voz aos usuários geradores de 
conteúdo (UGC) e aos formadores de opinião, que passam a emitir mensagens de 
marca, reduzindo o controle das organizações sobre as manifestações de marca. 
(SALVADOR; STREHLAU; IKEDA, 2015). 

 Laroche et al. (2012) e Verdino (2010) complementam defendendo que a redução do 

controle das marcas sobre sua imagem é resultado da maior facilidade do compartilhamento 

de informações e opiniões dos internautas nas mídias sociais. 

Debates questionam as vantagens e desvantagens do compartilhamento de 

informações de marcas e empresas aos consumidores nas mídias sociais. Anderson (1981) 

alertou a possível existência de opiniões mais extremas, quando fornecidas mais informações 

ao consumidor. Por outro lado, Sanbonmatsu et al. (1992) afirmam que, se sensíveis a 

omissões de informações, os consumidores tendem a formar convicções, mesmo com baixo 

conhecimento, sobre determinado serviço ou produto. Por isso, considerando o ponto de vista 

dos autores Sanbonmatsu et al. (1992), de formação de opinião do consumidor independente 

do conhecimento adquirido pelo compartilhamento de informação, é pertinente o 

fornecimento de informações pelas empresas, para que o consumidor possa estabelecer 

convicções verdadeiras, pautadas no esclarecimento das organizações.  

Dados das mídias sociais são valiosos para pesquisadores no contexto comercial e de 

outras disciplinas (JANSEN; SOBEL; COOK, 2011). Porém, os gerenciamentos de crises 
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alimentares ainda não exploraram todas as informações possíveis das mídias sociais (Ying et 

al., 2016). Por isso, este estudo investigou as menções dos consumidores nas mídias sociais 

relacionadas à Operação Carne Fraca, crise de imagem e alimentar sofrida pelo setor pecuário 

brasileiro. A técnica de coleta utilizada como procedimento metodológico nesta investigação 

foi o monitoramento das mídias sociais, método em que Mostafa (2013) destaca a 

oportunidade de rastrear a opinião pública sobre determinado assunto. Neste caso, usado para 

avaliação da crise de imagem do mercado de carne após a Operação Carne Fraca, trabalhada 

por meio da captação de comentários expressos pelos internautas no Facebook e Twitter.  

A alteração no consumo de conteúdo pelos meios de comunicação e rápida 

disseminação de informação nas mídias sociais exige estudo para que as empresas possam 

conhecer o novo consumidor e atendê-lo de forma apropriada e rentável. Afinal, o 

comportamento da opinião pública é influenciado pelas opiniões expressas nas redes sociais 

(EIRINAKI et al., 2012).  

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

Esta pesquisa propõe a compreensão do impacto das crises de marca no 

comportamento dos consumidores, a partir da reação do consumidor nas mídias sociais diante 

de crises de imagem, tendo como estudo de caso a crise sofrida pelo segmento de carne 

bovina no Brasil, após eclosão da Operação Carne Fraca. A pesquisa estudou o 

comportamento dos internautas em relação às estratégias de comunicação e reação dos dois 

principais frigoríficos envolvidos no escândalo, JBS e BRF, nomeados nesta pesquisa como 

Empresa A e Empresa B, respectivamente, para reforçar a isenção na análise em relação às 

empresas. Para tanto, foram monitorados o Facebook e Twitter, com ênfase no Twitter, pela 

relevância da ferramenta, facilidade de captação dos dados e rapidez e amplitude do 

compartilhamento de informações dos internautas, incluindo opiniões públicas e 

comportamento do consumidor. Neste estudo, entende-se como consumidor os internautas 

usuários de mídias sociais.  

Para avaliar as estratégias gerencias adotadas em situações de marketing de crise, 

foram abordados alguns autores, que são discutidos na dissertação. São abordadas as teorias 

de Siomkos e Kurzbard (1994); Byzalov e Shachar (2004); Coombs (2006); Greyser (2009) e 

Benoit (2013). 

Conforme já situado, este estudo avalia efetivamente o comportamento do consumidor 

diante de crises de imagem e a influencia destes escândalos de marca nas estratégias de 

comunicação e reação de imagem das empresas relacionadas direta ou indiretamente à crise. 



 

 
 

14 

A pesquisa apresenta como objeto de estudo o segmento da carne, visto a importância deste 

mercado para a economia brasileira e a ampla dimensão sofrida pelo setor com a Carne Fraca, 

Operação da Polícia Federal brasileira, eclodida no dia 17 de março de 2017. Os resultados 

negativos das exportações após a Operação Carne Fraca tiveram influência direta da crise de 

imagem sofrida pelo mercado de carne do Brasil.  

Empresas e marcas envolvidas no escândalo reagiram de formas divergentes e 

acionaram diferentes ações de marketing e reposicionamento de marca diante da crise de 

imagem sofrida pelo setor. Nesta pesquisa, como mencionado anteriormente, foram estudadas 

as empresas mais envolvidas no escândalo da Carne Fraca, Empresa A e Empresa B, e suas 

reações expressas nas mídias sociais, para que fosse possível compreender as estratégias de 

marca adotadas por essas empresas e o comportamento do consumidor em relação ao 

reposicionamento das marcas após a crise sofrida e suas interpretações individuais sobre o 

ocorrido.  

Considerando a importância e expansão do agronegócio brasileiro e a imagem sofrida 

pelo setor com a Operação Carne Fraca, foi necessário estudar o comportamento do 

consumidor diante da crise de imagem para compreender as oportunidades de aprimoramento 

na comunicação e reposicionamento do setor, para que seja possível comunicar mensagens 

adequadas que visam a valorização e melhoria da imagem do setor agropecuário. Sendo 

assim, o problema que a pesquisa busca responder é: qual a reação do consumidor e das 

organizações nas mídias sociais diante de crises de imagem?  

 
1.2 Objetivos 

 

O objetivo geral deste estudo é identificar a reação do consumidor e das organizações 

diante de momentos de crise de imagem a partir do monitoramento das mídias sociais.  

Como objetivos específicos, esta pesquisa visa: 

Desenvolver modelo analítico, com base na literatura, a partir dos constructos de (a) 

imagem de marca e reação das organizações em relação à crise, e (b) da reação dos 

consumidores. 

Desenvolver estudo comparativo de (a) casos de crise de imagem de alimentos e (b) 

documentar caso da Carne Fraca (ETAPA 1); 

Caracterizar a reação no Facebook da Empresa A e Empresa B, envolvidos no 

escândalo da Carne Fraca, após eclosão da Operação (ETAPA 2); 

Constatar a reação do consumidor diante da Operação Carne Fraca mais pretextados 

nas mídias sociais (ETAPA 3).  
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1.3 Justificativa 

 

Este item expõe as justificativas que permitem o desenvolvimento desta pesquisa e 

destacam a relevância do estudo para o campo do comportamento do consumidor. 

A falta de estudos experimentais do comportamento do consumidor diante de crises 

permite uma lacuna a ser estudada para aprimoramento da ciência (DAWAR; PILLUTLA, 

2000). Este estudo propõe uma pesquisa sobre a reação dos consumidores diante de crise de 

marca para que, com isso, o gerenciamento na comunicação pós-crise das empresas seja 

baseado em fatos, e não em especulações. Mowen (1980) foi um dos primeiros autores a 

assumir a ideia de melhoria de reputação diante de respostas de crise de imagem e serviu de 

inspiração para Wiener (1986) construir a Teoria da Atribuição, que aborda a importância que 

o consumidor atribui ao responsável pela crise de marca. Por isso, é preciso cautela diante da 

comunicação pós-crise, para avaliar o melhor posicionamento diante da responsabilidade e 

comunicação da crise (COOMBS, 2004). 

As tecnologias digitais transformaram as interações sociais (MCLUHAN, 2007). A 

crescente expansão dessas ferramentas digitais exige pesquisa sobre o comportamento do 

consumidor nessas plataformas (LIANG; TURBAN, 2011) porque a interação entre as 

pessoas sofreu alteração com o surgimento das mídias sociais, que além de explorarem novas 

possibilidades de interconexão, utilizam o meio digital para criação e consumo de conteúdos. 

Para Monteiro e Azarite (2012, p. 30), a “grande revolução”, como chama o autor, é que “o 

poder passa a estar na multidão, na coletividade”. A possibilidade de amplo alcance da 

mensagem e conexão entre os internautas transforma a maneira de se relacionar e as pessoas 

ganham voz; o “poder”, citado pelo autor, é a liberdade de expressão, alcance e engajamento 

do consumidor das mídias sociais. A relação entre as pessoas passa a independer de empresas, 

pois as novas mídias permitem alto alcance do compartilhamento do conteúdo, sem 

necessidade de recursos financeiros. As relações passam a ser lideradas pelas pessoas, e não 

pelas ferramentas tecnológicas, e contemplam diferentes mensagens e linguagens de 

comunicação. A inovação é resultado do modo de conexão entre as pessoas, dos conteúdos 

gerados e da forma de comunicação.  

De acordo com pesquisa realizada com especialistas em riscos alimentares, as mídias 

sociais são ambientes ideais para comunicar riscos e benefícios alimentares; mesmo a baixa 

confiança do ambiente, ele permite força de velocidade e acessibilidade (RUTSAERT et al., 

2014). Agnihotri et al. (2012) levantam a importância das mídias sociais no gerenciamento de 

relacionamentos das indústrias. Por permitirem novos resultados e aplicações, o estudo e 
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pesquisa nas mídias sociais têm ganhado destaque para os profissionais da academia, que 

valorizam e estimulam novas pesquisas na área. A discussão de temas relacionados às mídias 

sociais teve início no ano 2000, com abordagem conceitual, explanada por estudiosos e 

profissionais. Porém, eram retratados somente cases, os ensinamentos apresentados não eram 

focados na concepção e práticas de modelos de trabalho.  

Ngai et al. (2015) reforçam o olhar da literatura para as mídias sociais como estratégia 

de negócios, principalmente na área de marketing. Ações de marketing têm sido orientadas 

pelos resultados ocasionados da técnica de monitoramento das mídias sociais e direcionadas 

aos consumidores, produtos ou serviços, marcas e empresas (BERGSTRAND; FINLAW, 

2011). Nas organizações, o método de análise permite detectar sinais do ambiente da empresa 

(HOFFMANN, 2011), permitindo tomada de decisões a partir das informações coletadas e 

analisadas (CHOO; AUSTER, 1993). Os conteúdos capturados nas mídias sociais são dados 

para estudo nos mais diversos setores da economia e têm atraído a atenção de pesquisadores, 

principalmente pela identificação em tempo real, ou quase real, dos comentários e pela alta 

frequência e compartilhamentos das postagens.  

A carne foi definida como objeto de estudo devido às peculiaridades do alimento no 

Brasil, como o distanciamento entre a produção e o mercado consumidor; a complexidade dos 

sistemas de produções e logística; as exigências de cada processo produtivo e a relevância e 

impacto na vida das pessoas, a partir da qualidade da carne e segurança do alimento. O 

segmento já era discussão constante nas mídias sociais devido às novas linhas de consumo 

que excluem carne do cardápio, como o vegetarianismo, e mesmo a linha de consumo vegana, 

que proíbe o consumo de produtos no geral, não apenas alimentícios, que contenham 

substâncias de origem animal, como produtos dos segmentos da moda e de cosméticos. Após 

a Operação Carne Fraca, a carne assumiu ainda mais evidência no mercado, em virtude da 

crise sofrida pelo setor. Embora a crise da carne envolva também a delação do Joesley Batista, 

presidente da Empresa A, maior frigorífico brasileiro, esta pesquisa aborda somente a crise 

sofrida pela Operação Carne Fraca, que envolve os demais frigoríficos do setor.  

 “Essas crises podem causar sérios danos à marca, independentemente da veracidade 

da marca, prejudicando as próprias reivindicações. No entanto, apesar da frequência e das 

graves consequências das crises da marca, pouca pesquisa existe para esclarecer o impacto 

das crises da marca em construções de marketing importantes, como avaliações de marca ou 

probabilidade de compra” (DAWAR; JING, 2008).  

Este estudo explorou o monitoramento das mídias sociais, metodologia de pesquisa 

que estuda determinado problema a partir da captura e análise de dados on-line coletados por 

ferramentas digitais, e foi aplicado para o segmento da carne. O tema aborda crises de 
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imagem e tem como objetivo de estudo a crise sofrida pelo setor da carne bovina. Os 

resultados permitiram a identificação de estratégias de comunicação e marketing para 

melhoria do problema de pesquisa. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

A dissertação está organizada em seis capítulos (Figura 1Figura 1). A introdução, 

descrita no primeiro capítulo, apresenta o problema, objetivo e justificativa do estudo. O 

segundo capítulo aborda a fundamentação teórica da pesquisa e está dividido em quatro 

partes: Marketing de Crise; Familiaridade de Marca; Estratégias Gerenciais em Marketing de 

Crise; e Comportamento do Consumidor e as Mídias Sociais. O terceiro capítulo compreende 

a metodologia de pesquisa, de abordagem qualitativa e quantitativa, desenvolvida a partir de 

ferramenta de monitoramento de mídias sociais e possui três fases: (1) desenvolvimento de 

estudo comparativo de casos de crise de imagem de alimentos e documentação do caso da 

Carne Fraca, (2) caracterização da reação no Facebook da Empresa A e Empresa B após 

eclosão da Carne Fraca e (3) constatação do comportamento do consumidor diante da 

Operação Carne Fraca mais pretextados nas mídias sociais. O quarto capítulo traz os 

resultados da pesquisa. Por último, o quinto capítulo inclui as considerações finais.  

 
Figura 1. Estrutura do trabalho.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 
Este capítulo busca esclarecer os conceitos abordados na pesquisa e está dividido em 

quatro itens. O primeiro, Marketing de crise, abordou os conceitos de crise e imagem de 

marca. O segundo, Familiaridade de marca, conecta o marketing de crise com a familiaridade 

de marca atribuída pelo consumidor. O terceiro item, classificado como Estratégias 

gerenciais em marketing de crise, relaciona-se às atividades corporativas e conduz 

abordagens corporativas diante de crise de imagem. Por último, o quarto item, Reação do 

consumidor e as mídias sociais, refere-se à reação do consumidor diante de crises de imagem 

e o papel das ferramentas de mídias sociais em situações de crise.  

Os constructos foram organizados para que haja compreensão do tema de estudo da 

pesquisa. A (Figura 2) resume a combinação dos constructos e subtemas.  

 
Figura 2. Constructos do referencial teórico.  

 
Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 
 

2.1 Imagem de marca 

 

A imagem da marca é pautada pelas informações disponibilizadas aos consumidores 

ou a reputação impetrada ao mercado (BETTMAN; LUCE; PAYNE, 1998). Keller (2003) 

levanta que o posicionamento de empresa no mercado é moderado pela construção da marca e 

da criação de associações positivas e que o conhecimento da marca é medido pela capacidade 

do consumidor de lembrá-la como parte de uma categoria. A imagem é fator decisivo na 

escolha da marca (MARTINS, 1999) e o consumidor dificilmente optará por uma marca sem 

que haja seu reconhecimento (SOUZA; ALMEIDA, 2001). 

Como Kahn afirmou, "as boas notícias sobre as marcas são que as pessoas sabem 

quem você é. A má notícia é que se algo der errado, todos sabem (WHARTON 

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, 2005). O conceito de familiaridade influencia 
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diretamente o processamento de informação do consumidor (ALBA; MORMORSTEIN, 

1987). Estudar e compreender a reação dos consumidores nas mídias sociais em momentos de 

crise permite captura de informações importantes para mitigar os riscos de mercado das 

empresas envolvidas no escândalo e estratégias para enfrentar futuras crises. Este estudo é 

baseado em dois moderadores divergentes de avaliação dos efeitos da crise, a relevância da 

crise para a marca e a familiaridade da marca (DAWAR; JING, 2008). 

Quando os consumidores não possuem experiências e informações sobre determinado 

produto, a marca apresenta influência na percepção de qualidade do produto (JACOBY; 

OLSON; HADDOCK, 1971). A familiaridade da marca representa o grau de lembrança dos 

consumidores diante das marcas (CHATTOPADHYAY, 1998). O grau de familiaridade do 

consumidor com a marca reflete o efeito da crise (MOWEN; ELLIS, 1981). Quanto maior o 

grau de familiaridade da marca, menor o impacto na marca gerado pela crise (DAWAR; 

JING, 2008). Ou seja, caso o consumidor não tenha experiência anterior com a marca, não 

existe como acessar informações sobre ela, permitindo que a informação diante da crise de 

marca seja aceita como verdadeira pelo consumidor. Por outro lado, quando o consumidor 

tem informações anteriores sobre determinada marca e então recebe informações prejudiciais 

a ela, durante crise de marca, as experiências anteriores do consumidor influenciam a favor da 

marca e reduzem o impacto gerado pela crise (SUNDARAM; WEBSTER, 1999). Por fim, é 

possível dizer que “os efeitos de uma crise da marca são mediados pela gravidade da crise 

percebida e moderados pela familiaridade prévia dos consumidores com a marca” (DAWAR; 

JING, 2008).  

A familiaridade da marca é indiretamente relacionada com o impacto da crise de 

marca, porque “ao receber novas informações que desafiam uma atitude anterior, as pessoas 

primeiro tentam defender a atitude anterior procurando por informações pró-atitudinais na 

memória” (PHAM; MUTHUKRISHNAN, 2002). Com isso, é possível dizer que, caso haja 

familiaridade de marca, o prejuízo da crise depende do seu impacto. Quando não há 

familiaridade com a marca, “as informações de crise podem afetar a marca 

independentemente da sua relevância para a marca” (DAWAR; JING, 2008).  

A familiaridade de marca permite que os consumidores avaliem a relevância da crise 

de marca, ou seja, a gravidade das informações, e aumentam a capacidade de os consumidores 

processarem as informações compartilhadas sobre a crise. Quando há baixa familiaridade de 

marca, existe prejuízo de marca, independente da relevância da crise. Por outro lado, quando 

há alta familiaridade da marca, os prejuízos variam de acordo com a relevância da crise 

(DAWAR; JING, 2008).  
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“A relevância da crise interage com a familiaridade no seu efeito sobre as avaliações 

da marca e [...] esse efeito é mediado pela percepção da gravidade da crise” (DAWAR; JING, 

2008). Em outras palavras, os prejuízos resultantes da crise variam de acordo com a 

familiaridade do consumidor com a marca em questão, ou seja, o conhecimento dele em 

relação aos atributos da marca, e a gravidade da crise, que considera o impacto para a marca.  

 

2.2 Marketing de crise 

 

Crise é uma séria ameaça às estruturas básicas ou aos valores e normas fundamentais 

de um sistema, que sob pressão do tempo e circunstâncias altamente incertas necessitam de 

tomar decisões críticas" (ROSENTHAL; CHARLES; HART, 1989, p. 10). Para Ulmer, 

Sellnow e Seeger (2007, p. 7), crise pode ser "um evento específico, inesperado e não-

rotineiro ou uma série de eventos que criam altos níveis de incerteza e ameaçam ou são 

percebidos como ameaçando os objetivos de alta prioridade de uma organização". Crises, 

quando mal administradas, podem enfraquecer a legitimidade social de determinada marca ou 

empresa envolvida (COWDEN; SELLNOW, 2002). Crises baseadas em informações reais 

prejudicam a confiança do consumidor sobre a marca (DAWAR; JING, 2008).  

Para ser considerada crise, a situação deve apresentar duas características, comuns em 

crise de marca: são inesperadas e negativas (COOMBS, 2006). Existe uma tendência de 

aumento do número de crise de imagem de marcas (DAWAR; PILLUTLA, 2000) e, por isso, 

necessidade de criação de estratégias de gestão de marcas das empresas, principalmente das 

marcas com dimensões globais, que têm rápida difusão da crise (LAROCHE et al., 2012).   

Para que seja possível compreender o conceito de marketing de crise, é necessário 

abordar o conceito de imagem de marca. Os estudos sobre imagem de marca tiveram início no 

século XX (ZHANG, 2015). A American Marketing Association (2017) define marca como 

"nome, termo, desenho, símbolo ou qualquer outro recurso que identifique o bem ou serviço 

de um fornecedor como distinto da concorrência”. Para Kapferer (1998, p. 190), “uma marca 

é ao mesmo tempo signo, palavra, objeto, conceito”. Zhang (2015) complementa afirmando 

que “imagem de marca é a chave para o brand equity, que se refere à percepção geral do 

consumidor e seus sentimentos sobre determinada marca e influencia o comportamento do 

consumidor”.  

Crises de imagem de marca apresentam diferentes origens. Entre elas, a falha na 

comunicação da imagem de marca da empresa. Para Vásquez (2007), a imagem de uma 

empresa é consequência da sua comunicação e sua margem de sucesso está relacionada à 

capacidade da comunicação institucional de refletir a identidade corporativa. Para o autor, na 
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comunicação ideal, a imagem de marca corresponde à sua identidade, ou seja, o diálogo e 

exposição da empresa refletem a sua identidade, transmitindo transparência e veracidade na 

comunicação. Por outro lado, na comunicação distorcida, elas não se condizem, pois o diálogo 

corporativo apresenta a imagem maior ou menor que a identidade da empresa, gerando ruído 

de comunicação e resultando possivelmente em uma crise de imagem corporativa. 

Independentemente do contexto inserido, os consumidores tendem a demonstrar 

imagem positiva sobre as marcas quando estas estão inseridas e de acordo com o 

autoconceito, que inclui elementos como capacidades, características, deficiências, aparência 

e personalidade do consumidor (ZHANG, 2015).   

O brand equity é diretamente relacionado ao grau de confiança do consumidor 

(LASSAR et al., 1995). As decisões de compra dos consumidores dependem mais da imagem 

de marca que do próprio produto e o grau de confiança depositado nas marcas pelos 

consumidores influencia a disponibilidade deles de pagar mais ou menos (ZHANG, 2015). Ou 

seja, quanto maior a confiança do consumidor em relação à determinada marca, maior a 

possibilidade de ele investir mais financeiramente em determinado produto ou serviço.  

Zhang (2015) destaca cinco considerações sobre a confiança depositada nas marcas: 

(1) a marca desempenha as suas funções tal como concebidas; (2) a imagem social está 

associada à compra ou propriedade da marca; (3) o reconhecimento dos consumidores e o 

apego sentimental com a marca; (4) o equilíbrio entre o valor da marca e suas 

funcionalidades; e (5) os consumidores confiam na marca. 

Marcas são mais danificadas quando associadas a rumores negativos reais que 

desmentem associações da marca com os consumidores. Por exemplo, a marca Neve, de carne 

bovina do Japão, construiu posicionamento de autenticidade junto ao mercado consumidor. 

Porém, ao ser revelada importação, pela empresa, de carne da Austrália, houve desassociação 

de origem japonesa da marca, prejudicando o posicionamento de autenticidade construído 

pela Neve (NAKAMOTO, 2002). 

Em virtude da crescente complexidade dos produtos, decorrente do avanço da 

tecnologia e demandas dos consumidores, crises de imagem derivadas de danos causados 

pelos produtos devem ocorrer com maior frequência (DAWAR; PILLUTLA, 2000). Tais 

crises, relacionadas a danos de produtos, vão além da perda de vendas ou de participação de 

mercado: a capacidade de atrair novos clientes pode ser reduzida; pode haver avanço da 

concorrência no mercado enfraquecido pelo dano de produto causado; e a repercussão na 

mídia pode sofrer ajuste, ao negativar ou depreciar a marca na comunicação diante da crise 

(HEERDE; HELSEN; DEKIMPE, 2007). A atenção e repercussão da mídia diante de crises 
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de imagem tornam maior o alcance de danos de imagem de produto para as pessoas 

(AHLUWALIA; BURNKRANT; UNNAVA, 2000). 

Os efeitos causados por crise de imagem de dano de produto podem repercutir em 

lesões para a empresa, como: (1) prejuízo na venda de linha de base, como a redução de 

vendas ou perda de share de mercado para a concorrência ou novos players; (2) implicações 

na eficácia a curto e longo prazos da marca ou produto, resultado do dano causado ao 

patrimônio, credibilidade e relacionamento da marca, que prejudicam o investimento de 

publicidade após a crise de imagem; (3) sensibilidade cruzada e impacto cruzado, ou seja, o 

efeito prejudicial de marcas da mesma empresa na marca mãe e a transferência de 

investimento em publicidade entre as marcas, respectivamente (AAKER, 1991); (4) o impacto 

cruzado de uma marca afetada pode diminuir como resultado da crise de danos ao produto e, 

consequentemente, reduzir o impacto da publicidade em outras marcas; e (5) o  impacto da 

crise de imagem de determinado produto em outras marcas da mesma empresa. (HEERDE; 

HELSEN; DEKIMPE, 2007).  A equidade e sensibilidade cruzada de uma marca são 

inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior a equidade, menor a sensibilidade cruzada 

(AAKER, 1991).  

O efeito de crise de imagem pode prejudicar o patrimônio da marca, ou seja, a herança 

de imagem construída em longo prazo (DAWAR; PILLUTLA, 2000). Além do mais, em 

virtude da possível redução de diferenciação e credibilidade de marca, efeitos de crise de 

imagem podem influir no aumento da magnitude da sua elasticidade-preço (BOULDING; 

LEE; STAELIN, 1994).  

Crises de imagem são prejudiciais à credibilidade da empresa (MACKINSEY; LUTZ, 

1989), bem como à diferenciação de imagem percebida pelos consumidores (AHLUWALIA; 

BURNKRANT; UNNAVA, 2000). Após episódios de crise, os consumidores consideram 

comprar marcas não afetadas ou envolvidas na crise, para reduzir o risco percebido 

(BYZALOV; SHACHAR, 2004).  

Embora prejudiciais à marca, os efeitos das distintas crises podem apresentar 

diferentes estragos para a empresa e/ou marca (DAWAR; JING, 2008). Como prejuízos de 

crises de imagem, destaca-se o dano ao relacionamento da marca com o consumidor 

(AAKER; FOURNIER, BRASEL 2004), que resulta da redução de confiança dos produtos, 

mais facilmente perdida do que restaurada (HOLMES; REMPEL, 1989). Para Skowronski e 

Carlston (1989), as informações negativas são mais informativas e persistentes do que 

informações positivas. 

Neste estudo, o impacto da crise de marca é baseado em duas teorias: Integração da 

Informação e Pesquisa da Marca. Tybout, Calder e Sternthal (1981) descrevem a Teoria da 
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Integração da Informação como associações baseadas em memória do consumidor. Tais 

associações são exclusivas da marca e constituem a representação mental da marca para o 

consumidor. As associações de marca permitem diferenciação de mercado da marca, 

tornando-as únicas diante de outras marcas da mesma categoria (AAKER, 1996). A 

Integração da Informação descreve a hierarquia das associações de marca como associações 

de benefícios e de avaliação e são classificadas por nível de abstração, ou seja, o coeficiente 

de elaboração cognitiva que forma ou altera as associações de marca no esquema psicológico 

do consumidor (KELLER, 1993).  

O nível de abstração levantado por Keller (1993) pode ser considerado baixo ou alto, 

de acordo com as associações avaliadoras, sendo baixa para associações baseadas em 

benefícios, em menor nível de abstração, que resumem a expectativa que os consumidores 

têm sobre o retorno da marca para eles, considerado o benefício central na escolha da marca; e 

altas para atitude e confiança de marca, por exemplo. Dawar e Jing (2008) sugerem que “a 

informação de crise em uma crise de marca seja inicialmente processada no nível das 

associações de benefícios para chegar a uma impressão sumária da crise, que inclui uma 

avaliação do impacto ou gravidade da crise para a marca”. A gravidade percebida pela marca 

após a crise depende da relevância das principais associações de benefícios da marca.  

 

2.3 Estratégias gerenciais em marketing de crise 

 

O marketing de crise pode ser ramificado em diferentes situações, como crise 

institucional, crise de produto, crise de governo, entre outros. Este trabalho foca na crise 

institucional e apresenta estratégias gerenciais que podem ser adotadas pelas empresas em 

situações de crise, seja focaca na instituição, marca ou produto. Para que seja possível 

desenvolver ações de marketing e comunicação eficientes e rentáveis, é necessário que as 

empresas estudem e se aprofundem no entendimento da reação do consumidor, para que 

possam compreendê-lo e desenvolver estratégias coerentes (ZHANG, 2015).  

Profissionais de comunicação devem conhecer as estratégias de comunicação de crise, 

visto que toda empresa está sujeita a enfrentá-las (HALLAHAN et al., 2007). Para tanto, é 

necessário que os profissionais decisores de empresas conheçam o sensemarking, traduzido 

como a capacidade para interpretar os sinais da crise com antecedência (BOIN et al., 2005). 

“Os gerentes de crise precisam aceitar níveis mais altos de responsabilidade à medida que a 

ameaça de reputação se intensifica” (COOMBS, 2006). De acordo com Klein (2002), “as 

corporações podem fabricar produtos, mas o que os consumidores compram são marcas”. Por 

isso, o principal objetivo dos profissionais de marketing, independentemente das estratégias 
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de marca, é influenciar a percepção e atitude dos consumidores em relação à marca, que está 

diretamente relacionada ao aumento de vendas, incremento da participação de mercado e do 

desenvolvimento do brand equity da marca (ZHANG, 2015).  

Para reagir à crise de marca, a empresa deve seguir alguns passos. Primeiramente, é 

preciso identificar a responsabilidade da empresa atribuída diante da crise. A responsabilidade 

de crise apresenta oposição à reputação das empresas diante da crise. Ou seja, quando maior a 

responsabilidade atribuída à empresa, mais prejudicial a crise é para a reputação institucional 

(COOMBS; HOLLADAY, 2001). Em seguida, é preciso que a empresa identifique a 

consistência, avaliação de situações de crises anteriores semelhantes, e distinção, forma como 

a empresa reagiu diante de situações anteriores semelhantes (KELLEY, 1972). Distinções são 

consideradas baixas, quando a reação das empresas pós-crise foi de maltrato diante das partes 

interessadas; distinções altas, quando empresas reagiram respeitosamente no pós-crise.  

Este capítulo aborda estratégias gerenciais sugeridas por diferentes autores em 

situações de marketing de crise. São abordadas as teorias de Siomkos e Kurzbard (1994); 

Byzalov e Shachar (2004); Coombs (2006); Greyser (2009); e Benoit (2013). 

Siomkos e Kurzbard (1994) destacam quatro estratégias de gerenciamento de pós-crise 

de danos de produtos: negação, cumprimento forçado, conformidade voluntária e 

superesforço. A negação consiste no indeferimento ou transferência de culpa, destacando a 

ausência de ameaça da crise. O cumprimento forçado, por sua vez, é quando a empresa é 

obrigada pelo Governo a exercer recall dos produtos distribuídos no mercado. A 

conformidade voluntária é o contra-ataque de empresas no pós-crise, a fim de corrigir os 

prejuízos da crise. Por último, a quarta estratégia, de super esforços, consiste no cumprimento 

voluntário e resposta de comunicação pós-crise. 

Após crises de imagem, Byzalov e Shachar (2004) ressaltam a possibilidade de 

investimento em publicidade para recuperar a confiança dos consumidores diante do 

escândalo causado. Com a instabilidade da categoria do produto após crise de imagem, o 

aumento no investimento de publicidade dos concorrentes pode resultar em resultados 

melhores do que em circunstâncias normais, pela inconstância do mercado (DAWAR, 1998). 

Os efeitos de publicidade apresentam melhores resultados após crises de imagem quando 

buscam disseminar informação sobre a segurança em consumir os produtos da empresa 

(DAWAR; PILLUTLA, 2000). 

A reação direta das empresas diante de crises de marca permite redução ou mesmo 

eliminação dos efeitos negativos causados pela crise (COOMBS, 2006). Para responder a 

crises de marca, a empresa avalia o nível de ameaça à reputação institucional. A Teoria da 

Comunicação da Crise Situacional (TCCS) permite avaliação de três estágios para avaliar as 
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possíveis estratégias de respostas diante de crises de imagem, são eles: responsabilidade de 

crise inicial, história de crise e história de relacionamento ou reputação prévia. A Teoria 

TCCS apresenta também três clusters de empresas, que variam de acordo com suas 

responsabilidades diante de crises de marca: vítimas, acidental e intencional. O grupo de 

vítimas não apresenta atribuições diretas da crise de marca, a exemplo de desastres naturais. O 

grupo acidental, por sua vez, apresenta responsabilidade mínima diante da crise, devido ao 

posicionamento não intencional ou incontrolável da empresa, a exemplo de erros técnicos. Por 

último, o grupo intencional apresenta responsabilidade direta diante da crise, sendo 

considerado proposital, como danos causados pelos funcionários, por exemplo. (COOMBS; 

HOLLADAY, 2002). 

Diferentemente de Coombs (2006), Greyser (2009) destaca outros quatro passos para 

as empresas tomarem para evitar ou reagir diante de crise de marca. Primeiro, é preciso que o 

real posicionamento de mercado seja compreendido pela empresa, e não o posicionamento 

aspiracional institucional. Em seguida, a empresa precisa entender os prejuízos da crise e os 

públicos envolvidos, para avaliar se existe detrimento ou não à marca corporativa. Após 

eclosão de crises em que haja prejuízo da reputação de merca, comunicações transparentes e 

verdadeiras tendem a ter resultados positivos diante da reação do consumidor. Por último, o 

CEO deve ser protegido a fim de manter sua reputação em defesa da empresa.  

Problemas de reputação pós crise de marca são resultados de fatores que afetam a 

essência da marca. Para Greyser (2009), “o comportamento corporativo passado e presente é o 

elemento mais significativo em uma situação de crise”. O autor defende a estratégia de 

autenticidade de marca para a manutenções ou melhoria da reputação corporativa. É preciso 

identificar a real ameaça da reputação e o público envolvido no julgamento da crise de marca, 

que são resultados de nove motivos principais: (1) falha do produto; (2) escape de 

responsabilidade social; (3) incapacidade corporativa; (4) mau comportamento executivo; (5) 

fracos resultados comerciais; (6) controvérsia; (7) morte do símbolo da empresa; (8) perda de 

apoio público e (9) propriedade controversa.  

Para evitar crises resultantes dos nove fatores levantados, as organizações devem 

avaliar quatro questões que podem ser prejudiciais à marca corporativa, são elas: os elementos 

da marca, ou seja, seus pontos fortes e fracos; a situação da crise, referente ao prejuízo do 

problema; iniciativas da empresa, resultante no impacto da situação e problema de 

comportamento; e resultados após iniciativas pós crise, avaliação das ações de recuperação da 

imagem (GREYSER, 2009).  

Benoit (2013) classifica sua teoria de gestão de crise em cinco estratégias de reparação 

de imagem, sendo (1) negação, (2) evasão de responsabilidade, (3) redução da ofensividade, 
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(4) ação corretiva e (5) mortificação. A negação corresponde ao ato de rejeitar a culpa. Evasão 

de responsabilidade se manifesta ao esquivar-se da responsabilidade diante dos prejuízos da 

crise. Redução de ofensividade reflete a estratégia de minimizar os efeitos da crise. Ação 

corretiva compreende a declaração da responsabilidade e correção do prejuízo. E, por último, 

a mortificação reflete a tristeza dos prejuízos causados pela crise gerada e assumida pela 

empresa.  

O Quadro 1, a seguir, combina os autores discutidos neste capítulo e as estratégias 

gerenciais em marketing de crise sugeridas em suas teorias.  

 
Quadro 1. Constructos de reação de crise de imagem. 

Autor(es) Estratégias Gerenciais em Marketing de Crise 

 

Siomkos; Kurzbard, 1994 

 

Negação 

Cumprimento forçado 

Conformidade voluntária  

Superesforço 

Byzalov; Shachar, 2004 Investimento em publicidade 

 

Coombs, 2006 

Responsabilidade de crise inicial 

História de crise 

Reputação prévia 

 

Greyser, 2009 

Real posicionamento de mercado 

Compreensão dos prejuízos da crise 

Comunicação transparente e verdadeira 

Proteção do CEO para manter reputação de defesa 

 

 

Benoit, 2013 

Negação 

Evasão de responsabilidade 

Redução da ofensividade 

Ação corretiva  

Mortificação 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

As estratégias gerenciais levantadas neste capítulo serão revistas na análise de 

resultados da Etapa 2 da pesquisa.   
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2.4 Reação do consumidor e as mídias sociais 

 

De acordo com a revisão da literatura do estudo de Zhang (2015), os constructos 

diretamente relacionados à reação do consumidor são a satisfação e fidelidade do cliente. O 

autor descreve a satisfação como “avaliação geral dos clientes sobre a experiência geral de 

compra de algum produto ou serviço específico”. Já a fidelidade do cliente é definida por ele 

como “a extensão da satisfação do cliente”, ou seja, comportamentos de compra repetidos. A 

importância que a marca exerce sob a percepção de qualidade do consumidor diante de 

determinado produto é reforçado no conceito de fidelidade à marca (ETTENSON; GAETH, 

1991).  

Quando a performance de determinado produto é maior que a expectativa do cliente, 

há satisfação; por outro lado, quando a performance está abaixo do esperado, há insatisfação 

por parte do cliente (ZHANG, 2015). Por isso, a importância de se conhecer o 

comporrtamento e a reação do consumidor para oferecer produtos que estejam acima da 

expectativa do cliente e controlar a expectativa do consumidor para que, com isso, o processo 

de compra gere satisfação. Zhang (2015) completa afirmando que “a congruência entre a 

imagem da marca e a autoimagem dos consumidores aumentaria a satisfação do cliente e a 

preferência dos clientes pela marca”. 

A reação dos consumidores diante de crises de marca é influenciada pela relevância da 

crise para os atributos associados à marcas, bem como a familiaridade da marca (DAWAR; 

JING, 2008). A reação dos consumidores diante da reputação das empresas envolvidas em 

crises de imagem varia de acordo com a responsabilidade atribuída à empresa diante da 

situação (COOMBS; HOLLADAY, 2005). Baird e Parasnis (2011) apontam que o 

relacionamento e a aproximação com os consumidores foram uma das prioridades das 

empresas neste século. Para isso, uma das estratégias adotadas na construção deste 

relacionamento foi a interação com os consumidores nas mídias sociais.  

As percepções dos consumidores sobre determinado produto, na inexistência de 

experiências ou informações anteriores, são diretamente influenciadas pela associação diante 

da marca do produto (SUJAN, 1985), sendo positiva ou negativa, de acordo com as 

associações de marca. Quando inexiste informações anteriores sobre os produtos, os 

consumidores tendem a avaliá-lo de acordo com atributos extrínsecos; por outro lado, 

consumidores familiarizados com o produto, usufruem de avaliações de atributos intrínsecos, 

relacionados à qualidade. Ou seja, o aumento da familiaridade aumenta a capacidade de 

avaliações intrínsecas dos produtos (RAO; MONROE, 1988, p. 255). 
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Muitas pesquisas estudaram a aplicação das mídias sociais no gerenciamento de crises 

organizacionais (JIN; LIU; AUSTING, 2014). O modelo de gestão de comunicação de crise 

social mediado (SMCC – social-mediated crisis communication model), proposta por Jin, Liu 

e Austing (2014), auxilia o gerenciamento de crise a partir da combinação estratégica das 

informações, de acordo com a fonte e origem da crise. Para os autores, quando a informação 

não é disseminada nas mídias sociais pela empresa ou marca-alvo da crise, mas por uma 

pessoa terceira, as emoções dos consumidores serão intensificadas. Ou seja, reações 

negativas, como desconfiança ou raiva, por exemplo, tomarão maiores proporções. 

Batista (2011) descreve as redes sociais como “representações estabelecidas na 

internet das relações e interações entre indivíduos de um grupo” e as mídias sociais como 

“ambientes disponibilizados na internet que permitem aos indivíduos compartilhar opiniões, 

ideias, experiências e perspectivas com os outros indíviduos. Essas mídias podem permitir 

tanto a construção das redes sociais como a construção de comunidades virtuais”. Ou seja, as 

redes sociais são os relacionamentos entre os internautas e as mídias sociais as ferramentas e 

espaços que permitem estas relações. Blackshaw e Nazzaro (2004, p. 2, tradução nossa), 

completam afirmando que as mídias sociais “descrevem uma variedade de novas fontes de 

informação online que são criadas, iniciadas, circuladas e utilizadas pelos consumidores com 

a intenção de educar as pessoas sobre produtos, marcas, serviços, personalidades e questões”1. 

Para Malita (2011, p. 748), as mídias sociais são "as ferramentas que facilitam a socialização 

do conteúdo e incentivam a colaboração, interação e comunicação por meio da discussão, 

feedback, votação, comentários e compartilhamento de informações de todas as partes 

interessadas".  

Os sites de redes sociais, conhecidos como Social Network Sites (SNS), são definidos 

por Ellison (2007, p. 121) como “as ferramentas que permitem aos indivíduos (1) construir 

um perfil público ou semi-público dentro de um sistema delimitado, (2) articular uma lista de 

outros usuários com quem compartilham uma conexão, e (3) vêem e atravessam sua lista de 

conexões e aquelas feitas por outros dentro do sistema". “SNS tornou-se a principal 

ferramenta para se comunicar com amigos e familiares. Portanto, o SNS recebeu atenção 

significativa dos pesquisadores para entender como o WOM (electronic word of mouth) nas 

mídias sociais tem impacto sobre o desempenho da empresa” (TSE et al., 2016).   

“Devido às vantagens da resposta atempada e da comunicação direta, os profissionais 

e os pesquisadores da gestão industrial têm estudado amplamente as atitudes dos 

                                                
1 Texto no original: “Describes a variety of new sources of online information that are created, initiated, 
circulated and used by consumers intent on educating each other about products, brands, services, personalities, 
and issues”. (BLACKSHAW; NAZZARO, 2004, p. 2). 



 

 
 

29 

consumidores e a comunicação do consumidor nas mídias sociais, particularmente no SNS” 

(TSE et al., 2016). Gamboa e Gonçalves (2014) reforçam que os consumidores percebem os 

SNS como oportunidade de relacionamento direto com a empresa e/ou marca e, por isso, a 

interação nos sites é crucial para as empresas que desejam interagir com seus consumidores. 

O investimento em mídias sociais deve ser encarado pelas empresas como resultado de longo 

prazo, visto que é construído um relacionamento com o consumidor na rede (HOFFMAN; 

FODOR, 2010).  

As mídias sociais, como ferramenta de coleta de dados de pesquisa emergente, 

atraíram estudiosos de diferentes áreas. As mídias sociais possibilitam a interação, 

colaboração e comunicação em tempo real entre usuários (HENDERSON; BOWLEY, 2010). 

As aplicações mercadológicas e de negócios aumentam de acordo com o crescimento de uso 

das mídias sociais pelos internautas.  

Considerando os avanços de relacionamento e compartilhamento de conteúdos dessas 

novas mídias, como as opiniões são amplamente disponíveis na internet, podem ser usufruídas 

por usuários e empresas (NAMBISAN, 2002). As próprias empresas estimulam os 

consumidores a darem suas opiniões classificando seus produtos ou serviços (BRONNER; DE 

HOOG, 2010). Esse meio de relacionamento e geração de conteúdos confirma a eficácia do 

método de monitoramento de mídias sociais, a partir dos dados captados, gerados por pessoas 

ou empresas. A Amazon é um exemplo de empresa que usufruiu das informações on-line, 

com quase 10 milhões de opiniões disponíveis na internet (DO-HYUNG; JUMIN; INGOO, 

2007). No caso da Amazon, quanto mais positivos e bem conceituados os comentários, maior 

o nível de confiança no produto ou serviço avaliado (BA; PAVLOU, 2002). Além do mais, a 

quantidade de informações também aumenta a intenção de compra dos internautas (DO-

HYUNG; JUMIN; INGOO, 2007).  

A disponibilidade da internet permitiu que as pessoas interajam entre si sem a 

necessidade da presença física (GRUZD et al., 2011). As interações sociais são uma nova 

forma de negócio, complementar ao e-commerce (HAJLI, 2013) e pode ser vista como uma 

forma mais atrativa de negócios (CHEN; FAY; WANG, 2011), por isso, é importante que as 

empresas adaptem o seu modelo de negócio para atender essa nova interação digital 

(LORENZO et al., 2007; LIANG; TURBAN, 2011) e estudem a reação do consumidor na 

internet, pois as ferramentas de mídias sociais possibilitam diferentes estratégias de marketing 

para construção de confiança, valor de marca e vendas. Além do mais, as comunidades on-

line permitem melhor gestão de relacionamento com o cliente (RIDINGS; GEFEN, 2004). 

O ambiente on-line possibilita acesso a diferentes tipos de informação e troca de 

experiência com diferentes pessoas, compartilhadas por outros internautas que divulgam 
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informações e recomendações sobre diversos temas (SENECAL; NANTEL, 2004). Essa troca 

de informações e experiências na internet ajuda os consumidores a tomarem decisões de 

compra (PAN; CHIOU, 2011), pois trazem opiniões e classificações sobre os produtos ou 

serviços de interesse. Para Chen, Xu e Whinston, (2011) e Lu e Hsiao (2010), as mídias 

sociais permitem o compartilhamento e acesso de informações.  

As mídias sociais favorecem o compartilhamento de conselhos para outras pessoas 

(FÜLLER et al., 2009), pela simplicidade de geração de opinião, e como a interação entre os 

internautas pode criar alianças entre eles, os membros passam a manter um relacionamento 

on-line de confiança (LU et al., 2010). As recomendações feitas por outros usuários são mais 

valorizadas pelos consumidores que as fornecidas pela própria empresa (RIDINGS; GEFEN, 

2004), pois elevam o nível de confiança e reduzem o possível risco percebido na compra. Por 

outro lado, nessa expansão de compartilhamentos em que os usuários comentam informações 

e experiências livremente, a qualidade do conteúdo passou a ser questionável (CHEN; XU; 

WHINSTON, 2011). O possível anonimato no compartilhamento das informações torna ainda 

mais questionável a qualidade do conteúdo exposto (CHEN; XU; WHINSTON, 2011).  

Weinberger (2007) enfatiza a influência dos usuários na era da informação e do 

conhecimento na internet. As novas possibilidades da internet permitiram colaboração no 

meio digital por parte dos internautas e empresas (FÜLLER et al., 2009). Com as mídias 

sociais, experiências e informações podem ser rapidamente compartilhadas pelas pessoas 

(CHEN; XU; WHINSTON, 2011) e o internauta apresenta nova forma de atuação, evoluindo 

de mero receptor para produtor de novos conteúdos e replicador de ideias. Antoun e Malini 

(2010, p. 290) confirmam a ideia afirmando que “[...] não só usuários podem conectar 

qualquer informação antiga que esteja na rede com uma atual, como eles podem determinar o 

alcance de uma informação atual, replicando-a por diferentes interfaces”.  

As oportunidades de envolvimento dos consumidores nas mídias sociais é fator para o 

marketing (DO-HYUNG; JUMIN; INGOO, 2007), pois permite formas de comunicação, 

como aumentar as vendas (AGNIHOTRI et al., 2012), ampliar a popularidade da marca (DE 

VRIES et al., 2012), dar suporte aos consumidores (BALLANTINE; STEPHENSON, 2011) e 

compartilhar informações estratégicas para a marca (LU; HSIAO, 2010). Para Ridings e 

Gefen (2004), as pessoas atraem-se pela troca de informações e suporte recebido na internet.  

Ao participar de grupos ou comunidades virtuais, descritas por Batista (2011) como 

“grupos formados por indivíduos que compreendem e possuem um compromisso com um 

senso de valores, crenças e convenções que são compartilhadas entre si e que estabelecem 

uma relação que vai além do objetivo utilitário de uma particular interação, sem haver, 

necessariamente, uma interação face a face” de trocas de informações, o internauta busca 
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suporte social e amizade (RIDINGS; GEFEN, 2004). O suporte social é percebido por meio 

do carinho e suporte dos demais membros do grupo (COBB, 1976), visto no Twitter, por 

exemplo (GRUZD et al., 2011).  

De acordo com pesquisa de Schultz, Utz e Goritz (2011), para avaliar o impacto de 

diferentes estratégias de comunicação na gestão de crises em diferentes plataformas digitais, a 

comunicação no Twitter apresenta reação do consumidor menos negativo diante do escândalo 

do que outras ferramentas de comunicação.  

Chia (2011, p. 427) declara que “políticas que se voltam à prática do CGU (conteúdos 

gerados por usuários) são cruciais para a compreensão de riscos envolvidos no complexo de 

ecologias digitais que comemoram energias produtivas de nossas atividades”. Para Schäfer 

(2011), ultrapassa a esfera econômica e permite compreensão do CGU como fonte de 

produção cultural.  

 
Aos usuários foram concedidas novas possibilidades de produção cultural 
anteriormente inacessíveis aos consumidores de bens produzidos industrialmente e 
de comunicação de massa: o conteúdo de mídia passou ser produzido, editado e 
distribuído por amadores em uma escala global a um custo “negligível”. Usuários de 
Internet poderiam manter blogs, publicar fotos, editar vídeos, participar de 
comunidades on-line, gerar e trocar arquivos de música em uma escala global, além 
de cooperar na edição de conhecimento enciclopédico e programação de software. 
(SCHÄFER, 2011, p. 11).  
 

Focando-se no objeto de estudo da pesquisa, a carne bovina, o mapeamento da 

ferramenta, ou seja, a configuração da coleta de dados, é destinado aos temas incorporados no 

setor de acordo com o problema de pesquisa, remetendo à cadeia, processo produtivo ou 

mesmo reação de consumo dos alimentos.  

A revisão da literatura deste item serviu de base para a metodologia da Etapa 3 da 

pesquisa, apresentada no capítulo 3. A Etapa 3 da pesquisa usufruiu da análise de Contagem 

de palavras, Tag Cloud, Séries longitudinais, Hyperlink e Buzz.   

Embora simples, Mostafa (2013) destaca a importância da análise de contagem de 

palavras para identificar insights de acordo com os temas de maior relevância e mesmo prever 

as principais características dos temas. A contagem incremental de palavras ou frases permite 

identificar características do tema em análise no monitoramento (O'LEARY, 2011).  

O estudo de tag cloud permite visualizar, em formato ilustrativo, temas de importância 

para determinado estudo (SHAW, 2005), onde o tamanho da fonte e a distância do centro 

representam proximidade ou distância ao tema (BIELENBERG; ZACHER, 2006). Tag clouds 

disponibilizam um agregado de estatísticas de uso de tags (KASER; LEMIRE, 2007). 
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A análise longitudinal avalia as variações do estudo em diferentes séries temporais, 

para identificar alterações nas característcias de elementos semelhantes (FLANAGAN, 1954). 

Neste estudo, os dados foram coletados utilizando-se a técnica do incidente crítico 

(KIRCHNER; DUNNETTE, 1967). 

Fragoso, Recuero e Amaral (2011, p. 166), afirmam que a análise de hyperlinks 

compreende nível macroestrutural e já foram aplicadas em diferentes áreas de conhecimentos. 

As autoras declaram que “assim como ocorre com todos os métodos quantitativos e 

estruturais, a Webometria e a Análise de hiperlinks são apropriadas para os estudos em escala 

macro, mas não são adequadas para avaliações com menor granularidade”. Ainda, afirmam 

que existe a limitação da técnica de análise de hyperlinks de impossibilidade de 

aprofundamento dos dados, pelo impedimento de compreender detalhadamente a função do 

conteúdo. 

Por último, o buzz refere-se ao mapeamento do que estão falando do objeto de estudo 

nas mídias sociais. É a repercussão que o tema de estudo apresenta (STERNE, 2010; 

RUSSEL, 2011). 

O Quadro 2 resume as cinco etapas de análises de conteúdo que são empreendidas na 

Etapa 3, de monitoramento da reação do consumidor nas mídias sociais após crise de imagem, 

que tem como objetivo constatar a reação do consumidor diante da Operação Carne Fraca 

mais pretextados nas mídias sociais. 

 
 

Quadro 2. Itens de análise de conteúdo da Etapa 3 da pesquisa.  

Autor Análise de conteúdo Objetivo 

O'Leary, 2011 

Mostafa, 2013 

Contagem de palavras Constatar temas 

relacionados 

Shaw, 2005 

Bielenberg; Zacher, 2006 

Kaser; Lemire, 2007 

Tag Cloud Identificar palavras de 

destaque 

Flanagan, 1954 

Kirchner; Dunnette, 1967 

Séries longitudinais Identificar palavras de 

destaque em diferentes 

períodos de análise 

Fragoso; Recuero; Amaral, 

2011 

Hyperlink Análise dos links mais 

citados 

Sterne, 2010 Buzz Medir o grau de 
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Russel, 2011 compartilhamento do tema 

no período 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 

Para que fosse possível analisar os dados coletados nas mídias sociais, foi preciso 

prepará-los e organizá-los de tal modo que apresentassem semelhanças para análise. Embora 

não estruturados, He, Zha e Li (2013) destacam a utilidade dos dados coletados no Twitter. 

Portanto, para analisá-los, é necessário convertê-los em dados estruturados e analíticos por 

meio de processamento de dados. A estruturação de dados desta pesquisa foi baseada no 

esquema de processamento de dados de Liau e Tan (2014), reformulado pela autora na Figura 

6, a seguir. 

 
Figura 3. Processamento de texto estruturado. 

 
Fonte: Adaptada (LIAU; TAN, 2014). 
 
 

O primeiro passo do processamento de dados de Liau e Tan (2014) é chamado 

tokenization, traduzido em português para tokenização, que se trata da identificação das 

palavras válidas para a pesquisa. Então, são removidas do campo de análise as palavras que 

não acrescentam na análise, chamadas stop words, como preposições, artigos e pronomes. 

Logo, é feita uma análise gramatical para corrigir erros de ortografia ou de digitação. Em 

seguida, palavras semelhantes são agrupadas, para validar a análise dos dados. Então, todas as 

palavras são convertidas para maiúsculas e, por último, é adotada a análise QDA Miner para 

justificar as palavras de alta frequência dos dados analisados.  

Após revisão da literatura e compreensão dos conceitos e conexões nos constructos de 

Marketing de crise, Familiaridade de marca, Estratégias gerenciais em marketing de crise e 

Reação do consumidor e as mídias sociais, é possível perceber a relevância e a necessidade 

de identificar o foco e dimensão da crise de imagem para que a empresa desenvolva 

estratégias gerenciais assertivas que resultem em reações positivas pelos envolvidos.  

No capítulo 3 será apresentada a metodologia utilizada no trabalho. 
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3 METODOLOGIA 

 
Os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa são descritos e justificados 

neste capítulo. A pesquisa iniciou-se com amplo escopo de resultados que, posteriormente, 

foram delimitados, de acordo com a importância de relevância das informações coletadas para 

o objetivo do estudo. São descritas neste capítulo as etapas da pesquisa, a metodologia de 

pesquisa, os métodos adotados, os tipos de pesquisa escolhidos e as técnicas de coleta 

utilizadas no trabalho.  

A pesquisa utilizou a abordagem qualitativa, a partir do método descritivo, que 

considerou todos os dados coletados importantes e sujeitos à avaliação. As fontes de dados 

são as mídias sociais e são avaliadas de modo holístico, ou seja, considerando todos os 

resultados encontrados referentes ao problema de pesquisa. O método descritivo busca 

identificar e interpretar os dados coletados sem interferir nos resultados ou julgá-los 

(CHURCHILL, 1987). 

A pesquisa está dividida em três etapas: (1) estudo comparativo de (a) casos de crise 

de imagem de alimentos e (b) documentação do caso da Carne Fraca (ETAPA 1); (2) 

caracterização da reação no Facebook da Empresa A e Empresa B, envolvidas no escândalo 

da Carne Fraca, após eclosão da Operação (ETAPA 2); e (3) constatação das reações do 

consumidor diante da Operação Carne Fraca mais pretextadas nas mídias sociais (ETAPA 3).  

 

3.1 Etapa 1: pesquisa documental: análise de casos de crise de imagem 

 
A Etapa 1 do estudo consistiu em pesquisa documental, a partir de diferentes livros, 

artigos e sites, para desenvolvimento de estudo comparativo de casos de crise de imagem, e 

no estudo aprofundado do caso de crise de imagem da Carne Fraca, objeto de estudo da 

pesquisa. Com abordagem qualitativa, o período da pesquisa da Etapa 1 foi de julho a 

setembro de 2017.  

Para a seleção dos casos de crise de imagem a serem avaliados na Etapa 1 da pesquisa, 

de caráter documental, foi realizada busca no site Google, de ferramenta de busca, de casos 

antigos de crise de imagem. A autora inseriu no campo de busca do Google “exemplos de 

crise de imagem”, para que fosse possível identificar casos antigos a serem estudados. Como 

critério de seleção do caso, foi definido selecionar a crise de imagem mais semelhante com a 

Carne Fraca; por isso, foi definido para estudo o caso da carne de cavalo encontrada em 

produtos vendidos como carne bovina na Europa, em 2013. 
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3.2 Etapa 2: monitoramento das páginas das mídias sociais da Empresa A e Empresa B 

 

De acordo com Sterne (2010) e Russell (2011), algumas das finalidades das técnicas 

de monitoramento são identificar o chamado buzz, que refere-se ao ruído, ou seja, burburinho, 

que determinado tema está causando; classificar o sentimento em relação a determinada 

marca, produto, tema ou empresa, qualificada como positiva, neutra ou negativa; identificar 

comunidades on-line; detectar defensores e detratores e influenciadores de determinados 

temas; mensurar a atividades dos internautas nas mídias sociais; e propiciar relacionamento 

com os usuários. 

Liu et al. (2012, p. 512) afirmam que existe uma contradição no público influenciador 

das mídias sociais. Por receberam muita informação, eles são mais difíceis de serem 

influenciados.  

 
Certamente, pessoas exercem diferentes graus de influência. Todos nós tomamos 
recomendações de fontes confiáveis desde estranhos a peritos mais neófitos. No 
entanto, essa influência tipicamente é contextual e temporal, dependendo do assunto, 
da credibilidade do emissor, e de variedade de outros fatores. Claro, existem 
influenciadores, mas o que esses influenciadores representam pode mudar 
substancialmente a partir de uma situação ou tópico. (JENKINS; FORD; GREEN, 
2013, p. 81).  

 

Embora o gerenciamento de mídias sociais de canais próprios permita possibilidade 

maior de controle das conversas dos consumidores diante do compartilhamento de conteúdo, 

tempo e frequência, pesquisadores sugerem que as empresas assumam estratégia de 

gerenciamento misto, que possibilite maior liberdade na comunicação entre os internautas nos 

canais próprios (MANGOLD; FAULDS, 2009). 

Ao implantar o monitoramento, é sugerido que seja realizado primeiramente um 

piloto, que avalie a operação durante um tempo determinado e permita correções e melhorias, 

caso necessário. Então, implantado o projeto, é necessário acompanhá-lo constantemente e 

avaliar necessidades de novas melhorias. Como o mercado é dinâmico e os objetivos podem 

alterar-se de acordo com a coleta de resultados do monitoramento, é importante que as 

preocupações e esforços não estejam somente focados na entrega de relatórios, mas também 

na qualidade do mapeamento da ferramenta, para identificar se as keywords devem ser 

alteradas, se há necessidade de novas categorizações, etc. (MONTEIRO; AZARITE, 2012, p. 

134).  

Monteiro e Azarite (2012, p. 194) descrevem três modelos principais de transformação 

dos dados brutos, obtidos no monitoramento, em conteúdo relevante para a empresa: a análise 

por dado absoluto, que são diagnósticos intuitivos sobre dados não trabalhados, obtendo 
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informações simples; a análise por progressão, que acompanha resultados do monitoramento 

ao longo de um tempo; e a análise por comparação, que faz um paralelo temporal, com 

elementos externos aos da empresa, como análise de share of voice da concorrência, por 

exemplo. Nesta pesquisa é adotada a análise por progressão, pois acompanha-se os resultados 

da crise de imagem do segmento de carne nas mídias sociais.  

Embora poucas pesquisas acadêmicas do setor agropecuário que usaram como método 

o monitoramento das mídias sociais tenham sido identificadas na revisão da literatura, foi 

possível perceber que já existem alguns estudos. Rutsaert et al. (2014) estudaram o interesse 

do consumidor em receber informações pelas mídias sociais sobre os riscos de resíduos de 

pesticidas. O Federal Institute for Risk Assessment (2010) indica que, embora as pessoas 

busquem conhecimentos sobre o tema, esses conhecimentos não chegam até elas e afirmam as 

mídias sociais como possível solução. Ainda de acordo com a pesquisa, o uso das mídias 

sociais é citado como pouco ou erroneamente explorado. Novamente são citados como 

exemplo os departamentos de saúde pública, que usam as ferramentas on-line somente para 

disseminar informações quando, de acordo com Thackeray et al. (2012), seria possível 

interagir e se envolver com o público.  

As mídias sociais aplicadas no setor agropecuário foram utilizadas também na 

pesquisa para identificar os legados do evento Expo Milão, em 2015, que teve como tema 

“Alimentar o planeta, energia para a vida” e ocorreu do dia 1º de maio ao dia 31 de outubro de 

2015 (VENTURA et al., 2016). Para tanto, foram utilizadas ferramentas de monitoramento 

digital para identificar os comentários expressos nas mídias sociais após o Expo Milão, visto 

que o objetivo era identificar o registro das pessoas em relação ao evento. Esta pesquisa 

monitorou o Twitter, ferramenta que divulga informações rapidamente e para diversos 

públicos (FERGUSON et al., 2014). 

A partir da revisão de literatura sobre antigos estudos que utilizaram o método de 

monitoramento de mídias sociais para obtenção de informações, para identificar pesquisas que 

usufruíram da metodologia para aplicação no estudo de temas relacionados ao agronegócio, 

poucos foram os estudos identificados na pesquisa focados no setor agropecuário. Por outro 

lado, o setor da saúde foi tido como o mais beneficiado pela metodologia. Os principais temas 

abordados são doenças de saúde pública, como epidemias. Lampos e Cristianini (2010), por 

exemplo, destacam no estudo sobre a propagação de doença epidêmica a importância de 

monitorar informações fornecidas pela população para identificar dados sobre doenças, como 

a localização da manifestação da doença, momento ou intensidade. O conhecimento dessas 

informações, obtidas pelo monitoramento do tema estudado, permite rápida resposta das 

autoridades sobre a ameaça à saúde pública, reduzindo o impacto da doença. Nesse estudo, os 
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autores destacam como principais motivos de monitorar doenças a detecção precoce do surto 

e a localização geográfica, chamada geolocalização. A pesquisa usufruiu de dados obtidos 

pela ferramenta de comunicação Twitter no Reino Unido por 24 semanas, durante o surto da 

gripe H1N1.  

A pequisa empírica identificou os temas que foram pesquisados, a partir das vivências 

e conhecimento da pesquisadora sobre a Carne Fraca. Também chamada de pesquisa de 

campo, esta primeira etapa permitiu a observação do cenário de estudo para coleta de dados 

em campo, nas próximas etapas da pesquisa. Os resultados obtidos nesta etapa 

fundamentaram os dados levantados no monitoramento das mídias sociais.  

A Etapa 2 da pesquisa teve como objetivo caracterizar a reação no Facebook da 

Empresa A e Empresa B, envolvidas no escândalo da Carne Fraca, após eclosão da Operação. 

Para tanto, foram avaliados posts originados pelas próprias empresas, para que fosse possível 

avaliar a eficácia da comunicação dos frigoríficos envolvidos, de acordo com a estratégia de 

defesa utilizada. Portanto, os dados foram considerados partindo do pressuposto de reação dos 

internautas em relação à manifestação das empresas. Não foram consideradas, nesta etapa, 

reações originais dos internautas, a partir de posts criados por eles.  

O período de análise foi de 17 de março a 29 de outubro de 2017. Portanto, os dados 

analisados e interpretados nos itens subsequentes consideram as informações postadas e 

mantidas até essa data. A Etapa 2 apresentou abordagem qualitativa e teve como técnica de 

coleta dos dados analisados o monitoramento de mídias sociais e técnica de análise 

documentária.  

 

3.3 Etapa 3: Reação do consumidor nas mídias sociais diante de crise de imagem 

 

O monitoramento de mídias sociais foi escolhido como método de coleta pela 

relevância dos dados coletados. O conhecimento adquirido pelas marcas e empresas no 

ambiente das mídias sociais é válido por sere difícilmente tendencioso, visto a quantidade de 

opiniões expressas sobre determinado tema (MOSTAFA, 2013). Para Monteiro e Azarite 

(2012, p. 14), “na comparação com outros campos de conhecimento que exercem papéis 

relevantes nas empresas, fica claro que o tratamento de mídias sociais precisa dar um salto”. 

Monitorar é “capturar e ouvir o que as pessoas dizem nos canais sociais e analisar essas 

informações para a tomada de decisão” (MONTEIRO; AZARITE, 2012, p. 12). Também 

conhecido como plataforma de escuta, o monitoramento de redes sociais oferece métricas que 

permitem analisar, mensurar e apresentar relatórios de resultados (WHALLEY, 2011). Sob o 

ponto de vista da comunicação, Freire (2014) afirma que “o método de monitoramento de 
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redes sociais pode ser compreendido como um fluxo de informação que busca dar conta de 

ambiências midiatizadas da sociedade”.  

A etapa de planejamento da ferramenta resultou na qualidade dos resultados coletados 

no monitoramento das mídias sociais. O escopo do monitoramento exige, como primeiro 

passo, a definição das chamadas keywords, ou palavras-chave, que são os termos 

monitorados. Essa etapa foi cautelosamente planejada para corresponder corretamente ao 

objetivo do monitoramento. Inserir termos que não se relacionam ao objetivo do 

monitoramento pode prejudicar a coleta e análise dos dados, trazendo dados irrelevantes à 

pesquisa que danifiquem a qualidade da pesquisa. Por outro lado, não inserir termos 

relevantes para a pesquisa pode prejudicar a avaliação do monitoramento, visto a carência de 

análises de termos chaves para a verificação.  

A Etapa 3 apresenta o internauta, pessoa física ou jurídica das mídias sociais, como 

consumidor. O escopo deste estudo são consumidores do Brasil que divulgaram, com reação a 

favor, neutro ou contra a Carne Fraca. Esta pesquisa foi baseada em sua maioria na ferramenta 

de mídias sociais Twitter e Facebook. Todas as menções no Twitter de consumidores 

relacionadas aos assuntos, do dia 17 de março ao dia 31 de julho, foram consideradas na 

análise. A Etapa 3 usufruiu da técnica de análise de conteúdo de Bardin. De acordo com 

Bardin (2010, p. 11), a análise de conteúdo é “um conjunto de técnicas de análise de 

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens”. Essa técnica de análise é cada vez mais usada e reconhecida nos estudos 

qualitativos, principalmente no campo da administração (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 

2011). A análise de conteúdo está no limiar entre a abordagens quantitativas e qualitativas 

(FREIRE, 2014) e exige que o pesquisador responsável pela análise possua repertório teórico 

sobre o conteúdo analisado (LIMA, 2009, p. 60-61).  

Bardin (2006) organiza a análise de conteúdo em três fases: (1) pré-análise, (2) 

exploração do material e (3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. A primeira 

fase, pré-análise, é classificada pela organização dos dados coletados a fim de torná-los 

operacionais. Para tanto, são necessários quatro passos. O primeiro é a leitura flutuante, em 

que o pesquisador compreende os dados; em seguida é a escolha dos documentos, em que são 

selecionados os documentos a serem analisados; o terceiro passo é a formulação das hipóteses 

e objetivos, que o pesquisador irá verificar; e por último, a elaboração de indicadores, em que 

os temas mais citados podem resultar nos índices. Na etapa da pré-análise, é necessário seguir 

os critérios estipulados por Bardin (2006): (i) exaustividade, para avaliar todos os dados 

coletados; (ii) representatividade, ou seja, os dados coletados devem representar o universo da 

pesquisa; (iii) homogeneidade, para que os dados se refiram ao tema de pesquisa; e por 
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último, (iv) pertinência, para que os documentos atendam o objetivo da pesquisa. Nesta etapa 

é feita a exclusão de dados captados no monitoramento que não fazem parte do escopo da 

pesquisa. 

A segunda etapa, exploração do material, representa a codificação, classificação e 

categorização dos dados coletados (BARDIN, 2006). Nessa fase é aplicada técnica de 

agrupamento dos resultados coletados na ferramenta, ou seja, aglomeração de elementos 

comuns, e a identificação das unidades de registro, como os conteúdos, temas, palavras ou 

frases; possível a partir da observação de padrão nos resultados obtidos. O trabalho usufruiu 

da metodologia Text-mining para identificar clusters com associações em comum. Isso 

permite análise profunda dos dados para tratamento das informações, na terceira e última fase. 

A ferramenta, que extrai grande volume de dados não-estruturados, é organizada na Etapa 2 

da pesquisa “Mapeamento do monitoramento das mídias sociais e pré-teste”, para que seja 

possível fazer análises em cima das informações coletadas.  

A última etapa, tratamento dos resultados, inferência e interpretação, representa o 

momento da análise reflexiva e crítica (BARDIN, 2006). São analisados os dados captados 

pela ferramenta de monitoramento, já agrupados em diferentes tipos de classificações de 

acordo com o escopo da pesquisa, e transformados em informação. Nessa fase são realizados 

o resumo e evidência das informações para análise, o que permite gerar informação para 

diferentes finalidades, de acordo com o objetivo, como otimização de processos, identificação 

de tendências, melhorias na tomada de decisão ou antecipação de oportunidades e/ou 

ameaças. A Figura 3 ilustra as três etapas da análise de conteúdo.  

 
Figura 4. Etapas da análise de conteúdo. 

 
 
Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 
 



 

 
 

40 

O mapeamento da pesquisa foi feito na ferramenta de monitoramento de mídias 

sociais, que permitiu a coleta dos comentários expressos na internet, filtrando-os pelo tema e 

período. Dentre as ferramentas de monitoramento de mídias sociais, como zMonitor Zubit, 

Scup, Seekr, Brandviewer, Topsy, Zahpee, Cyfe, Followerwonk, entre outras, esta pesquisa 

utilizou a ferramenta zMonitor Zubit, classificada como “ferramenta plena” por ser paga e 

trazer relatórios profundos, com informações complexas e abrangentes. Ferramentas plenas 

são geralmente utilizadas por empresas com maior presença nas mídias sociais ou que 

apresentam maior interesse no planejamento estratégico (MONTEIRO; AZARITE, 2012, p. 

130).  

O CNPq viabilizou o pagamento da ferramenta zMonitor na coleta de dados do dia 17 

de março ao dia 31 de julho. A escolha da ferramenta deveu-se ao fato de ser uma das mais 

completas na coleta de dados, permitir diferentes tipos de segmentações de informação, 

possibilitar cruzamento dos diferentes dados para interpretação e análise e, também, levou em 

consideração o conhecimento e experiência da autora no manuseio da plataforma.  

O fluxo de trabalho permite avaliar a classificação do monitoramento. Monteiro e 

Azarite (2012, p. 153) descrevem o processo de classificação como: 

 
Primeiro, há a configuração da plataforma para buscas definidas; posteriormente, há 
a coleta das menções buscas (automaticamente, essa menção entra no fluxo de 
trabalho de classificação); a operação classifica de acordo com as tags e regras de 
análise de sentimento estabelecidas; e, por fim; a menção sai da fila de classificação. 

 

A Figura 4, a seguir, ilustra o processo de configuração da plataforma. 

 
Figura 5. Fluxo de configuração da plataforma de monitoramento. 

 
Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 
 

A abordagem qualitativa é apropriada nesta fase visto que se espera observar e 

interpretar os dados obtidos sobre o objeto de estudo nas mídias sociais. Os dados coletados 

pela ferramenta de monitoramento apresentam formatos diversos, sendo os mais comuns 

textos, escritos por internautas nas mídias sociais, no geral com conteúdo de opinião e 

replicação da mensagem, ou por empresas, a partir de assessoria de imprensa ou textos 

próprios, de caráter informativo; compartilhamento de links, que transferem para conteúdos 

de outras páginas na internet; imagens e figuras, normalmente seguidas de texto legenda pelo 
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autor do conteúdo ou do compartilhamento da informação; e vídeos, também seguidos de 

legenda, normalmente. 

O estudo de caso da pesquisa apresentou caráter descritivo e considerou a mídia social 

Twitter, ferramenta usada no Brasil e no mundo. O Twitter é classificado como um dos sites 

mais acessados do mundo, ocupando o nono lugar (ALEXA, 2015). A ferramenta foi 

escolhida pela importância no objetivo da pesquisa, pois hospeda, em maior número e 

relevância, conteúdos referentes ao estudo em questão, e também por não apresentar 

restrições na coleta de dados, como outras mídias sociais possuem, a exemplo do Facebook. 

Além do mais, a ferramenta apresenta alto volume e rapidez do compartilhamento de 

mensagens (KECKLEY, 2010), por permitir compartilhamento e mensagens de até 140 

caracteres, chamados tweets, possibilitando ampla captação de dados para avaliação deste 

estudo.  

Conhecidos como "palavra eletrônica", originalmente chamada electronic word of 

mouth (WOM) (JANSEN et al., 2009), os tweets postados pelos internautas nas mídias sociais 

influenciam as decisões dos demais internautas (BROWN et al., 2007), visto que existe maior 

credibilidade em informações compartilhas por pessoas da rede social do consumidor do que 

de fontes externas (JANSEN et al., 2009; DUAN; GU; WHINSTON, 2008).  

Os tweets permitem análise da reação do consumidor, visto que identificam as 

mensagens originais compartilhadas pelos internautas, que expressam opinião, sentimento e 

pensamento sobre determinados temas, seja por compartilhamento de informações de 

terceiros ou produção própria de conteúdo. Além do mais, a autoridade dos internautas no 

Twitter permite que as pessoas comentem, compartilhem e argumentem assuntos que podem 

influenciar diretamente uma empresa (JANSEN et al., 2009). 

O Twitter tem acesso aberto, ou seja, não existe restrição para que pesquisadores 

acadêmicos usufruam dos dados textuais capturados na ferramenta. Porém, são coletados na 

mídia social dados não estruturados e sem utilidade, se não for aplicada técnica de mineração 

de texto (TM – Text Mining) (LIAU; TAN, 2014). “Como uma forma de mineração de dados, 

os métodos TM foram aplicados em muitas disciplinas para identificar padrões ocultos em 

grandes quantidades de dados de texto, particularmente os dados das mídias sociais” (TSE et 

al., 2016). 

No dia 16 de setembro de 2017, o Twitter, reconhecido pelo limite de 

compartilhamento de 140 caracteres pelos internautas, testou com grupo restrito de usuários o 

aumento do limite de caracteres permitido para 280, dobrando o limite anterior. A empresa 

anunciou: “Compreendemos que, como muitos de vocês que vêm tuitando há anos, pode 

haver um apego emocional aos 140 carcateres – nós também sentimos isso. Mas tentamos 
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isso, percebemos o poder que tem o nos apaixonamos por essa restrição, ainda breve, nova”. 

(FOLHA DE S. PAULO, 2017).  

Na Etapa 3 da pesquisa foi mapeado o tema Carne Fraca. Nessa Etapa da pesquisa foi 

realizado um pré-teste, para garantir a qualidade dos dados captados, ao delimitar os termos a 

serem pesquisados e a amplitude e profundidade dos dados que foram coletados.  O pré-teste 

foi realizado para que fosse possível validar as palavras-chave de busca e foi executado 

durante sete dias consecutivos. Como o período incluí todos os dias da semana, é considerado 

que os resultados coletados sejam próximos da realidade.  

A análise iniciou-se logo no início do pré-teste para que fosse possível corrigir 

possíveis erros no mapeamento do monitoramento das mídias sociais ou detectar possíveis 

influências de fatores externos e, com isso, ter tempo hábil de correção. O pré-teste foi 

considerado na pesquisa pela relevância dos dados captados logo após a eclosão da operação 

Carne Fraca e por considerar que não houve influência de fatores externos que prejudiquem a 

pesquisa.  

Após a validação do pré-teste da pesquisa, foi iniciada captação e avaliação dos dados 

coletados no monitoramento das mídias sociais. A ferramenta de monitoramento on-line 

mapeou a busca com palavras-chave relacionadas à pesquisa Operação Carne Fraca, incluindo 

hashtag (#) e menção (@). As palavras-chave foram: carne fraca, #carnefraca e 

#carmefracapf. Com isso, todos as menções que contiveram as palavras-chave no período de 

coleta de dados foram captadas. Foi identificado no pré-teste termo usado pelo internauta que 

trouxe a palavra-chave da pesquisa, “carne fraca”, inserida na menção, mas não estava 

relacionada ao termo de pesquisa deste estudo; foram usadas com o intuito de relacionar a 

carne fraca ao desejo humano por algo. No geral, estas menções traziam as palavras-chave 

como “a carne é fraca”, “a carne eh fraca” ou “#carneéfraca”. Ao identificar essa 

característica no pré-teste, e considerando que essa forma de colocação não era utilizada na 

busca da pesquisa do objeto de estudo, foi possível negativar essas buscas, ou seja, não as 

incluir na coleta de dados quando surgissem dessa forma.  

As redes monitoradas nessa Etapa da pesquisa foram Twitter, Google, Blogs, Youtube, 

Instagram e Google + (APÊNDICE A1). Com o pré-teste, foi possível identificar os temas 

mais comentados nas mídias sociais. Com isso, esses temas foram configuradoss na 

ferramenta, a fim de concentrar as menções com tópicos semelhantes. Foram identificados 8 

principais temas: empresas, pessoas, economia, exportação, importação, países envolvidos, 

PMDB e outros. Alguns dos temas apresentaram subtemas no pré-teste que permitiram 

delimitar mais a pesquisa. Como subtemas de “empresas”, foram detectados JBS (Empresa 

A), Sadia, Seara, Peccin, BRF (Empresa B), Frigorífico Argus, Frigomax, Frigosantos, 
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Perdigão, Friboi, Madero, Breyer, Frigorífico Souza Ramos e Transmeat. No tema “pessoas”, 

foram identificados os subtemas Michel Temer, Joesley, Lula, Dilma, Tony Ramos, 

Bolsonaro, Osmar Serraglio, Requião e outros. Para “países envolvidos”, foram identificados 

os subtemas EUA e China. Os temas “economia”, “exportação”, “importação”, “PMDB” e 

“outros” não apresentaram subtemas de destaque (APÊNDICE A2). 

A pesquisa delimitou região geográfica para manter a qualidade da busca da pesquisa 

e, com isso, coletou apenas menções em português, compartilhadas no Brasil. A pesquisa foi 

aplicada durante quatro meses e meio, período tido como suficiente para captação de volume 

de dados e que reduzem o risco de gerar resultados influenciados por fatores externos ao da 

pesquisa. O período de coleta dos dados foi de 17 de março, data da eclosão da Operação, a 

31 de julho.  

Foram coletadas 37.487 menções no período analisado. Em virtude das limitações de 

tempo, energia e recursos econômicos, não foi possível trabalhar com todos os elementos. 

Para possibilitar a avaliação dos dados, foi utilizado o cálculo amostral para gerar amostra de 

análise necessária, subgrupo extraído da população total, com amostragem aleatória simples 

sobre variáveis categóricas (LEVIN, 1987). 

 
Amostra aleatória simples é aquela na qual todos os elementos têm a mesma 
probabilidade de serem selecionados. Uma amostra desse tipo pode ser obtida, por 
exemplo, por meio do sorteio dos elementos. Variáveis categóricas são aquelas 
medidas em uma escala nominal. Exemplos de variáveis categóricas são sexo 
(masculino/feminino), cidade (São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador...), cor (azul, 
amarelo, vermelho...). Variáveis numéricas, como idade ou renda, não são 
categóricas. (SANTOS, 2017).  

 

Assim, foi selecionada uma amostra de 381 menções, por meio do método de 

amostragem probabilística, escolhidas randomicamente por meio da ferramenta Microsoft 

Excel. O nível de confiança dos dados, probabilidade de que o erro amostral efetivo seja 

menor do que o erro amostral admitido pela pesquisa, é de 95% e, consequentemente, o erro 

amostral, diferença entre o valor estimado pela pesquisa e o verdadeiro valor, é de 5%. 

Os dados capturados pela ferramenta de monitoramento das mídias sociais e avaliados 

na pesquisa foram Análise de hyperlinks, Buzz do objeto de estudo, Impacto do objeto de 

estudo, Análise de sentimento, Temas relacionados, Geo Influenciadores, Geo Ocorrências, 

Hashtags, Vibração e Tag Cloud. 

O Quadro 3 resume os objetivos, amostras, abordagens, técnicas de coleta, técnicas de 

análise e período da metodologia aplicada nas três etapas da pesquisa.  
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Quadro 3. Metodologia da pesquisa. 

 ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 
Objetivo Desenvolver estudo 

comparativo de (a) casos 
de crise de imagem de 
alimentos e (b) documentar 
caso da Carne Fraca 

Caracterizar a reação no 
Facebook das Empresas A 
e B, envolvidas no 
escândalo da Carne Fraca, 
após eclosão da Operação 

Constatar a reação do 
consumidor diante da 
Operação Carne Fraca 
mais pretextados nas 
mídias sociais 

Amostra Livros, Artigos e Sites Páginas do Facebook das 
Empresas A e B 

Mídias sociais 

Abordagem Qualitativa Qualitativa Qualitativa e Quantitativa 
Técnica de Coleta Pesquisa documental Facebook Monitoramento de mídias 

sociais 
Técnica de Análise Análise documentária Análise documentária Análise de conteúdo 
Período Julho a setembro de 2017 17 de março a 29 de 

outubro de 2017 
17 de março a 31 de junho 
de 2017 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Neste capítulo são contemplados os resultados da pesquisa, organizados nas Etapas 1, 

2 e 3. Os objetivos do estudo foram alcançados e são apresentados nesta seção.   

 

4.1 Etapa 1: Pesquisa documental: análise de casos de crise de imagem 

 
A pesquisa documental objetivou o desenvolvimento de estudo comparativo de casos 

de crise de imagem de alimentos. Nesta fase foram selecionados dois casos para serem 

analisados: crise de imagem da carne de cavalo comercializada como produto bovino na 

Europa e Carne Fraca. Os casos foram selecionados pela proximidade do problema gerado a 

partir da crise de imagem, desconfiança em relação à transparência e saudabilidade das 

empresas e produtos envolvidos.  

Daniella Bianchi, diretora da Interbrand, afirmou a importância de as empresas 

esclarecerem rapidamente seus posicionamentos diante do público em momentos de crise de 

imagem e serem transparentes em relação às providências em decorrência do escândalo. Para 

ela, “notícias como essas (Carne Fraca), principalmente quando tratadas de forma 

generalizada, geram muita insegurança nos consumidores e consequentemente impactam na 

reputação das marcas” (PACETE, 2017). Sérgio Lage, coordenador da pós-graduação de 

gestão da experiência do usuário da ESPM, completou afirmando que 

 
nas estratégias de gestão da marca, se uma crise na sua reputação nas mídias sociais, 
hoje, já traz um impacto bastante negativo e de difícil controle, imagine uma 
investigação encaminhada pela Polícia Federal que coloca em questão não apenas a 
qualidade dos produtos vendidos, mas a existência de um suposto esquema de 
corrupção entre fiscais do Ministério da Agricultura e grandes frigoríficos? Este é 
um caso singular. (PACETE, 2017). 

 

Para Lage, “toda marca, hoje, precisa saber como seus consumidores interagem e 

como eles recebem informações e precisam criar estratégias para controlar o fluxo de 

informações e boatos nas mídias sociais para gerenciarem crises de reputação e reverter a 

imagem negativa perante a opinião pública em geral” (PACETE, 2017). Ele completa 

afirmando que 

 
nós todos sabemos sobre o poder da influência e como os comentários se 
movimentam mais rápidos do que nunca em um mundo conectado em rede. As 
agências e os profissionais de relações públicas que atendem e gerenciam a 
comunicação e reputação destas marcas [frigoríficos envolvidos na Carne Fraca] 
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terão a árdua missão de tentar reverter os estragos que as investigações ainda em 
curso causaram e causarão na confiança destas marcas. (PACETE, 2017). 

 

É esperado que a comunicação seja controlada pelos porta-vozes das empresas em 

momentos de crise. Porém, em crises transfronteiriças, o controle sobre a comunicação é 

dificultado, principalmente pela evolução das redes sociais e “além disso, em crises onde os 

limites geográficos são cruzados, uma mensagem destinada a um público específico pode ser 

facilmente captada por outros públicos; um processo que é facilitado pela tecnologia de 

informação de hoje” (FALKHEIMER; HEIDE, 2015).  

 

4.1.1 Caso de crise de imagem: carne de cavalo comercializada como bovina  

 

A Europa vivenciou no início de 2013 a crise da carne de cavalo, em que empresas 

foram acusadas de incluir carne de equinos em produtos de bovinos. Como resposta ao 

escândalo, países da União Europeia (UE) impediram as vendas dessas carnes fraudadas e 

aumentaram a fiscalização. Ainda assim, 16 países retiraram toneladas de produtos da UE dos 

supermercados (MEIO&MENSAGEM, 2017). A Autoridade de Segurança Alimentar da 

Irlanda identificou, em 15 de janeiro de 2013, DNA de carne de cavalo e porco em 

hambúrgueres congelados vendidos como de carne bovina em supermercados e restaurantes. 

Já no dia seguinte, 16 de janeiro, a crise, considerada “transfronteiriça”, foi disseminada e 

alvo de notícias nos países da União Europeia. Diante disso, redes de alimentos tidas como 

envolvidas no escândalo, Tesco, Aldi, Lidl, Islândia e Dunnes Stores, retiraram seus produtos 

do mercado. 

A Tesco, supermercado britânico líder no Reino Unido e um dos cinco maiores do 

mundo, foi uma das redes obrigadas a retirar produtos acusados de mistura de carne equina. 

Com isso, a rede supermercadista tomou providências para blindar sua imagem diante da 

repercussão do escândalo e lançou comunicado público em defesa da marca: 

 
Sabemos que a descoberta de carne de cavalo em produtos vendidos em diversos 
varejistas, incluindo o Tesco, balançou a confiança nos comerciantes de alimentos e 
nos produtos que vendemos [...] Vocês nos disseram que querem produtos 
britânicos. E que a jornada entre a fazenda e o seu garfo seja bem menos 
complicada. Ouvimos os seus pedidos e tomamos algumas providências efetivas e 
definitivas. A Tesco vai trazer a comida que comercializa para mais próximo da sua 
casa. Tornaremos a cadeia de suprimentos mais simples, transparente e curta, além 
de construirmos relacionamentos melhores com os produtores nacionais”. 
(MEIO&MENSAGEM, 2017).  
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“Com o escândalo, o nome da companhia (Tesco) passou a ser o terceiro mais citado 

no Twitter em 152 países, com mais de 171,5 mil tuítes, informou nesta quinta-feira (17/01) o 

'The Most Tweeted Brands'.” (ÉPOCA, 2013).  

O estudo de caso de Falkheimer e Heide (2015) avaliou o envolvimento e reação à 

crise da rede Findus Nordic, empresa de alimentos congelados atuante nos países nórdicos 

Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia e uma da mais afetada pela crise da carna de cavalo. 

Dentre os produtos da empresa, a lasanha de carne bovina foi acusada pela Agência Britânica 

de Padrões Alimentares por conter quase 100% de carne de cavalo. Outros varejistas foram 

acusados de conter carne equina em seus produtos, como Axfood, ICA e Coop; porém, a 

lasanha da Findus e almondegas da Dafgards/IKEA foram os alvos de acusação maior.  

A estratégia de resposta à crise adotada pela Findus Nordic foi de negação e 

transferência de culpa para o fornecedor Comigel, estratégia proposta nos modelos de 

Siomkos e Kurzbard (1994) e Benoit (2013), com o objetivo de reparo de imagem corporativa 

com acusação ao terceiro e escapula de responsabilidade.  

A marca usufruiu do momento de crise para gerar impacto positivo e acréscimo de 

confiança da marca com campanha de comunicação para recuperação de imagem. A Findus 

Nordic adotou uma série de comunicados para esclarecer e ausentar a culpa da empresa. O 

primeiro, em 7 de fevereiro de 2015, foi meramente informativo, afirmando a retirada das 

lasanhas do mercado e distribuição interrompida. No dia seguinte, 8 de fevereiro, a Findus 

Nordic assumiu que os testes identificaram carne equina nas lasanhas e comunicou que 

tomaria como providência a retirada dos produtos do mercado. Porém, nesse comunicado, não 

foi assumida a culpa da empresa, pelo contrário, houve acusação e transferência de culpa para 

os fornecedores. No dia 10 de fevereiro, o terceiro comunicado da empresa acusou claramente 

o fornecedor de carnes Comigel. Uma declaração final do CEO resumiu a estratégia de 

resposta consistente: "Somos vítimas de fraude [...]. Não é aceitável que um fornecedor 

engane e exponha os clientes da Findus a isso. Estou muito orgulhoso do fato de que foram os 

testes de qualidade de Findus que revelaram essa fraude, que agora envolve mais de 60 

produtores de alimentos em 16 países". No pós-crise, o grupo de gerenciamento de crise da 

empresa usou como porta-vozes o CEO e o diretor de operações da empresa.  

As demais empresas do grupo Findus, atuantes no Reino Unido e França, assumiram 

estratégia de resposta à crise diferente da adotada pela Findus Nordic, com comunicados 

lentos, não transparentes e com informações reativas às acusações, ao contrário do 

posicionamento proativo da divisão nórdica. A reação dos consumidores diante do escândalo 

foi se comunicar, contando o suporte ao cliente da empresa, com 1.000 chamadas por dia, e se 

expressando nas mídias sociais. A página da empresa no Facebook Findus Nordic aumentou 
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em 1.000 fãs durante a crise e recebeu de mil a dois mil comentários, na sua maioria 

negativos, e reações irônicas, como imagens e vídeos.  

O valor da marca e confiança na empresa tiveram queda durante a crise e, com o 

quietar do escândalo, a Findus Nordic reagiu rapidamente com campanha de recuperação de 

confiança. Considerando a proporção da crise, reagir de forma rápida foi uma estratégia 

arriscada, considerando que poderia piorar a situação ou mesmo estimular o retorno do 

assunto. Esta estratégia de rápida resposta foi tida pelos autores da pesquisa (FALKHEIMER; 

HEIDE, 2015) como “incomum e proativa”.  

Intitulada "Bem-vindo ao Bjuv", a campanha de recuperação de confiança na marca 

assumiu o posicionamento de transparência e consistiu no convite para visitar a instalação de 

produção da empresa, em Bjuv, para conhecer os envolvidos no processo de produção, e foi 

veiculada na TV, mídia impressa, rádio e mídias sociais. A repercussão da campanha foi alta, 

atraindo mais de 2.000 pessoas de toda a Suécia na visita à fábrica da empresa, incluindo 

profissionais das mídias e pessoas comuns, consumidores e não consumidores da marca. 

Jornalistas internacionais entrevistaram os visitantes da fábrica, que reagiram positivamente à 

respeito da produção da empresa, pois puderam verificar o profissionalismo adotado na 

fábrica e tiveram experiência sensorial na visita. Embora arriscada, a estratégia adotada, de 

narrativa, repercute em discurso persuasivo da experiência (BRUNER, 1986). 

O papel dos funcionários foi peça chave na resolução da crise enfrentada pela Findus, 

que adotou a estratégia de autocomunicação, que esclarece e reforça aos funcionários a 

identidade organizacional, bem como seus valores e crenças (GEERTZ, 1973). 

 
As atividades da campanha não devem apenas ser direcionadas para públicos 
externos, mas também, e presumíveis, ainda mais importantes, para os funcionários. 
Uma vez que os funcionários têm um papel forte e funcionam como embaixadores 
da organização, devem, o mais rapidamente possível, recuperar a crença e a 
confiança na organização. (FALKHEIMER; HEIDE, 2015).  

 

Pesquisas desenvolvidas pela empresa comprovaram acréscimo de valor e preferência 

Findus pelo mercado após o escândalo da Carne de Cavalo, consequência das ações tomadas 

na correção da crise, embora os entrevistados tenha levantado alguns erros dos responsáveis 

pela crise dentro da empresa, declarando opiniões como: “deveriam ter sido mais proativos e 

claros quanto às razões da crise; eles deveriam ter uma conferência de imprensa precoce; eles 

não tinham recursos suficientes para lidar com a tempestade das redes sociais; eles não tinham 

uma estratégia clara e comunicação com a arena política” (FALKHEIMER; HEIDE, 2015). 

Embora arriscada, a estratégia de transparência adotada pela empresa foi bem-sucedida pela 
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demanda das pessoas pela ética, a partir do conhecimento e honestidade da empresa 

(SELLNOW; SEEGER, 2013). 

 
 Os papéis das mídias sociais nesta e em crises similares são cada vez mais 
importantes como canais de crítica e interação do consumidor. Em um nível macro, 
a crise que Findus Nordic experimentou pode ser interpretada como uma 
consequência do desenvolvimento moderno tardio do capitalismo global, onde 
corporações usam fornecedores e distribuidores que são excepcionalmente 
complexos e difíceis de controlar (FALKHEIMER; HEIDE, 2015).  

 

Para Tse et al. (2016), a comunicação após crise foi fator chave para valor de marca 

das empresas envolvidas no escândalo e, para os autores, estudar a reação dos consumidores 

nas mídias sociais no período da crise foi estratégia eficiente para mitigar os riscos 

enfrentados na crise.  

 
 

4.1.2 Caso de crise de imagem: Carne Fraca 

 
O agronegócio brasileiro apresenta em sua maioria produção de commodities, ou seja, 

produtos de baixo valor agregado. Além do mais, o setor apresenta distanciamento entre 

mercado produtor e consumidor. Até 2010, a produção não era guiada pela demanda dos 

consumidores. Somente a partir daquele ano as empresas foram direcionadas pelo mercado 

consumidor, incluindo criação de marcas para diferenciar os produtos no mercado nacional e 

internacional (LEMOS; OSHIAI, 2017). No segmento de carne em específico, foi em 2013 

que o mercado assumiu mudança de imagem e posicionamento ao agregar valor aos produtos 

dando marca a eles.  

No início de 2013 a ONG Amigos da Terra acusou o segmento de carne brasileiro de 

descuido no processo de produção, abates clandestinos e negligência com o bem-estar animal, 

que resultou em crise de imagem do segmento. Foi então que a Empresa A identificou a 

oportunidade de usufruir da crise de imagem em benefício da marca Friboi, do portfólio de 

produtos da empresa, com a divulgação da campanha “Peça Friboi”, criada pela agência de 

publicidade Lew'Lara\TBWA, que trazia o slogan “Carne confiável tem nome”. A proposta da 

campanha foi dar nome ao segmento que, até então, era composto por produtos commodities, 

sem marca, a partir da conexão da Friboi com controle de qualidade e garantia de 

procedência.  

A campanha trouxe resultados positivos para a empresa, como o incremento de share 

of mind da marca, que aumentou de 66 para 10.886 menções ao dia (ABMR&A, 2015). 

Trouxe outros resultados expressivos, como o acréscimo de fãs da página do Facebook da 
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empresa, de 35 mil para 445 mil fãs; top of mind da Friboi, que aumentou de 19% para 32%; a 

preferência de marca subiu de 11% para 27%; a recomendação da Friboi, de 30% para 80%; e 

acréscimo de vendas em 20,2% (DAL et al., 2015).  

É necessário que o Brasil, representado pelo Governo, associações e empresas, assuma 

estratégias de emergência em caso de crises no país. No caso da Operacão Carne Fraca, era 

esperado que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) assumisse 

respostas à crise que pertimitisse “reconstruir a credibilidade do Brasil e dar garantias aos 

parceiros comerciais do país” (LEMOS; OSHIAI, 2017). 

O Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina do mundo, com 9,3 milhões de 

toneladas, atrás somente dos Estados Unidos (11,5 milhões de toneladas) (LEMOS; OSHIAI, 

2017), maior exportador mundial de carne bovina, e apresenta como diferencial a ampla 

produção e oportunidade de expansão da carne a pasto, valorizada mundialmente pela 

qualidade, maciez e bem-estar animal. Silva (2017) afirma que a produção de carne no Brasil 

pode ser “em sua maior parte, a pasto, enquanto países como os Estados Unidos e a Austrália 

têm os animais confinados. O país tem áreas para manter essa produção e ainda tem como 

expandir em áreas de pastagens, que podem ser recuperadas através da integração Lavoura, 

Pecuária e Floresta (iLPF)”, alternativa que envolve os três elos do agronegócio – agricultura, 

pecuária e floresta – a fim de evitar ou resolver problemas ambientais decorrentes da 

monocultura (EMBRAPA, 2011), prática agrícola que produz somente um tipo de cultura e 

resulta em problemas, como perda de fertilidade do solo e erosão.  

O consumo de carne no Brasil é o quarto maior em volume do mundo. Em 2016 foi de 

7,6 milhões de toneladas, 36,9kg per capta por ano (LEMOS; OSHIAI, 2017). A pecuária 

bovina brasileira exporta para mais de 170 países e emprega mais de 1,5 milhão de pessoas 

somente no “dentro da porteira”, termo que representa as atividades nas fazendas. Além do 

mais, o modelo da pecuária, antes acusado como principal responsável pelo desmatamento 

das florestas brasileiras pela necessidade de expansão de novas áreas, tem adotado tecnologías 

nos últimos anos “que vêm gerando significativos ganhos em produtividade e, 

consequentemente, liberando áreas significativas para outras atividades do agronegócio” 

(EMBRAPA, 2011). 

De acordo com dados do CEPEA (2017), o Índice de Volume do agronegócio 

brasileiro referente ao agregado das exportações de janeiro a junho de 2017 teve queda de 

5,9% em comparação ao mesmo período do ano anterior. A carne foi definida como objeto de 

estudo em razão da importância do setor agropecuário na economia brasileira, das crescentes 

discussões a respeito da carne, da disseminação de novos hábitos alimentares que auferem a 

carne do cardápio e da crise sofrida pelo setor após a eclosão da Operação Carne Fraca.  
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Como exemplo das discussões diante do consumo de carne no Brasil, no dia 27 de 

dezembro de 2017 foi aprovada por deputados em sessão extraordinária, na Assembleia 

Legistativa de São Paulo, lei que proibe a venda de carnes no Estado em estabelecimentos de 

refeição, com excessão de unidades de saúde públicas.  Feliciano Filho, deputado do PSC, foi 

o autor da lei, que aguarda sanção do Governador Geraldo Alckmin. Com histórico ativista de 

defesa aos animais, ele alega a lei como crucial para alertar sobre os prejuízos da produção da 

carne para o meio ambiente e biodiversidade e do consumo da carne para a saúde humana. 

Para o Deputado, as pessoas independem do consumo da carne, podem ter dieta balanceada 

pelos suprimentos vegetais e completa afirmando que auferir carne do cardápio permite ética, 

saudabilidade e sustentabilidade. Ainda, acusa o setor pela emissão de dióxido de carbono e 

de metano (GLOBO RURAL, 2017).  

A Operação Carne Fraca estimulou os internautas a discutirem temas referentes à 

carne nas mídias sociais. “Mesmo pouco informados sobre os acontecimentos, os 

consumidores brasileiros apresentaram denúncias via redes sociais e promoveram campanhas 

de boicote à carne comercializada pelas empresas JBS e BRF” (LEMOS; OSHIAI, 2017). Por 

isso, monitorar essas redes permitiu capturar a essência do comportamento do consumidor 

diante da crise e da comunicação e reação dos frigoríficos envolvidos no escândalo. Estudo da 

Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) (LEMOS; OSHIAI, 2017) aponta que a 

falta de habilidade de comunicação das empresas em reação à Operação Carne Fraca 

prejudicou suas imagens de marcas coorporativas e de produtos.  

O segmento de carne no Brasil, com a agregação de valor das maiores marcas, trouxe 

posicionamentos fortes que ressaltaram a credibilidade das marcas. A Friboi, marca da 

Empresa A, ficou conhecida pelo slogan “Carne confiável tem nome”; a Seara, também da 

Empresa A, apostou no slogan “A qualidade vai te surpreender”; já a Perdigão, da Empresa B, 

assumiu o slogan “Evite surpresas, vá na certeza”, apostando na tradição da marca diante da 

concorrente Seara, mais nova no mercado (MEIO&MENSAGEM, 2017).  

A comunicação das empresas do mercado de carne foram marcadas pela concorrência 

acirrada entre as marcas e a força dos(as) garotos(as) propagandas que contrataram. Em 2014 

a Empresa A lançou nova campanha da marca Friboi, que trouxe como garoto propaganda o 

cantor Roberto Carlos – conhecido por não consumir carne bovina há aproximadamente 30 

anos na época – solicitando carne em restaurante. Contrariamente à expectativa da empresa, a 

presença do cantor não foi aceita pelo público, que desconfiou da veracidade de Roberto 

Carlos passar a consumir carne. A rejeição à campanha publicitária resultou em piadas nas 

mídias sociais. “Nas redes sociais, a JBS chegou a bloquear comentários de internautas devido 

ao caráter ofensivo de muitos textos que estavam sendo postados” (DAL et al., 2015). Os 
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comerciais com o cantor Roberto Carlos foram tirados do ar e, em seguida, substituídos por 

novos comerciais, que trouxeram como garoto propaganda o ator Tony Ramos. Em 2016, a 

Empresa A desenvolveu com a Globo.com a plataforma Academia da Carne, estratégia de 

branded content, dirigido pela apresentadora Ana Maria Braga.  

Já a Seara, apostou na apresentadora Fátima Bernardes como porta-voz da marca. 

Conhecida pela discrição e ausência em campanhas publicitárias, a apresentadora teve como 

estratégia de comunicação convidar os consumidores de carne a experimentarem os produtos 

da Seara. A empresa apostou na qualidade de marca do produto e na fidelização do cliente 

após experimentação da marca. A marca Perdigão, da Empresa B, apostou no casal de 

apresentadores Luciano Huck e Angélica, e trazia como estratégia de marca a “certeza” do 

consumo, em contraposição aos concorrentes, que seriam consumos duvidosos. A Sadia, por 

outro lado, assumiu estratégia de counicação cômica, que trazia o personagem “Luiz 

Augusto” caracterizado como um presunto de má qualidade e validade vencida, que 

simbolizava produtos da concorrência. A campanha foi denunciada ao Conar, que acabou 

absolvendo a marca e mantendo os comerciais de “Luiz Augusto” no ar 

(MEIO&MENSAGEM, 2017).  

A Friboi foi a primeira marca de carne reconhecida pelos consumidores brasileiros. 

Porém, a concorrente Empresa B seguiu os passos da líder, agregando valor à marca Sadia, 

pertencente ao portfólio de produtos da empresa. Com isso, o mercado de carnes, antes 

commoditizado, passa a ter marcas; e marcas com alto valor agregado ao consumidor, que 

criam diferenciais para os produtos.  

Então, no dia 17 de março de 2017 eclodiu a maior Operação da Polícia Federal do 

Brasil, nomeada Carne Fraca, que resultou na crise de imagem do segmento da carne no país, 

apresentando como principais protagonistas no escândalo a Empresa A e Empresa B, maiores 

frigoríficos do Brasil, que investiram milhões na construção de marcas de suas carnes. O 

aumento de share of mind das marcas de ambos os frigoríficos permitiu associação direta do 

mercado consumidor das marcas ao escândalo da Operação da Polícia Federal.  

Consumidores acreditam que são as marcas as responsáveis por reparar os danos 

causados ao mercado consumidor com as evidências da Operação Carne Fraca. Daniella 

Bianchi, Diretora da Interbrand, afirmou que 

 
será preciso muita seriedade e resiliência para reconstruir a reputação das marcas. 
São marcas que se pautam nestes pilares e estão no mercado há muitos anos. A crise 
impacta, mas justamente porque dispõe da confiança do consumidor terão o 
benefício da dúvida, a chance de se explicarem e corrigirem eventuais erros”. 
(PACETE, 2017).  
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A indústria brasileira da carne bovina teve início com a vinda dos peronistas na 

Argentina, no início da segunda metade do século passado. “Armour, Anglo, Swift e Wilson 

se instalaram no País e trouxeram consigo os conceitos sanitários internacionais, que foram 

adotados pelo governo brasileiro. Entretanto, empresas internacionais saíram do Brasil devido 

à autossuficiência europeia e à melhoria da produtividade da Austrália no final da década de 

1960” (CEPEA, 2017).  

A evolução da pecuária teve início em meados da década de 1980, quando os 

produtores identificaram a necessidade de melhoria do planejamento e adoção de tecnologias 

na atividade. Inclui-se nessa evolução o aumento da produtividade de animal por área 

utilizada. No entanto, foi em 1994 que começou a indústria da carne semelhante aos dias de 

hoje, em virtude da estabilidade da economia brasileira com o Plano Real. De 2003 a 2016 a 

produtividade por hectare cresceu 283%, sendo que em 2003 “eram necessários cerca de 250 

hectares para manter 100 vacas. Essas vacas geravam 45 bezerros, cada um com 170 kg de 

peso vivo. Em 2016, por outro lado, 100 vacas ocupavam 140 ha e produziam 65 bezerros de 

200 kg” (CEPEA, 2017). A evolução no peso do abate é também representativa, quase 1 

arroba. Em 2010 o peso aproximado era de 16,5 arrobas. Hoje, representa 17,4 arrobas. E 

existe perspectiva de aumento de produtividade ainda maior.  

O mercado de frigoríficos sofreu mudanças na última década. Além disso, o mercado 

apresentou reestruturação das competidoras do segmento. “Em 2005, o País contava com sete 

grupos que abatiam mais de 3 mil animais por dia e, em conjunto, respondiam por cerca de 

25% do total do abate com fiscalização sanitária federal do País. Em 2016, restaram três 

grupos, com cerca de 50% da capacidade de abate” (CEPEA, 2017).  

Os anos de 2013 a 2016 apresentaram dificuldades para a pecuária brasileira, em 

virtude da falta e chuvas no Centro-Sul, peso das carcaças, preço do arroba e taxa de 

“prenhez”. As expectativas para 2017 eram de retomada dos bons resultados do mercado. 

Porém, estourou o maior caso da Polícia Federal brasileira de todos os tempos, relacionado à 

corrupção da fiscalização sanitária, nomeado Operação Carne Fraca. O episódio de delação de 

Joesley Batista, proprietário da Empresa A, empresa envolvida diretamenta na Operação, 

resultou em redução dos abates, gerando excesso de oferta e redução do preço, dando início 

ao colapso da cadeia produtiva de proteína animal.  

Eclodida no dia 17 de março de 2017, a Operação Carne Fraca, considerada a maior já 

realizada pela Polícia Federal no Brasil (CARTA, 2017). “A Operação teve como objetivo 

investigar um grupo de fiscais e executivos suspeitos de negociar propinas para lberar 

produtos fora das especificações sanitárias” (OLIVEIRA, 2017).  



 

 
 

54 

A operação consiste em esquema de propinas fornecidos pelos executivos dos 

frigoríficos aos fiscais do MAPA para reduzir a fiscalização de carne vencida e adulterada 

(BBC, 2017). “Segundo os investigadores, fiscais agropecuários do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento deixavam de fazer as fiscalizações necessárias para liberar o 

funcionamento das empresas e recebiam propina de executivos de diversas empresas” 

(TEMÓTEO; COSTA, 2017). A Operação envolve a participação de políticos e partidos 

políticos, que não são detalhados nesta dissertação, pois não servem como base para o estudo 

em questão. Por isso, será focada somente a Operação, repercurssão e a reação dos 

consumidores em relação ao assunto. As duas principais empresas envolvidas, Empresa A e 

Empresa B, são comentadas, pois espera-se avaliar a reação destas diante da crise sem 

precedentes no Brasil.  

Para entender os problemas que geraram a Operação, é necessário compreender o que 

é defesa agropecuária. Nogueira (2013) descreve como:  

 
[…] estrutura constituída de normas e ações que integram sistemas públicos e 
privados, sob o princípio aglutinador da preservação ou melhoria da condição 
zoofitossanitária, em todo o território nacional, garantindo, assim, a proteção da saúde 
dos animais e a sanidade dos vegetais, a idoneidade dos insumos e dos serviços 
utilizados na agropecuária, além da identidade, qualidade e segurança higiênico-
sanitária dos alimentos e demais produtos agropecuários.  
 

A crise teve repercussão mundial e impacto nas exportações de carne bovina no Brasil, 

a exemplo da China, Coréia do Sul e Chile, que anunciaram restrições temporárias para 

importação da carne brasileira, e União Europeia, “que está monitorando as importações de 

carne brasileira e de todas as empresas envolvidas na Operação Carne Fraca” (VEJA, 2017). 

Lemos et al. (2017) afirmou que “em cerca de 24 horas, esse contencioso levou dez países – 

inclusive a China, um dos maiores compradores da carne do Brasil – a suspenderem suas 

importações”. O mercado da carne bovina que já sofría queda no consumo interno, resultado 

da crise econômica no Brasil, sofreu também “queda de 40% nos volumes exportados entre os 

meses de março e maio de 2017, o que corresponde à redução de 150 mil toneladas 

exportadas” (LEMOS; OSHIAI, 2017). 

Dentre as 40 empresas do setor de alimentos envolvidos no esquema de corrupção, 

dois dos maiores frigoríficos do Brasil foram envolvidos na Operação: a Empresa A, 

detentora das marcas Friboi, Maturatta, Swift e Seara; e a Empresa B, das marcas Sadia e 

Perdigão (CARTA, 2017). No dia do anunciamento da Operação, os dois maiores frigoríficos 

envolvidos tiveram prejuízos de aproximadamente R$ 6 bilhões em valor de mercado 

(VIEIRA, 2017). No dia seguinte, a “média diária de vendas ao exterior caiu de US$ 63 
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milhões para US$ 74 mil (...) e a União Europeia impuseram algum embargo ao produto 

brasileiro” (COSTA, 2017). Ainda de acordo com Costa (2017), a queda das vendas ao 

exterior representou 99,9%.  

Com a queda das exportações, foi necessário rever a meta estipulada MAPA, de 

aumentar de 6,9% para 10% a participação brasileira na exportação da carne. “[A crise] é algo 

tão forte que, ao olhar para os 7%, tenho que trabalhar para ficar nos 7%. Não consigo me 

olhar indo para os 10%”, afirmou Bairo Maggi, ministro do MAPA. De acordo com projeções 

do ministro, o Brasil deve assumir prejuízo de US$ 1,5 bilhão em 2017”. 

Como alternativa de minimizar o problema, Maggi sugeriu fazer visita aos países que 

suspenderam a importação da carne brasileira para esclarecer a Operação. O ministro afirmou 

que 
o grande trabalho, agora, é de recuperar e reorganizar forças e de viajar o mundo. 
Andar novamente, reexplicar e tentar convencer o que aconteceu aqui. Que foram 
desvios de algumas pessoas, e não no forte sistema da indústria que temos, que 
aposta firmemente que é um dos pontos fortes do nosso país (COSTA, 2017). 

 

A exposição do segmento de carne bovina no Brasil pela Polícia Federal na operação 

Carne Fraca teve repercussão negativa na economia brasileira e dividiu opiniões. Parte das 

pessoas reagiram de forma revoltosa em relação ao escândalo, culpando sem precedentes os 

envolvidos na Operação.  

Por outro lado, pessoas e instituições criticaram o posicionamento da Polícia Federal 

diante da Operação, justificando que a “polícia federal não apresentou com clareza os casos 

relacionados a cada empresa” e que “tanto os esclarecimentos oficiais sobre a crise da “Carne 

Fraca” quanto as respostas das associações tiveram conotação mais política do que técnica, se 

considerarmos que as investigações ainda estavam (e ainda estão) em curso” (LEMOS; 

OSHIAI, 2017). 

 Após luta de aproximadamente 20 anos pela abertura do mercado americano para 

exportação da carne brasileira, o Brasil teve as exportações de carne suspendidas ou com 

restrições nos principais mercados importadores que, juntos, representam 50% das 

exportações brasileiras; são eles: União Europeia, China, Hong Kong, Egito, Chile, Argélia, 

Jamaica e Trinidad e Tobago (SILVA, 2017). Além das exportações, a Operação prejudicou 

também o consumo interno da carne bovina, recorrência da desconfiança do consumidor sobre 

a sanidade do produto brasileiro (SILVA, 2017).  

Pesquisa desenvolvida para analisar a apresentação da Operação Carne Fraca nos três 

primeiros dias no portal de notícias G1 concluiu que houve repetição sem novos fatos nas 

notícias para aumentar a visibilidade do site. Inclusive, “informação de que são cinco mil 
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produtores de carne no Brasil e apenas 21 frigoríficos investigados, foi publicada apenas no 

final do segundo dia”. Sendo a 14ª matéria publicada no 2º dia, a pesquisa enfatiza a 

prioridade em atrair novos leitores, não informando a real dimensão da Operação da Polícia 

Federal (HUMMEL; VOLCAN, 2017). 

“Para iniciar um novo ciclo de investimentos no setor industrial é preciso passar por 

um processo de conquista da confiança perdida, com transparência e referências de 

sustentabilidade econômica, produtiva e socioambiental dessas empresas. Também seria 

interessante criar horizontes de seguro de preços mais longos usando o mercado futuro. Atrair 

fundos de investimento nacionais e internacionais para o mercado futuro de boi é uma forma 

de oferecer ao investidor de dentro da porteira mais visão de futuro para seus investimentos. 

O setor público pode auxiliar muito se investir no sistema de defesa sanitária, mas repensar na 

estrutura, oferecendo mais autonomia, com decisões técnicas e totalmente despolitizadas”. 

(CEPEA, 2017).  

No Brasil, pecuária produz carne bovina de qualidade com preços acessíveis. (CEPEA, 

2017). 

 
A pecuária bovina de corte demanda profissionalismo e inteligência na solução de 
seus problemas. O maior risco que a atividade pecuária tem hoje é de retrocesso 
dentro da porteira. Os ganhos de produtividade foram obtidos em anos, com 
enormes dificuldades, e cortes de investimentos podem desestruturar todo o sistema. 
(CEPEA, 2017).  

 

A divulgação da Operação Carne Fraca unida com o poder de voz do internauta nas 

mídias sociais, permitiu que os consumidores opinassem, sem restrições e veracidade 

obrigatória, sobre a crise sofrida pelo setor de carne. “Não bastassem os profissionais do setor 

em questão se pronunciarem em redes sociais – em especial no Facebook –, a grande mídia 

brasileira também arriscou seus palpites, e a confusão sobre o tema foi generalizada mundo 

afora” (LEMOS; OSHIAI, 2017). “As pessoas na internet possuem o poder de potencializar as 

'ondas' geralmente através de ironias ou nesse caso com ataques mais diretos, sendo assim, 

qualquer nota ou comentário pode ser encarado pela população como insumo para manter o 

assunto em alta”, diz Victor Azevedo, coordenador dos MBAs de Marketing Digital e Gestão 

de Dados da Universidade Veiga de Almeida (MEIO&MENSAGEM, 2017).  

Lage estava certo quando afirmou, logo após eclosão da Operação, que “essa crise vai 

afetar o setor de alimentos como um todo e gerar uma desconfiança maior sobre uma série de 

outras categorias alimentícias. Estas empresas envolvidas nestas investigações terão que se 

defender, e este assunto dominará por semanas os noticiários” (MEIO&MENSAGEM, 2017).  
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Em pesquisa realizada pela Datafolha, com 1.067 pessoas, em São Paulo, e margem de 

erro de três pontos percentuais para mais ou menos, foi identificada a reação dos 

consumidores em relação à eclosão da Operação Carne Fraca. Dos entrevistados, 93% 

afirmaram estarem informados sobre a crise. Quando perguntados sobre a possível alteração 

de consumo de carne após a Operação, 31% dos respondentes que comem carne afirmaram ter 

reduzido o consumo da carne bovina; 68% disseram não ter modificado o consumo; e 2% 

afirmaram ter consumido mais após a Operação. A redução do consumo da carne foi maior 

entre os entrevistados que estavam cientes da Carne Fraca (OLIVEIRA, 2017).  

Embora o resultado da pesquisa aponte redução no consumo de carne, os números de 

vendas no mercado interno permaneceram estáveis no período. De acordo com Fernando 

Turra, Presidente Executivo da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), os 

consumidores estão mais cautelosos na seleção da carne, mas não estão consumindo em 

menor quantidade (OLIVEIRA, 2017).  

Em pesquisa recomendada pelo Meio & Mensagem (2017),  com 1.000 pessoas três 

dias após a eclosão da Carne Fraca (20 de março de 2017), 50% dos entrevistados afirmaram 

que após tomarem conhecimento da Operação buscaram reduzir o consumo de carne. O 

interesse sobre a crise entre os entrevistados é alto, sendo que 95% declararam acompanhar o 

desdobramento do escândalo. Ainda, 16% dos entrevistados alegaram ter descartado as carnes 

compradas quando não tinham conhecimento da Operação. 

Quando questionados a quem os entrevistados atribuem a culpa pela crise, quase ¾ 

dos respodentes (73%) acusam a corrupção entre governo e empresas. Os demais culpados 

pela crise são a falta de fiscalização (65%), indústria (58%), presidentes das empresas (33%), 

funcionários das empresas (17%), supermercados e mercados (4%), consumidor (3%), 

pequeno comércio (2%). 

As marcas mais lembradas em associação com a Carne Fraca foram Friboi, Sadia, 

Seara e Perdigão, respectivamente (Figura 5). “Em segundo plano estão as marcas 

institucionais JBS e BRF. Outros frigoríficos envolvidos no escândalo aparecem poucas 

vezes, como é o caso do Peccin” (MEIO&MENSAGEM, 2017) 
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Figura 6. Marcas mais lembradas em associação com Operação Carne Fraca (Reprodução).  

 

Fonte: Meio&Mensagem, 2017. 
 

Avaliando os dois diferentes casos de crise de imagem, é possível identificar padrões 

diferentes de origem de eclosão da crise, estratégias adotadas pelas empresas (a estratégia 

adotada pelos frigoríficos envolvidos no escândalo da Carne Fraca será abordada na Etapa 2 

da pesquisa, no item 4.2) e a reação dos consumidores, caracterizados como pessoa física ou 

jurídica, diante da crise.  

O Quadro 4, a seguir, apresenta de forma didática e visual o resumo da discussão do 

item 4.1 da Etapa 1 da pesquisa, que objetivou o desenvolvimento de estudo comparativo de 

casos de crise de imagem de alimentos. A dimensão territorial de ambos os casos de crise de 

imagem foi considerada transfronteiriça, pois ultrapasaram fronteiras geográficas, envolvendo 

mais de um país, visto que a crise de imagem da carne de cavalo atingiu os países da Europa e 

a da Carne Fraca atingiu não somente o Brasil, mas também os países importadores da carne 

bovina do país, como China, Coréia do Sul, Chile e União Europeia. Diferentemente da crise 

da carne de cavalo, a crise Carne Fraca envolveu diretamente o Governo brasileiro, visto que 

foi tida como mais que crise de qualidade, mas crise de corrupção, e teve nomes de pessoas do 

Governo envolvidos no escândalo, como o próprio Presidente da República, Michel Temer.  

Ambas as crises de imagem resultaram em prejuízos para os envolvidos no escândalo. 

A crise de imagem da Europa obrigou nas retirada dos produtos das empresa envolvidas nos 

pontos de vendas, ou seja, teve ação corretiva; por outro lado, a crise da Carne Fraca teve 

prejuízo de ação preventiva, visto que foram pausados acordos comerciais de importação, até 

que houvesse regularização da qualidade da carna bovina comercializada pelo Brasil.  

 
Quadro 4. Conclusão dos casos. 

Informações sobre as 
crises de imagem em 

estudo 

Caso de crise de imagem: 
carne de cavalo 

comercializada como 
bovina 

Caso de crise de imagem: 
Carne Fraca 

 

Ano da eclosão da crise 2013 2017 
Dimensão territorial Transfronteiriça Transfronteiriça 
Empresas envolvidas Tesco, Aldi, Lidl, Islândia e Governo e frigoríficos 
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Dunnes Stores brasileiros 
Prejuízo das empresas 
envolvidas 

Retirada de produtos dos 
pontos de vendas 

Restrições temporárias para 
importação da carne 
brasileira 

Tipo de crise Institucional Governamental e 
Institucional 

Reação à crise Corretiva Preventiva 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

4.2 Etapa 2: Monitoramento da reação dos frigoríficos nas mídias sociais após crise de 
imagem 

 

Os objetivos da Etapa 2 desta pequisa consistem em caracterizar a reação no Facebook 

da Empresa A e Empresa B, envolvidas no escândalo da Carne Fraca, após eclosão da 

Operação. Para identificar a reação das Empresas A e B, frigoríficos mais afetados na imagem 

institucional pela crise de Carna Fraca, foi empreendida pesquisa e análise documentária dos 

dados obtidos nas páginas do Facebook das empresas. O Facebook foi escolhido como fonte 

de captura de dados, pois foi a mídia própria selecionada pelas empresas para divulgar 

informações sobre os efeitos e blindagem da Operação. 

Este capítulo discute a reação das empresas após eclosão da Carne Fraca.  

 

4.2.1 Pesquisa sobre reação da Empresa A no Facebook após a Carne fraca 

 

Para avaliar a estratégia de comunicação em momentos de crise da Empresa A, foi 

pesquisada a página do Facebook da empresa, bem como das duas marcas defendidas na 

Operação pela empresa, Friboi e Seara. A empresa não se posicionou em defesa da crise de 

imagem gerada pela Operação Carne Fraca para a marca Swift.  

A página da Friboi no Facebook, com 1.192.509 de curtidas2, não mantém atualização 

constante. A única postagem de 2017 foi no dia 7 de agosto, com uma foto de carne, não 

relacionada à Operação Carne Fraca. Por outro lado, a página da marca Seara, com 1.025.923 

de curtidas3, tem frequência de postagem semanal. Ainda assim, a maioria dos posts são 

imagens, GIFS e vídeos dos produtos da marca e não relacionados à Carne Fraca. No geral, a 

reação dos internautas em relação às postagens é positiva e, também, não relacionada à 

Operação.  
                                                
2 Acesso em: 02 nov. 2017. 
3 Acesso em: 02 nov. 2017. 
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A página da Empresa A, com 1.557.309 de curtidas4, tem relação responsiva direta 

com a Carne Fraca. Foi possível verificar que a página não tem atualização constante, sendo a 

primeira postagem de 2017 no dia 17 de março, dia de eclosão da Operação, em que a 

empresa postou em sua página do Facebook imagem que trouxe 10 fatos positivos sobre a 

empresa, com o título: “QUALIDADE É A MAIOR PRIORIDADE DA JBS E DE SUAS 

MARCAS FRIBOI E SEARA. Confira mensagem da companhia: http://bit.ly/2nx723t #jbs 

#friboi #seara #qualidade” (APÊNDICE B1) (JBS, 2017). Considerando a relação direta da 

página com a Operação em estudo, esta foi escolhida para avaliação qualitativa pela 

relevância do conteúdo para a pesquisa.  

O post do Apêndice B1 teve 2,5 mil reações: 1.513 curtidas; 550 “Grr”, expressão de 

raiva no Facebook; e 438 “Haha”, expressão de risada ou ironia. Teve também 4.498 

compartilhamentos do post e 1.701 comentários. As reações aos posts são dados quantitativos 

que trazem como análise somente os números apresentados, sem oportunidade de análise 

qualitativa sobre eles. Por outro lado, os compartilhamentos e comentários, visto que trazem 

opinião do internauta, permitem avaliação qualitativa.  

Os 4.931 compartilhamentos foram feitos por internautas de diferentes origens, sendo 

eles pessoas físicas, jurídicas e do terceiro setor. Parte dos compartilhamentos não trouxeram 

comentário do internauta, apenas o compartilhamento da informação, impedindo análise 

documentária qualitativa sobre a perspectiva do internauta. Portanto, estes compartilhamentos 

não foram considerados na amostra qualitativa desta etapa da pesquisa. Foram 

desconsiderados também os compartilhamentos não exibidos por contas que bloqueiam a 

visualização na configuração de privacidade.  

Com isso, a amostra foi composta por 172 compartilhamentos. As reações dos 

compartilhamentos podem ser divididos em grupos de pessoas ou entidades contra, neutro e a 

favor da Empresa A, que representaram 43, 7 e 122 compartilhamentos respectivamente da 

amostra total (172). Foram consideradas somente as menções do autor dos compartilhamentos 

dos posts da página do Facebook da Empresa A, por serem internautas ativos na atuação da 

empresa diante da Operação Carne Fraca. Não foram considerados os comentários nos posts 

compartilhados.  

O grupo de perfis no Facebook a favor da postagem de defesa da empresa foi 

composto por 72,1% compartilhamentos, divididos em dois grupos de defesa: funcionários, ex 

funcionários ou conhecidos de funcionários da empresa, e de perfis em que não foi possível 

detectar a relação empregatícia com a empresa. O primeiro grupo, de perfis com relação com 

                                                
4 Acesso em: 02 nov. 2017. 
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a Empresa A ou com pessoas da Empresa A, representou 25% da amostra total; o segundo 

grupo, 47,1% (APÊNDICE B2).  

Já o grupo de perfis contra a Empresa A foi composto por 24,4% dos 

compartilhamentos. Destes, podemos dividir em subgrupos com diferentes formas de 

manifestação: postagens irônicas, representadas com frases que expressam risada ou 

comentários irônicos, relacionados à Operação, que representou 7% da amostra total; 

revoltoso, que traz descrença em relação ao posicionamento da empresa em relação à crise e 

representou 9,3%; de acusação, que além de desacreditarem no pronunciamento da Empresa 

A, incriminam a empresa pela atuação de mercado, com 5,8%; e outros, sem clausterização 

definida, que representaram 2,3% da amostra total (APÊNDICE B3). 

Com esta análise, é possível dividir os internautas em 7 diferentes clusters, sendo 2 

pertencentes ao grupo a favor do pronunciamento da Empresa A em relação à Operação Carne 

Fraca, 1 pertencente ao grupo neutro e 4 pertencentes do grupo contra. O Quadro 5 classifica-

os: 

 
Quadro 5. Análise de Cluster. 

Grupo Percentual 
Grupo 

SubGrupo Percentual 
SubGrupo 

A favor 72,1% Funcionário 
Ex funcionário  
Conhecido de 
funcionário 

25% 

Relação 
empregatícia 
indefinida 

47,1% 

Neutro 3,5% Internauta com 
reação neutra 

3,5% 

Contra 24,4% Irônico 7% 
Revoltoso 9,3% 
Acusação 5,8% 
Outros 2,3% 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Após análise de cluster do Quadro 5, foi possível perceber que o alto índice de pessoas 

a favor da Empresa A no post de análise, que representou 72,1% da amostra total, deveu-se a 

pessoas que compartilharam o post de posicionamento da Empresa A em defesa do 

esclarecimento da empresa, incluindo que é sempre válido avaliar os dois lados da crise. 

Muitos destes, em defesa da Empresa A, acusaram a mídia pela disseminação de notícias 

falsas, que visavam visibilidade (APÊNDICE B3). Os perfis de posicionamento neutro 
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representaram somente 3,5% da amostra total. O cluster contra, que representou quase ¼ da 

amostra, destacou-se em três linhas de comunicação: as ironias foram categorizadas, em parte, 

pela informação que as carnes da Empresa A conteriam papelão; o posicionamento de revolta 

e acusão foram relacionados a dados de economia e política.  

Após a postagem de posicionamento reativo à Operação Carne Fraca, foram feitas 

mais quatro postagens na página da Empresa A no Facebook. Nos dias 21, 23 e 24 de março, 

dias após a eclosão da Operação Carne Fraca (17 de março), as postagens foram de vídeos que 

trazem como mensagem a transparência, qualidade e segurança do alimento nos frigoríficos 

da Empresa A. No dia 2 de maio, foi divulgado pela empresa na página do Facebook o 

Relatório Anual e de Sustentabilidade 2016 da Empresa A (APÊNDICE B4). 

A Empresa A teve como estratégia de comunicação após a eclosão da Operação Carne 

Fraca a blindagem da marca da empresa anunciando dados econômicos, como exportações; de 

sustentabilidade, como as certificações conquistadas; e social, envolvendo a geração de 

emprego da empresa. As mensagens compartilhadas pela empresa foram respostas de defesa 

direta à Operação.  

A empresa usou como estratégia assumir as marcas da empresa, Friboi e Seara, a fim 

de fortalecê-las com a marca mãe, Empresa A, mesmo sendo uma forma de exposição das 

demais marcas, envolvidas com a JBS, alvo da investigação. Em toda comunicação, escrita e 

de imagem, as marcas dos produtos foram relacionadas à marca mãe. Inclusive, houve 

compartilhamentos no post de pronunciamento da Empresa A que se referiam às marcas da 

empresa. (APÊNDICE B5). 

Em 21 de março de 2017, quatro dias após a eclosão da Operação Carne Fraca, a 

Empresa A lançou campanha em vídeo de 1 minuto na qual os padrões de qualidade da carne 

da empresa são reforçados pelos funcionários da Empresa A, que demonstram orgulho e 

seriedade na produção da carne. O vídeo foi exibido na internet e TV, em horário nobre da 

Globo, nos intervalos do Jornal Nacional (MEIO&MENSAGEM, 2017).  

Este vídeo utilizou banco de imagens antigos, incluindo imagem no minuto 0:14, que 

trazia validade da carne referente ao ano de 2013. Isso gerou piadas e memes nas mídias 

sociais, que satirizou o slogando afirmando “Carne vencida tem nome”, fazendo alusão ao 

slogan original “Carne de qualidade tem nome”  (APÊNDICE B6). 

 
4.2.2 Pesquisa sobre reação da Empresa B no Facebook após a Carne Fraca 

 

Um dia após a eclosão da crise, 18 de março de 2017, a Empresa B protegeu-se em 

relação à acusação dos investigadores de que os produtos da marca continham papelão: 



 

 
 

63 

 
Houve um mal-entendido na interpretação do áudio capturado pela PF. O 
funcionário estava se referindo às embalagens do produto e não ao seu conteúdo. 
Quando ele diz dentro do CMS está se referindo à área onde o CMS é armazenado. 
Isso fica ainda mais claro quando ele diz que vai ver se consegue colocar em 
papelão, ou seja, embalar o produto em papelão, pois esse produto é normalmente 
embalado em plástico. (MEIO&MENSAGEM, 2017).  

 

Diferentemente da Empresa A, a Empresa B teve reação à Carne Fraca mais rápida e 

não focada na Operação. O primeiro post da marca foi no dia 19 de março, dois dias após a 

eclosão da crise, e não trouxe mensagem direta à Operação. Com 66.468 curtidas na página, a 

marca lançou, após a crise, campanha com base na frase do fundador da Empresa B, “Nós só 

produzimos os alimentos que colocaríamos na mesa de nossa família”, e com foco nos 

colaboradores da empresa (APÊNDICE B3).  

 

4.2.3 Conclusão da reação dos frigoríficos nas mídias sociais após crise de imagem 

 

Após avaliação da reação das Empresas A e B no Facebook, foi possível identificar 

diferentes estratégias gerenciais de marketing de crise e, com isso, cruzar com os conceitos de 

estratégias de marketing de crise dos autores levantados na revisão da literatura (Quadro 6). A 

Empresa A se posicionou diante da crise destacando não somente a marca institucional, como 

a Friboi e Seara. Por outro lado, a Empresa B se posicionou somente diante da marca 

institucional, não relacionando as duas principais marcas do portólio de produtos da empresa, 

Sadia e Perdigão. 

A Empresa A usufruiu da estratégia de gerenciamento de marketing de crise proposto 

por Byzalov e Shachar (2004), ao se posicionar rapidamente e com frequência mais alta que o 

habitual nos veículos de comunicação, incluindo horário nobre da televisão. Também, 

usufruiu do esquema proposto por Greyser (2009), de comunicação transparente e verdadeira, 

ao esclarecer os fatos levantados pela operação Carne Fraca e mostrar a fábrica aberta aos 

consumidores.  

A página do Facebook da Empresa A não tem atualização frequente. As atualizações 

de 2017 foram baseadas na operação Carne Fraca. De acordo com a análise de conteúdo da 

reação do frigorífico após eclosão da crise, foi identificada a adoção de estratégia de ação 

corretiva, de Benoit (2013), em que a empresa assume o erro e toma providências corretivas.  

A Empresa B usufruiu da estratégia de negação, proposta por Siomkos e Kurzbard 

(1994) e Bernoit (2013), ao informar que “houve um mal-entendido na interpretação do áudio 

capturado pela PF”.  
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Ambas as marcas  apresentam alta familairidade junto ao mercado consumidor. 

Devido à alta familaridade, é possível informar que, após análise documentária, como os 

consumidores possuiam experiências anteriores com as marcas, antes da eclosão da crise de 

imagem, o efeito da crise foi reduzido, pois a lembrança permite amenizar o prejuíuzo 

causado. Porém, pela alta relevância da crise diante do cenário econômico e de consumo 

brasileiro, houve grandes prejuízos para as marcas envolvidas no escândalo. É possível 

induzir, porém, que a baixa familiaridade dos frigoríficos poderia implicar em prejuízo maior 

diante do impacto gerado pela Carne Fraca.  

 
Quadro 6. Quadro comparativo da reação à Carne Fraca da Empresa A e Empresa B. 

 Empresa A Empresa B 

Curtidas na página do 
Facebook 

1.557.309 66.468 

Atualiazação do conteúdo da 
página do Facebook 

Baixa Alta 

Reação institucional à Carne 
Fraca 

Responsiva Negação 

Estratégia corporativa Blindagem da marca 
institucional e de produtos 

Negação 

Conceito de familiaridade Alta Alta 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 

4.3 Etapa 3: Monitoramento da reação do consumidor nas mídias sociais após crise de 
imagem 

 

A análise qualitativa de dados desta pesquisa foi baseada em modelos de análise de 

dados de mídias sociais descritos neste estudo. A análise usufruiu do modelo proposto por 

Mostafa (2013), resumido em quatro estágios: (1) análise de contagem de palavras, (2) 

dimensionamento (MDS - multidimensional scaling), (3) análise de sentimento (SA), e (4) 

análise de séries longitudinais. As etapas 2 e 3 do processo não foram utilizadas em virtude da 

ausência de dados suficientes para análise. Também, foi considerada a análise de Tag Cloud, 

Hyperlink e Buzz. 

São descritas no Quadro 7 as etapas de análises de conteúdo que são empreendidas na 

Etapa 3. 
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Quadro 7. Etapas de análises de conteúdo da Etapa 3 da pesquisa. 

Item Análise de conteúdo 

4.3.1 Contagem de palavras 

4.3.2 Tag Cloud 

4.3.3 Séries longitudinais 

4.3.4 Hyperlink 

4.3.5 Buzz 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 

 
4.3.1 Análise de contagem de palavras 

 

A análise de temas permite identificar os principais temas, subtemas e escopo da 

pesquisa. As palavras de alta frequência sem sentido para a pesquisa, como HTTP por 

exemplo, são descartadas, e palavras com significados semelhantes são agrupadas, para 

manter a validade dos dados. Com isso, foi possível listar as palavras de maior frequência da 

pesquisa, descritas no Quadro 8.  

A pesquisa considerou as 30 palavras mais mencionadas nos dados coletados nas 

mídias sociais, pela representatividade na amostra total da coleta. As 30 palavras mais 

mencionadas estiveram presentes em mais de um quinto das menções totais dos dados 

coletados no período de análise. As duas palavras com mais aparições foram as palavras-

chave da pesquisa: carne e fraca, com 56.629 e 55.355 menções respectivamente. Por serem 

as palavras de busca, foram desconsideradas na análise de resultados. A sexta palavra com 

mais menção, excluindo “carne” e “fraca”, também foi palavra-chave utilizada na busca, 

#carnefraca. Porém, foi considerada na pesquisa pela validade nos resultados. 

 
Quadro 8. Frequência de palavras. 

#	   TERMO	   QUANTIDADE	   %	  PRESENÇA	   SENTIMENTO	   ORIGEM	  

	  	   CARNE	   56.629	   -‐	   	  	   	  	  

	  	   FRACA	   55.355	   -‐	   	  	   	  	  

1	   OPERAÇAO	   15.537	   22,47%	   Neutro	   Governo	  

2	   JOESLEY	   6.259	   9,05%	   Negativo	   Pessoa	  

3	   TEMER	   6.256	   9,05%	   Negativo	   Pessoa	  

4	   JBS	   3.199	   4,63%	   Negativo	   Empresa	  

5	   RECEBEU	   2.859	   4,13%	   Negativo	   Pessoa	  

6	   #CARNEFRACA	   2.601	   3,76%	   Neutro	   Governo	  

7	   CARATER	   2.532	   3,66%	   Negativo	   Pessoa	  
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Na análise de contagem de palavras o termo mais mencionado foi “operação”. Após 

análise de conteúdo dos compartilhamentos que continham a palavra, foi possível 

compreender que o termo foi utilizado para remeter à Operação da Polícia Federal 

(APÊNDICE C1) e representou 22,47%. Em seguida, na 2ª e 3ª posições das palavras mais 

mencionadas na pesquisa, foram identificados os nomes “Joesley” e “Temer”, 

respectivamente, ambos presentes em 9,05% das menções totais dos dados coletados. Após 

análise de conteúdo das menções que contiveram “Joesley” e “Temer”, foi possível perceber 

que a similaridade no percentual de presença das menções, ambos com 9,05%, deveu-se ao 

fato dos nomes estarem em sua maioria relacionados, em menções como “ Joesley                         Batista 

tentou marcar segundo encontro com #Temer para discutir a operação Carne Fraca” ou 

“Penso também que o Joesley podem ter dado o troco no Temer por causa da operação carne 

fraca que foi um golpe nas exportações de carnes!”  (APÊNDICE C2).                        

8	   DESCULPA	   2.001	   2,89%	   Negativo	   Pessoa	  

9	   FEDERAL	   1.833	   2,65%	   Neutro	   Governo	  

10	   PESSOAS	   1.828	   2,64%	   Neutro	   Pessoa	  

11	   CONTRA	   1.763	   2,55%	   Negativo	   Empresa	  

12	   BRASIL	   1.729	   2,50%	   Neutro	   Governo	  

13	   LAVA	  JATO	   1.664	   2,41%	   Negativo	   Governo	  

14	   POLICIA	   1.505	   2,18%	   Neutro	   Governo	  

15	   BRF	   1.473	   2,13%	   Negativo	   Empresa	  

16	   DEFLAGRADA	   1.462	   2,11%	   Negativo	   Governo	  

17	   RECEBER	   1.428	   2,06%	   Negativo	   Pessoa	  

18	   FORTALECE	   1.392	   2,01%	   Positivo	   Marca	  

19	   FRIGORIFICOS	   1.375	   1,99%	   Negativo	   Empresa	  

20	   ACONTECEU	   1.318	   1,91%	   Neutro	   Governo	  

21	   DISCUTIR	   1.260	   1,82%	   Neutro	   Pessoa	  

22	   MINISTERIO	   1.198	   1,73%	   Neutro	   Governo	  

23	   AGRICULTURA	   1.196	   1,73%	   Neutro	   Governo	  

24	   PAGA	   1.171	   1,69%	   Neutro	   Pessoa	  

25	   FALAR	   1.139	   1,65%	   Neutro	   Pessoa	  

26	   INDICIA	   1.065	   1,54%	   Negativo	   Governo	  

27	   MERCADO	   1.058	   1,53%	   Neutro	   Governo	  

28	   DELEGADO	   1.052	   1,52%	   Neutro	   Governo	  

29	   GOVERNO	   973	   1,51%	   Neutro	   Governo	  

30	   MENTE	   969	   1,50%	   Negativo	   Pessoa	  

	  	   TOTAL	   343465	   100,00%	   	  	   	  	  

	  	   TOTAL	  PARCIAL	  (30	  principais	  palavras)	   71.095	   20,70%	   	  	   	  	  
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No estudo, somente dois frigoríficos apareceram como destaque na pesquisa das 30 

palavras mais mencionadas. A JBS (Empresa A) foi classificada em 4ª posição, com 3.199 

menções e presença de 4,63%. Já a BRF (Empresa B), segundo frigorífico citado na pesquisa, 

apareceu somente na 15ª posição, com 1.473 menções. Após análise de conteúdo, foi possível 

perceber maior relação da Empresa A com a Operação em comparação à concorrente Empresa 

B, não somente pela atribuição da mídia e consumidores na JBS, mas também pelo Presidente 

da empresa, Joesley Batista, estar diretamente envolvido no escândalo. Em 19ª posição surgiu 

o termo “frigoríficos” (APÊNDICE C3). 

A palavra “recebeu” ficou em 5ª posição, com 4,13% de presença. Após análise de 

conteúdo, foi possível perceber que a posição estratégica do termo “recebeu” foi em virtude 

de um post compartilhado por alguns internautas que informavam o desencontro de 

informação do discurso do Presidente Temer, informando que “recebeu” Joesley em seu 

escritório para discutir sobre a Carne Fraca; porém, a delação da Operação só foi à tona 10 

dias depois do encontro. O post compartilhado que elevou a posição da palavra “recebeu” foi 

do internauta @tlmota, que ironizou o discurso de Temer com GIF compartilhado 

(APÊNDICE C4).  

O termo “Lava Jato” surgiu em 13ª posição, com 2,41% de presença (APÊNDICE 

C5). “Ministério” e “Agricultura” apareceram na 22ª e 23ª posição respectivamente 

(APÊNDICE, C6). “Governo” ficou em 29ª posição, com 1,51% de presença (APÊNDICE, 

C7). 

Os tópicos mais abordados nos comentários coletados nas redes sociais nesta pesquisa 

foram: (1) sentimento de revolta e decepção; (2) piadas (memes); (3) Tony Ramos (ator da 

campanha de publicidade da Empresa A). 

Os internautas sentiram-se lesados e enganados, gerando os sentimentos de revolta e 

decepção expostos nos comentários das redes sociais. Termos como prejuízo, desespero, 

bandido, vergonha, entre outros, podem ser frequentemente encontrados nesses comentários. 

(APÊNDICE D).  

Entre outras características, o brasileiro também é conhecido pelo seu humor on-line. 

Não importa o momento, há espaço para descontração e piadas ácidas. É possível notar esta 

característica na reação dos consumidores diante do escândalo. Fazer piadas nas mídias 

sociais foi uma das principais tendências nos tweets compartilhados relacionados à Operação 

Carne Fraca (APÊNDICE E1).  

O ator Tony Ramos, personagem da campanha publicitária da Empresa A, foi citado 

em 35% das menções coletadas. Em primeiro plano com críticas de internautas e 

consumidores e em seguida pela quebra de contrato com a Friboi. O ator explicou ainda que, 
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após as delações dos donos da Empresa A, pediu para que o contrato fosse rompido. "Quando 

aconteceram as questões das gravações, da delação, eu falei: ‘Com isso eu não vou 

compactuar’" (APÊNDICE E2).  

 
4.3.2 Tag cloud 

 

Os resultados de Tag Cloud (Figura 7), ou seja, nuvem de palavras, apresentam as 

palavras mais citadas entre as ocorrências do objeto de estudo. A representatividade de 

ocorrência por palavras é apresentada na Tag Cloud pelo tamanho da palavra, sendo que 

quanto maior a palavra na figura, mais ocorrências a palavra teve no escopo de pesquisa. A 

nuvem de palavras é desenvolvida automaticamente pela ferramenta de monitoramento das 

mídias sociais, a partir dos resultados obtidos no mapeamento da pesquisa.  

 
Figura 7. Nuvem de Palavras. 

 
Fonte: zMonitor, 2018. 
 

 

É possível identificar na nuvem de palavras dois nomes próprios principais, Joesley e 

Temer, que foram mais relacionados pelos consumidores das mídias sociais ao escândalo da 

Operação. A empresa mais citada na pesquisa foi a Empresa A. O termo “Forte” teve bastante 

relevância na busca e refere-se à campanha criada pelo setor pecuário brasileiro em defesa da 

qualidade da carne bovina do país. A campanha, denominada “Carne Forte”, teve como 

objetivo opor-se ao nome da Operação “Carne Fraca”.  
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4.3.3 Análise de séries longitudinais 

 

A análise de séries longitudinais segmentou o período de análise da pesquisa, 17 de 

março a 31 de julho, e identificou os termos mais mencionados nas faixas de análise, para 

identificação de padrões de menções e correlações de temas, conforme Figura 8. 

 
Figura 8. Análise longitudinal. 

 

Fonte: Adaptado (MOSTAFA, 2013). 
 
 

Seis picos de menções tiveram destaque no período analisado, nos dias 24 de março; 2, 

6, 16 e 20 de abril; 19 e 22 de maio; e 1 de junho. As figuras 9 a 16 ampliam as nuvens de 

palavras coletadas nos picos de menções das séries longitudinais e discorrem sobre o tema 

que levou ao destaque de compartilhamento nas mídias sociais.  

 
Figura 9. Nuvem de palavras, dia 24 de março de 2017. 

 
Fonte: zMonitor, 2018. 
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Figura 10. Nuvem de palavras, dia 2 de abril de 2017. 

 
Fonte: zMonitor, 2018. 
 
Figura 11. Nuvem de palavras, dia 6 de abril de 2017. 

 
Fonte: zMonitor, 2018. 
 
 
Figura 12. Nuvem de palavras, dia 16 de abril de 2017. 

 
Fonte: zMonitor, 2018. 
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Figura 13. Nuvem de palavras, dia 20 de abril de 2017. 

 
Fonte: zMonitor, 2018. 
 
Figura 14. Nuvem de palavras, dia 19 de maio de 2017. 

 
Fonte: zMonitor, 2018. 
 
 
Figura 15. Nuvem de palavras, dia 22 de maio de 2017. 

 
 
Fonte: zMonitor, 2018. 
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Figura 16. Nuvem de palavras, dia 1 de junho de 2017. 

 
Fonte: zMonitor, 2018. 
 
 
4.3.4 Análise de hyperlinks 

 

A Análise de hyperlinks foi feita a partir de abordagem qualitativa e reconheceu 

padrões na combinação dos links coletados. Os cinco hyperliks com maior buzz no período 

foram: 

 

a. Hyperlink: https://twitter.com/i/web/status/866682999965876226 

O post refere-se ao GIF irônico, do internauta @tlmota, compartilhado no dia 22 de 

maio, que levantou o depoimento do Presidente Michel Temer afirmando que recebeu Joesley 

Batista no dia 7 de março à noite, no Palácio do Jaburu, para discutir sobre a Operação Carne 

Fraca, que só foi deflagrada 10 dias depois do encontro do Presidente da República e da 

Empresa A.  

O tweet foi compartilhado 1.410 vezes e teve 2.000 likes. (APÊNDICE D1).  

 

b. Hyperlink: https://www.buzzfeed.com/alexandrearagao/temer-joesley-carne-

fraca?utm_term=.uleG8L9K3#.fuMDg7yLa 

O segundo hyperlik mais compartilhado também se referiu ao depoimento do 

Presidente Michel Temer, dessa vez justificando a Carne Fraca como o motivo pelo qual ele 

recebeu o empresário Joesley Batista no dia 7 de março à noite, no Palácio do Jaburu. A 

matéria foi divulgada pelo site BuzzFeed (www.buzzfeed.com), que trouxe como referência a 

matéria da Folha de S. Paulo, do dia 22 de maio, cuja chamada é: “Não renuncio; se quiserem, 

me derrubem”, afirma Temer. Em entrevista à Folha, o Presidente diz ter sido ingênuo ao 

conversar com Joesley, dono da Empresa A (APÊNDICE D2). 

 

c. Hyperlink: https://twitter.com/i/web/status/865613817421729792 
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O hyperlink compartilhado pelo usuário @TheInterceptBr foi o terceiro com maior 

compartilhamento. O post trouxe trecho da delação premiada de Aécio Neves, compartilhada 

no dia 19 de maio (APÊNDICE D3). 

 

d. Hyperlink: https://twitter.com/BlogdoNoblat/status/850895837538512896/photo/1 

O usuário @BlogdoNoblat compartilhou post ironizando o abuso sexual sofrido pela 

figurinista da Globo, de 28 anos, Su Tonani, pelo ator da Globo, José Mayer (APÊNDICE 

D4). 

 

e. Hyperlink: http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/data-da-operacao-carne-

fraca-derruba-versao-de-temer-para-receber-joesley-no-jaburu/ 

A quinta matéria compartilhada foi da página Congresso em Foco, do site Uol 

(http://congressoemfoco.uol.com.br), que também abordou a desconexão entre o depoimento 

do Presidente Michel Temer diante da afirmação de que havia recebido o empresário Joesley 

Batista, no dia 7 de março, para discutir a Carne Fraca quando, na verdade, a Operação foi 

delatada 10 dias depois, no dia 17 de março (APÊNDICE D5). 

 

4.3.5 Buzz da Operação Carne Fraca 

 

A análise de buzz deste estudo apresentou o “burburinho” que a Operação Carne Fraca 

teve nas mídias sociais no período de estudo e as possíveis variações desta repercussão do 

tema nos diferentes horários do dia e em uma análise horizontal, identificando picos de buzz 

em dias da semana ao longo do estudo durante quatro meses e meio de coleta de dados. 

Embora seja possível medir também o que estão falando de assuntos ou marcas concorrentes 

ao objeto de estudo, esta pesquisa abordou somente o buzz referente ao objeto de estudo da 

pesquisa, pela limitação de tempo e recurso financeiro. 

A Figura 17, a seguir, apresenta a relevância das menções nos meses de pesquisa 

analisados, março a julho. No dia 24 de março foram coletadas 3.421 menções referentes à 

Carne Fraca; no dia 2 de abril, 1.594; em 6 de abril, 1.187; em 16 de abril, 1.907; em 19 de 

maio, 1.323; e em 22 de maio, 4.113. É possível perceber que a partir de maio, com excessão 

dos dois picos de buzz que o mês apesentou, nos dias 19 e 22 de maio, o buzz da pesquisa teve 

queda. Pode-se afirmar que o marketing de crise que envoveu a Carne Fraca foi estimulado 

pelos sentimentos levantados na Etapa 2 da pesquisa, de defesa, ironia, revolta e acusação, 

porém, teve rápido fim da crise emergencial, pois, em menos de dois meses da eclosão da 
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crise, o buzz teve drástica redução, resultado do possível esquecimento ou baixo interesse dos 

consumidores.  

 
Figura 17. Picos de menções. 

 
 
Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 
 

Já Figura 18  traz os picos de posts compartilhados nos dias 24 de março; 2, 6, 16 e 20 

de abril; 19 e 22 de maio; e 1 de junho. 

 
Figura 18. Picos de posts compartilhados. 

 
Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 
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 No dia 24 de março, o post de destaque do buzz trouxe como tema “Denúncia de fiscal 

agropecuário federal do PR originou investigação que resultou na prisão de executivos”. Em 

seguida, no dia 2 de abril, o site G1 (2016) compartilhou a informação “Ministério da 

Agricultura libera produção e exportação para três empresas investigadas na Carne Fraca”. No 

dia 6 de abril, o buzz refereriu-se às amostras contaminadas, compartilhadas pelo site Uol: 

“Carne fraca e contaminada: Governo acha bactérias em carnes de 2 de 21 empresas 

investigadas. O pico de buzz de compartilhamento desse dia teve participação também da 

CBN, que publicou post informando que “Oito das 302 amostras recolhidas após a operação 

#CarneFraca estavam contaminadas. PF”. Já no dia 16 de abril o pico de buzz deveu-se 

novamente ao compartilhamento da página G1, “Um mês após a Operação Carne Fraca, JBS e 

BRF perdem R$ 5 bi em valor de mercado”. Ainda nesse dia um post de internauta contribuiu 

no volume de buzz, com matéria compartilhada pelo site Extra, “PF indicia mais de 60 

pessoas investigadas na operação Carne Fraca”.   

No dia 19 de maio o pico de buzz deveu-se a duas postagens: uma trouxe a 

informaçãoo de que “Em outro trecho da delação, @AecioNeves menciona uma conversa 

com @MichelTemer para que a PF faça mea-culpa sobre a Operação Carne Fraca”; a outra 

afirmou que “Fui um dos poucos jornalistas a defender a Carne Fraca, quando o mundo 

desabou contra a PF. Agora assistam Joesley confirmando tudo”. Por sua vez, no dia 22 de 

maio, internauta ironizou a defesa do Presidente Temer de ter recebido Joesley no Palácio fora 

do horário comercial para discutir o tema Carne Fraca, que veio a tona somente 10 dias depois 

do encontro.  Por último, no dia 1 de junho, a notícia destaque foi: “Delegado que tentou 

sabotar Lava jato vazou Carne Fraca para petistas”. 

Analisando todo o período do monitoramento das mídias sociais com base no tema em 

estudo, foi possível observar picos de menções nos dias 24 de março, com 3.421 menções 

totais (Figura 19); 16 de abril, com 1.907 menções totais (Figura 20); e 22 de maio, com 

menções totais. Todos posts foram impulsionados por compartilhamentos de notícias.  
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Figura 19. Picos de menção do dia 24 de março de 2017. 

 
Fonte: zMonitor, 2018. 
 
Figura 20. Picos de menção do dia 16 de abril de 2017. 

 
Fonte: zMonitor, 2018. 
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Figura 21. Picos de menção do dia 22 de maio de 2017. 

 
 
Fonte: zMonitor, 2018. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este estudo teve como objetivo identificar a reação do consumidor nas mídias sociais 

diante de crises de imagem. Para tanto, foram traçados como objetivos o desenvolvimento de 

estudo comparativo de (a) casos de crise de imagem de alimentos e (b) documentação do caso 

da Carne Fraca (ETAPA 1); a caracterização da reação no Facebook da Empresa A e Empresa 

B, envolvidas no escândalo da Carne Fraca, após eclosão da Operação (ETAPA 2); e 

constatação da reação do consumidor diante da Operação Carne Fraca mais pretextados nas 

mídias sociais (ETAPA 3).  

A revisão da literatura permitiu a criação dos dois modelos analíticos. O primeiro, com 

base na literatura de imagem de marca e marketing de crise, resultou no constructo de análise 

gerencial. O outro usufruiu dos conceitos abordados na revisão da literatura da reação do 

consumidor e mídias sociais e resultou na criação do constructo para análise dos perfis de 

reações dos internautas nas mídias sociais.  

A Etapa 1 da pesquisa, a partir da análise documental, permitiu alcançar os objetivos a 

partir do estudo de livros, artigos e sites, que possibilitou cruzar com as teorias de marketing 

de crise levantadas na revisão da literaura e, com isso, definir padrões de respostas diante de 

crise de imagem.  

A Etapa 2 da pesquisa, de análise da reação das duas empresas envolvidas diretamente 

na Operação Carne Fraca, Empresa A e Empresa B, a partir da captação de dados das páginas 

do Facebook dos frigoríficos, foi possível identificar dois padrões diferentes de reação, diante 

da mesma situação de marketing de crise. A Empresa A usufruiu de estratégia de defesa não 

somente da marca institucional, mas das marcas de produtos, como Friboi e Seara. Por outro 

lado, a Empresa B blindou somente a marca corporativa, não relacionando as marcas de 

produtos à Operação. A Empresa A assumiu estratégia gerencial de ação corretiva; já a 

Empresa B, fez uso da estratégia de negação. Ambas as marcas usufruiram de estratégia de 

resposta rápida na comunicação.  

Por último, a Etapa 3 da pesquisa permiutiu observar a reação dos consumidores, 

tratados neste estudo como internautas, nas mídias sociais, diante da Operação. Foi possível 

identificar diferentes padrões comportamentais reativos, como acusação, defesa e ironia. Foi 

possível também perceber, a partir da análise de buzz, o rápido esquecimento diante da crise, 

visto a linha decrescente do buzz no período de análise.  

A pesquisa usufruiu de metodologia de monitoramento de mídias sociais, que pode 

servir de base para novos estudos que possam usufruir de temas de engajamento na internet. A 
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revisão da metodologia pode orientar pesquisadores em novos estudos e gestores de empresas 

em pesquisas internas de comportamento ou reação do consumidor.   

O estudo apresentou limitantes nas etapas de pesquisas realizadas. Na Etapa 1 da 

pesquisa, de caráter documental, sugere-se aprofundamento de análise em outros casos de 

marketing de crise para identificação de novos padrões de ações reativas das empresas diante 

de situações de crise de imagem. Na Etapa 2 da pesquisa, foi avaliada somente a ferramenta 

de mídia social Facebook; sugere-se em novos estudos avaliar os diferentes meios de contato 

da empresa. Na Etapa 3 da pesquisa, do monitoramento das mídias sociais, o curto período de 

tempo limitou o aprofundamento das análises de conteúdos dos dados captados pela 

ferramenta zMonitor. Para novos estudos, sugere-se o aprofundamento da análise de conteúdo 

dos dados coletados no monitoramento; estudo de cluster detectados nas mídias sociais a 

partir de crises de imagem, com a possibilidade de segmentar os consumidores de acordo com 

características psicográficas, que dizem respeito à personalidade e estilo de vida, e 

comportamental; avaliação de outros tipos de crise de imagem para verificar se ocorre 

manutenção do mesmo padrão da Carne Fraca; e desenvolvimento de novos estudos que 

validem os resultados obtidos nesta pesquisa.  
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