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Resumo: Neste artigo busca-se analisar os impactos causados pelos comentários dos usuários 

na página oficial da empresa C&A, na rede social Facebook, em sua imagem. À medida em que 

a empresa  possui perfil ativo e lança uma campanha com temas, ainda, polêmicos, repercutindo 

na rede social, torna-se relevante estudar a resposta dos usuários e da audiência adquirida por 

meio de suas manifestações e percepções. Foram analisados 420 comentários, distribuídos de 

acordo com a análise de conteúdo, para concluir se o impacto da campanha entre os 

consumidores foi positivo ou negativo. Os resultados da pesquisa apresentaram um dado 

satisfatório para a imagem da empresa, apesar do número de rejeição também ser um fator a ser 

considerado para discussão por parte da marca. 
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1. Introdução 

A internet é uma ferramenta que potencializa a comunicação entre clientes e empresas. Esses 

que não são mais receptores passivos de mensagens, mas que podem participar e responder 

rapidamente ao processo de comunicação estabelecido. A possibilidade de interação 

bidirecional entre pessoas e empresas é resultado de uma grande mudança no processo 

comunicacional, em que os usuários passam de receptores passivos a grandes participantes do 

diálogo proporcionado pelas mídias digitais. (CORRÊA, 2008). 

Nessa perspectiva de interatividade mediada pelas redes sociais online, as empresas precisam 

se adaptar e estar presente para a consolidação de uma imagem positiva diante de clientes e 

potenciais consumidores de seus serviços e produtos. Para isso, a comunicação organizacional 

nesse ambiente, demanda, além de consistência, uma leitura constante da resposta do público 
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aos conteúdos que estão sendo compartilhados (WEBER, 2014). Os meios e as formas de se 

comunicar com os públicos estão em constante mudança, influenciados pela tecnologia que 

evolui a cada dia. Para um profissional da área, é imprescindível atualizar-se sobre vários 

assuntos, entretanto, existe a dificuldade de ter o controle de tudo que ocorre, principalmente 

nas redes sociais. 

Diante desse cenário, todas as empresas atuantes no mercado estão sujeitas a crises de imagem, 

independente do processo de comunicação, online ou offline, e seus produtos e serviços 

associados ou expostos de maneira negativa. No ambiente virtual, o gerenciamento de crises de 

imagem vem aliada ao monitoramento das percepções dos usuários. Em se tratando 

especificamente do Facebook, podem tornar-se uma espécie de canalizadoras de manifestações 

externas acerca da empresa no ambiente online (CIPRIANI, 2011). Os conteúdos 

compartilhados nas redes sociais devem, então, estar em consonância com sua identidade e a 

sua imagem a qual se quer associar; a comunicação deve ser coerente, verdadeira, objetiva e 

espelhar a cultura organizacional presente no espaço físico. 

Entendendo a importância das manifestações e do feedback instantâneo dos usuários nas redes 

sociais e o impacto na imagem da empresa, especificamente no Facebook, foram analisados os 

comentários, positivos e negativos, postados na página oficial da C&A sobre a campanha 

“Misture, ouse, divirta-se”, bem como o posicionamento da marca diante da campanha após as 

reações negativas e positivas. A comparação de reações pode ser uma métrica para mensurar a 

percepção dos usuários diante da campanha de maio de 2016, desse modo, compreendendo 

melhor o processo da comunicação nas redes sociais. 

 

2. Internet: participação e interatividade 

Vivemos na sociedade da informação. Segundo Frazão (2012), as novas tecnologias são as 

principais influenciadoras no processo de transformação da sociedade contemporânea. A 

internet é uma das mais expressivas tecnologias criadas e popularizadas, que mudaram e ainda 

mudam o cotidiano dos indivíduos. O comportamento, o lazer e a mobilização social, entre 

outros conceitos tradicionais, ganharam novos formatos e opções desde o advento até as 

constantes atualizações do modelo de internet. 

Diante desse fato, a internet vem mostrando esse potencial de dar voz aos consumidores, que 

agora podem comentar de forma mais crítica. Jenkins (2006) entende a cultura participativa 

como um fenômeno no qual há criação e compartilhamento de conteúdos entre os consumidores 
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de mídia, motivados pela crença de que suas contribuições importam para os outros. Nesse 

processo de compartilhamento, os participantes são munidos de algum grau de conexão social 

com os outros, o que, em muitos casos, estimula inclusive engajamentos cívicos. Apoiada a essa 

concepção de Jenkins sobre tecnologias digitais interativas e cultura participativa, pode-se 

entender como várias campanhas, opiniões, textos e afirmações tem repercussão nas redes 

sociais. 

Cada rede social estabelece um nível de interação entre usuários. Troca de fotos, de vídeos, 

recebimento de mensagens diretas, posts, com ou sem número máximo de caracteres e com 

possibilidade de comentar, bate papos em diferentes maneiras, entre outros, com objetivos de 

atrair os indivíduos e torná-los participativos em vários processos de comunicação presente 

nesses espaços virtuais. Além disso, é importante já considerar a existência de um grande 

público ativo nas redes sociais, sendo a mais utilizada atualmente o Facebook, após a 

divulgação dos números, no final de janeiro, referentes ao último trimestre de 2015, 

apresentando-se como a maior rede social do planeta. De acordo com os dados do site de 

marketing digital Guia-se, já são 1,6 bilhão de usuários mensais espalhados pelo mundo, do 

quais 99 milhões são brasileiros, ou seja, 8 a cada 10 brasileiros estão no Facebook. Diariamente, 

são 1,04 bilhão de pessoas conectadas à rede, sendo que, destas, 934 milhões realizam essa 

conexão também via mobile (celulares ou tablets) - das quais 823 milhões estão na rede social 

exclusivamente por esse meio. No Brasil, são 89 milhões de usuários móveis ativos mensais no 

Facebook - quase 90%. (GUIA-SE, 2016). 

Diante dos dados, é relevante analisar a participação dos usuários ativos e como os processos 

de comunicação realizam-se na rede social, sabendo que as interações não possuem estrutura 

fixa e, sim, um fluxo espontâneo de informação com pessoas que detem algum tipo de 

conhecimento sobre os produtos, os serviços ou sobre o conteúdo dos posts, e considerando que 

uma mesma mesma pode ser vista de diferentes maneiras por seus diversos públicos. 

 

3. As organizações nas redes sociais 

O número recorde de usuários é apenas um dos muitos motivos para que uma empresa esteja 

presente ou se faça presente no Facebook. Além das opções de interagir com o público-alvo e 

a possibilidade de anunciar produtos, a rede social pode colaborar para o reconhecimento da  

marca, a divulgação de valores e interesses. O potencial estratégico que o Facebook  
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proporciona a uma empresa está nas diversas possibilidades que oferece em  mobilizar e engajar 

o público de forma que a interação transforme-se em lucro. 

Apesar de trazer benefícios, Terra (2011) ressalta que é importante as empresas dedicarem 

especial atenção para a sua imagem na rede, visto que o ambiente online não só maximiza a 

repercussão de fatos negativos como também apresenta mais riscos à reputação organizacional. 

É indiscutível que tenha havido uma mudança de paradigma, já que, até então, as marcas eram 

“entidades preservadas em uma grande estrutura de proteção, controle e atenção em torno de 

prejuízos à sua imagem e reputação” (TERRA, 2011a, p. 29). As empresas, que antes eram 

inacessíveis ao público em geral, aos poucos começam a se estruturar para essa realidade 

utilizando-se de vários mecanismos de interação virtual. 

Segundo Berger (2014), as pessoas compartilham mais de 16 mil palavras por dia, e a cada hora 

são mais de 100 milhões de conversas sobre marcas. Fica evidente a importância de um 

gerenciamento planejado nas redes sociais que traga benefícios à empresa e seja de interesse 

dos diversos públicos com os quais se relacionará. Grunig (2003) afirma que gestão estratégica 

é imprescindível para o sucesso de uma empresa e indica que ela a desenvolva  quando consegue 

aproveitar uma oportunidade e transformá-la em vantagem competitiva. Essa gestão deve ser 

mais que difundir informações sobre a empresa, mas ir além, evidenciar sua personalidade, seus 

valores, atrair pessoas a visualizarem seus atributos, mais que os mercadológicos. 

Tais posicionamentos, porém, não significam que toda empresa deva obrigatoriamente estar 

presente nas redes sociais. Mas, diante de um cenário transformador que surge na sociedade, 

toda empresa deveria perguntar-se se a presença nas redes sociais seria determinante para o seu 

negócio, como usar as plataformas digitais ou como gerenciar a inovação. Esses 

questionamentos, como explica Côrrea (2009, p. 165), “promovem no ambiente organizacional 

uma sucessão de mudanças na estrutura, nos meios, nas pessoas, na cultura e na imagem”. 

Ainda segundo a autora, a comunicação passa a trafegar por ações e reações muito mais 

comportamentais e perceptivas, planos incluem resiliência como item fundamental para sua 

execução e os retornos englobam parâmetros menos quantitativos, valorizando as leituras 

qualitativas e semânticas Para o presente artigo, analisar o relacionamento entre empresas e 

consumidores nas redes sociais é indispensável, já que a comunicação está se adequando e se 

reformulando diariamente,  considerando, ainda, que a maneira de se comunicar na web não é 

mais a mesma de alguns anos atrás e as ações e os conteúdos veiculados em redes sociais oficiais 

interferem na construção da imagem e reputação da empresa. Giardelli (2012) complementa 
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afirmando que pesquisas e enquetes mostram que mais da metade dos usuários de redes sociais 

já interagiram com marcas nesses ambientes,  e que 92% das pessoas confiam em 

recomendações de amigos, e não mais em publicidade. 

 

4. A importância da imagem e da reputação para as empresas 

A realidade digital a qual estamos inseridos é inerente a qualquer empresa, visto que 

independente do campo de atuação e da área trabalhada o uso de computadores em rede é 

indispensável. Páginas em redes sociais, portais corporativos na web e intranet estão presentes 

em muitas empresas e são, hoje, meios de operação, conexão e expressão entre a elas e os 

públicos. Corrêa salienta que:   

“hoje a relação organização/ tecnologias digitais/ comunicação tem como um dos 

pontos mais sensíveis a adequação de ritmos: a rapidez na inovação digital e as 

diferenças em sua absorção e implementação por parte da organização (delimitada pela 

estrutura) e pelo público (motivados pelo protagonismo adquirido). Tal adequação exige 

das organizações e dos profissionais da comunicação novos posicionamentos e 

conhecimentos, muita flexibilidade e criatividade no planejamento e na gestão dos 

processos comunicacionais”. (CORRÊA, p. 163, 2009). 

A tendência para a atuação das empresas em redes sociais é a de criação de conteúdos exclusivos 

para esses públicos e de veiculação de materiais diferentes para cada tipo de rede social online, 

desde que a presença em várias traga algum tipo de retorno, como afirmado pela autora. 

Uma participação ativa nas redes sociais possibilita a criação da imagem e da reputação 

institucional online que devem ser planejadas em cada publicação e campanha veiculadas. A 

noção de reputação é baseada no conceito de Goffman (1975), em que a reputação de alguém 

seria a consequência de todas as impressões dadas e emitidas desse indivíduo.  A reputação, 

então, pode ser influenciada por várias ações tomadas e pelas percepções de outros sobre elas. 

Nas redes sociais, Recuero (2009) afirma que o ponto chave da construção da reputação na 

internet é o fato do sistema permitir maior controle das impressões emitidas e dadas, sendo 

assim bastante efetivas, caso planejadas para a elaboração da reputação. Neste caso, a reputação 

não seria a quantidade de conexões estabelecidas nas redes sociais, mas a percepção qualitativa 

que os outros usuários possuem do ator emissor das mensagens, ou seja, as empresas. E a 

importância de gerenciar a reputação em uma empresa justifica-se, conforme Almeida (2005), 

pelo efeito em questões econômicas e em decisões estratégicas, confirmando os ganhos 

financeiros obtidos como resultado de organizações com reputações fortes. 
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Gerenciar a imagem institucional é uma das práticas que fortalece a reputação. “E possível ter 

uma boa imagem e não ter uma reputação. A reputação, ao longo do tempo, substitui a imagem” 

(BAPTISTA, 2004). O termo imagem, baseado em Baptista (2004), representa a soma de 

crenças, atitudes, impressões que uma pessoa ou um grupo tem de um objeto. O objeto pode 

ser uma empresa, produto, marca lugar ou pessoa. As impressões podem ser verdadeiras ou 

falsas, reais ou imaginárias. Certas ou erradas, as imagens guiam e formam o comportamento. 

Portanto, é necessário que as empresas identifiquem as forças e as fraquezas de sua imagem e 

trabalhá-la. 

Sendo assim, para enfrentar os desafios da contemporaneidade, as empresas necessitam pensar, 

planejar e administrar estrategicamente a sua comunicação. Mas, para que isso realmente ocorra, 

ela deve ser reconhecida pela alta administração, sendo considerada um campo essencialmente 

estratégico, nos meios de comunicação online e off-line, e sempre em concordância com os 

objetivos e as metas organizacionais, de forma a se manter coesa e evitar ao máximo a 

possibilidade de crises, uma vez que imagem e reputação relacionam-se com a percepção 

público envolvido. 

 

5. Contextualizando a repercussão da campanha “Misture, ouse, divirta-se”  

A campanha da C&A foi inicialmente veiculada a partir de maio de 2016 para mostrar a coleção 

do Dia dos Namorados, assim como promoções relativas à data comemorativa. O filme 

publicitário, veiculado na televisão e nas redes sociais, especificamente no Facebook e no 

Instagram, apresenta  um roteiro descontraído, com temas indiretamente controversos ou tabus 

para o brasileiro. O material foi produzido pela agência AlmapBBDO, a mesma que causou 

polêmica ao produzir a campanha publicitária para o Boticário com a temática, também, do Dia 

dos Namorados, em que casais hetero e homossexuais trocam presentes. Para a C&A, o produto 

aparece com um discurso em prol da liberdade, de vivenciar novas experiências e da diversidade. 

A rede varejista procurou mostrar sua moda como um instrumento de afirmação da 

personalidade, conferindo liberdade para cada um vestir e usar o que e como quiser. 

A repercussão foi imediata. O debate de gênero e a divisão do que seria “coisa de homem” e 

“coisa de mulher” foi acirrada entre muitos usuários das redes sociais. Na página oficial da 

C&A podem ser lidas as várias críticas e os diversos elogios sobre a campanha. Especificamente 

nos comentários do filme, notam-se vários elogios à postura da C&A, isso por ter encarado a 

questão de liberdade de escolha e de equilíbrio entre os gêneros de forma leve e descontraída. 
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Da mesma forma, outras pessoas não gostaram de ver a marca apresentando homens usando 

roupas femininas e vice-versa. Uma personalidade pública que se posicionou sobre o tema e 

que atiçou ainda mais a discussão sobre a campanha foi a cantora gospel Ana Paula Valadão, 

um exemplo de pessoa do grupo que rejeitou a propaganda. Além de um post bastante crítico 

sobre a campanha em seu perfil pessoal no Instagram, a cantora pediu a seus seguidores um 

boicote à marca. 

Após os comentários da cantora Ana Paula, a C&A divulgou nota, em sua página oficial no 

Facebook, afirmando que respeita a “diversidade”, inclusive de opiniões:  

“A nova campanha da C&A ‘Dia dos Misturados’ tem como tema principal a celebração 

do amor e dá continuidade à nova visão da C&A sobre a Moda, lançada em março com 

a campanha ‘Misture, ouse e divirta-se’. Livre de todo e qualquer tipo de preconceito e 

estereótipo, o novo filme, que celebra o Dia dos Namorados, faz um novo convite à 

mistura de atitudes, cores e estampas como forma de expressão”.  (Nota da C&A,  

Facebook, 2016) 

 

Vê-se, claramente, pela nota emitida pela C&A o seu posicionamento, em que  reforça que o 

respeito à diversidade, inclusive de opiniões, sempre foi um dos princípios da marca. 

A cultura participativa em Jenkins, “desafios da cultura de convergência”, explica esse 

fenômeno: “representa a forma como a sociedade contemporânea desde o surgimento e a adesão 

popular da internet e se distanciado cada vez mais da condição de receptora passiva. Produzir 

conhecimento e disseminar informações e ideias tornou-se uma realidade recorrente”. Em 

poucos dias, a campanha estava viralizada. Nas redes sociais foram postados vários textos 

opinativos sobre o assunto discutido, entre os a favor e os contra, em relação a um debate sobre 

gênero, sexualidade, relacionamento e o papel de uma marca de roupas ao se posicionar 

abertamente sobre temas ainda polêmicos para o brasileiro. Recuero (2009, p. 109) ressalta que 

“a reputação é mais facilmente construída através de um maior controle sobre as impressões 

deixadas pelos atores. Ou seja, as redes sociais na intenet são extremamente efetivas para a 

construção de reputação”, consolidando a importância do feedback para as empresas e  

compreendendo que o nível de interação em uma página oficial pode afetar a imagem e a 

reputação da marca. 

 

6.  Descrição metodológica 
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Para análise e obtenção dos resultados, elegeu-se como objeto de estudo os comentários da 

página oficial da C&A. A opção em investigar o processo de comunicação durante a campanha 

da empresa entre os usuários do Facebook e a marca de roupas  justifica-se  pela reação e 

dimensão que a campanha obteve após dialogar temas considerados tabus na sociedade 

brasileira, considerando uma grandiosidade de opiniões sobre os temas abordados na campanha 

e a participação de atores públicos relevantes contrários e a favor à posição da marca. Além 

disso, a afirmação de uma marca em apoiar causas de minorias em suas campanhas intriga pelo 

feedback à qual foi desafiada. 

A pesquisa tem caráter quantitativo, em que foram analisados os 420 comentários por ordem de 

relevância, ou mais curtidos, sendo que 420 comentários representam 5% da totalidade de 

interação que a C&A obteve com o público, ou seja, mais de 8.400 comentários foram 

realizados na publicação, além das interações entre usuários, do post em que é o segundo filme 

da campanha. Esse post foi especificamente escolhido por se tratar da publicação em que a 

marca evidencia a sua posição sobre gêneros, moda unissex e relacionamentos mais modernos. 

A contagem e a classificação desses comentários foram categorizados em positivos, negativos 

e neutros: considerando os comentários positivos os elogios em geral, o apoio à marca, a 

manifestação de satisfação e as indicações positivas do post a outros usuários; os comentários 

classificados como negativos dizem respeito às manifestações de insatisfação em relação à 

empresa em geral e à campanha em específico, além das reclamações em geral ou somente à 

campanha; e os comentários neutros são os que não estão relacionados nem a campanha, nem 

a C&A, cuja intenção não é possível identificar, como correntes ou outros comentários 

aleatórios. 

Portanto, os comentários considerados positivos contribuem positivamente para a imagem da 

organização e os comentários classificados como negativos têm impacto negativo em relação à 

imagem da C&A, já que relatam uma insatisfação com os produtos, serviços ou a aversão à 

campanha. 

 

7. Resultados da análise de conteúdo dos comentários na página oficial da marca 

 

Os dados analisados correspondem aos meses de maio e junho, disponíveis na página oficial do 

Facebook da C&A, especificamente, na publicação do filme da campanha para o Dia dos 

Namorados, em 19 de maio. A postagem possui mais de 8.400 comentários e foi utilizada para 
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análise a amostra de 420 nessa publicação, considerando a exibição dos “Principais 

comentários”, visto que esta é a configuração automática da rede social. Conforme referenciado, 

é importante observar o feedback e a opinião de outras pessoas expressadas em diálogos online 

para a percepção dos usuários sobre determinada empresa, em que os comentários positivos, 

sobre a campanha ou a marca, contribuam positivamente para a sua imagem. Após a verificação 

do material coletado, notou-se que 65% do total de comentários dos usuários são considerados 

positivos para a imagem da empresa. O Gráfico 1 apresenta os outros dados (negativos e 

neutros). 

Como demonstra o gráfico, os comentários negativos representaram mais de 30%, em que os 

usuários criticaram tanto a campanha “Misture, ouse e divirta-se” quanto a própria C&A, 

expressando um impacto negativo entre os consumidores da marca, verificando que apenas 4,3% 

foram manifestações neutras, ou seja, sem impacto em sua imagem. 

 

 

Fonte: autor 

 

Na Figura 1 será apresentada a publicação analisada:  

 

65%

31%

4%

Resultado da análise dos primeiros 430 
comentários na página oficial da C&A

Comentários positivos Comentários Negativos Coemntários Neutros
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(Disponível em: facebook.com/cea) 

 

Notam-se os números expressivos alcançados nessa publicação: mais de 4 milhões de 

visualizações; 105 mil reações, sendo mais de 77 mil reações “curti”, 24 mil reações “amei” e 

3,100 reações “grr”; além dos 20 mil compartilhamentos e mais de 8 mil comentários. Diante 

de uma campanha com tantas pessoas engajadas, é imprescindível analisar o impacto dessas 

reações e interações. 

Em sequência, exemplificam-se situações encontradas para a classificação: 

Usuário I: “Parabéns, C&A! Pretendia comprar em outra loja nesse Dia 

dos Namorados, mas graças a essa campanha eu vou comprar na C&A. 

E ah, fiquei sabendo da campanha através da Ana Paula Valadão, ela está 

fazendo propaganda” 
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Nesse exemplo, a consumidora expõe seu contentamento que, possivelmente, trará algum 

retorno, além do impacto positivo, já que sua opinião engajou 213 pessoas a curtirem. O usuário 

também ironiza a opinião da cantora gospel, que falava em boicote à marca,  gerando, 

entretando, um efeito contrário. 

 

Usuário II: “Deveria acreditar também no bom atendimento. Estou na 

fila aqui do atendimento ao consumidor faz um tempão!!! Muitos na fila 

e só dois atendentes!! Ser fashion é tratar bem também!! C&A do centro 

da cidade Campinas. Como tratam mal o povo…” 

Usuário III: “Esta empresa é uma vergonha! Tenta todo mês passar os 

outros para trás. Com cobranças indevidas como convênio de farmácia, 

parcelamento com juros abusivos sem autorização do cliente. E agora pra 

piorar traz o incentivo a orgia. Poderia divulgar seus produtos, lutar 

contra o preconceito, respeitar a família, ser honesta com os próprios 

clientes.” 

 

Nesse caso, os usuários demonstram seus descontentamentos tanto com as lojas, ao falar do 

atendimento demorado em uma das unidades, dos juros aplicados em seus produtos, assim 

como, também, a campanha no trecho em destaque: “e agora pra  piorar traz o incentivo a orgia”. 

Para Cipriani (2011), quanto mais negativa for a experiência do cliente, mais barulho ele tenta 

fazer. Mas as experiências regulares ou ótimas também geram comentários; são elogios 

rasgados e recomendações do produto ou serviço a amigos ou parente. 

 

Usuário IV: “Que propaganda mais ridícula !!! Alias não foi propaganda 

e sim uma apologia ao movimento LGBT… Jesus AMA cada um de 

vocês queridos!!! Que ele tenha compaixão e misericórdia de suas 

almas….” 

Usuário V: “Não concordo em nada com esse comercial… não sou 

homofóbico por isso tenho apenas uma opinião formada sobre esse 
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assunto e não deixo a mídia me manipular #NaosDeveSeMisturar 

#FamiliaTradicional” 

O usuário de internet deixou de ser um simples receptor da informação para se tornar 

retransmissor e formador de conteúdo. Após a análise realizada nesse trabalho, foi possível 

observar que, embora a empresa proponha determinados assuntos em suas publicações na rede 

social Facebook, o conteúdo que virá em resposta por parte dos usuários é imprevisível e não 

está sob o seu controle. 

 

8. Considerações Finais 

Estamos inseridos em uma sociedade em que o acesso à informação torna-se cada vez mais 

rápido e fácil, principalmente no ambiente online. Ciprini (2008) afirma que as informações 

disponibilizadas na rede são acessíveis em qualquer ponto do planeta, não existe mais distância 

entre consumidores e fabricantes ou entre clientes e prestadores de serviço. Ressalta-se que a 

coleta de dados para análise está disponível e acessível na página oficial da C&A. 

Ao proceder a análise de redes sociais online deve-se levar em conta vários fatores, desde os 

filtros de conteúdo que cada rede social possui, além do alcance e das probabilidades de alcance 

em uma publicação, até os temas abordados em uma postagem capaz de gerar um tipo de 

engajamento maior ou menor, assim como a constante participação dos atores (usuários) e o 

que os motiva a interagir com uma marca ou empresa. Nesse contexto, é justificável analisar 

cases da atuação de empresas nas redes sociais. Situações que geraram grande repercussão ou 

os que não conseguiram mobilizar tantos indivíduos presentes. O case usado nesse artigo 

exemplifica essa atividade. Temas controversos ainda atraem pessoas a interagir. Propor uma 

postura que desafia uma parcela da sociedade, considerada tradicional, religiosa, motiva-a a 

entender o que está acontecendo e repercutindo, além de expor diversas opiniões contrárias ou 

a favor do tema em questão. 

Após a avaliação e a classificação dos 420 comentários que compuseram o corpus de pesquisa 

desse estudo, seguindo alguns procedimentos e a análise dos conteúdos, resultando em 65% 

comentários positivos e 30,7% negativos, no caso da C&A em uma só campanha, pode-se 

concluir que a empresa alcançou resultados satisfatórios. Além dos comentários positivos, a 

marca conseguiu um buzz nas redes sociais e uma divulgação a mais e espontânea por parte dos 

consumidores que se colocaram em defesa da marca em diversos outros perfis. 
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As afirmações dos autores supracitados indicam, portanto, uma maior incidência de 

comentários que contribuem positivamente para a imagem da empresa, elementos que 

compõem uma boa reputação, além dos possíveis retornos financeiros. 

Esse feedback deve ser visto, inclusive em relação aos comentários negativos, como uma forma 

de contribuição no processo de formação de uma empresa bem-sucedida, que toma medidas e 

adota estratégias para solucionar os problemas relatados, sendo o mais importante nessa 

estrutura o saber ouvir os clientes. Essa dinâmica de informações só é possível graças às 

interações estabelecidas de usuários, entre usuários, nas redes sociais virtuais e nos canais de 

comunicação online. 
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