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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo observar e analisar a gestão de crise nas redes sociais da Casa 

dos Frios em janeiro de 2017, quando a empresa foi acusada de racismo e o caso amplamente 

compartilhado nas redes sociais. Fez parte da pesquisa, também, explorar os dados do case 

em questão de forma comparada com uma gestão de crise apropriada. Para aprofundar e 

sistematizar a temática, foi realizada uma análise de conteúdo das postagens da marca Casa 

dos Frios na rede social Facebook e o envolvimento do público, por ser a rede em que tem 

maior presença. E, por fim, o estudo aponta e direciona estratégias adequadas de gestão de 

crise que poderiam ter sido adotadas nas redes sociais com maiores probabilidades de sucesso.  
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INTRODUÇÃO 

Dentro deste estudo foi abordada a questão e estratégias de gestão de crise, em 

especial nas redes sociais, a partir da perspectiva e estudo do case de crise da Casa dos Frios, 

que é uma tradicional loja do seguimento de produtos gourmet, localizada em Recife- 

Pernambuco.  

A Casa dos Frios se autodenomina um empório gourmet, tradicional na cidade, 

inaugurado em 1957 e já recebeu os seguintes prêmios da Revista Veja: Melhor Bolo de 

Souza Leão (2011), Melhor Bolo de Rolo (2008, 2009 e 2010), Melhor Delicatessen (1999, 

2000, 2001, 2002, 2003 e 2004), Melhor Empório Gourmet (2010 e 2011), Melhor Salgado 

(1999, 2001, 2006 e 2008) e Melhor doce (1999 e 2006). Majoritariamente, seu público está 

concentrado nas classes A e B, nas zonas norte e sul da cidade. 

 Bokhari (apud Eid & Fyfe, 2009) define crise como episódio que “geralmente se 

distingue das situações rotineiras por um senso de urgência e uma preocupação de que o 

problema se agrave na ausência de ação”. Sendo assim, esse case em questão representou uma 

crise para a  marca Casa dos Frios que vinha evidenciando um alto valor agregado e produtos 
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de excelência. E, segunfo Barton (apud Muralidharan, Dillistone & Shin, 2011),  

essas crises inevitavelmente põem em perigo a reputação de uma organização e a 

comunicação de crise, por isso, em seguida, deve tornar-se se o foco central da corporação.  

Sobre os fatos da acusação de racismo em si: a denúncia surgiu no dia 20 de janeiro de 2017 

(sexta-feira), quando Mário José Ferreira foi à loja comprar vários bolos de rolo
3
 para uma 

viagem à pedido de seu chefe. Ao chegar no caixa para pagar as mercadorias, Mário, que já 

havia feito várias compras semelhantes a esta, porém excepcionalmente não estava fardado, 

entregou os R$600,00 que tinha e foi ao carro buscar os R$60,00 que faltavam para pagar a 

conta. Na volta, o cliente foi surpreendido com a loja fechada, seu dinheiro retido e a polícia 

para revista-lo bruscamente. O ponto crítico do acontecido é que Mário é negro e destoa do 

perfil de classe A e B da loja. No dia seguinte, a notícia foi veiculada nos portais online dos 

maiores jornais da cidade e reverberou nas redes sociais. 

Atualmente, não surpreende que a notícia tenha sido amplamente divulgada e 

comentada nas redes sociais, visto que “as redes sociais constituem uma das estratégias 

subjacentes utilizadas pela sociedade para o compartilhamento da informação e do 

conhecimento, mediante as relações entre atores que as integram” (TOMAÉL et. al., 2005). E, 

para Dias e Couto (2011), as redes sociais, bem como o Facebook, estudado aqui, são 

ambientes virtuais nos quais sujeitos se relacionam instituindo uma forma de sociabilidade. 

Desta forma, os eventos, discussões e repercussões online nada mais são do que uma extensão 

do relacionamento social que acontece no mundo real. 

E, à medida que essa sociabilidade nas redes sociais vem se desenvolvendo, a 

permeabilidade de assuntos de interesse público, além de discussões políticas, idealistas e 

mais valorizadas de uma forma geral, são uma crescente nos debates que ocorrem nessas 

novas mídias. Ou seja, o espaço das redes sociais e o ambiente online, que outrora pertenceu 

quase exclusivamente a adolescentes e jovens com temáticas de entretenimento ou pertinentes 

apenas ao seu universo, hoje representa uma vertente da esfera pública, conceituada por 

Habermas (1991), onde são debatidos assuntos de interesse social, bem como espaço de 

consolidação e criação de imagem de marcas e pessoas públicas.   

Habermas (1991) assumia que a mudança na função da esfera pública, na pós 

modernidade, estava em ter deixado de ser um domínio especial e passar a ser altamente 

moldável pela instituição preeminente na esfera pública, os meios de comunicação (p. 181). 
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Hoje, essa esfera já foi novamente redimensionada ao acolher e adentrar no universo das 

novas mídias e, especialmente, nas redes sociais. 

Nessas redes há, portanto, um novo espaço para formação e debate da opinião pública, 

descrita de forma que: 

Aqueles aspectos do mundo que têm a ver com o comportamento de outros seres 

humanos, na medida em que o comportamento cruza com o nosso, que é 

dependente do nosso, ou que nos é interessante, podemos chamar rudemente de 

opinião. As imagens na cabeça destes seres humanos, a imagem de si próprios, dos 

outros, de suas necessidades, propósitos e relacionamentos, são suas opiniões 

públicas. (LIPPMAN, 2008, p. 40) 

 

Por um lado, esses novos espaços democratizam o acesso a informação e os papeis de 

protagonistas nessa construção social, não obstante, pulverizam a discussão de forma que 

pessoas com menor ou maior nível de instrução e senso crítico têm o mesmo poder de voz e 

convencimento. 

Dessa forma, uma marca que não saiba usar as redes e usufruir dessa democratização 

da esfera pública de forma madura e eficaz acaba por se perder ou caindo em crises sem que 

delas consiga sair ilesas.  

Não cabe aqui, neste artigo, julgar a ação da Casa dos Frios, nem confirmar ou negar a 

existência de racismo na reação da empresa. Entretanto, são objetivos do estudo nesse caso: 

(1) entender a repercussão do caso nas redes sociais, assim como a interação do público, (2) 

analisar a resposta e tentativa de gestão de crise da marca e (3) abordar as possíveis 

estratégias que poderiam ter sido adotadas para contornar a situação e trabalhar a imagem da 

marca na opinião pública dentro da esfera das redes sociais. 

  

OPÇÕES METODOLÓGICAS 

Além da pesquisa bibliográfica e exploração sobre o tema, com o propósito de imergir 

na repercurção do caso nas redes sociais, foi realizada uma análise de conteúdo sobre os 

dados relacionados ao tema na rede social Facebook, observando as três regras da análise: 

representatividade, pertinência e homogeneidade (BARDIN, 2009). Pois, “tratar o material é 

codificá-lo. A codificação corresponde a uma transformação, efetuada segundo regras 

precisas dos dados brutos do texto, transformando esta que, por recorte, agregação e 

enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo” (BARDIN, 2009, p. 103). 

Sendo assim, a análise da repercussão das postagens na fanpage da Casa dos Frios, 

bem como da interação do público nos comentários e compartilhamentos, nos permitiu 



 

constatar de fato o impacto da notícia naquele target; com a preocupação de não deixar a 

opção metodológica dissociada da realidade, “isto porque a análise de conteúdo se faz pela 

prática” (BARDIN, 2009, p.51). 

A escolha da rede social Facebook para análise desse estudo se deve a dois fatores: 

primeiro porque é a rede em que a marca tem maior presença e audiência e, também, pelo fato 

da rede ter mais de um bilhão de usuários no mundo inteiro, o que faz desta a rede social mais 

popular atualmente (Hysenlika, 2012). Além disso, segundo a pesquisa de Velloso e Yanase 

(2014), as redes sociais vêm sendo utilizadas como ferramenta de diálogo entre consumidores 

insatisfeitos e as respectivas empresas e, entre elas, o Facebook é mais utilizada (ver gráfico 

1). 

Gráfico 1: Sites de Redes Sociais mais Utilizados para Reclamações de Consumidores 

 

Fonte: Velloso e Yanase, 2014, p. 15 

 

Para compor o corpus da pesquisa foram selecionadas todas as postagens, 

compartilhamentos, comentários e likes, desde 20 de janeiro de 2017 a 31 de janeiro de 2017, 

na fanpage da Casa dos Frios. Dentro dos comentários e compartilhamentos se mostrou 

necessário quantificar os aspectos negativos e positivos presentes em cada um desses, sendo 

codificados em: (a) a favor da marca, (b) neutro e (c) contra a marca; já as curtidas e reações 

foram classificadas apenas em (a) curtidas, (b) reações positivas e (c) reações negativas. 

 

RESPOSTA À LA CASA DOS FRIOS 

A capacidade das redes sociais é projetada para permitir que as pessoas se conectem, 

compartilhem e colaborem umas com as outras, o que tem aumentado constantemente o uso 



 

dessas redes no âmbito pessoal, empresarial e educacional (White, King & Tsang, 2011). 

Entretanto,  além da resposta dada numa entrevista pela dona do estabelecimento à imprensa 

tradicional, a marca fez apenas duas postagens sobre o tema na rede social Facebook que 

foram: uma homengem à funcionária Dona Ana (ver figura 1) e uma nota de esclarecimento 

(ver figura 2). Ambas tiveram repercussões extremamente negativas e, depois dessas, a marca 

apenas realizou uma nova postagem no dia 11 de fevereiro abordando temáticas normais do 

consumo da loja e deixando de lado a polêmica. 

Figura 1: Homenagem à funcionária Dona Ana 

 

Fonte: Facebook 

 

A primeira postagem da marca após o ocorrido (figura 1) aconteceu no dia seguinte a 

polêmica e configura uma homenagem a uma ex-funcionária negra, assim como o cliente que 

foi confundido com um assaltante. Numa tentativa clara de se defender das acusações de 

racismo, a marca tentou ser sutil para passar a mensagem de que na empresa há funcionários 

negros, logo não seriam (nem os funcionários, nem a marca) racistas. 

Entretanto, esta tentativa teve uma ampla repercussão negativa, pois a intenção foi 

rapidamente identificada pelo público e associada a várias frases e jargões racistas em que 

tenta-se omitir o preconceito. Nos comentários, se repetiram as frases “ela era quase da 

família, né?”, “olha não sou racista, tenho até empregados negros”, “negro fardado pode, 

né?”, “queria ver Dona Ana entrar pela porta da frente”, “temos um negro na nossa senzala”, 



 

“lugar de negro é na cozinha?” e “Casa Grande dos Frios” que faz uma alusão à obra Casa-

Grande & Senzala
4
, além do “vomitaço”

5
 protagonizado e instigado pelos usuários. 

Essa primeira postagem foi altamente rejeitada e atacada pelo público, conforme a 

análise de conteúdo (ver tabela 1). Foram 2068 reações negativas, 1049 compartilhamentos, 

sendo 87,3% deles explicitamente contra a marca e dos 4760 comentários, 98,9% também se 

posicionaram contra a marca. Tão grave quanto o impacto dessas reações negativas, é também 

o fato de que esta foi a postagem com maior número de curtidas, reações, compartilhamentos 

e comentários da fanpage desta marca. 

A tentativa da empresa de contornar o assunto contraria o posicionamento de Modeus 

(2012) que considera extremamente importante que a marca comunique claramente sua 

resposta em relação à crise com seus respectivos stakeholders. Dessa forma, pode-se concluir 

que a tentativa de regenerar a imagem da marca através da estratégia adotada foi frustrada e, 

além disso, funcionou como combustível para mais argumentos e reações negativas, 

tornando-se tema do protesto feito contra a empresa que será tratado no tópico seguinte. 

A segunda tentativa de diálogo com o público e gestão de crise (figura 2) da marca foi 

a publicação de uma nota de esclarecimento. Entretanto, este informe só foi feito e publicado 

três dias após o acontecido, uma ampla repercussão negativa e um protesto feito em frente a 

loja. Por isso, a publicação foi novamente atacada pelos usuários que repetiram vários 

comentários e, outra vez, promoveram o “vomitaço”. 
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Figura 2: Nota de esclarecimento 

 

Fonte: Facebook 

 

Os números da análise (tabela 1) mostram que dessa vez a quantidade de reações 

positivas versus negativas foi mais equilibrado: 782 curtidas, 16 reações positivas e 665 

reações negativas, entretanto, é importante destacar que parte do público que curtiu a 

publicação fez comentários negativos. Nos compartilhamentos, a conduta do público foi 

semelhante: das 714 participações, 77% foram neutras, 19,46% foram negativas e 3,5% foram 

positivas, porém muitos daqueles usuários que foram neutros na distribuição da notícia 



 

realizaram comentários negativos em seguida. Já em relação aos comentários, 98,4% das 

1686 opiniões foram contra a marca. 

Tabela 1: Análise de conteúdo 

Análise de conteúdo- Fanpage Casa Dos Frios 

 
Data Curtidas 

Reações 

positivas 

Reações 

negativas 

Compartilhamentos 

A favor da 

marca 
Neutros 

Contra a 

marca 
Total 

Postagem em 

homenagem a 

Dona Ana 

21/jan 1600 152 2068 

11 1,04% 122 
11,6

0% 
916 

87,3

0% 
1049 

Comentários 

A favor da 

marca 
Neutros 

Contra a 

marca 
Total 

46 0,96% 5 
0,10

% 
4709 

98,9

0% 
4760 

Nota de 

Esclarecimento 

Data Curtidas 
Reações 

positivas 

Reações 

negativas 

Compartilhamentos 

A favor da 

marca 
Neutros 

Contra a 

marca 
Total 

23/jan 782 16 665 

25 3,50% 550 
77,0

3% 
139 

19,4

6% 
714 

Comentários 

A favor da 

marca 
Neutros 

Contra a 

marca 
Total 

20 1,18% 6 
0,35

% 
1660 

98,4

5% 
1686 

Fonte: Facebook 

 

Embora, com a nota de esclarecimento, a marca tenha aumentado o nível de 

aprovação, esta ainda foi atacada pelo público em diversos pontos: (1) a demora em elaborar 

uma resposta, (2) o fato da marca direcionar a responsabilidade do ato para a funcionária, (3) 

a empresa não assumir que estava errada, (4) tentar explicar o episódio colocando a culpa na 

violência da cidade e até (5) o tamanho da fonte utilizada, que configura um caráter estético. 

 Após essas duas tentativas de gerir a crise de imagem da Casa dos Frios, a marca 

aparentemente resolveu se afastar da polêmica e não realizou nenhuma postagem a mais sobre 

o tema; apenas 19 dias depois surgiu um novo post, mas que não falava sobre o assunto. 

Derani e Naidu (2016) consideram a estratégia equivocada, pois a decisão de ficar em silêncio 



 

e se omitir nas mídias sociais têm resultado em más percepções e manchado a imagem e 

credibilidade das organizações.  

 Valentini e Romenti (2011) assumem que durante uma crise, as pessoas tendem a 

buscar e usar várias plataformas de redes sociais para coletar o máximo de informações 

adicionais possíveis sobre a temática e minimizar a lacuna entre o que o público já sabe e o 

que precisaria saber. Sendo assim, ao se omitir, a Casa dos Frios perdeu tanto a oportunidade 

de incubir-se da liderança sobre a problemática, como deixou que aumentasse essa lacuna 

entre o que o público já sabia e quais informações seiam ideais que marca adicionasse ao 

contexto.  

 As redes sociais tornaram-se as plataformas mais comuns para o público acessar 

informações (de crise ou não) em comparação com outras formas de mídia (JIN, LIU & 

AUSTIN, 2014). Logo, uma marca que queira ter uma imagem positiva perante o consumidor 

e sobreviver a cenários de crise não pode deixar de ocupar este espaço de forma adequada. 

Isso ocorre porque os avanços tecnológicos estão transformando a maneira como profissionais 

e pesquisadores de gestão de crises vêem, interagem e disseminam informações para seus 

públicos (Veil et al., 2011).  

 

REAÇÃO DO PÚBLICO 

Velloso e Yanase (2014, p.8) afirmam que “as Redes Sociais são protagonistas de uma 

maneira informal de manifestar as insatisfações de consumo, seja com o produto, serviço ou 

atendimento”. Por isso, foram usadas com bastante intensidade pelo público, neste case, para 

demonstrar sua insatisfação com o comportamento da empresa e o posicionamento adotado. 

As novas mídias, as mudanças tecnológicas e o surgimento da “era da informação” 

(CASTELLS, 1999) têm moldado um novo consumidor: mais crítico e menos passivo. 

Samara e Morsch (2005, p. 38) assumem que "as crenças, as atitudes e os valores dos 

indivíduos eram mais arraigados e menos questionados em sociedades pouco expostas a 

comunicações externas e debates intelectuais como ocorre atualmente". 

Castells (1999) descreve o comportamento social e suas mudanças, motivadas pela 

evolução da tecnologia. O autor descreve que esta nova estrutura social está associada ao 

surgimento de um novo modo de desenvolvimento, o informacionalismo, definido 

historicamente pela reestruturação do modo capitalista de produção até o final do século XX 

(2006, p. 40). Esse novo consumidor e, também, usuário das redes sociais percebe no 



 

informacionalismo um equilíbrio de forças singular. Forças que antes eram propriedades das 

instituições, hoje são partilhadas em maior igualdade com o leitor.   

O público da Casa dos Frios e seus seguidores nas redes sociais atacaram fortemente o 

posicionamento da empresa perante a acusação de racismo. Além dos 1054 

compartilhamentos negativos, 6136 comentários contra a marca e 2733 reações negativas no 

Facebook (tabela 1), os consumidores, junto com a sociedade civil, organizaram um protesto 

em frente à loja, no dia 23 de janeiro, com seguinte título “Negr@ só se for fardado? Racismo 

institucionalizado!” (ver figura 3) em repúdio ao comportamento da marca. 

Nesta organização, mais uma vez, os consumidores utilizaram as redes sociais como 

plataforma para divulgar e convidar mais pessoas a aderirem ao protesto, porém o evento 

transcendeu as barreiras virtuais. Segundo os dados do evento no Facebook, 411 pessoas 

compareceram e 691 tinham interesse na mobilização. 

Figura 3: Cartaz do evento de protesto promovido no Facebook 

 

Fonte: Facebook 

 

Para Saad-Correa (2009, p. 319), “[os diálogos] ao ocorrerem em ambiente digital, 

assumem em grande medida as principais características destes: a multiplicidade e a não 

linearidade das mensagens, a flexibilização dos relacionamentos e intercâmbios”. Assim, 

acontece uma ressignificação dos signos coletivos do ambiente organizacional para o digital, 

entretanto, para que essa mudança seja positiva, é preciso se adequar às características dessa 

nova mídia (multiplicidade, flexibilização dos relacionamentos e intercâmbios de ideias). 

 

UMA ESTRATÉGIA DE CRISE ADEQUADA 

Segundo Boyd e Ellisson (2007 apud RECUERO, 2009, p. 108) "[as redes sociais] são 

sistemas que permitem: i) a construção de uma persona através de um perfil ou página social; 



 

ii) a interação através de comentários; e iii) a exposição pública da rede social de cada autor”. 

Portanto, para usa-las adequadamente é preciso elaborar e construir socialmente essa persona, 

que precisa estar alinhada com os valores e diretrizes da empresa; usar as redes para interagir 

de fato com o público, não apenas despejar conteúdo como é feito nas mídias tradicionais e, 

por isso, preparar-se para a exposição pública dos comportamentos da marca, adequando um 

plano de resposta pertinente e imediato, bem como utilizando as respostas do consumidor 

como base para adaptar e reinventar-se.    

 É fato que tratar de uma acusação de racismo nas redes sociais hoje em dia é um 

assunto bastante delicado e precisa ser pensado estratégicamente com cuidado, pois a 

probabilidade da marca ser mal interpretada ou atacada novamente é grande. Importante 

também  observar o impacto do clima político brasileiro atual que vem dividindo os grupos 

sociais dicotomicamente entre direita versus esquerda, feministas versus machistas, 

opressores versus oprimidos, gerando um ambiente polarizado, de provocação e muito atrito, 

quando a realidade em si é muito mais complexa e ramificada do que o bem versus o mal. 

Entretanto, algumas estratégias podem e devem ser adotadas para dialogar melhor com o 

público e preservar a imagem da empresa. 

 Agnes (2012) entende que utilizar as redes sociais pode ser um caminho bem 

sucedido durante uma crise, se três fatores importantes forem levados em consideração: o 

conteúdo da mensagem, o canal de entrega e a freqüência da entrega desta mensagem. 

Obervando esses três aspectos no case estudado, é possível concluir que (1) o conteúdo 

escolhido para as mensagens não foi a melhor opção, pois à princípio (figura 1) não foi 

elaborada uma mensagem clara, o que gerou revolta no público, o qual sentiu que a estratégia 

da marca era enganá-lo; já a nota de esclarecimento (figura 2) chegou tardiamente aos 

usuários, o que a fez soar como falsa e forçada pelas circunstâncias, além disso, não havia um 

pedido claro de desculpas (que era esperado pelo público), apenas a explicação de que ocorreu 

um mal entendido.  

 Já (2) o canal da entrega escolhido, o Facebook, foi pertinente, pois permite um 

maior diálogo com o consumidor, o que é necessário numa gestão de crise. Wendling e outros 

(2013) notam que o papel que cabia ao rádio, à televisão, aos jornais e outras mídias 

tradicionais de propagar informações valiosas ao público, hoje é assistido pelas novas mídias, 

que ajudam a espalhar a notícia para o máximo de pessoas possível e ainda torna possível 

receber um feedback do público; além disso, Hysenlika (2012) considera que o Facebook 

permite que os comunicadores (individualmente ou organizações) entreguem mensagens 



 

baseadas em necessidades imediatas e, assim, mais eficaz em períodos de crise. Entretanto, a 

mensagem escolhida não estava adequada ao canal, pois não se mostrou clara, nem 

convicente, fora do ritmo dessa mídia e, de certa forma, levou até o leitor uma mensagem 

simplista, com a tentativa de convencê-lo sem maiores esforços ou diálogo, inclusive, a 

identidade visual utilizada na nota dificultou a leitura e transpereceu uma falta de cuidado 

com o leitor; além da marca não ter levado em consideração o feedback fornecido pelos 

usuários, ponto fundamental para a utilização dessas mídias.  

 A frequência de entrega (3), da Casa dos Frios, também deixou a desejar, visto que 

num período de 11 dias foram veiculadas apenas 2 mensagens, com repercussão negativa, 

num canal em que os usuários utilizam diariamente.     

 Em estudo recente (VIEL et al, 2011), defende-se o argumento que as redes sociais 

podem ser a melhor ferramenta a ser utilizada, para gerir crises, pelas organizações em termos 

de risco e comunicação, justamente porque essas redes oferecem abertura, participação e 

conversação, além de conectar várias comunidades. Assim, se consolida o uso das redes 

sociais para se comunicar com o público em momentos de crise, entretanto, é primordial 

utilizar as ferramentas por elas oferecidas para aumentar esse diálogo e abertura.  

 Usar as mídias sociais apenas porque são tendência sem atacar seus pontos positivos 

é ineficiente e, como no case da Casa dos Frios, pode trazer uma resposta ainda pior para a 

marca.  

Portanto, o papel das novas mídias como plataforma de comunicação durante uma 

crise não é somente importante, mas imprescindível saber utiliza-las bem na atual conjuntura 

virtual (SCHROEDER et al., 2013). 

 Uma estratégia de abordagem intitulada por Jin e Liu (2010) de blog-mediated crisis 

model consiste em utilizar e monitorar a blogosfera para ajudar uma organização a conter a 

crise. Segundo as autoras, assim seria possível responder apropriadamente e influenciar 

bloggers e digital influencers. Corroborando com essas, Schultz, Utz e Goritz (2011) também 

identificam os blogs como uma ferramenta efetiva para conter os danos à imagem da marca e 

prevenir boicotes em situações de crise. 

No caso estudado, por exemplo, esta estratégia não foi utilizada, mas seria uma forte 

possibilidade de conter os comentários negativos. Na análise de conteúdo, notou-se que 

amigos e familiares dos donos da empresa se solidarizaram nos comentários, informando a 

índole e o caráter dos destes, entretanto, esses não tinham a influência necessária para 

convencer os consumidores.  



 

A marca em questão tem uma imagem sólida e é bem-quista pelo seu público (nas 

classes A e B), assim poderia facilmente ter adotado o blog-mediated crisis model a fim de 

explicar-se melhor para influenciadores digitais (sob diversas estratégias: conversas, 

parcerias, promovendo publiposts, eventos ou vídeos em live action), que por sua vez seriam 

porta-vozes da mensagem para o público em geral. 

A grande questão e vantagem desse modelo seria justamente porque a mensagem não 

partiria da marca, que sempre terá o intuito de se defender das acusações, mas de uma terceira 

pessoa, que por sua vez já tem intimidade com seu público e é vista como referência de 

opinião. Dessa forma, a mensagem soaria mais verdadeira e palpável para os leitores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora, nos recentes estudos, as redes sociais (como o Facebook) tenham sido 

reconhecidas como uma oportunidade das oragnizações de diminiur o impacto de suas crises 

(Wendling, Radisch & Jacobzone, 2013), nem todas as marcas e profissionais estão aptos a 

utiliza-las englobando todo seu potencial. A contrariedade, muitas vezes, está no mito de que 

utilizar as redes sociais seria fácil e qualquer um poderia executá-la, entretanto, para utilizar 

essas novas ferramentas com propriedade e excelência, assim como na maioria dos outros 

ramos, é preciso estudo, dedicação e profissionais competentes. 

Utilizar as novas mídias da mesma forma que empregavam-se as mídias tradicionais 

seria o mesmo que usar um computador como manuseava-se uma máquina de datilografia. 

Assim, tanto há o uso inadequado da nova tecnologia como deixa-se perder o potencial e 

ferramentas que a inovação possibilita.   

A gestão de crise, segundo Coombs (2012, p.5), pode ser definida como várias formas 

que os funcionários da organização têm para previnir ou reduzir o impacto de uma crise. 

Contudo, no caso estudado, a Casa dos Frios se limitou a usar apenas sua fanpage e de forma 

ineficaz, ou seja, com poucas publicações, mensagens que não foram claras, desagradaram o 

público, em desacordo com o timing dessas redes (que inclinam-se à imediatez) e, por fim, 

causaram uma repercussão ainda pior para a marca.  

Algumas estratégias apontadas neste artigo, se aplicadas ao caso, poderiam ter mudado 

o diálogo marca-consumidor, tais como: adequar a mensagem ao público e canal escolhidos, 

se mostrar tranparente e humilde desde o início da crise, adaptar a frequência e abordagem 

das mensagens, convencer influenciadores digitais para que esses fossem intermediários da 



 

marca e utilizar o feedback dos leitores como termômetro para moldar a estratégia, responder, 

interagir e reconquistar o público. 

Isso porque o sucesso na utilização das novas mídias depende da adoção de uma 

estratégia bem planejada, da abordagem correta para alcançar audiências, além de pesquisa e 

aprendizado com experiências de outras organizações (Walaski, 2013). Visto que cada 

público tem expectativas e bagagens diferentes em relação ao conteúdo e frequência das 

mensagens, a abordagem de cada organziação precisa considerar todos os aspectos numa 

estratégia coletiva, além de estar de acordo com a direção e valores da empresa e sempre 

evidenciar informações honestas e verdadeiras.  
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