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Resumo: A cultura tecnológica tem produzido impactos na realidade organizacional, 

exigindo reajustamentos no que se refere às práticas de consumo. O consumidor 

contemporâneo relativiza o discurso das organizações em virtude do escoamento livre 

de ideias, opiniões e conteúdos. Destarte, analisamos o discurso do consumidor 

materializado na plataforma Reclame AQUI sobre os “problemas sem solução” e o 

“mau atendimento”, inferindo que, apesar do crescimento da vocalização do sujeito- 

consumidor, ainda estamos distantes de uma práxis comunicativa calcada no diálogo, 

respeito, negociação e convivência. 
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Introdução  

 

O impacto da cibercultura na realidade social produz reajustamentos no papel de 

todas as organizações, dado que elas estão imersas em uma complexidade que não 

envolve apenas tecnologia, mas cultura, sociedade, política e economia; as mudanças 

que têm ocorrido no universo organizacional não compõem um quadro linear, uma 

passagem de táticas e estratégias que foram de um estado a outro naturalmente. Assim, a 

cultura participativa gerada pelas redes sociais se impõe em um cenário que relativiza as 

verdades corporativas
3
, abrindo “novas oportunidades para a expressão” (JENKINS, 

2009, p.39).  

De uma lógica na qual a empresa determinava os conteúdos e sentidos 

veiculados em suas peças publicitárias e institucionais, se passou à urgência de escutar 

os públicos de interesse, sobretudo o consumidor. A cultura tecnológica liga-se ao 

“imbricamento de diferentes lógicas comunicacionais em um mesmo espaço social”, 

                                                 
1
 Trabalho apresentado no DT 3 – Relações Públicas e Comunicação Organizacional do XIX Congresso 

Nacional de Ciências da Comunicação, realizado na Universidade Positivo de Curitiba, Paraná ,de 4 a 9 

de setembro de 2017.   
2
 Bolsista Capes do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) no Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação da Universidade Estadual Paulista – FAAC/Bauru – São Paulo. Professor do curso de 

Relações Públicas da Universidade Federal do Maranhão. E-mail: marcelosilva_rp@hotmail.com. 
3
 Neste artigo, utilizamos os termos “organização”, “corporação” e “empresa” como sinônimo, cientes de 

que alguns autores os diferenciam de acordo com sua natureza jurídica e administrativa. 
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tramado por diversos fios “de formas de cultura distintas que se sincronizam”( 

SANTAELLA, 2012, p.263), que remodelam a comunicação das organizações. 

As mídias tradicionais utilizadas para a divulgação publicitária e institucional 

constroem e direcionam as mensagens a um público específico – heterogêneo, mas “sem 

face” – o que, inevitavelmente, limita, agenda e tenta controlar o consumidor; diante do 

inevitável confronto de interesses que as redes digitais propiciam, há uma ruptura no 

modelo de ação comunicativa, aportando o direito à palavra para todo e qualquer 

usuário. 

 Estamos, nesse sentido, diante do “advento de uma nova arquitetura cognitiva” 

(DI FELICE, 2012, p. 165), que se entranha no tecido social, produzindo emergentes 

formas de relacionamento, interatividade, produção e socialidade, assim como novas 

cenografias da comunicação corporativa e das práticas de consumo. A penetração das 

mídias virtuais na cotidianidade social convida as organizações a uma atuação sinérgica 

com o glocal, abrangendo as vicissitudes dos sujeitos – os públicos de interesse –, posto 

que a natureza ubíqua das redes online afeta os modos de viver, comunicar e interagir 

nos espaços que dela-nela surgem. No entanto, ainda hoje, muitas corporações insistem 

em manter o controle das informações e conversas com o consumidor. 

Na Internet, cada nó de rede social pode construir tipos e níveis diferentes de 

reputação para as organizações. Postas essas questões, analisamos o discurso do 

consumidor na plataforma Reclame AQUI
4
 em relação ao problema sem solução e o 

mau atendimento
5
, de uma perspectiva enunciativa, já que eivado de “informação da 

frustração”, que podem ser determinantes para a reputação das empresas, impondo a 

necessidade de rearranjos e adaptações à sua comunicação.  

Inferimos, pois, que não basta esclarecer as dúvidas ao consumidor, é necessária 

uma atenção que transcenda o espírito de venda, dado que a contemporaneidade se 

caracteriza pelo pouco respeito às demandas do Outro. Carecemos de uma comunicação 

corporativa que faça a via sacra rumo ao acolhimento das alteridades. As 

conflitualidades decorrentes das relações de consumo são um terreno fértil para se forjar 

essa acolhida e a convivência. 

                                                 
4
 Existe interatividade entre consumidor-reclamante e organização-reclamada no site social Reclame 

AQUI; no entanto, para os fins deste artigo, priorizamos as “falas” do consumidor. 
5
 Esse foi o modo como tipificamos as reclamações do consumidor em relação aos supostos problemas 

que as empresas não resolvem e o atendimento julgado pelo usuário como ineficiente.  
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Arcabouço teórico-metodológico: Para entender o discurso do consumidor no Site 

de Rede Social Reclame AQUI 

 

Estarmos imersos em uma sociedade mediada por práticas e relações de 

consumo, mas também caracterizada pelo acesso mais amplo à Internet e a uma 

panóplia de informações disponibilizadas aos montes
6
 em sites, blogs, redes de 

relacionamento, plataformas colaborativas etc. As organizações sempre foram 

produtoras de conteúdos, porém, atualmente, precisam aprender a conviver com uma 

realidade inevitável: querendo as empresas ou não, o consumidor também tem 

“garantido” seu espaço de expressão, colaboração e manifestação, ele se tornou um 

usuário-mídia.  

No “mundo do consumo” e das redes, algumas palavras como relacionamento, 

reputação e imagem, peculiares à comunicação organizacional, povoam a retórica 

corporativa; a partir desta constatação, pensamos que há – ainda hoje – uma fenda entre 

as promessas feitas pelas corporações e o seu cumprimento, de maneira que essa fissura 

não é, conforme Bauman, “um sinal de defeito nem um efeito colateral da negligência, 

tampouco resulta de um erro de cálculo”, mas representa o domínio da hipocrisia e a 

possibilidade de que novas promessas emerjam, mais atraentes, cativantes e 

envolventes, fomentando um processo de frustração constante dos desejos, sem a qual 

as demandas de consumo e “a economia voltada para o consumidor ficariam sem 

combustível” (BAUMAN, 2008, p.64-65).  

Assim, as redes sociais virtuais têm se tornado a ágora de corporações e 

consumidores, espaço para exposição de descontentamentos, críticas, manifestações, 

conflitos, mas, também, lugar para responder e dialogar; isso levanta uma reflexão, não 

apenas sobre a sociedade de consumo, a comunicação organizacional e a sites das redes 

sociais, exige pensarmos – ou repensarmos – a alteridade com mais propriedade, ou 

seja, como o “outro-consumidor” completa as organizações e estas os completam 

(ALMEIDA, 2007), já que a presença de um “eu” no ciberespaço vai requerer, 

inelutavelmente, a de “um outro”. De acordo com Santaella (2012, p.290), apenas é no 

“domínio dos arranjos coletivos que a subjetividade pode inventar arranjos singulares”.   

As “novas” subjetividades que surgem e os processos de subjetivação 

decorrentes das tecnologias e seus dispositivos sustentam os edifícios sociais da vida em 

                                                 
6
 Em inglês "information overload", ou seja, a quantidade de informações disponíveis é tão grande que 

vivemos às raias de uma epidemia de informação.  
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rede, desafiando-nos a aceitar que a subjetividade não brota da fertilidade do 

homogêneo, senão da complexidade heterogênea do tecido social. Dessa forma, 

consideramos que “a Internet é um universo de investigação particularmente difícil de 

recortar em função de sua escala [...] heterogeneidade [...] e dinamismo” (FRAGOSO; 

RECUERO; AMARAL, 2011, p.55). 

Conceber a complexidade dessas socialidades engendradas pelas redes sociais 

virtuais implica na construção de um pensamento capaz de compreender – ainda que em 

partes – as disposições discursivas dos consumidores, resultante de práticas de 

consumo, suas demandas mais urgentes e as oportunidades e desafios que o ecossistema 

virtual impõe às organizações. 

Entendemos que os sites de redes sociais são parte do repertório da comunicação 

corporativa e têm implicações capitais em como as organizações estão funcionando e 

vão funcionar no futuro, gozando de seus benefícios e gerindo as conflitualidades que 

delas emergem; nessa seara, nos pomos a pensar de que modo as plataformas de 

reclamação online podem favorecer tanto as empresas quanto os consumidores, uma vez 

que a concebemos como uma evolução sociocultural, embora encrustada na 

obsolescência e na atualização constante, intrínseca à sociedade pós-moderna.   

Assim, o Reclame AQUI, bem como outros sites de redes sociais ligados à 

veiculação das frustrações oriundas de experiências de consumo, se consolida pelo 

interesse do consumidor em questionar, problematizar, requerer, indagar e reclamar, 

dividindo o suporte socio-tecnológico com as empresas: o consumidor parece estar 

desejoso de confiança, respeito e reciprocidade. Temos, assim, o Reclame AQUI, como 

um ator social, pois se constitui de “interação, lugares de fala construídos pelos atores” 

(RECUERO, 2014, p.26), possibilitando a expressão de elementos de um ethos 

específico, com imagens de si e uma identidade cultural própria, atada ao 

contemporâneo.   

Para tanto, valemo-nos da análise de discurso de tradição francesa para 

depreender alguns sentidos apensos no discurso do mau atendimento e dos problemas 

sem solução; consideramos que a linguagem organiza o pensamento, remetendo-se a um 

sistema de referências que é, ao mesmo tempo, produto e processo do trabalho constante 

dela mesma. Assim, por meio da linguagem, o homem cria e recria o universo no qual 

se insere constituindo-se como um sistema antropocultural de referências. Tornamo-nos, 
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nesse sentido, investigadores socioculturais ao investigarmos os contextos, as vozes, os 

tensionamentos e as intencionalidades dos sujeitos nas interações discursivas. 

Para a nossa análise, levamos em conta que em todo tipo de discurso habita um 

ethos e uma cenografia específicos; o texto implica uma cena de enunciação que 

justifica sua existência, inscrevendo em lugares específicos enunciador e destinatário, 

em um processo de incorporação no qual o destinatário visa incorporar o ethos de fiador 

(SILVA, 2016); dessa forma, todo enunciado contém uma vocalidade única que se 

relaciona com uma caracterização corporificada do enunciador, dando-lhe um tom de 

autoridade em relação àquilo que diz. Nessa direção, a fala do consumidor não apenas 

constrói um modo peculiar de se relacionar com o mundo, mas, também, de avaliá-lo, 

percebê-lo e se posicionar frente a ele (CHARAUDEAU, 2006).   

A partir disso, analisamos o discurso do consumidor inscrito no site social 

Reclame AQUI, recortando algumas falas textualizadas no dia 27-10-2015,
7
 para a 

realização da coleta de enunciados postados por sujeitos insatisfeitos com os serviços e 

produtos das organizações Net, Itaucard, Samsung e Extra.com.br. A escolha deste dia 

ancora-se no fato de ter maior incidência de queixas ao longo da semana, segundo o site 

Reclame AQUI (2016). Justificamos a predileção por essas quatro corporações por 

terem sido as mais reclamadas em seu setor de atuação no ano de 2015.  

A apropriação dos atores de diferentes sites de redes sociais pode nos dar pistas 

para a compreensão das redes que surgem nos sistemas informáticos e, sobretudo, dos 

sujeitos que constituem esse habitar contemporâneo; também nos auxilia a entender os 

discursos consumeristas que povoam a ágora digital, as ameaças, desafios e 

oportunidades que deles emergem. 

  

Problemas sem solução e atendimento ruim: O consumidor e os desafios da 

comunicação organizacional nos sites de redes sociais 

 

A ampliação dos meios de comunicação de massa e a consolidação da Internet 

tornam mais forte e violenta a necessidade de conexão dos sujeitos. Ao mesmo tempo, 

aumenta a coação para que as organizações comuniquem a todo tempo; o preço que 

pagamos pela proliferação de meios de comunicação e a disponibilidade de informações 

é o encolhimento do conteúdo significativo, ou seja, o preço da “pronta disponibilidade 

                                                 
7
 Este artigo constitui um breve recorte da tese de doutorado intitulada: “A comunicação corporativa e o discurso do 

consumidor contemporâneo nos sites sociais de reclamação: decepção e coabitação na rede – desafios e 

oportunidades”, defendida em março de 2016, na Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo do Campo. 
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é uma redução radical da sua significação” (BAUMAN, 2013, p.117). Legitima-se a 

reificação do relacionamento com o consumidor. 

A superficialidade comunicativa tipifica a sociedade atual, a qual encontra seu 

conforto na segurança do número de consumidores que seguem o enxame de consumo 

que ela engendra e na suposição de que os indivíduos que pensam e praticam a livre 

escolha “não podem estar todos enganados de uma só vez”, de acordo com Bauman 

(2011, p.23). Essa ideia aponta para o fato de que o consumismo é um processo que está 

em simbiose com a produção das identidades dos sujeitos e os processos de 

subjetivação. 

Dado que a sociedade de consumo exige a sedução prazerosa do 

sujeito/consumidor, ela encadeia-se aos resultados da vigilância sistemática que as 

empresas fazem do comportamento do consumidor por meio de bases de dados de 

mapeamento de perfil, atitudes, desejos e vontades. Esse fator constitui um problema 

grave porque a sedução e acompanhamento dos movimentos do consumidor não 

condizem em termos de eficiência, com a gestão da frustração constante que se 

dissemina nos sites sociais de reclamação na Internet.  

Nas cenas enunciativas que emergem da cenografia do problema não resolvido 

e do mau atendimento, verificamos que, quando as satisfações do sujeito não são 

atingidas na sua “totalidade”, a retórica mercadológica revela uma falha interior
8
, 

imputando ao consumidor, muitas vezes, a responsabilidade pelo problema, ou não lhe 

dão, inequivocamente, as informações de que precisa para minimizar o desconforto com 

o produto ou serviço defeituoso. O sujeito fica à deriva. 

Na sociedade de consumo, o sujeito é levado a acreditar que os modelos que 

deseja são facilmente atingíveis, implicando certa “igualdade de consumo” no que tange 

à sua capacidade de definir sua posição social. Nessa suposta igualdade, o “erro” na 

obtenção de certos signos/objetos – por falta de informação sobre o produto ou de 

destreza para usá-lo – fortalece a produção de ressentimentos, frustrações e decepções, 

sobretudo quando a gestão da conflitualidade não atende às demandas, solicitações e 

exigências do consumidor (quadro 1). 

 

Quadro 1 – Cenas do problema não resolvido e do mau atendimento I. 

                                                 
8
 Essas são algumas inferências a partir das respostas que as organizações mencionadas deram às falas 

textualizadas neste artigo. Não ignoramos a interatividade – embora “despessoalizada” e mecânica entre 

reclamantes e reclamadas. 
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“[...] Alguem (sic) sabe me informar se posso pedir outro telefone ou extorno (sic) do dinheiro (sic) 

uma vez que até o entao nao (sic)  foi resolvido o problema” (CONSUMIDOR SAMSUNG, 2015, 

online). 

“[...] Affffffffff... qual foi a parte que essa atendente não conseguiu entender que eu não tenho mais 

como acessar meu cadastro?” (CONSUMIDOR EXTRA.COM.BR, 2015, online). 

“[...] SIMPLESMENTE NÃO COMPRO MAIS SAMSUNG E ACONSELHO A TODOS NÃO 

COMPRAREM!!!!” (CONSUMIDOR SAMSUNG, 2015, online). 

“INCONFORMADO COM (sic) TRATAMENTO DADO A CLIENTE iTAÚ HÁ (sic) 30 ANOS” 

(CONSUMIDOR ITAUCARD, 2015, online). 

“[...] QUANTAS VEZES EU TEREI QUE ENVIAR O APARELHO PARA REPARO (sic) ATÉ 

QUE O PROBLEMA SEJA SOLUCIONADO???” (CONSUMIDOR SAMSUNG, 2015, online). 

Fonte: Plataforma Reclame AQUI, 2015. 

 

A agressividade caracteriza o mercado e os negócios, tendo na sociedade de 

consumo a mola propulsora para a ética da competitividade; os sentidos do desabafo e 

do inconformismo marcam o discurso do consumidor na cenografia do problema não 

resolvido e do mau atendimento, principalmente no tocante à atitude empresarial no 

pós-venda; a irritabilidade do sujeito traduz sua impaciência diante das promessas que 

as organizações fazem, dado que elas parecem não ter condições de cumpri-las.  

Esses elementos se expressam no uso frequente de letras garrafais que 

tipificam, para nós, o grito do consumidor indignado e impaciente: 

“INCONFORMADO”, “NÃO COMPRO MAIS NA SAMSUNG”, “QUANTAS VEZES 

TEREI DE ENVIAR?”, “ACONSELHO ATODOS NÃO COMPRAREM”, etc.  

Acreditamos que o discurso do consumidor porta uma lógica simbólica que 

participa da construção da opinião pública e dos públicos, por meio de visões acerca das 

organizações. Não seria demais que houvesse uma política de retratação – e de 

justificativa – por parte das empresas diante das inquietações e queixas do 

sujeito/consumidor. As respostas “formais-padrão” despersonalizam o consumidor e 

descaracterizam a sua identidade; a subjetividade do sujeito o capacita, hoje, a “ocupar 

o centro das decisões, das escolhas” (GALINDO, 2013, p.53) ligadas à sua vida privada 

e às relações de consumo.  

Este “novo” sujeito de identidade lábil gerado na/pela pós-modernidade colide 

com a passividade que lhe fora atribuída por muito tempo pelos estudos da 

comunicação, embora saibamos que esse sujeito nunca tenha sido totalmente passivo. 

Ao ocupar o centro as decisões de sua vida, o discurso do consumidor denuncia que há 

certo despreparo das empresas ao lidarem com ele; por outro lado, revela o pouco 

diálogo simétrico entre empresa e consumidor, a ausência de compreensão mútua e 

negociação de interesses. 
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Segundo Bueno (2014), uma política de comunicação não se pode restringir a 

ações pontuais e cosméticas, mas deve considerar as relações de poder, examinando 

atitudes, debatendo a competência das chefias e avaliando a participação dos públicos 

no cumprimento da missão corporativa. As políticas de comunicação devem ser sérias e 

construídas com a participação aberta dos stakeholders, uma vez que muitas 

organizações o fazem produzindo “normas restritivas” que, muitas vezes, impedem a 

“circulação de informações” (BUENO, 2014, p.35), limitando a interação e a liberdade 

de expressão. 

Ao imperar uma política restritiva, as organizações não contribuem com a 

desobstrução dos canais de comunicação e relacionamento – oficiais ou não – nem com 

a promoção de novos modos de contato, bem como com a gestão das iniciativas de 

cobertura dos direitos consumeristas, como no caso do Reclame AQUI. Relevante 

destacarmos que, ao entrarem no mundo da comunicação, as corporações e os sujeitos 

iniciam um relacionamento no qual a mensagem torna-se uma panóplia de 

representações que servem como espaço para as significações sociais e organizacionais.  

A linguagem ganha relevo para além dos exercícios de sedução, trocadilhos e 

histórias contadas nas/pelas publicidades; ela constrói o Outro como termo fulcral da 

relação de comunicação, enfatizando que o peso das significações corporativas está na 

consciência do lugar do Outro no ato de linguagem. 

O consumidor, como um número de destaque que eleva as estatísticas de 

vendas e ajuda no esvaziamento dos estoques, não é o sujeito que colocamos no centro 

da cena deste artigo; as representações constituídas em enunciados e mensagens de 

organizações e consumidores exprimem a necessidade de uma relação ENTRE eles, 

não somente neles. As empresas têm o compromisso e a obrigação de colocar a 

comunicação como um dos pilares da vida social, haja vista que todo sujeito deseja 

experimentar a busca do Outro que a comunicação significa em um primeiro plano.  

Embora a cenografia do problema não resolvido e do mau atendimento se 

circunscreva a um universo humano limitante de sentido, caracteriza um ponto 

nevrálgico da sociedade contemporânea: as alteridades querem ser ouvidas; as 

organizações devem ouvi-las, abrindo mão da pernosticidade discursiva, conversando 

com franqueza e respeito ao contraditório (quadro 2). 

 

Quadro 2 – Cenas do problema não resolvido e do mau atendimento II. 
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“[...] Samsung (sic) sua central de atendimento é horrível, desorganizada, péssimo atendimento e 

quase não tem atendentes profissionais e os raros não tem (sic) a informação necessária para ser passa 

(sic) ao consumidor (CONSUMIDOR SAMSUNG, 2015, online). 

“Queria saber da Samsung se o cliente só é ouvido quando o celular ainda está na garantia. Ou se a 

Samsung pode demonstrar o mínimo de preocupação com os seus clientes e resolver o meu 

problema” (CONSUMIDOR SAMSUNG, 2015, online). 

“[...] primeiramente (sic) pelo pouco caso dessas atendentes mau (sic) amadas e despreparadas” 

(CONSUMIDOR SAMSUNG, 2015, online). 

“Samsung tem o pior Atendimento ao Cliente da história” (CONSUMIDOR SAMSUNG, 2015, 

online). 

“[...] a atendente com pouco caso como se tivesse fazendo um favor (sic) disse que não aceitava 

aquele documento” (CONSUMIDOR SAMSUNG, 2015, online). 

“[...] ninguém pode resolver meu problema e mais uma vez saio perdendo como consumidor” 

(CONSUMIDOR EXTRA.COM.BR, 2015, online). 

Fonte: Plataforma Reclame AQUI, 2015. 

 

Ainda a respeito da cena do mau atendimento, verificamos que a realidade que 

subjaz o discurso do consumidor vai de encontro às promessas que se levam a efeito no 

discurso corporativo-mercadológico. Não estamos demonizando as empresas ao 

concebermos o sujeito/consumidor dotado de razão o tempo todo. Ocorre-nos, a partir 

dos esquemas enunciativos do consumidor que estamos analisando, que há um 

descompasso entre a fala do consumidor e as vocalizações cotidianas das corporações, 

as quais ocupam grande espaço do nosso dia a dia com mensagens publicitárias de toda 

ordem, em vários canais e por meio de diversas linguagens e estratégias.  

Entretanto, concernente às demandas geradas nas plataformas de reclamação, 

vemos um reduzido esforço comunicativo das corporações, as quais deixam entrever 

certa desconsideração do Outro que denuncia, grita, exige, ofende etc., tudo para que o 

ouçam e o atendam. O uso das letras garrafais que aparecem em muitos enunciados 

substantivam o grito do consumidor, cuja natureza tecnossocial encontra, nas redes 

sociais da Internet, uma “luz no fim do túnel” para reivindicar direitos e exigir mais 

humanidade nas práticas de consumo.  

As cenas da enunciação do atendimento ruim e da falta de solução ao problema 

do consumidor expõem questões caraterísticas da sociedade de consumidores: ela não 

tem respostas aos problemas que nela, dela e por ela se originam; aparentemente, no 

universo do consumo todos se satisfazem, as diferenças inexistem e a felicidade é 

gerada e está garantida. Esse cinismo campeia a sociedade pós-moderna e norteia as 

ações e práticas de comunicação de muitas corporações.  

Na cenografia do atendimento ruim, depreendemos valorações que o sujeito faz 

das corporações que influem em seu conceito e reputação: “central de atendimento é 
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horrível”, “o cliente só é ouvido quando o celular ainda está na garantia”, “atendentes 

mau (sic) amadas”, “atendente com pouco caso”, “saio perdendo como consumidor”, 

“pior atendimento da história”, etc. Portando alguma razão ou estando errado, o fato é 

que as organizações devem tomar em conta o discurso do consumidor e suas 

solicitações, analisando-as e se posicionando à luz de uma comunicação dialógica e 

dialogal. 

Compreendemos que, mesmo que o consumidor seja o inferno, as corporações 

se encontram presas a ele em virtude da linguagem, a qual organiza a vida humana. A 

alteridade é uma dimensão constitutiva do sentido e do ethos organizacional; assim, 

dada a impossibilidade de identidade discursiva sem a presença do outro, as corporações 

devem ver-se, inevitavelmente, dependentes de seus públicos de afinidade e presas ao 

consumidor. 

 O consumidor valoriza a qualidade de atendimento que lhe é oferecido pelas 

corporações, seja na ambiência online, seja na off-line; a frustração se corporifica no em 

seu discurso e produz uma imagem de si que perpassa os sentidos apensos nas 

cenografias que analisamos. Compreendamos, assim, que cada sujeito constitui uma 

sociedade de várias personalidades, articulada através de mecanismos de cooperação e 

confronto. O ethos pode evidenciar formas de cooperação, mas, também, de 

confrontação (quadro 3). 

 

Quadro 3 – Ethos do consumidor na cenografia do problema não resolvido e do mau 

atendimento. 

Impaciente Desabafado Exigente Decidido Ofensivo 

Frustrado Desiludido Pessimista Inconformado Crítico 

Fonte: O autor, 2016. 

   

A perda de tempo no ponto de venda e atendimento, a espera de uma resposta 

por parte da empresa, a assimetria na relação de consumo, a dinâmica do contato com o 

Outro – representante da empresa – e a inaceitável imperfeição nos procedimentos de 

atendimento e solução do problema apresentado, apontam para o espírito de frustração 

que habita a sociedade atual: o sujeito/consumidor e as organizações convivem com 

essas situações diariamente.  

O hiperconsumo degringola as formas de socialização, posto que o sujeito se 

encontra frágil e desestabilizado. Quanto mais se avolumam os transtornos e as 
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frustrações, mais o consumo irrompe como lenitivo, uma espécie de satisfação 

compensatória (LIPOVETSKY, 2007). Isto revela uma ambivalência: quem promete a 

felicidade também contribui para a geração da decepção (quadro 4). 

A cultura consumista leva o sujeito a buscar, no consumo, um subterfúgio para 

elevar seu moral, criando novas expetativas que podem gerar outras e novas decepções. 

Consideramos, pois, que, muitas vezes – ou na maioria delas – falta ao consumidor o 

hábito da busca de informações, da pesquisa sobre o produto ou serviço, etc., se 

prevenindo dos problemas que podem ocorrer na usabilidade e funcionamento de 

signos/objetos. 

Quadro 4 – Cenas do problema não resolvido e do mau atendimento III. 

“[...] em todas as tentativas ficamos esperando mais ou menos uns 30 minutos para sermos atendidos e 

nunca conseguimos falar com nenhum atende (sic), somente com a gravação” (CONSUMIDOR 

EXTRA.COM.BR, 2015, online). 

“Espera-se (sic) mais de duas horas e não se é atendido. LIXO DE EMPRESA, LIXO DE 

APARELHO” (CONSUMIDOR SAMSUNG, 2015, online). 

“Levei em (sic) outra assistência e disseram a mesma coisa e ainda que várias pessoas estavam 

chegando lá com esse mesmo problema em tvs Samsung” (CONSUMIDOR SAMSUNG, 2015, 

online). 

“[...] A SAGA DA Assistência técnica (sic) e atendimento ao cliente de péssima qualidade” 

(CONSUMIDOR SAMSUNG, 2015, online). 

“ESTOU ME SENTINDO REFÉM DESTA EMPRESA E NÃO TENHO A QUEM RECORRER, 

POIS QUALQUER ATENDENTE (ROBÓTICOS E TREINADOS) FALAM (sic) A MESMA 

COISA” (CONSUMIDOR NET, 2015, online). 

“PESSOAL DESQUALIFICADO - que sabendo do protocolo da empresa, nao (sic) age com 

transparência e nao (sic) informa todas as informações necessárias [...] (CONSUMIDOR NET, 2015, 

online). 

Fonte: Plataforma Reclame AQUI, 2015. 

 

Nesse campo, a fragilidade dos vínculos humanos e a instabilidade da 

confiança (BAUMAN, 2013) são aspectos da condição dos sujeitos que os criadores e 

fornecedores de signos/objetos de consumo não exploram com perspicácia. Se a 

condição humana e os laços entre os sujeitos se esgarçaram na contemporaneidade, 

caberia às organizações – também – perceberem essa realidade e intervir por meio de 

políticas de comunicação que objetivem fortificar seus vínculos com os consumidores. 

O consumidor digital e multicanal torna-se agressivo quando a empresa o deixa à 

deriva; suas “falas virtuais” revelam o estado psíquico do sujeito: “lixo de empresa”, 

“atendimento de péssima qualidade”, “lixo de aparelho”, “nunca conseguimos falar 

com um atendente”, “estou me sentindo refém”, “atendente robótico”, “pessoal 

desqualificado”.  
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As cenografias do atendimento ruim e do problema não resolvido trazem a 

lume a problemática do poder que tem sido outorgado ao consumidor; antes restrito à 

política do Estado e às organizações, hoje, ele se dispersa em um fluxo global, 

extraterritorial, estando mais próximo do cidadão e do consumidor. Embora Cremades 

(2009) defenda que as novas tecnologias da informação oferecem ao sujeito o poder de 

competir com mais eficácia, não estamos convencidos de que as corporações se 

preocupam deveras com as novas dinâmicas do movimento consumerista. 

O discurso do consumidor – reivindicatório – deve ser visto e percebido com 

sensibilidade e disposição pelas empresas, pois os signos ideológicos corporificados nas 

palavras enunciadas pelos sujeitos denunciam que a decepção com a marca não são 

eventos recentes: 

“É a segunda vez que eu tenho problemas com esse celular, sendo que 

levei pra assistência da Samsung não faz muito tempo” 

(CONSUMIDOR SAMSUNG, 2015, online, grifos nossos)”. 

 

“[...] vim reclamar aqui por que (sic) pela quinta vez meu aparelho 

demonstra problemas” (CONSUMIDOR SAMSUNG, 2015, online, 

grifos nossos). 

 

O estímulo ao relativo empoderamento do consumidor que as redes sociais da 

Internet propiciaram revela que ele é migratório, desleal às redes ou aos meios de 

comunicação; esse novo consumidor está mais conectado socialmente, mais seguro e 

sem medo; para Castells (2013), o consumidor/cidadão possui certa autonomia 

comunicativa, mais consciência de si e do Outro e de seus direitos.  

As organizações seguem, conforme Bueno (2015), priorizando a fala em 

detrimento da escuta; o discurso e as atitudes das empresas parecem não reconhecer a 

descentralização do poder e a necessidade última do diálogo honesto com o consumidor 

multicanal. A especificidade da relação consumidor-empresa reside na presença de uma 

linguagem peculiar que há nas cenografias que erigimos: linguagem do desespero, da 

crítica, da intolerância, do cansaço e da falta de esperança no que tange à solução dos 

problemas que os consumidores apresentam às empresas e sobre elas.  

A esse respeito, Galindo (2013, p.54) defende que a ambiência tecnológica 

permite certa reciprocidade nas trocas entre os sujeitos, viabilizando-as e 

potencializando-as, tornando esse sujeito um “ser tecnossocial”. Lidar com o sujeito 

requer que as empresas levem em conta as nuanças e mudanças da contemporaneidade, 
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através de uma adequação urgente e necessária à persona que emerge nas redes sociais 

digitais. 

A linguagem do consumidor possui uma força simbólica que mobiliza seus 

saberes; sua visão e percepção de mundo se materializam no discurso por meio de atos 

de linguagem. Ela organiza o pensamento e remete a um sistema antropocultural de 

referências, cujo processo ocorre em um contexto sociocultural. O discurso do 

consumidor deveria influir no universo organizacional de modo a levar seus gestores a 

uma maior abertura e reflexão acerca das axiologias que permeiam o discurso 

consumerista e as concepções que produzem acerca das empresas (quadro 5). 

 

Quadro 5 – Imagem das empresas pelo consumidor. 

Incompetente Horrível Desorganizada          Lixo Repetitiva 

Despreparada Despreocupada Descaso Desqualificada Pior 

Fonte: O autor, 2016. 

 

A cultura corporativa avessa à interação e ao diálogo não gera os conflitos 

oriundos da relação com o sujeito/consumidor da cenografia do mau atendimento; ao 

esquivar-se do fato de que as mídias digitais constroem um espetáculo ardiloso que 

pode prejudicar a reputação da organização à velocidade de um clique, as empresas se 

recusam a assumir a natureza conflituosa que rege as relações sociais e caracteriza a 

condição humana. 

 

Considerações Finais 

 

Os consumidores não adquirem signos/objetos somente pelas necessidades 

materiais que preenchem, mas, também, pelas associações imaginárias que satisfazem, 

tais como emoções despertadas, estilos de vida, sonhos, valores culturais e prestígio 

almejado.  A obsessão do consumidor – que as empresas já captaram por meio de 

pesquisas de marketing e compõe o discurso publicitário – caminha distante da 

obstinada busca do sujeito por um discurso que lhe apraza, ainda que em partes, quando 

os problemas com os produtos e serviços surgirem. 

Posto que os clientes compram e pagam também pelas reputações, imagens e 

marcas, não seria demasiado que as empresas se preocupassem com a imagem que 
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projetam e com a que o consumidor constrói acerca delas nas redes sociais virtuais, no 

nosso caso específico, nos sites sociais de reclamação.  

Prevalece o sonho de práticas de mercado menos agressivas e a atuação 

corporativa de sujeitos mais sensíveis às alteridades; o processo de compreensão 

depende que se deixe o sujeito ser, aceitando sua existência; ao tomar o sujeito em 

consideração, empresas e consumidores poderão reorganizar suas relações e reconstruir 

as formas de reivindicar, protestar e conviver. Essa mudança dependerá de um 

equilíbrio entre o contato off-line e o online. Disposição entre as parte também é crucial. 

Os objetos da vida social podem dar substância e construir modos de pensar o 

mundo e a cotidianidade; a cultura do consumo se envolve em nossa existência, 

modificando as relações estabelecidas com os objetos e os seres (LIPOVETSKY, 2004). 

Posto isso, parece que a impaciência, o descrédito e a desesperança diante da realidade 

das experiências negativas de consumo levam o sujeito/ consumidor a encontrar na luta 

por justiça, uma saída para os danos que as empresas, supostamente, lhe causam, não 

apenas os materiais, mas, também ,os decorrentes da decepção, de ordem psíquica. 

Se a comunicação corporativa digital não está carregada de uma vontade de 

prestar atenção no Outro/consumidor, aumenta o distanciamento, acirra-se o conflito e a 

guerra nunca termina. Em um tempo no qual cada um reclama seus direitos, lembrar-se 

dos deveres é uma condição para a construção de relações mais sadias, equilibradas e 

honestas. E eles não existem apenas para as empresas e instituições, mas para os 

usuários de mídia, os consumidores-cidadãos. 

A contradição que nos chama a atenção reside na discrepância entre o discurso 

corporativo – eivado de inventividade, atento às novas tecnologias da informação e 

preocupado com o futuro do planeta – e o cuidado que as empresas (não) dão ao 

consumidor quando de suas frustrações e descontentamentos materializados nos sites de 

reclamação no que se refere ao mau atendimento e ao problema não resolvido, no nosso 

caso, tornando-se crucial a renovação das condições teóricas e práticas dos laços sociais 

no que tange às relações consumeristas e o novo lugar ocupado pelo consumidor no 

habitar online.  

Tais laços se encontram frouxos e expostos aos grandes ventos de uma 

sociedade movida pela cultura do consumo; apertá-los depende de uma predisposição 

para organizar a coabitação e criar as bases para a construção de relacionamentos 

simétricos, dialógicos e dialogais. Talvez, dentro de uma ética da compreensão, 
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organizações e consumidores serão capazes de negociar seus impasses ao balizarem as 

promessas, gerirem as decepções e abraçarem a convivência honesta como um dos mais 

relevantes desafios deste século. 
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