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Como Evitar que as reclamações se tornem Virais 
 
Num voo Da uniteD airlines em 2008, Dave Carroll teve seu violão de US$ 3,5 mil quebrado por 

carreadores de bagagem da companhia aérea. Ele passou meses buscando uma compensação — em 

vão. Então, criou um videoclipe sobre sua experiência e o postou no Youtube. United Breaks Guitars 

acumulou 150 mil visualizações em um dia, o que levou a empresa a tentar remediar a situação — mas 

o estrago em sua reputação já estava feito. Três dias depois, o vídeo fora visto por 1,5 milhão de 

pessoas — e muitas o “curtiram” e o compartilharam, acrescentando seus próprios 

descontentamentos com a empresa. As ações da United despencaram, e muitos especialistas 

atribuíram a queda, em parte, ao fiasco da equipe de relações públicas da organização. 

Para Dennis Herhausen, professor de marketing da KEDGE Business School, na França, esse e outros 

incidentes similares deram um novo foco à pesquisa que ele e seus alunos desenvolviam a respeito de 

ativos digitais. “As empresas estão usando as mídias sociais, mas não parecem ter uma estratégia 

coerente para administrar postagens que expressam as preocupações dos clientes”, afirma Herhausen. 

“Quando alguém posta uma reclamação e outros clientes entram na conversa, isso pode se 

transformar em uma bola de neve. Queremos entender o novo fenômeno.”  

Em estudo recente, os pesquisadores avaliaram 472.995 comentários negativos postados em 

comunidades públicas no Facebook sobre 89 empresas americanas, listadas no S&P 500, de outubro 

de 2011 a janeiro de 2016. Valendo-se de estudos anteriores que indicam que o contágio de 

reclamações depende amplamente das emoções de quem as posta e da relação entre essa pessoa e 

quem a lê, eles usaram uma análise textual computadorizada para medir a intensidade das emoções 

em cada postagem. Para avaliar a relação entre o autor da postagem e o restante da comunidade 

virtual, fizeram uma contagem — quanto maior é o número de interações, mais forte é essa relação e 

maior é a chance de a pessoa atuar como influencer. Mediram, ainda, as similaridades linguísticas 

entre cada postagem e o conteúdo geral da comunidade. Depois, os pesquisadores analisaram as 

respostas das empresas observando o que elas ofereceram ao cliente insatisfeito, se é que algo foi 

ofertado; avaliando o tamanho da empatia e da explicação em cada resposta; e, no caso de várias 

respostas, medindo o grau de variação nas mensagens. Para medir a viralização, somaram curtidas, 

comentários e compartilhamentos gerados por cada postagem e compararam o total com a média da 

comunidade da qual partiram as postagens. As que provocaram atividade acima da média foram 

consideradas virais. Como resultado desse trabalho, os pesquisadores estabeleceram várias 

recomendações para identificar — e evitar — potenciais bolas de neve, limitando o estrago caso, ainda 

assim, a reclamação se tornasse viral. Identificar postagens que possam vir a tornar-se virais. Dos quase 

500 milhões de postagens do estudo, 15.762, ou 3%, se tornaram virais. Os pesquisadores 

identificaram vários padrões: postagens carregadas de emoção — principalmente emoções “fortes”, 

como raiva, medo, ansiedade e repugnância — tinham maiores chances de espalhar-se do que as 

demais. Laços fortes entre o autor da postagem e a comunidade desencadearam contágios, assim 

como similaridade linguística, e os dois fatores amplificaram os efeitos virais de intensas e fortes 

emoções. “Um membro ativo da comunidade que diga algo como ‘#deleteestaempresa’ em linguagem 

similar à utilizada pelo restante da comunidade constitui uma situação de instabilidade para a 

empresa”, afirma Dhruv Grewal, professor de marketing do Babson College e participante do estudo. 
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Evitar o início de potenciais bolas de neve. A primeira dica: as empresas devem dar uma resposta às 

postagens negativas, e rápido. “A pior coisa a fazer é ignorar o cliente”, explica Herhausen; isso 

aumenta as chances de outras pessoas entrarem na conversa e expressarem seu apoio à reclamação. 

A maior parte das postagens no estudo (70%) rendeu ao menos uma resposta organizacional. As 

respostas das empresas foram divididas em cinco categorias: as que solicitam transferir a conversa 

para um canal privado (61%); desculpam-se (53%); dão explicações (8%); expressam empatia (6%); e 

oferecem compensação (3%).  

Que tática funcionou melhor? Em geral, pedidos de desculpa e solicitação de mudar a conversa para 

um canal privado diminuíram o efeito viral, desde que a comunicação fosse feita de modo correto. 

Oferecer compensação ao cliente insatisfeito provocou o efeito oposto — resultado este que 

surpreendeu os pesquisadores. A opinião dos especialistas sobre compensar como ferramenta para 

resolver a situação do cliente insatisfeito é ambivalente: pode diminuir sua frustração, afirmam os 

pesquisadores, mas se as empresas oferecem compensação imediata, outros membros da 

comunidade podem ver nessa atitude uma oportunidade para postar reclamações na esperança de 

também receber alguma coisa da empresa.  

Em geral, expressões de empatia logo no início mostraram-se mais eficazes do que explicações. Mas 

houve uma importante exceção: postagens que refletissem um nível incomum de emoções fortes. Se 

os clientes estão extremamente descontentes, afirmam os estudiosos, respostas empáticas podem 

deixá-los agitados, ao passo que explicações racionais baseadas em fatos ajudam a acalmá-los.  

Limitar o prejuízo se uma postagem negativa viralizar. É claro que nem todas as reclamações podem 

ser refreadas, e em casos assim as empresas precisam adaptar suas estratégias. O estudo mostrou que, 

se uma reclamação chegou a inflamar os demais membros da comunidade online, tentativas da 

organização de resolver a situação desculpando-se ou sugerindo outro canal de comunicação não só 

foram ineficientes como ajudaram pôr mais lenha na fogueira. O desejo de vingança do cliente 

descontente pode crescer como tempo, afirmam os pesquisadores, e os membros da comunidade que 

acompanham a briga podem ressentir-se de ser impedidos de saber como a situação será resolvida. 

Por outro lado, ofertas de compensação muito tardias podem reduzir a possibilidade de a postagem 

tornar-se viral, mas precisam vir acompanhadas de explicações; caso contrário, correm o risco de ser 

vistas como admissão tácita de culpa.  

Por fim, à medida que a bola de neve vai se formando, a organização deve ter o cuidado de diferenciar 

as respostas, com explicações e expressões de empatia personalizadas. “Em alguns casos, os 

departamentos responsáveis pelas redes sociais seguem um roteiro — as respostas são sempre as 

mesmas”, afirma Grewal. “Isso é sinal claro de que a empresa não está de fato demonstrando 

empatia.”  

Não existe abordagem padrão para as reclamações online a ser usada em todas as situações, e as 

empresas podem obter vantagens consideráveis com ações rápidas e apropriadas. Estratégias de 

resposta eficazes podem reduzir a viralização de postagens negativas em até 11%, calculam os 

pesquisadores, além de limitar qualquer dano permanente à reputação e à receita das empresas. 
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