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" It doesn't matter how much we know. 

What matters is how clearly others  

can understand what we know." 

  

Simon Sinek  



 
 

 RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo identificar que recursos e capacidades suportam a 

Reputação Corporativa On-line de uma empresa. Como fundamentação teórica, utilizou-se a 

visão baseada em recursos (VBR), para entender os aspectos que compõem a Reputação 

Corporativa On-line e os recursos e capacidades que empresas utilizam para suportar tais 

aspectos. A pesquisa adotou um estudo exploratório descritivo e utilizou a metodologia 

qualitativa. As empresas da pesquisa são de diferentes setores (varejista, seguros, financeiro, 

produtos infantis, material hidráulico) e portes, que gozam de reputação superior à média nos 

sites Reclame Aqui ou e-Bit. As entrevistas foram realizadas utilizando-se um roteiro 

semiestruturado com perguntas abertas, com gestores responsáveis pelo planejamento e/ou 

execução de estratégias para as mídias sociais e internet. Os dados obtidos foram tratados e 

analisados, baseados nas técnicas de análise de conteúdo. Foram identificados, como principais 

recursos e capacidades estratégicos: a marca, a cultura organizacional com foco no cliente e a 

integração de áreas internas. Tais recursos e capacidades se inter-relacionam e se combinam na 

tarefa de promover inovação no valor percebido pelo consumidor, por meio do fornecimento 

de soluções mais adequadas e respostas mais rápidas e assertivas às suas demandas. 

Adicionalmente, as empresas da pesquisa demonstram alinhamento entre sua comunicação e o 

uso combinado dos diversos recursos e capacidades, estratégicos ou não, na tarefa de atender 

seu cliente. Foi possível verificar que as empresas da pesquisa atuam no sentido de promover 

canais que possibilitem um relacionamento interativo e dialógico com seus clientes. Deste 

modo, as empresas da pesquisa ampliam as possibilidades de que seu cliente promova 

avaliações positiva nas mídias sociais e sites de avaliação, consequentemente influenciando de 

forma positiva na Reputação Corporativa On-line. 

 

Palavras-chave: Reputação Corporativa on-line. Recursos e capacidades. Ambiente on-line. 

Visão Baseada em Recursos.  

 

  



 
 

 ABSTRACT 

 

This dissertation aims to identify what resources and capabilities support the Corporate 

Reputation On-line from a company. Theoretical foundation has used the resource-based view 

(RBV), to connect the aspects that compose the Corporate Reputation On-line, the resouces and 

capabilities that companies use to support these aspects. The research adopted a descriptive 

exploratory study and used the qualitative methodology. The companies in the survey are from 

different sectors (retail, insurance, financial, children's products, hydraulic equipment) and 

sizes, which enjoy higher than average reputation in sites like Reclame Aqui or e-Bit. The 

interviews were conducted using a semi-structured script with opened questions, with managers 

who are responsible for planning and / or implementation of strategies for social and internet 

media. The data were processed and analyzed based on content analysis techniques. They were 

identified as key strategic resources and capabilities, the brand, organizational culture focused 

on customers and the integration of internal areas. These resources and capabilities are 

interrelated and combined to promote innovation in the consumer’s value perceived, by 

providing the most appropriate solutions, faster responses and assertive to their demands. In 

addition, the companies have demonstrated alignment among communication and combination 

of resources and capabilities, strategic or not, to meet their clients´ needs. It was also possible 

to verify that the companies promote channels to allow an interactive and dialogical relationship 

with their customers. Thus, they expand the possibilities from client to promote a positive 

evaluation on social media and rating sites, consequently influencing positively the Corporate 

Reputation On-line. 

 

Key words:  Corporate Reputation On-line. Resources and Capabilities. On-line Environment. 

Resource-based View  
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 1 INTRODUÇÃO 

  

 Na última década, o ambiente digital da internet (ambiente on-line), com suas mídias 

sociais como blogs, wikis, redes sociais, podcasts, fóruns, salas de bate papo e aplicativos 

móveis, multiplicaram a velocidade e quantidade de informação disponível para seus usuários, 

mudando radicalmente a forma como a reputação é estabelecida e mantida (ROSA, 2011).  

Diferentemente das mídias tradicionais (e.g. TV, rádio, jornais e revistas), a internet e 

as mídias sociais não são simples canais de distribuição de comunicações corporativas, mas 

arenas onde os usuários participam ativamente, de forma ampla, visível e eficiente, 

influenciando no processo de avaliação das empresas (AULA, 2010; SARTORI, 2012). Para 

Rosa (2011),  este novo ambiente on-line, também conhecido como WEB 2.0 (O’REILLY, 

2007), gerou reflexos nas esferas éticas, morais e comportamentais em escala global, e 

inauguraram uma nova era, resultando em mudanças na sociedade e em sua lógica de 

funcionamento. Ainda, segundo o autor,  essas mudanças geraram novos desafios na forma de 

preservar a Reputação Corporativa On-line, assim entendida como “a avaliação geral de uma 

organização, incluindo seus produtos, serviços, membros e outros aspectos organizacionais,  

que emergem da internet num dado momento” (FRANCESCONI; DOSSENA, 2012, p. 5). 

As informações que são difundidas por meio das redes sociais, por milhares de estranhos 

que compartilham suas avaliações, opiniões e experiências, não podem ser controladas 

diretamente pelas empresas, podendo apresentar riscos à Reputação Corporativa On-line, 

quando tratados de forma inadequada (FARMER, 2012; ROSA, 2011). Neste ambiente, onde 

as organizações estão muito mais expostas e sendo constantemente monitorados pelos múltiplos 

canais de mídia social, é necessário estar muito mais vigilante aos detalhes da operação (ROSA, 

2011). A insatisfação de um único cliente, pode ser compartilhada quase instantaneamente pelas 

mídias sociais e influenciar a percepção de outros usuários em relação à empresa (FARMER, 

2012).  

Mesmo reconhecendo que o ambiente on-line impõe uma dinâmica própria e represente 

uma mudança de paradigmas, Francesconi e Dossena (2012), destacam que não é possível 

conceber a Reputação Corporativa On-line como um atributo separado da Reputação 

Corporativa. Desta maneira, a Reputação Corporativa está cada vez mais sendo influenciada 

pela Reputação Corporativa On-line e o sucesso de uma organização dependente das atividades 

on-line de seus usuários (FRANCESCONI; DOSSENA, 2012). Logo, deslizes na operação ou 

na gestão da empresa, afetam diretamente a Reputação Corporativa On-line com reflexos na 



13 
 

Reputação Corporativa, tendo, desta maneira, potencial devastador na sustentabilidade dos 

negócios em longo prazo (FRANCESCONI; DOSSENA, 2012; RESNICK, 2004; ROSA, 

2011).  

 Essa mudança ambiental acentuou a exposição das organizações e a relevância de 

manter uma boa Reputação Corporativa On-line (ROSA, 2011). Segundo relatório recente do 

Reputation Institute, a reputação (on-line ou off-line) é vista como “um vínculo de confiança e 

admiração que promove um ambiente mais favorável para o alcance dos objetivos da empresa” 

(2015, p. 4).  Desta maneira, a Reputação Corporativa On-line é um facilitador crucial nas 

interações virtuais, reduzindo os riscos percebidos pelo consumidor, uma vez que os indivíduos 

tendem a aceitar mais facilmente a opinião geral compartilhada (BROUTSOU; FITSILIS, 

2012). Assim, é relevante para a empresa enxergar nas mídias sociais e na Reputação 

Corporativa On-line, um rico ambiente que proporciona tanto oportunidades, quanto riscos 

(SARTORI, 2012). 

 Para as empresas, há o desafio de entender este novo ecossistema digital e gerir a 

Reputação Corporativa On-line (ROSA, 2011). A transparência e a responsabilidade são 

requisitos elementares para a Reputação Corporativa On-line, tendo em vista que as pessoas 

estão muito mais sofisticadas, céticas, exigentes e ativas on-line (JONES; TEMPERLEY; 

LIMA, 2009). Segundo Jason (2014), a construção de uma Reputação Corporativa On-line 

forte, passa necessariamente por assegurar que as pessoas na empresa (gestores e empregados) 

tenham comportamentos alinhados com seus valores. A autora argumenta ainda, que este 

alinhamento é a base para reduzir os riscos que possam vir a abalar a Reputação Corporativa 

On-line da organização.  

Por se tratar de um fenômeno recente, de grande complexidade, e dada a sua natureza 

virtual, há uma lacuna teórica pela existência de poucos estudos, que abordem sobre que 

fundamentos a Reputação Corporativa On-line é desenvolvida e sustentada dentro das 

organizações. Essa lacuna ficou evidente nos resultados da busca realizada em outubro de 2015 

nas bases de dados Ebsco, Proquest, Spell, Portal de Periódicos Capes e Banco de Teses Capes, 

que indicou haver pouco mais de 260 publicações com títulos que remetessem à reputação 

digital (mesmo utilizando as palavras-chaves: web reputation, mídia sociais + reputação, on-

line reputation, internet reputation, etc). As publicações concentram-se nas áreas de Marketing 

e Economia, com 25% das publicações, e Sociologia e Computação, com 60% das publicações, 

sendo que, nessas duas últimas, o tema não é tratado na empresa.  

 A literatura encontrada tem se preocupado principalmente em conceituar a Reputação 

Corporativa On-line em si e em abordar seu papel na comunicação corporativa, no 
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relacionamento com os stakeholders e em sua influência na percepção dos consumidores sobre 

a imagem das organizações e seus produtos. Também buscam estabelecer uma conexão entre 

Reputação Corporativa On-line e vantagem competitiva, contudo suas pesquisas empíricas são, 

em sua maioria, desenvolvidas em sites de vendas por leilão on-line de pessoa para pessoa (P2P 

ou C2C) como o e-Bay e TaoBao, sendo uma restrição para estudos organizacionais.  

Para Francesconi e Dossena (2012), o ambiente on-line exige que as empresas 

disponham de recursos dedicados, como sistemas de informação que monitorem, ouçam e ajam 

continuamente, seguindo tendências sociais, oportunidades e ameaças, integrando diferentes 

recursos on-line e off-line. Os autores acrescentam que “a gestão da Reputação Corporativa On-

line exige o desenvolvimento de novas habilidades e capacidades (...) e abordagens mais 

sofisticadas do ponto de vista estratégico, organizacional e tecnológico” (2012, p. 7, tradução 

nossa). Desta forma não basta a empresa possuir os melhores recursos, é preciso implementar 

estratégias que explorem todo o seu potencial, de forma a aproveitar  as oportunidades do 

ambiente e, ao mesmo tempo, neutralizar as ameaças, como é defendido pela Visão Baseada 

em Recursos (VBR) ( BARNEY, 1991; 1995; MAHONEY; PANDIAN, 1992).  

 A VBR busca explicar o desempenho sustentável superior de empresas em mercados 

dinâmicos, por meio da geração de vantagens competitivas sustentáveis frente a seus 

competidores  (BARNEY; CLARK, 2007). Para alcançar este objetivo, a VBR combina as 

perspectivas internas (empresa) e externas (indústria), onde cada empresa é um conjunto único 

de recursos e capacidade, das quais determinam o quão eficiente e eficaz é esta empresa frente 

a seus competidores (COLLIS; MONTGOMERY, 1995). Neste sentido a Reputação 

Corporativa transmite aos clientes informações sobre a organização e sua capacidade de 

produzir produtos de qualidade (BARNEY, 1991).  

Conforme argumentam Francesconi e Dossena (2012), a Reputação Corporativa On-

line é parte inseparável da Reputação Corporativa, possuindo assim atributos comuns como a 

dificuldade de imitação ou substituição, raridade e imobilidade, além de agir como um limitante 

ex post para concorrentes (BARNEY, 1986; 1991; PETERAF, 1993). Desta maneira, a 

Reputação Corporativa On-line pode ser vista como um recurso estratégico intangível. 

Kristandl e Bontis (2007), defendem que recurso estratégico intangível é aquele que, tendo em 

vista que sua natureza intangível (não possuir valor financeiro contábil e não materialidade), 

permite a organização criar valor sustentável, por não estar disponível para muitas empresas 

(raridade). Neste sentido, com a velocidade com que as mídias sociais proliferam informações, 

destacar-se neste ambiente e possuir uma Reputação Corporativa On-line positiva é algo raro 

(FLOREDDU; CABIDDU; EVARISTO, 2014). Outra característica da Reputação Corporativa 
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On-line é transmitir aos clientes uma expectativa sobre o comportamento futuro da organização 

(MASUM; TOVEY; NEWMARK, 2012), assim, este benefício futuro não pode ser tomado por 

outras empresas (apropriação). Por fim, o processo de construção de uma Reputação 

Corporativa On-line positiva é custosa e consome tempo, necessitando de comportamentos 

consistentes da empresa e de seus membros, que reforcem o relacionamento entre as 

organizações e seus consumidores (BROUTSOU; FITSILIS, 2012). Desta maneira a Reputação 

Corporativa On-line é difícil de ser imitada ou substituída, bem como de ser adquirida no 

mercado de recursos (imobilidade).  

Tendo em vista as discussões acima, o estudo buscará responder a seguinte questão de 

pesquisa. 

 

1.1 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

  “Que recursos e capacidades suportam a Reputação Corporativa On-line da empresa?” 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

  O objetivo desta pesquisa é identificar os recursos e capacidades que são estratégicos 

para o desenvolvimento e a sustentação da Reputação Corporativa On-line do ponto de vista 

dos gestores de empresas. 

  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Para atingir o objetivo da pesquisa, o trabalho será desenvolvido buscando: 

 Compreender quais os principais aspectos que compõem a Reputação 

Corporativa On-line da empresa focando nos produtos e serviços; 

 Identificar os principais recursos e capacidades que são estratégicos para o 

desenvolvimento e a sustentação da Reputação Corporativa On-line. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
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 Os tópicos a seguir buscam relacionar os objetivos específicos com a literatura, de modo 

a fundamentar a elaboração do modelo da pesquisa e as análises e interpretações a serem 

realizadas após os levantamentos de campo.  

 

2.1 REPUTAÇÃO CORPORATIVA 

   

 A Reputação Corporativa não ocorre por acaso (WATSON; KITCHEN, 2010) e pode 

ser conceituado como o resultado de interações sócio cognitivas, que envolvem as percepções 

e crenças sobre o conhecimento, impressões e benefícios sobre uma empresa, seus produtos e 

serviços e que residem na mente de terceiros (RINDOVA; WILLIAMSON; PETKOVA, 2010). 

A Reputação Corporativa exerce o papel de reduzir as incertezas dos consumidores que a utiliza 

para caracterizar e prever ações futuras de uma organização, assim como a qualidade esperada 

de seus produtos e serviços, tomando por base suas impressões sobre experiências próprias e 

de outros. (ABIMBOLA; KOCAK, 2007; FOMBRUN; SHANLEY, 1990; HENDRIKX; 

BUBENDORFER; CHARD, 2014). A forma como terceiros exercem influência na construção 

da Reputação Corporativa está ligada ao seu nível de especialização na captação e difusão da 

informação ou ao status que goza perante o seu público (RINDOVA et al., 2005). Desta 

maneira, a Reputação Corporativa reduz a assimetria de informação (BOYD; BERGH; 

KETCHEN, 2010), possibilitando ao indivíduo produzir julgamento de valor sobre as 

qualidades de uma organização, sua idoneidade e fiabilidade (FOMBRUN; VAN RIEL, 1997; 

FARMER, 2012). 

Thomaz e Brito (2010) notam que as percepções dos clientes sobre a Reputação 

Corporativa é formada por interações diárias com a empresa e podem ser decomposta por oito 

principais fatores que as influenciam, conforme segue: liderança no segmento de atuação, 

inovação tecnológica no desenvolvimento de produtos/serviços, comportamento ético nos 

negócios, política de relacionamento com interlocutores externos, qualidade da gestão, 

seriedade na condução de assuntos financeiros, seriedade na condução de assuntos gerais e 

responsabilidade social da empresa.  

Para Fombrun e van Riel (2004) a construção de uma reputação positiva está relacionada à 

influência que a expressividade da empresa exerce sobre a percepção dos stakeholders.  Para 

os autores, a expressividade é resultado da maneira como a empresa interage com eles. Assim, 

a expressividade é composta por cinco dimensões – visibilidade, transparência, distinção, 

consistência e autenticidade - que afetam de maneira diferente a percepção de cada um de seus 

stakeholders, cujas características e funções estão resumidas no Quadro 1. 
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Quadro 1- Dimensões da expressividade da reputação 

Dimensão Característica Função para o stakeholders 

Visibilidade Torna as informações sobre a empresa 

amplamente disponível 

Aumentar a familiaridade com a organização. 

Transparência Transparência na condução dos negócios Fornece credibilidade à organização e reduz 

a necessidade de vigilância e verificações 

Distinção Posição distinta na mente das pessoas Reduz os esforços necessários para construir 

um entendimento abrangente da empresa 

Consistência Congruência entre a comunicação da 

empresa com seus stakeholders e suas 

iniciativas intrafuncionais. 

Esclarece a amplitude das atividades da 

empresa e as torna interpretáveis 

Autenticidade Relacionado à identidade organizacional, 

seus valores, cultura e filosofia de negócio. 

Cria um apelo emocional da empresa, 
tornando-a mais apreciada e confiável. 

Fonte: Elaborado a partir de Fombrun e Van Riel (2004, p. 87-97) 

 

Para Boyd, Bergh e Ketchen (2010), os fatores que formam a Reputação Corporativa 

são complexos e, muitas vezes, incorporados na empresa e com um elevado grau de 

ambiguidade. No sentido de promover um melhor entendimento, Rindova, Williamson e 

Petkova (2010) defendem que é importante fazer a distinção entre os antecedentes da Reputação 

Corporativa e as cognições sociais que a constitui. Desta maneira, os investimentos internos e 

externos, ações e atributos pelos quais a Reputação Corporativa é constituída, não são 

equivalentes à Reputação Corporativa em si.  

Neste sentido, a Reputação Corporativa é fruto das inúmeras interações entre a 

organização e seus stakeholders (THOMAZ; BRITO, 2010). Para Watson e Kitchen (2010), a 

organização deve conectar as atividades da empresa com suas formas de interação, dedicando 

atenção especial ao relacionamento que a organização mantém com eles. Para aqueles autores, 

é necessário um relacionamento próximo e interativo, o que inclui políticas e práticas que 

ofereçam continuidade, benefícios mútuos e permanente com seus consumidores.  

Thomaz e Brito (2010) notam que a organização poderá ter várias reputações 

corporativas, em razão dos múltiplos stakeholders com quem se relaciona. Por este motivo, 

administrar diretamente a Reputação Corporativa é algo complexo e difícil. Para Watson e 

Kitchen (2010), a gestão da Reputação Corporativa é um parte integral das operações 

organizacionais e administrativas e não está restrita a um grupo específico. Da mesma maneira, 

Jason (2014), aborda que é necessário assegurar que os empregados e a empresa como um todo, 

apresentem um alinhamento com os valores da empresa. A autora conclui que os processos 

internos e recursos da empresa precisam refletir o mesmo alinhamento. 
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Na busca de acessar formas de gerir a Reputação Corporativa, Francesconi e Dossena 

(2012) fazem distinção entre fatores amplamente controláveis e os limitadamente controláveis 

pela empresa, conforme resumido pela Figura 1. Para os autores, fatores internos são 

amplamente controláveis pela empresa por meio, por exemplo, dos recursos, capacidades e 

comportamento de seus membros. Por outro lado, para os autores, os fatores externos são 

limitadamente controláveis pela empresa, como por exemplo, as ações e percepções de seus 

clientes. Desta maneira, é possível influenciar a Reputação Corporativa por meio dos fatores 

que levam à sua formação, ainda que não seja possível controlar o que as pessoas pensam sobre 

a organização (THOMAZ; BRITO, 2010; JASON, 2014).  

 

Figura 1 - Reputação Corporativa e fatores controlados amplamente e limitadamente pela empresa. 

 

2.2 O AMBIENTE ON-LINE 

 

A internet tem promovido uma verdadeira revolução com a inauguração de uma nova 

era histórica e social, com reflexos nas esferas éticas, morais e comportamentais em escala 

global (ROSA, 2011). Este novo ambiente digital da internet (ambiente on-line), com suas 

mídias sociais como blogs, vlogs (diários em forma de vídeo), wikis, fóruns, chats, redes 

sociais, podcasts e aplicativos móveis, tem mudado a maneira como as organizações se 

relacionam com seus clientes (JONES; TEMPERLEY; LIMA, 2009). Esta internet, muito mais 

participativa é também conhecida como WEB 2.0 (RESNICK, 2004). 

 Para Sartori e Reis (2010, p. 20), o que caracteriza a Web 2.0 “é que usuários são agora 

a principal fonte de geração e compartilhamento de informação, ideias e, portanto, 
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Interação 

Fonte: adaptado de Francesconi e Dossena (2012; p.4) 
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oportunidades para empresas atentas a este movimento virtual”. Para Aula (2010), as mídias 

sociais são caracterizadas pela interatividade, onde os participantes enviam, recebem e 

processam conteúdos livremente para uso de outros.  

Antes da Web 2.0 e das mídias sociais, as informações sobre produtos e serviços eram 

obtidas normalmente baseadas em imagens de comerciais, com avaliação de baixa 

confiabilidade (MASUM; TOVEY; NEWMARK, 2012), sendo muitas vezes complementadas 

por informações obtidas dentro das redes de relacionamento como parentes, amigos e colegas 

de trabalho (FARMER, 2012). Dada a quantidade de informações disponíveis na internet e a 

rapidez das mudanças, hoje o círculo social é insuficiente para o julgamento apropriado sobre 

uma empresa, produto ou serviço (MASUM; TOVEY; NEWMARK, 2012). As informações, 

então, são adquiridas junto a milhares de estranhos que publicam suas opiniões e que são 

agregadas dentro dos sistemas de reputação e recomendação (FARMER, 2012). Esses sistemas 

apresentam um resumo das opiniões e experiências dos usuários no contexto de uma 

comunidade específica, apresentando uma classificação, de forma a ajudar outros membros da 

comunidade a tomar decisões com relação a se e como se relacionar com uma organização 

(DELLAROCAS, 2012). Os dados uma vez coletados e mediados pelos sistemas de reputação 

e recomendação, podem ser compartilhados entre os usuários de uma comunidade, buscando 

simular algumas características de uma relação de antiga (RESNICK et al., 2000). Desta forma 

servem de suporte no estabelecimento de confiança entre partes que não se conhecem 

(HENDRIKX; BUBENDORFER; CHARD, 2014). Para Dellarocas (2012) o método de 

demonstração determina o quanto o sistema de reputação e recomendação permite aos usuários 

fazerem seus próprios julgamento. O autor cita como principais métodos de demonstração 

estatísticas simples, ranking, pontuações numéricas, níveis, emblemas por atingimento e 

quadros de liderança. 

Para Sartori (2012), com a WEB 2.0 e as mídias sociais, as pessoas passaram a contar 

com um novo conjunto de tecnologias à disposição, conquistando um poder muito maior de 

divulgar sua opinião de maneira visível, ampla e eficiente. Para o autor, as pessoas deixaram de 

ser simples observadoras passivas e tornaram-se protagonistas nas relações com as 

organizações. No Brasil, sites como o E-bit e Reclame Aqui são exemplos de como os 

consumidores exercem este poder. Deste modo, a WEB 2.0 e as mídias sociais não são simples 

canais de distribuição de comunicações corporativas, mas sim arenas onde os usuários 

participam ativamente,  influenciando no processo de avaliação das empresas (AULA, 2010). 

Por meio da WEB 2.0 e as mídias sociais as pessoas passaram a compartilhar informações sobre 

a organização, “assumindo um papel ativo como consumidor vigilante, jornalista investigativo 
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e influenciador de opinião” (JONES; TEMPERLEY; LIMA, 2009; p. 929, tradução nossa). 

Desta forma, para Francesconi e Dossena (2012), dada a simplicidade e facilidade de utilização 

das mídias sociais e das ferramentas de publicação, as pessoas passaram a participar ativamente 

na cadeia de valor, influenciando produtos, serviços e preços. Assim, segundo os autores, o 

sucesso de uma organização está cada vez mais dependente das atividades on-line de seus 

usuários. 

 

2.3 REPUTAÇÃO CORPORATIVA ON-LINE 

 

A Reputação Corporativa sempre operou dentro das redes de relacionamento e assim 

continua sendo, ainda que estas tenham crescido em complexidade e velocidade dentro do 

ambiente on-line (MASUM; TOVEY; NEWMARK, 2012). Sartori e Reis (2010, p. 2) 

entendem a Reputação Corporativa On-line como sendo “aquilo que se propaga a respeito da 

empresa nas discussões mantidas nas mídias sociais”.  Para Chun e Davis (2001), a Reputação 

Corporativa On-line é um elemento da Reputação Corporativa, derivada especificamente de 

contatos eletrônicos. Neste sentido, Stenger (2014) encontrou forte correlação entre as 

Reputações Corporativas dentro e fora da rede.  

Ainda que a Reputação Corporativa seja reconhecidamente resultado de inúmeras 

interações entre a empresa e seus stakeholders (e.g. FOMBRUN; VAN RIEL, 2004; 

RINDOVA et al., 2005) para efeito deste estudo, o conceito de Reputação Corporativa On-line 

considera o posicionamento de Francesconi e Dossena, como sendo “a avaliação geral de uma 

organização, incluindo seus produtos, serviços, membros e outros aspectos organizacionais,  

que emergem da internet num dado momento” (2012, p. 5, tradução nossa). 

Complementarmente, os autores enfatizam o papel do ambiente on-line e assumem que não é 

possível dissociar a Reputação Corporativa dentro e fora da rede, conforme ilustra a Figura 2.  

A Reputação Corporativa On-line não é definida somente pelo que a empresa comunica 

ou por suas ações, mas como seus clientes percebem e respondem àquilo que lhes é apresentado 

(FLOREDDU; CABIDDU; EVARISTO, 2014; GURAU, 2013). Para Siano, Vollero e Palazzo 

(2011), o baixo custo com que as mídias sociais promovem a livre expressão, possibilitou a 

inversão da estrutura hierárquica em relação à disseminação da informação. Para os autores, 

nas redes sociais os indivíduos, ou grupos, utilizam o mesmo espaço e têm as mesmas 

influências que as formas tradicionais de mídias de massa. Para Kotha, Rajgopal e Rindova 

(2001), este aumento da troca de informações, age como facilitador da construção da Reputação 

Corporativa On-line. Para Jones, Temperly e Lima (2009) a Reputação Corporativa On-line é 
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construída pelas pessoas principalmente por meio da colaboração e participação em 

comunidades. De forma complementar, Stenger (2014) e Floreddu, Cabiddu e Evaristo (2014), 

entendem que sua construção é um processo conjunto entre as empresas e os usuários da 

internet. 

 

Figura 2 - Reputação Corporativa On-line e Ambiente on-line 

 

A troca de experiências e opiniões por meio das mídias sócias, vem tornando o 

relacionamento entre a empresa e seus clientes cada vez mais transparente (VOLLENBROEK 

et al., 2014). Para Aula (2011), uma comunicação dialógica no ambiente on-line, pode 

influenciar no grau em que os clientes consideram a organização como um importante parceiro 

atual e futuro. Para Eberle, Berens e Li (2013), o uso de uma comunicação interativa entre a 

empresa e seus clientes tem impacto positivo na Reputação Corporativa On-line, em sua 

credibilidade e no sentimento de identificação com a empresa. Para os autores, esses fatores 

tornam mais provável que os clientes se engajem no boca a boca em favor da empresa. Neste 

sentido, para a organização e sua Reputação Corporativa On-line, é mais importante promover 

comentários positivos em vez de serem publicados anúncios (STENGER, 2014).  

A forma, conteúdo e velocidade com que ocorrem as interações entre as empresas e 

clientes trazem novos desafios para a gestão da Reputação Corporativa On-line, sendo crítico 
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para as organizações entender este ambiente on-line, para então agir sobre as variáveis de 

prevenção (ROSA, 2011). Jason (2014) lembra que a maior parte do que é dito nas mídias 

sociais é inofensivo para Reputação Corporativa On-line, contudo, seu poder pode ser 

ampliado, quando combinado com as percepções da empresa fora da rede. Assim, para a autora, 

o crescimento do uso das mídias sociais tem o poder de amplificar os comportamentos das 

organizações, seja dentro ou fora da internet. Desta forma, o relacionamento que a empresa 

sustenta em ambos os ambientes, determina as possíveis respostas às críticas que a organização 

pode vir a sofrer, bem como a forma como sua responsabilidade é encarada por seus clientes 

(MANDELLI; MARI, 2012). 

O ambiente on-line exige das organizações o desenvolvimento de uma nova maneira de 

se relacionar com seus clientes (FRANCESCONI; DOSSENA, 2012), onde o modelo 

convencional de gestão de cima para baixo pode ser considerado ultrapassado (ROKKA; 

KARLSSON; TIENARI, 2013). Para Francesconi e Dossena (2012), o ambiente on-line faz 

com que a empresa responda prontamente aos assuntos que possam impactar positiva ou 

negativamente na Reputação Corporativa On-line. De fato, se uma opinião indesejada sobre a 

organização permanece nas mídias sociais, sem validação ou resposta, isso pode impactar 

diretamente na Reputação Corporativa On-line, tendo em vista que outras pessoas podem 

construir uma percepção indesejada que, uma vez estabelecida, é difícil ser corrigida (AULA, 

2010). Conforme estudos de Eberle, Berens e Li (2013) e de Horn et al. (2015), quando os 

comentários compartilhados pelos usuários têm caráter negativo, o impacto sobre a Reputação 

Corporativa On-line é muito superior aos de caráter positivo. Farmer (2012) salienta que as 

mídias sociais possibilitam que a insatisfação de um único cliente pode ser compartilhada quase 

instantaneamente, influenciando na percepção de outros clientes em relação à empresa. Desta 

forma, é cada vez menor o tempo de reação das organizações (HORN et al., 2015).  Rosa (2011) 

acrescenta que, neste cenário, as empresas são forçadas a estarem muito mais vigilante aos 

detalhes da operação e aos impactos de negativos para a Reputação Corporativa On-line. 

A administração da Reputação Corporativa On-line não se restringe ao monitoramento 

e vigilância das mídias sociais (STENGER, 2014), mas inclui o trabalho em parceria com seus 

clientes, em um fluxo contínuo de monitoramento, participação e medição (JONES; 

TEMPERLEY; LIMA, 2009). Para Francesconi e Dossena (2012) a gestão da Reputação 

Corporativa On-line exige uma abordagem integrada com a gestão da Reputação Corporativa e 

o relacionamento com seus clientes. Neste sentido, Horster e Gottschalk (2012) propõem o uso 

de abordagem qualitativa, com a ajuda de computadores e de metodologias de netnografia, para 

executar conversas no código semiótico do respectivo grupo alvo, de forma justa e igualitária. 



23 
 

Para Seebach, Beck e Denisova (2012), a análise das mídias sociais, podem melhorar a 

capacidade das empresas de compreender questões que impactam na Reputação Corporativa 

On-line. Para os autores, ao desenvolver esta capacidade, a empresa pode adquirir agilidade 

perante clientes, parceiros e à sua própria operação. Neste sentido, Francesconi e Dossena 

(2012) defendem a necessidade de integração profunda entre as áreas chave da organização 

(e.g. RH, Marketing, atendimento ao consumidor, relações públicas e com investidores).  

Jones, Temperley e Lima (2009), defendem que a transparência e responsabilidade 

como essenciais na gestão da Reputação Corporativa On-line. Segundo os autores, estas são 

condições para poder operar com isenção e eficácia em um ambiente onde as pessoas estão 

ativamente envolvidas, céticas, exigentes e sofisticadas. Neste contexto, Jason (2014) entende 

que o comportamento de seus empregados devem estar alinhados à cultura organizacional. Para 

Davies et al. (2004) a cultura organizacional define a forma como as coisas são feitas na 

empresa, definindo também o comportamento de seus os empregados e gestores. Para esses 

autores, os empregados e gestores são os elementos chaves no relacionamento entre a empresa 

e seus clientes. Desta maneira, a cultura organizacional e Reputação Corporativa On-line são 

mutuamente dependentes (JASON, 2014). Para Dreher (2014), a importância da participação 

dos empregados nas mídias sociais, pode ser atribuída à sua atuação como representantes da 

organização, transmitindo transparência e autenticidade. Além disso, o autor argumenta que os 

empregados podem construir e nutrir relacionamentos valiosos com seus principais alvos como 

consumidores, talentos futuros, membros da comunidade e investidores. Para tanto, Rokka, 

Karlsson e Tienari (2013) defendem que a administração do bem-estar e satisfação dos 

empregados influencia diretamente na Reputação Corporativa On-line, agindo como um 

gerador natural de boca a boca on-line positivo.  

Construir e gerir a Reputação Corporativa On-line não é algo simples, nem restrito ao 

ambiente on-line. A gestão de um bom relacionamento com seus clientes tem potencial para 

erguer e manter a Reputação Corporativa On-line (JONES; TEMPERLEY; LIMA, 2009). 

Assim, o sucesso da gestão da Reputação Corporativa On-line passa por aumentar a satisfação 

dos usuários da internet, por meio de respostas rápidas às suas necessidades, queixas e críticas 

(TOPLU; YASLIOGLU; ERDEN, 2014). Para Horn et al. (2015), a principal oportunidade de  

gerenciar a Reputação Corporativa On-line reside internamente, por meio de seus empregados 

e estratégias corporativas. Para Bensebaa (2004), o simbolismo transmitido por meio do 

conjunto coerente de ações no campo estratégico, competitivo e relacional reforçam identidade 

e Reputação Corporativa On-line.  
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2.4 VISÃO BASEADA EM RECURSOS – CONCEITOS BÁSICOS 

 

A Visão Baseada em Recursos (VBR) vem se desenvolvendo desde a década de 80, 

primeiramente como resposta à Teoria da Organização Industrial e ao modelo de 

competitividade de Porter (1980), que atribuem o desempenho da empresa às características do 

ambiente externo (indústria) e ao seu posicionamento estratégico neste ambiente (PORTER, 

1980). A Teoria da Organização Industrial presume que todos os concorrentes do mercado são 

estrategicamente equivalentes em seus recursos.  

Contrapondo esta visão, a VBR defende que cada empresa obtém vantagem competitiva 

pela heterogeneidade de seus recursos e capacidades, tendo em vista que, se todas as empresas, 

dentro de um mesmo mercado, possuírem os mesmos recursos, também estarão habilitadas a 

implementar as mesmas estratégias, o que anularia qualquer vantagem competitiva (BARNEY, 

1991; PETERAF, 1993). Além disso, para que a vantagem competitiva se mantenha por um 

longo tempo, os recursos não podem ter uma mobilidade perfeita, ou seja, não podem ser 

livremente negociados nos mercados de fatores (BARNEY, 1991; PETERAF, 1993), diferente 

do que é assumido nos modelos da Teoria da Organização Industrial. Desta maneira, a VBR 

defende que são as imperfeições do mercado e os diferentes níveis de especialização de cada 

organização, que possibilitam às empresas ter desempenho econômico superior em relação ao 

de seus competidores (BARNEY; CLARK, 2007).   

 A VBR considera, contudo, que nem todos os recursos que uma empresa possui são 

fontes de vantagens competitivas (NEWBERT, 2007). Barney (1991; 1995) defende que os 

recursos e capacidades devem ser valiosos, possibilitando a empresa a implementar estratégias 

que explorem suas forças internas em resposta às oportunidades do ambiente, ao mesmo tempo 

em que neutralizam as ameaças. Complementarmente, o autor defende que, além de valiosas, 

os recursos e capacidades da empresa devem possuir características que as tornem raras e 

difíceis, ou custosas de imitar ou substituir. Além disso, segundo o autor, a empresa, para ter 

vantagem competitiva sustentável, deve possuir políticas e procedimentos organizacionais que 

a habilite aproveitar todo o potencial de seus recursos e capacidades. 

 

2.5 RECURSOS E CAPACIDADES ESTRATÉGICOS 

 

  A VBR defende a utilização dos recursos e capacidades da empresa de maneira que 

possibilite a organização implementar estratégias que promovam vantagem competitiva 

sustentável perante seus competidores (BARNEY, 1991; PETERAF, 1993). Para Baney, os 
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recursos e capacidades incluem “todos os ativos financeiros, físicos, humanos e organizacionais 

que a empresa utiliza para entregar um produto ou serviço a um cliente” (1995, p. 101, tradução 

nossa). Amit e Schomaker definem recursos como “um estoque de fatores disponíveis que são 

possuídos e controlados pela empresa” (1993, p. 35, tradução nossa). Zubac, Hubbard e Johnson 

definem recursos como “uma combinação única de ativos e capacidades da empresa que a 

habilita a desenvolver e implementar estratégias para aumentar seu desempenho geral” (2010; 

p. 518, tradução nossa). 

 Kraaijenbrink, Spender e Groen (2010) entendem que a VBR tem sofrido muitas críticas 

pela imprecisão de definições como as acima apresentadas. Isso se deve, segundo os autores, 

pela abrangência das definições incluírem praticamente qualquer ativo da empresa, sem fazer 

distinção entre quais “recursos são insumos para a empresa e as capacidades que a possibilitam 

selecionar, implantar e organizar tais insumos” (p. 358, tradução nossa). Desta maneira, faz-se 

necessário observar mais atentamente as distinções entre os recursos e as capacidades e como 

estes são utilizados para se obter a vantagem competitiva sustentável. 

 Para Helfat e Peteraf (2003), um recurso refere-se a um ativo ou insumo produtivo 

(tangível ou intangível) de uma organização. Grant (1991) categoriza os recursos como 

financeiros, físicos, humanos, tecnológicos, reputacionais e organizacionais. Collis e 

Montgomery (1995), fazem distinção entre recursos físicos, recursos intangíveis e capacidades. 

Smith (2008) por sua vez, atribui que os recursos estão em uma fase anterior às capacidades. 

Complementando esta visão, Sirmon, Hitt e Ireland (2007) destacam que os recursos diferem 

das capacidades, uma vez que os recursos tangíveis e intangíveis controlados pela empresa 

devem ser agrupados para formarem capacidades. Partindo destas observações, é oportuno 

abordar cada conceito e delimitar o que são recursos tangíveis, recursos intangíveis e 

competências organizacionais. 

 

2.5.1 Recursos Tangíveis e Intangíveis 

 

 Os recursos tangíveis, segundo Grant (2005), são relativamente simples de serem 

observados e valorizados, constituídos por ativos físicos como, instalações industriais e 

máquinas, matérias-primas e recursos financeiros. Baney (1991) e Hall (1992) consideram 

como os recursos tangíveis aqueles que podem ser vistos e quantificados. Seu principal valor 

para obtenção da vantagem competitiva, segundo Grant (2005), está relacionado ao potencial 

de economia e rentabilidade que podem proporcionar para a empresa.  
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   Para Hall (1993), os recursos intangíveis são mais difíceis de serem valorizados, por não 

terem, na maioria das vezes, valor de troca. Para o autor, os recursos intangíveis podem ter 

características de ativos, incluindo a propriedade intelectual (patentes, marcas, direitos autorais 

e designs registrados), segredos comerciais, contratos e licenças, base de dados e reputação. 

Knott (2009) complementa esta visão, adicionando que os recursos intangíveis incluem as 

aptidões, ativos humanos, ativos organizacionais, informações e ativos relacionais e 

reputacionais. 

 Barney e Clark (2007) tratam os ativos invisíveis como os recursos baseados em 

informação como tecnologia, confiança do consumidor, imagem e marca e o controle da 

distribuição. Para os autores, estes ativos invisíveis são a fonte real de competitividade e 

adaptabilidade por consumirem tempo e serem difíceis de acumular. Ainda, segundo os autores, 

eles podem ser utilizados de várias maneiras simultaneamente e serem tanto insumos, como 

resultado da atividade empresarial.   

 Os recursos intangíveis, para Kristandl e Bontis (2007), sempre estiveram presente nas 

operações das empresas, seja nas áreas contábeis, administrativas, legais ou econômicas. Para 

esses autores, os recursos intangíveis estratégicos são aqueles que possibilitam à organização 

criar valor sustentável, que por sua raridade, não estão disponíveis para um grande número de 

empresas. Também são de difícil apropriação por outros concorrentes pelos seus potenciais 

benefícios futuros, que são inimitáveis ou não substituíveis por outros recursos. Ainda para 

estes autores, os recursos intangíveis estratégicos não são comercializados ou transferidos no 

mercado, devido ao controle corporativo existente, dando a eles a característica de imobilidade. 

 

2.5.2 Capacidades organizacionais 

 

Helfat e Peteraf (2003) conceituam a capacidade organizacional como a habilidade de 

uma organização para executar um conjunto de tarefas, utilizando os recursos organizacionais, 

com um objetivo definido. Para Barney (2002), as capacidades organizacionais incluem 

atributos internos que habilitam a empresa a coordenar e explorar seus outros recursos. Desta 

maneira, as capacidades organizacionais são construídas por meio da administração dos 

recursos da empresa (SIRMON; HITT; IRELAND, 2007). Helfat e Peteraf (2009) acrescentam 

ainda, que a base de recursos que incluem ativos tangíveis, intangíveis e humanos, assim como 

outras capacidades, podem ser estendidos e modificados pelas capacidades organizacionais 

Para Hall (1993), os recursos são as matérias-primas das capacidades, que, por sua vez 

estão relacionadas ao “fazer”, ou seja, à utilização de recursos para a promoção de diferenciais 
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competitivos que podem ser baseadas em pessoas ou ativos. As capacidades baseadas em 

pessoas, para o autor, estão ligadas às capacidades funcionais que reúnem as habilidades e 

experiência dos funcionários, fornecedores e distribuidores e capacitam a empresa a fazer bens 

específicos. As capacidades culturais que reúnem a maneira de administrar mudanças, de inovar 

e de atender o consumidor, também são dependentes de pessoas, assim como a forma única de 

percepção de seus empregados sobre os padrões de qualidade.  

Para Hall (1993), as capacidades baseadas em ativos, podem assumir a forma de 

regulatórias e as posicionais. As capacidades regulatórias derivam da posse de entidades legais 

como direito de propriedade intelectual, contratos e segredos comerciais. Essas capacidades 

regulatórias são protegidas de alguma forma pela legislação. As capacidades posicionais, por 

sua vez, são derivadas de recursos intangíveis originadas de ações e decisões do passado, como 

a reputação e a rede de distribuição.  

Helfat e Peteraf (2003) classificam as capacidades organizacionais em operacionais e 

dinâmicas. Para as autoras, as capacidades operacionais envolvem a utilização de um conjunto 

de rotinas, no sentido de executar e coordenar uma variedade de tarefas necessárias para a 

conclusão de uma atividade. As capacidades dinâmicas envolvem a construção, integração e 

reconfiguração das capacidades operacionais. Para Meirelles e Camargo (2014), as capacidades 

dinâmicas são condicionadas tanto pelas escolhas feitas pela organização, quanto em resposta 

ao dinamismo do ambiente. Neste contexto, Helfat e Peteraf (2009) defendem que as 

capacidades dinâmicas podem promover adaptações necessárias às mudanças e reorientações 

estratégicas, por meio de uma série de mudanças incrementais e menos disruptivas.  

Para Meirelles e Camargo (2014), a vantagem competitiva é resultado de processos 

organizacionais moldados pela posição da empresa em ativos e pela trajetória, a qual define 

alternativas estratégicas disponíveis. Para Sirmon, Hitt e Ireland (2007) as capacidades devem 

ser alavancadas cumulativamente pela mobilização, coordenação e formação de ativos. 

Segundo Helfat e Peteraf (2009), as capacidades dinâmicas da empresa de identificar 

oportunidades e promover investimentos que viabilizem seu aproveitamento, levam a novos 

caminhos e base de ativos, que por sua vez influenciam no desempenho da organização. As 

capacidades de recombinação e reconfiguração alteram a base de ativos acumulados, 

conduzindo a novos caminhos e adicionam desempenho e vantagem competitiva. Neste sentido, 

as capacidades dinâmicas dão à empresa a habilidade de mudar, adaptar e aprender (HELFAT; 

PETERAF, 2003), contribuindo para a obtenção de vantagens competitivas. 

 

2.5.3 Avaliação da condição estratégica de recursos e capacidades 
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Retomando as considerações de que nem todo recurso ou capacidade levam à vantagem 

competitiva (BARNEY, 1991; NEWBERT, 2007) foi desenvolvido um modelo para avaliar a 

condição de um recurso ou capacidade ser considerado com estratégico para a obtenção e 

manutenção desta vantagem, identificado por VRIO - valioso, raro, inimitável e organização 

(BARNEY, 1995, BARNEY; CLARK, 2005), apresentado a seguir. Tal modelo será a base 

para se atender ao segundo objetivo específico. 

 

Valioso: 

O atributo valor de um recurso deve habilitar a empresa a buscar ou implementar 

estratégias que aumentem sua eficiência ou efetividade, seja satisfazendo as necessidades de 

seus clientes a custos menores que seus competidores ou como resposta às oportunidades e 

ameaças do ambiente (BARNEY, 1986, 1991, 1995; PETERAF, 1993). Barney e Clark (2007) 

argumentam que a avaliação do valor do recurso deve ser feito no contexto da estratégia da 

empresa e do ambiente de mercado específico. Desta maneira, um mesmo recurso pode ser 

valioso para uma empresa, mas não ser para outra e este mesmo recurso ser valioso em um dado 

momento para esta mesma empresa, mas não em um momento anterior ou posterior. 

Zubac, Hubbard e Johnson (2010) defendem que o valor deve ser visto sob a ótica do 

cliente, utilizando este entendimento como um elo entre os recursos da empresa e suas 

competências fundamentais, de maneira a possibilitar a seleção de recursos e investimentos que 

gerem valor para o cliente. Neste sentido, Bowman e Ambrosini (2000) defendem que a 

percepção do consumidor sobre o valor é baseado na avaliação de suas crenças sobre o produto, 

necessidades, experiências únicas, desejos e expectativas, caracterizando o valor de uso. Priem 

(2007) argumenta que o consumidor percebe o valor de um produto ou serviço pela experiência 

de uso. Logo, a criação de valor envolve inovações que ampliem o valor de uso, ou ainda, na 

redução do valor de troca, que é o efetivamente pago pelo consumidor. Para criar valor para o 

cliente em ambientes dinâmicos, de acordo com Sirmon, Hitt e Ireland (2007), é necessário 

estruturar o portfólio de recursos, agrupa-los e alavanca-los. Os autores entendem que para 

estruturar o portfólio de recursos é necessário adquirir recursos, sejam eles tangíveis ou 

intangíveis, que possibilitem acesso preferencial a oportunidades futuras. Adicionalmente, 

segundo os autores, a empresa deve acumular recursos e capacidades por meio do 

desenvolvimento interno ou pela aprendizagem promovida ao formar alianças estratégicas. Por 

último, os autores recomendam avaliar e dispensar recursos menos valiosos para gerar a folga 

e flexibilidade necessária para adquirir ou acumular recursos de maior valor. 
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Raro: 

 Barney (1991, 1995) defende que um recurso ou a capacidade não pode estar disponível 

ou ser facilmente adquirido por vários competidores, para ser fonte de vantagem competitiva.  

Para Peteraf (1993) um recurso raro é aquele que é insuficiente para atender a toda a 

demanda do mercado e que sua posse representa uma fonte geradora de vantagem competitiva. 

Logo, se o número de empresas que possuem recursos valiosos for menor que o de empresas 

necessárias para gerar a dinâmica competitiva no mercado, estes recursos terão potencial de 

gerar vantagem competitiva (BARNEY; CLARK, 2007). 

 

Inimitável: 

 Barney e Clark (2007) defendem que para ser fonte de vantagem competitiva 

sustentável, um recurso valioso e raro não pode ser duplicado ou substituído facilmente pelos 

concorrentes. Para Peteraf (1993) a dificuldade de imitação desempenha o papel de mecanismo 

de isolamento frente a prováveis competidores, funcionando como limite ex post da 

competitividade.  

 Para Dierickx e Cool (1989), a dificuldade de imitação de um recurso depende da 

natureza do processo em que estes foram acumulados. Desta forma, os autores identificam 

como fatores que tornam um recurso custoso ou de difícil imitação, as deseconomias da 

compressão do tempo, eficiência da massa de ativos, a interconexão dos ativos em estoque, a 

erosão dos ativos e as ambiguidades causais. Desenvolvendo este visão, Barney (1991), 

identificou que a dificuldade de imitação, ou seu alto custo, estão ligados a três principais 

razões, ou suas combinações: condições históricas únicas, ambiguidade causal e complexidade 

social. 

 Segundo Barney e Clark (2007), as condições nas quais a empresa detém um recurso ou 

capacidade pode depender de condição históricas únicas, que não podem ser reproduzidas em 

outro momento por qualquer competidor. Assim, a empresa obtém recursos valiosos e raros por 

meio dos caminhos históricos que os habilitaram a implementar estratégia de criação de valor 

que não podem ser copiados pelos competidores.   

 A ambiguidade causal decorre da dificuldade de identificar as causas das diferenças de 

eficiência entre as empresas (PETERAF, 1993) e pode ser resultado de inúmeras decisões 

pequenas (BARNEY, 1995). Desta maneira, é difícil para os concorrentes identificar, imitar ou 

substituir a fonte da vantagem competitiva, uma vez que nem mesmo os gestores conseguem 



30 
 

estabelecer uma relação entre os recursos e a vantagem competitiva (BARNEY; CLARK, 

2007).   

  Para Barney (1991), os fenômenos sociais complexos, como reputação junto a 

fornecedores e clientes, relações interpessoais dos gestores e cultura organizacional, reduzem 

significantemente a habilidade de outras empresas de imitá-lo. De acordo com Peteraf (1993), 

estes fenômenos são baseados em entendimentos tácitos e complexos que não podem ser 

facilmente acessado pelos concorrentes. Assim, a exploração deste recurso de forma mais 

eficiente, em função da complexidade social, pode funcionar como um limite à imitação, ainda 

que este possa ser adquirido com facilidade (BARNEY, 1991).  

 

Organização: 

Para Barney (1995) a empresa deve possuir recursos complementares que a habilite 

alcançar a vantagem competitiva sustentável e aproveitar todo o potencial de seus recursos e 

capacidades. O autor relaciona como exemplos a estrutura formal de relatórios, sistemas de 

controle administrativo explícito e políticas de remuneração. Estes recursos, segundo o autor, 

quando combinados a outros recursos e capacidades, habilitam a empresa a alcançar plenamente 

a vantagem competitiva sustentável. Para Knott as “condições internas (organização) são 

cruciais para determinar se a empresa explora um determinado atributo” (2009, p. 168, tradução 

nossa).  

 Amit e Schoemaker (1993) entendem que é preciso superar a inércia organizacional, 

que contém vieses, para se realinhar o conjunto de ativos estratégicos. Para Zubac, Hubbard e 

Johnson (2010), o desafio está em identificar quando os recursos estão sendo suplantados e 

determinar a direção dos investimentos. Acrescentam esses autores, que é importante identificar 

a combinação de benefícios que os consumidores querem receber e quando. 

Para a VBR a reputação é identificada como um ativo intangível valioso e fonte de 

vantagem competitiva sustentável (BARNEY; CLARK, 2007; HALL, 1993). Isso porque, a 

construção de uma reputação positiva necessita de tempo (GRANT, 1991), sendo o resultado 

de condições históricas únicas, ambiguidades causais e complexidades sociais (BARNEY, 

1991). Conforme Hall (1993), a reputação por ser consequência de ações do passado, traz um 

diferencial posicional de suas capacidades e ativos. Assim, somente poucos competidores 

possuindo uma reputação positiva, pode torná-la rara, inimitável e valiosa (BARNEY, 1991). 

Desta maneira, agiria como mecanismo de isolamento frente aos competidores pela sua 

mobilidade imperfeita, sendo difícil de ser copiado e transferido (PETERAF, 1993). 
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 A relação entre o modelo VRIO e a vantagem competitiva da empresa está sintetizada 

no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Modelo VRIO de avaliação 

Valioso? Raro? Inimitável? Explorado 

pela 

organização? 

Implicações competitivas 

Não - - Não 

 

 

 

 

 

 

Sim 

Desvantagem competitiva 

Sim Não - Paridade competitiva 

Sim Sim Não Vantagem competitiva temporária 

Sim Sim Sim Vantagem competitiva sustentada. 

Fonte: adaptado de Barney  (2002, p.173) (tradução nossa) 

 

2.5.4 Um modelo alternativo de aplicação do VRIO 

 

 Tomando por base as propostas originais de Barney (1995), Knott (2009) desenvolveu 

um modelo alternativo para a avalição dos recursos e capacidades da empresa. Para o autor, os 

modelos existentes até então não auxiliavam adequadamente nas decisões da gestão para o 

desempenho futuro da empresa. Para Sirmon, Hitt e Ireland (2007), as explicações da VBR 

sobre como as empresas obtém, combinam e elevam os recursos para criar e manter as 

vantagens competitivas não são claras.  

Diante de críticas dessa natureza em relação à VBR, Knott (2009) propôs uma variante 

àquele modelo dentro de uma lógica que não segue necessariamente a sequência de V – R – I – 

O. O modelo desse autor inclui um conjunto mais abrangente de etapas de análise e enfatiza a 

gestão ativa das condições sob as quais os atributos da empresa tornam-se recursos ou 

competências estratégicos (KNOTT, 2009). A abordagem de Knott (2009), considera a análise 

dos recursos pela perspectiva da estratégia como prática, ou seja, não somente analisando aquilo 

que a empresa possui ou controla, mas o resultado efetivo da sua utilização 

(JARZABKOWSKI, 2004). 

Francesconi e Dossena (2012) defendem que  as organizações devem utilizar as 

interações com seus clientes para responder rapidamente aos seus comentários, por meio da 

integração de áreas chave da organização. O modelo de avaliação dos recursos de Knott (2009) 

utiliza as abordagens das capacidades dinâmicas (HELFAT; PETERAF, 2009) ao destacar 

como o ambiente interno responde às mudanças de avaliação do ambiente externo. Desta 
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maneira, busca avaliar as oportunidades e determinar o ajuste necessário dos investimentos e 

da reconfiguração dos ativos, buscando novos caminhos e vantagens competitivas (HELFAT; 

PETERAF, 2009). 

Para Knott (2009) a avaliação externa é essencial na seleção dos atributos. Já a avaliação 

do ambiente organizacional interno deve ter relação com o que é valorizado pelos clientes. 

Desta maneira, o valor de um atributo é determinado pela percepção do consumidor em relação 

ao seu valor  de uso (BOWMAN; AMBROSINI, 2000). Esta avaliação não é feita de maneira 

isolada, uma vez que as interações entre os recursos e as forças de mercado influenciam na 

determinação de seu valor (COLLIS; MONTGOMERY, 1995).  

 Para Knott (2009), uma vez identificado um atributo como um recurso ou capacidade, a 

dinâmica competitiva em relação à sua raridade e inimitabilidade, determinarão se estes são 

fontes de paridade competitiva ou de vantagem competitiva temporária ou sustentável.  

 Knott (2009) acrescenta, ainda, a necessidade de se avaliar a interação entre os atributos. 

Para o autor, uma análise completa dos recursos e capacidades deve reconhecer que o 

desempenho pode ser reduzido ou aumentado pela discordância ou complementariedade entre 

os recursos. Knott (2009) defende que quando há a combinação de recursos e capacidades é 

mais provável que sua imitação seja custosa para os concorrentes. De modo semelhante, 

Sirmon, Hitt e Ireland (2007) defendem que a administração dos recursos de maneira conjunta, 

contribui para o desempenho superior da empresa.  

Para Knott (2009) é necessário ainda medir o impacto das mudanças dos ambientes 

internos e externos sobre os atributos da empresa, uma vez que alterações em seu valor ou na 

organização, podem representar mudanças radicais nos resultados para a vantagem competitiva 

sustentável. Helfat e Peteraf (2009), adicionam que o processo de obtenção, integração e 

reconfiguração de recursos, levam a novos recursos e configurações.  

O processo proposto por Knott (2009), pode ser visto de forma resumida na figura 3. 
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Figura 3 - Modelo de fluxo de avaliação VRIO expandido (tradução nossa) 

  

Avaliação inicial do recurso 

- Selecionar os atributos para avaliação  

Fluxo de avalição do recurso VRIO 

Condições expandidas para um recurso ou capacidade  Dinâmica competitiva 

 

Atributo ou 

assimetria 

da empresa 

Rigidez 

Oportunidade 

perdida 

Recurso ou 

Capacidade 

Condições Externas 

Valioso? 

A empresa é 

Organizada? 

Condições Internas 

Vantagem 

Competitiva 

Paridade 

Competitiva 

Vantagem competitiva 

temporária 

Vantagem 

competitiva 

sustentada 

Raro? 

Custoso 

para Imitar? 

S 
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S 
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S 

S 

Após Avalição do recurso 

- Avaliar a interação entre os atributos da empresa 

- Administrar as condições internas e externas que agem 

sobre os atributos da empresa. 

 

Fonte: Knott (2009, p. 166, tradução nossa) 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 

3.1 TIPO E MÉTODO DA PESQUISA 

 

 O tipo de pesquisa adotado foi exploratório descritivo. Conforme Collis e Hussey 

(2005), o estudo exploratório é indicado quando há poucos estudos anteriores que se refiram à 

questão de pesquisa. Segundo os autores, os estudos exploratórios têm como objetivo buscar a 

identificação de padrões ou ideias e não de testar ou confirmar hipóteses. Ainda segundo 

aqueles autores, um estudo descritivo busca a identificação e obtenção de informações sobre as 

características de um determinado problema ou questão. 

 O método adotado na pesquisa foi o qualitativo. A escolha de um estudo qualitativo é 

feita quando “as variáveis não podem ser facilmente identificadas, as teorias não estão 

disponíveis para explicar o comportamento dos participantes ou a sua população de estudo e as 

teorias precisam ser desenvolvidos” (CRESWELL, 1998, p. 17, tradução nossa).  

Segundo Miller, Dingwall e Murphy (2004), este método busca descrever e explicar as 

condições sociais em que um trabalho nas organizações é efetivamente realizado. Para Creswell 

(1998), a pesquisa qualitativa explora questões sociais e humanas, que são complexos e com 

várias variáveis. Miller, Dingwall e Murphy (2004), concordam que uma questão central para 

a pesquisa organizacional é a natureza complexa e contextual da atividade humana. Desta 

maneira, o método qualitativo se interessa pela perspectiva dos participantes, seu conhecimento 

cotidiano e suas práticas diárias (FLICK, 2011).  

 

3.2 AMBIENTE DA PESQUISA 

 

Apesar de reconhecermos que a Reputação Corporativa e a sua congênere digital 

possuem múltiplos stakeholders e que com isso sua definição é por natureza multidimensional, 

foi utilizada apenas a dimensão dos consumidores em adequação aos objetivos propostos. Desta 

maneira, para obter dados que permitam responder à questão de pesquisa, foram escolhidas 

empresas que gozem de boa reputação perante os consumidores on-line e que cultivem 

relacionamento com este público por meio das redes sociais, conforme está detalhado mais 

adiante. Segundo Flick (2011), a escolha da amostra deve ser capaz de representar a relevância 

do fenômeno em termos de variedade das experiência e envolvimentos dos participantes, bem 

como nos campos de estudo e vínculos com a questão. Para tanto, foram utilizados como 
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referência inicial dados disponibilizados por sites de avaliação E-Bit e Reclame Aqui, uma vez 

que apresentam o resumo das avaliações sob a ótica dos consumidores.  

O E-bit desde o ano 2000, captura a opinião de consumidores de mais de 21.000 lojas 

virtuais, por meio de pesquisa no ato da compra, após a entrega e no pós-venda em relação à 

satisfação com o produto comprado, onde são avaliados quesitos como facilidade de comprar, 

preço, manuseio dos produtos, cumprimento do prazo de entrega, informações dos produtos, 

probabilidade de indicar a loja a outra pessoa, entre outros quesitos. Seu sistema reputacional 

resume este conjunto de experiências do consumidor sob a forma de 4 medalhas, que variam de 

“bronze” a “diamante”  (E-BIT, 2016).  

O Reclame Aqui foi criado em 2001 e funciona como um canal de relacionamento entre 

os consumidores e empresas. Deste modo, os consumidores expressam suas queixas sobre as 

empresas, seus produtos ou serviços e depois as avaliam em relação ao atendimento e soluções 

oferecidas pela empresa às reclamações e a probabilidade de o consumidor voltar a fazer 

negócios com a empresa. Estas avaliações geram índices que representam o percentual de 

respostas às queixas, soluções e a parcela de clientes que voltariam a fazer negócios com a 

empresa. Estes índices são ponderados juntamente com as notas atribuídas pelo consumidor ao 

atendimento, sendo resumidos e ranqueados sob a forma de 6 selos de recomendação, que 

variam de “não recomendada” a “RA1000”. Hearn (2010) lembra que a centralidade dos 

consumidores na construção da Reputação Corporativa On-line, pode ser refletida por meio 

destes sistemas reputacionais que classificam e resumem seus sentimentos e experiências.  

Conforme sugerido por Patton (2002), foram selecionadas empresas nas quais se 

manifestem com intensidade os fenômenos em estudo. Conforme o autor, essas escolhas 

exigem trabalho exploratório prévio para determinar a natureza das variações. Para tanto, como 

primeiro critério de seleção, as empresas possuíam, até a data da pesquisa, avaliação 

representativa acima da média em pelo menos um dos sites referenciadas anteriormente. Em 

seguida, foram selecionadas empresas que mantinham perfis ativos dentre as redes sociais 

Facebook, Linkedin, Instagram e/ou Twitter. Por último, foram selecionadas aquelas empresas 

que possuíam conteúdos de postagens, sejam positivas ou negativas, que demonstravam diálogo 

aberto com seus usuários. Estes critérios seguem as conclusões da pesquisa da Invoke Solutions 

(2010) sobre o que é valorizado no relacionamento on-line entre empresas e usuários. 

Deste modo, foram selecionadas e contatadas por meio de seus respectivos serviços de 

atendimento ao consumidor, mais de 110 empresas que atendiam aos critérios estabelecidos, 

havendo apenas um retorno positivo. Conforme sugerido por Creswell (1998), e tendo em vista 

as dificuldades apresentadas, o estabelecimento de canal de comunicação dentro das empresas 
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foi viabilizado por meio da utilização de facilitadores encontrados dentro da rede de 

relacionamento do autor. Assim, foram contatadas 10 empresas, tendo havido sucesso no acesso 

a 5 delas. As outras 5 apresentaram algum nível de limitação ou indisponibilidade para a 

pesquisa dentro de um prazo viável. Os indivíduos entrevistados são de empresas que advêm 

de diversos setores e segmentos, conforme quadro 3 abaixo.  

 

Quadro 3 – Perfis das empresas da pesquisa 

Empresa Setor de atuação 

A Varejista 

B Financeiro 

C Seguros 

D Varejista 

E Produtos infantis 

F Material hidráulico 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

  

 Para atingir os objetivos da pesquisa, foram entrevistadas pessoas proeminentes às 

empresas selecionadas, responsáveis pelos canais de relacionamento com clientes, ou pela 

definição e execução de estratégias corporativas capazes de influenciar a Reputação 

Corporativa On-line. No total, foram entrevistados 6 executivos, sendo um de cada empresa; 

os perfis detalhados são apresentados no quadro 4 abaixo. 

 

Quadro 4– Perfis dos sujeitos da pesquisa 

Sexo Qtd % Posição Qtd % Faixa etária Qtd % 

Masculino 3 50% Presidente 1 17% De 31 a 40 anos 3 50% 

Feminino 3 50% Diretor 2 33% De 41 a 50 anos 3 50% 

   Gerente 2 33%    

   Supervisão 1 17%    

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.4 COLETA DE DADOS 
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Para coletar os dados, optou-se pela utilização de entrevistas semiestruturadas. Flick 

(2004) argumenta que, por meio desta técnica, é esperado que os entrevistados exponham suas 

experiências de forma mais clara, devido à sua estrutura ser bem mais aberta do que um 

questionário. As entrevistas foram conduzidas, utilizando-se um roteiro padronizado com 9 

perguntas abertas, conforme apêndice “A”, que foi elaborado seguindo as recomendações de 

Flick (2004), que sugere:  

 Não direcionamento, ainda que o assunto esteja definido, a resposta deve ser 

aberta;  

 Especificidade, a entrevista deve ressaltar os elementos específicos que 

determinam o impacto ou significado de um evento para o entrevistado, com o 

objetivo de impedir que esta permaneça no nível dos enunciados gerais;  

 O espectro, objetivando assegurar que todos os aspectos e tópicos relevantes à 

questão de pesquisa sejam mencionados durante a entrevista;  

 A profundidade e o contexto pessoal revelados pelo entrevistado, com a meta de 

colher o máximo de comentários auto reveladores sobre o material capturado. 

Para Lee (1999), este tipo de entrevista geralmente contempla temas abrangentes e 

gerais, questões dirigidas e específicas, além de uma sequência pré-determinada no seu 

desenvolvimento. Para isso, as perguntas foram elaboradas em conexão com os conceitos 

apresentados no referencial teórico, por meio de uma matriz, constante no apêndice “B”.  

Seguindo as sugestões de Creswell (1998), as entrevistas foram gravadas com 

autorização dos entrevistados e posteriormente transcritas para viabilizar análise. 

 

3.5 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Segundo Patton (2002), o desafio da análise qualitativa é conseguir que a grande 

quantidade de dados faça sentido. Para o autor, é necessário reduzir o volume de dados brutos, 

selecionar e identificar padrões significantes e construir um modelo para comunicar o que os 

dados revelam. 

Após a coleta de dados, para possibilitar uma análise objetiva, o material coletado foi 

submetido aos procedimentos sistemáticos propostos por Bardin (2011). Segunda a autora, a 

pré-análise corresponde à fase de organização e tem por objetivo sistematizar as ideias iniciais 

e torná-las operacionais. Neste sentido, as gravações das entrevistas foram transcritas 

integralmente para viabilizar as fases seguintes. Gibbs (2009) argumenta que a transcrição da 
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entrevistas confere precisão e fidelidade na análise dos dados. Este processo possibilitou a 

leitura flutuante dos textos.  

Na fase de exploração, o roteiro semiestruturado forneceu uma pré-codificação temática 

para a análise dos depoimentos e um objetivo analítico a ser extraído do material coletado. Com 

objetivo de descobrir núcleos de sentido que compõem a comunicação, foram extraídos recortes 

sob a forma de temas que em seguida foram agrupados por analogia e resumidos sob a forma 

de categorias, conforme sugerido por Bardin (2011). Seguindo as recomendações da autora, os 

temas foram incluídos em somente uma categoria garantindo a exclusão mútua e 

homogeneidade dos dados. Para possibilitar esta categorização e atender aos critérios de 

objetividade, pertinência e fidelidade recomendados por Bardin (2011), foi utilizada uma tabela 

para facilitar a visualização das unidades semânticas, o processo de redução e síntese até 

alcançar as categorias de análise, conforme apêndice “C”. 

 

3.6 CONSISTÊNCIA, CREDIBILIDADE E QUALIDADE DA PESQUISA 

 

Flick (2011) sugere que a qualidade de uma pesquisa está no equilíbrio entre a 

constância nas entrevistas, garantida pelo roteiro adotado, e na flexibilidade em sua aplicação. 

Para garantir a consistência da pesquisa, inicialmente foi utilizada a matriz de amarração, 

apresentada no apêndice “B”, garantindo a coerência entre o referencial teórico, as perguntas 

do roteiro de entrevista e os objetivos da pesquisa. Para o tratamento dos dados até a elaboração 

das categorias foi utilizada uma tabela para demonstrar os procedimentos adotados no processo 

conforme apêndice “C”. 

Patton (2002) sugere que o pesquisador mantenha atenção às distorções que possam ser 

geradas, durante o  planejamento da pesquisa. Seguindo sua sugestão, o roteiro foi submetido a 

uma entrevista teste com executivo da área de marketing de uma empresa de cosméticos, que 

não foi incluído na pesquisa, com os objetivos de verificar se as perguntas do roteiro tinham 

condições de levar a resposta à questão de pesquisa. Para tanto, a entrevista foi transcrita e 

analisada. Do roteiro original com 10 perguntas, foi excluída a última por mostrar-se pouco 

relevante para atingir o objetivo específico. 

Para garantir a credibilidade, Patton (2002) e Gibbert e Ruigrok (2010) sugerem que a 

aplicação do método seja demonstrado de maneira rigorosa e transparente. Desta maneira, cada 

procedimento adotado desde a coleta dos dados, transcrição e categorização até a análise e 

conclusão foram descritos de forma clara e objetiva. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

  

 Após os procedimentos apresentados no capítulo anterior, procedeu-se à análise dos 

depoimentos. Para orientar esta fase e manter a conexão com os objetivos específicos da 

pesquisa, foi elaborado o Quadro 5. 

 

Quadro 5 -  Estrutura de Análise 

Objetivos Categorias 

Compreender quais os principais 

aspectos que compõem a Reputação 

Corporativa On-line da empresa. 

Comunicação e atendimento às expectativas do 

cliente 

Soluções focadas no cliente 

Identificar os principais recursos e 

capacidades que são estratégicos para o 

desenvolvimento e a sustentação da 

Reputação Corporativa On-line 

A marca como personalidade da empresa 

A cultura organizacional: mais que simbolismo 

Capacidade de integrar áreas internas: a extensão 

da cultura. 
Fonte: Elaborado pelo autor 

  

4.1 COMPREENDER QUAIS OS PRINCIPAIS ASPECTOS QUE COMPÕEM A 

REPUTAÇÃO CORPORATIVA ON-LINE DA EMPRESA. 

 

 Da análise do conteúdo dos diálogos, pôde-se notar que a Reputação Corporativa On-

line das empresas da pesquisa guarda alguns aspectos comuns, quando vistos sobre a ótica de 

seus gestores. Esses aspectos estabelecem as conexões entre a empresa e seus consumidores, 

permeando-as como um todo. O detalhamento de como estes aspectos compõem a Reputação 

Corporativa On-line são analisados a seguir. 

 

4.1.1 Comunicação e atendimento às expectativas do cliente 

 

 Esta categoria está relacionada à mudança que o ambiente on-line provocou na relação 

entre as empresas e seus clientes. O protagonismo assumido pelos consumidores on-line na 

construção e sustentação da Reputação Corporativa On-line, fez com que as empresas 

assumissem uma comunicação dialógica com esse público. Essa alteração na maneira da 

comunicação com seu público on-line é abordada por diversos autores citados no referencial 

teórico (e.g. BROUTSOU; FITSILIS, 2012; JASON, 2014; ROSA, 2011; SARTORI, 2012). 

De fato, os relatos obtidos demonstram, em sua totalidade, que os entrevistados entendem que 
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não há mais espaço para uma comunicação unilateral e que sua relação com o consumidor on-

line deve ser interativa e dialógica, conforme ilustrado a seguir: 

 

As pessoas falam comigo pela internet. Eu falo com elas na internet. Elas se 

manifestam pela internet. A gente responde pela internet. Porque elas 

valorizam isso. (entrevistado A) 

 

 Os gestores das empresas da pesquisa também demonstram que estão atentas aos canais 

pelos quais são atendidos os consumidores on-line, conforme relato do entrevistado A. Para 

Sartori e Reis (2010), ao demonstrar esta atenção, as empresas oferecem inovação no valor 

percebido ao consumidor on-line: 

 

Um consumidor moderno é assíncrono. Por que as redes sociais explodiram? 

Por que o Whatsapp explodiu? Por que suas comunicações explodiram? Porque 

elas são assíncronas. Eu quero te mandar uma mensagem e você vai vê-la, vai 

me responder entre agora e algum tempo no futuro não determinado, mas não 

tenho a obrigação de estar parado ali para atender. (entrevistado A) 

 

 O ambiente on-line impõe ainda que este diálogo deva ser mantido de forma clara e transparente, 

uma vez que é desta maneira que os consumidores on-line se manifestam (JONES; TEMPERLEY; 

LIMA, 2009).  Eles expõem suas dúvidas, críticas ou reclamações dentro dos canais digitais e a 

cabe à empresa entender e atender de maneira clara e assertiva a estas manifestações. Os 

entrevistados entendem que essa transparência é um componente desta nova realidade e que 

isso não é necessariamente algo ruim para elas. Estas interações ficam expostas para que a 

qualquer momento, outros usuários possam consultar e tomar sua decisão se devem confiar na 

empresa (DELLAROCAS, 2012). Esta postura das empresas fica demonstrado no depoimento 

a seguir: 

 

As pessoas valorizam, em primeiro lugar, a transparência. Quando você fala 

de rede social, não adianta as empresas ocultarem as reclamações que o cliente 

posta. O que ele valoriza é conseguir enxergar, mesmo tendo reclamações 

porque toda empresa tem problema, o quão ágil essa empresa é, e o quão 

idônea essa empresa é. (entrevistado C) 

 

 Neste sentido, o site Reclame Aqui, que foi uma das referências utilizadas na seleção 

das empresas da pesquisa, disponibiliza um canal onde as reclamações dos consumidores e as 

respostas das empresas ficam expostas para consulta de qualquer outro usuário. 

Adicionalmente, publica um conjunto de indicadores baseados nas avaliações desses 

consumidores que demonstram alguma insatisfação em relação a uma empresa específica. 
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Dessa maneira, os dados coletados geram índices que ficam expostos e que são ponderados, 

gerando “selos” reputacionais, conforme figura 4. Masum, Tovey e Newmark (2012) 

descrevem que os consumidores hoje estão mais céticos e buscam na internet meios de reduzir 

suas dúvidas. Neste contexto, apesar de simplistas, sistemas reputacionais como do Reclame 

Aqui e do e-Bit colaboram para transmitir confiança aos seus usuários em relação às empresas 

(FARMER, 2012). 

 

Figura 4: Painel Reputacional do site Reclame Aqui 

 

  

 

Os gestores entrevistados demonstraram que estão atentos a esta realidade e que as 

mídias sociais e os sites que promovem a interação com seus consumidores são prioridades em 

suas estratégias de comunicação, como fica claro no comentário a seguir:  

 

Quando se fala do Reclame Aqui, é muito importante a gente ouvir, entender 

quais são os comentários que eles estão fazendo e tentar retornar, conforme 

o que ele está solicitando e não dar uma resposta pronta. Ser o mais ágil 

possível nesse tipo de retorno. (entrevistado F) 

 

A preocupação com a interação com os clientes on-line é uma mudança de 

posicionamento, que ainda não pode ser considerado algo generalizado. Recentes estudos 

demonstram que, ainda nos dias atuais, observa-se que a maior parte das organizações não tem 

uma preocupação real em estruturar o relacionamento com seus consumidores on-line 

Fonte: Reclame Aqui (2016) 
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(BECKER; NOBRE; KANABAR, 2013; TOPLU; YASLIOGLU; ERDEN, 2014). Essa 

mudança se mostra recente para o entrevistado E, cuja atuação na empresa tem menos de 5 

anos, conforme trecho a seguir: 

 

Antes não era feito o monitoramento; a empresa estava com uma reputação 

muito baixa. Depois que se reestruturou a equipe [...], melhorou bem a 

reputação da marca, por conta da redução do tempo de atendimento, da 

resposta, etc. (entrevistado E)  

 

Comunicar-se com o consumidor on-line, respondendo de acordo com a sua velocidade 

aparece como sendo prioridade para as empresas da pesquisa. Essa preocupação se justifica, 

tendo em vista que a velocidade com que são atendidas as necessidades, reclamações e críticas 

feitas pelos consumidores nas mídias sociais têm impacto direto sobre a Reputação Corporativa 

On-line (TOPLU; YASLIOGLU; ERDEN, 2014). Não obstante, o atendimento ágil a estas 

manifestações é monitorado muito de perto pelas empresas:  

 

Agilidade no atendimento é tudo. É preciso ter um SLA (Service Level 

Agreement) muito crítico quando você fala desse canal em termos de resposta 

para o cliente. Não se pode demorar. (entrevistado C) 

 

 Os entrevistados também demonstraram preocupação em trazer suas operações cada vez 

mais próximas ao que está sendo comunicado, buscando atender às expectativas do consumidor 

on-line, conforme comentado pelo entrevistado D. Esta constatação é consoante com a visão de 

Rosa (2011) que defende que, ao atuar nos detalhes da operação, a empresa previne problemas 

futuros, ao mesmo tempo em que inspiram confiança aos consumidores on-line e transfere 

credibilidade à sua comunicação.  

 

As medidas (de correção) são sempre em dois sentidos. Num curtíssimo prazo, 

convém corrigir da melhor maneira possível e com mais rapidez o que 

aconteceu naquele caso pontual, abrindo um processo de diagnóstico sobre 

qual foi a causa raiz daquele problema, atacando-a para que o problema não 

volte a acontecer com outras pessoas (entrevistado D) 

 

 Os aspectos acima citados, fortalecem a visão sobre a importância do estabelecimento da 

comunicação dialógica com o consumidor on-line, acompanhando sua velocidade e a preocupação 

constante das empresas, na busca pelo melhor ajuste que atenda às necessidades deste consumidor. 

Reforçam também a visão de que a comunicação, em especial dentro do ambiente on-line, necessita de 

ações reais, alinhadas àquilo que está sendo comunicado. 
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4.1.2 Soluções focadas no cliente 

 

 Esta categoria mantém estreito relacionamento com a categoria anterior. No ambiente 

on-line, onde as inovações ocorrem em uma velocidade cada vez maior, atender as expectativas 

deste consumidor tem a ver com a promoção de soluções pensadas e desenvolvidas tendo o 

consumidor no centro desse processo. Seja acompanhando o movimento das novas tendências 

e concorrentes, ou desenvolvendo suas próprias soluções, as empresas da pesquisa aparentam 

estar em sintonia com o consumidor e suas necessidades. Esses aspectos podem estar 

relacionados ao que Caruana e Ewing (2010) apontam como sendo a percepção de qualidade 

pelo consumidor, assim interpretado como a comparação que este faz entre o que é esperado 

sobre o desempenho da solução.  

Neste contexto, as empresas da pesquisa demonstraram identificar essas novas 

necessidades e têm mantido esforços para transmitir segurança aos seus consumidores, 

conforme fica evidenciado pelo depoimento do entrevistado B:  

 

[...] vários cases de clientes que não faziam a operação porque sentiam 

insegurança, ficando evidente que segurança para o cliente é chave. [...] isso 

é a essência da instituição financeira moderna [...] hoje em dia é preciso ter 

um site protegido [...] que a pessoa não perca dados, que a pessoa não tenha 

comprometimento de informações (entrevistado B) 

 

Essa constatação é convergente com a visão de Bensebaa (2004) para quem a definição 

de ações estratégicas adotadas pelas empresas, deve ser direciona para reduzir as incertezas dos 

consumidores on-line de modo a impactar positivamente na Reputação Corporativa On-line. 

Os entrevistados indicaram que as estratégias de redução de incertezas são mais 

abrangentes e não se limitam exclusivamente ao foco no ambiente on-line. Consoante os 

estudos de Jason (2014) e Francesconi e Dossena (2012), os esforços necessários para reduzir 

estas incertezas, muitas vezes ultrapassam as fronteiras da internet e necessitam estar alinhados 

com outras formas de comunicação da empresa. Assim, para ampliar a percepção de segurança, 

certos entrevistados declararam que utilizam a credibilidade implícita nos produtos e na marca 

em conjunto com as ações on-line, de modo a reforçar suas comunicações, conforme exposto 

pelo depoimento do entrevistado E: 

 

A mãe de primeira viagem ou até a mãe experiente, tem a internet como fonte 

de pesquisa para tudo. Com isso, é preciso cada vez mais [...] estar 

proporcionando para a criança o que há de melhor em segurança no sentido 

de evitar que um bico da chupeta cause algum dano. [...] o principal é a 
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segurança e a segurança acaba ficando atrelada à marca. Pela sua 

credibilidade, já se entende que a marca tem um portfólio de itens seguros 

(entrevistado E) 
 

 Um segundo ponto que converge com a oferta de soluções focadas nas necessidades dos 

consumidores, está relacionado com a promoção de benefícios que criem valor pela visão do 

cliente. Nesse sentido, as inovações que surgem dos meios digitais têm cada vez mais gerado 

opções que proporcionam conveniência para o consumidor. Os relatos coletados demonstram 

que as empresas estão atentas à essa necessidade. Para gerar conveniência ao seu consumidor 

elas passaram a oferecer mais canais de interação e atendimento, conforme pode ser verificado 

a seguir: 

 

Se o cliente quer fazer uma compra grande, pega seu carro anda 2, 3 quadras 

e compra em uma loja da BANDEIRA A grande. Se o cliente quer fazer uma 

compra só de reposição, desce vai andando até uma loja da BANDEIRA A 

pequena. Se o cliente quer comprar sem sair de casa, abre seu computador ou 

seu celular e compra na internet. O que está sendo preservado? O poder de 

escolha do cliente, está se apresentando do jeito que ele quer, onde quer e 

quando ele quer. Sem cobrar mais por isso (entrevistado A)  
 
A gente se posiciona como uma empresa que quer dar um atendimento 

excepcional para o cliente, oferecer plataformas diversas e portfólios mais 

diferenciados. [...] uma das coisas quando se fala de uma empresa que atende 

um cliente em vários canais é onde ela quer estar [...] quer seja via chat, seja 

na mídia social, seja no aplicativo, seja no site (entrevistado E) 

 

 Os estudos de Caruana e Ewing (2010) e de Toplu, Yaslioglu e Erden (2014) 

demonstram que o design das soluções e a qualidade dos serviços desenvolvidos para uso na 

internet, como sendo fatores antecedentes à Reputação Corporativa On-line. Neste sentido, os 

entrevistados entendem que devem oferecer conveniência a seus clientes, por meio do 

atendimento de suas necessidades de uma forma simples, eficiente e confiável, conforme trecho 

a seguir: 

 

[...] óbvio, se o cliente não tiver uma coisa que seja simples, fácil de usar, ele 

não vai adotar aquilo [...] um dos elementos chave do nosso êxito com nossos 

clientes é o conceito omini channel, [...] com uma mesma credencial acessar 

qualquer canal do banco [...] de uma forma simplificada (entrevistado B)  
 

 A conveniência oferecida ao consumidor por meio da internet pode ser entendida como 

um relevante fator de atenção dentro das empresas. De fato, quando se pensa na vida moderna, 

a cada momento surgem novas formas de atender às necessidades dos consumidores. Novos 
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aplicativos embarcados principalmente nos celulares modernos, transformaram de maneira 

irrefutável a forma de atender e interagir com o consumidor, conforme o depoimento a seguir: 

 

Isto aqui [mostra um aparelho celular] redefine o jogo da internet. Tudo o que 

você sabia de internet, esquece. Reaprende aqui, porque isso está redefinido o 

jogo, está desmaterializando o produto, está desmonetizando e está quebrando 

empresas.  (entrevistado A)  

 

 Tendo em vista a velocidades das inovações no ambiente digital e complementarmente 

com a visão acima exposta, o aspecto da mobilidade se mostra muito mais amplo e complexo. 

Com isso, a mobilidade é vista como a promoção de soluções ao consumidor, no local e 

momento que este escolher:   

 

Muita gente confunde mobilidade com telefone, com mobile. Isso não é 

verdade, mobilidade é o cliente elegendo os seus dispositivos, as suas soluções 

mais úteis. Se hoje o celular é o mais óbvio, muito em breve a gente vai ter o 

relógio inteligente, os óculos e assim por diante.  (entrevistado B)  
 

Entregar soluções focadas nas necessidades do consumidor de modo a promover a 

Reputação Corporativa On-line, sobretudo para empresas já estabelecidas desde antes do 

advento da Web 2.0, é um desafio que conjuga ações estratégicas nas áreas de comunicação e 

políticas internas, além das ações efetivas dentro e fora da rede. Essa constatação é convergente 

com o estudo de Jones, Temperley e Lima (2009) que defendem haver estreita relação entre a 

Reputação Corporativa On-line e tais ações. 

Os canais pelos quais as empresas buscam interagir e responder às demandas do 

consumidor on-line, podem diferir pelas peculiaridades de cada segmento de atuação e até pela 

própria dinâmica imposta pelo ambiente on-line. Contudo, fica claro que as empresas da 

pesquisa têm mantido esforços no sentido de entender este novo ambiente e interagir com seu 

público de maneira eficiente. É possível que tais esforços promovam inovação no valor 

percebido pelo consumidor, por meio do fornecimento de soluções mais adequadas e respostas 

mais rápidas e assertivas às suas demandas, ao que Sartori (2012) chamou de pós-venda 

ampliado. O consumidor por sua vez, ao perceber valor diferenciado no atendimento de suas 

manifestações por parte da empresa, pode ficar mais propenso a alimentar a Reputação 

Corporativa On-line, por meio de feedbacks positivos nas mídias sociais, conforme estudos de 

Broutsou e Firsilis (2012). 
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4.2 IDENTIFICAR OS PRINCIPAIS RECURSOS E CAPACIDADES QUE SÃO 

ESTRATÉGICOS PARA O DESENVOLVIMENTO E A SUSTENTAÇÃO DA 

REPUTAÇÃO CORPORATIVA ON-LINE 

 

 Com relação a este objetivo específico foram elaboradas 3 categorias “A marca como 

personalidade da empresa”, “A cultura organizacional mais que simbolismo” e “Capacidade de 

integrar áreas internas: a extensão da cultura”. Todas se inter-relacionam e se complementam 

na função de sustentar e desenvolver a Reputação Corporativa On-line. 

 

4.2.1 A marca como personalidade da empresa 

 

A marca foi o primeiro recurso estratégico identificado para a sustentação e 

desenvolvimento da Reputação Corporativa On-line. Sartori (2012) argumenta que a marca atua 

como uma representação simbólica de uma empresa e permite identificar a organização por 

meio de símbolos, ícones ou simples palavras. Essa conexão que a marca proporciona entre os 

ambientes externo e interno, é utilizada pelas empresas da pesquisa para comunicar aos seus 

clientes on-line as diversas ações e inovações por elas desenvolvidas. Isso pode ser percebido 

pelo trecho a seguir: 

 

No on-line, a gente trabalha muito a questão do conteúdo. É muito importante 

para a marca desenvolver conteúdo, isso abre a possibilidade de trabalhar as 

características do produto com mais profundidade [...] como a própria 

tecnologia, que é algo que a gente bate muito em cima nos canais sociais. 

(entrevistado F) 

 

 Os entrevistados entendem que a marca tem a capacidade de trazer o cliente para mais 

próximo dela. Assim, estratégias voltadas à geração de engajamento por parte dos consumidores 

on-line são amplamente utilizadas por essas empresas. Terra (2008) nota que as marcas mais 

notadas no ambiente on-line, são aquelas que conseguem estabelecer esses relacionamentos 

com seu consumidor. No mesmo sentido, Jones, Temperley e Lima (2009) argumentam que ao 

gerar engajamento e promover as conversas on-line, a gestão da marca é capaz de potencializar 

o impacto sobre a Reputação Corporativa On-line. Essa preocupação dos gestores com o 

engajamento de seus consumidores pode ser verificada no trecho a seguir: 

 

A empresa pode ter 10.000 fãs em sua página. Mas 10.000 que não falam com 

você, que não interagem com você, que não compram de você, que diferença 
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faz ter fãs? A pessoa tem que falar comigo, tem que se interessar pela marca, 

tem que querer conhecer o produto, tem que ter o interesse pela empresa. 

(entrevistado C) 

 

 Os atributos que a marca transmite, são de grande importância na promoção e 

sustentação da Reputação Corporativa On-line. Dessa maneira, ao atender a uma necessidade, 

proporcionar experiências únicas, promover expectativas e desejos, elas atuam no sentido de 

influenciar na percepção de valor de seus clientes em relação aos seus produtos ou serviços, 

como é defendido por Bowman e Ambrosini (2000). Essa constatação fica demonstrada pela 

fala dos entrevistados E e F. 

 

Quando a mãe pensa na Marca E, ela pensa em chupeta e mamadeira por causa 

do conceito ortodôntico, e isso diferencia [...] e acaba sendo uma chave de 

busca nas redes sociais. Para as mães o conceito ortodôntico é um benefício. 

(Entrevistado E) 

 

No Instagram, por ter essa característica de maior inspiração, é mais imagem 

mesmo. Aí o que mais se trabalha é a questão de projetos com nossos produtos, 

é mais o produto final aplicado no ambiente em que o consumidor consegue 

avaliar, consegue mostrar desejo, interesse. (entrevistado F) 

 

 A utilização de parcerias com outras empresas, bem como associação da marca com 

pessoas que gozem de prestígio, foi identificado em certas empresas da pesquisa. Essa estratégia 

é utilizada como forma de reforçar a imagem da marca dentro do ambiente on-line. 

Simultaneamente utilizam essa aproximação para ampliar os canais de diálogo com seu público, 

agindo na percepção de valor que o cliente tem sobre a marca, como pode ser percebido no 

trecho a seguir:  

 

Para passar para o consumidor, que a marca não quer só divulgar produto, 

produto, produto. Há também um trabalho com um médico renomado aqui de 

São Paulo, que no blog é chamado de Dr Marca E, ele elabora conteúdo 

semanal para o blog com vários temas não necessariamente ligados ao 

produto. A ideia é passar conhecimento para a mãe e ser uma fonte de 

informação sobre o universo infantil (entrevistado E) 

 

Em consonância com os estudos de Mandelli e Mari (2012), alguns entrevistados 

entendem que os investimentos e a forma pela qual mantém as conversas com seus clientes, 

reduzem o impacto de reclamações que poderiam afetar negativamente a Reputação 

Corporativa On-line da empresa, como pode ser observado na fala do entrevistado F:  
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[...] muitas vezes, na própria reclamação que a pessoa faz já se percebe o 

quanto ela espera que a empresa vá resolver aquilo. Às vezes, na própria 

reclamação ela já elogia a marca [...] A pessoa abre a reclamação falando que 

não acredita que isso partiu da Marca F. (entrevistado F) 

 

 As estratégias de utilização da marca dentro do ambiente virtual apresentam diferenças 

decorrentes dos diversos contextos em que estas estão inseridas. Contudo, os gestores afirmam 

possuir estrutura e processos organizacionais para suportar suas estratégias, conforme trecho a 

seguir:  

 

Quando a empresa se posiciona dentro de um ambiente de mídias sociais, ela 

deve estar preparada, tendo uma estrutura para trabalhar sua marca, porque ali 

é o canal onde o cliente vai expor sua satisfação ou insatisfação de maneira 

aberta, clara, transparente, de acordo com o sentimento que ele tem naquele 

momento. Então, isso pode tanto erguer sua marca, como pode danificá-la de 

maneira rápida [...] logo, a empresa deve ter uma política tanto de crise, como 

de trabalho no dia a dia (entrevistado C) 

 

Nesse sentido, Knott (2009) argumenta que as condições internas (organizacionais) são 

determinantes para habilitar as empresas a explorarem os atributos valorizados pelo cliente. Na 

presente pesquisa, tais atributos mencionados por ele, correspondem aos aspectos que compõem 

a Reputação Corportiva On-line, identificados no primeiro objetivo específico. 

As estratégias voltadas para a promoção da marca dentro do ambiente on-line, pode ser 

considerado algo relativamente raro. De fato, matéria recente do jornal Valor Econômico (2016) 

cita que a adoção de tecnologias digitais dentro do mercado segurador ainda é restrito. Neste 

contexto, o estudo de Barney (1991) demonstra que as empresas têm vantagem competitiva 

enquanto forem capazes de criar estratégias que sejam difíceis para seus competidores 

implementarem ou adquirirem. Dessa maneira, as marcas assumem uma posição de destaque 

dentro do ambiente on-line, como pode ser percebido pelo trecho a seguir:  

 

[...] mas quando se olha para os outros concorrentes, você vê por exemplo a 

Empresa X lá atrás, você não vê todas as marcas com a mesma exposição no 

Facebook. Se você procurar todas, você vai ver que a diferença da quantidade 

de pessoas que são fãs das seguradoras é muito grande (entrevistado C) 

 

Os entrevistados deram a entender que estão atentos às mudanças no ambiente em que 

atuam. Nesse contexto, algumas utilizam a história de suas marcas como um meio de comunicar 

diferenciais aos seus clientes e fortalecer sua imagem. Ao mesmo tempo elas ajustam suas 

operações para essa nova realidade, como pode ser visto no trecho a seguir: 
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A Bandeira A é uma marca muito bem posicionada e que tem uma história 

muito expressiva de sucesso no Brasil. Mas as coisas vêm mudando, geração 

milênio, tecnologia, rede social, etc. Essas coisas não existiam com esta força 

há 3, 4, 5 anos. Isso tem mudado o jogo. O que a Bandeira A tem feito é 

trabalhar de uma maneira muito dedicada, de uma maneira muito correta. Ela 

fala de sustentabilidade há mais de 20 anos, atuam com comércio eletrônico 

também há mais de 20 anos (entrevistado A) 

 

Ao adotar estratégias de fortalecimento da marca no ambiente on-line, as empresas da 

pesquisa ocupam uma posição de destaque que as diferenciam das demais. Nesse sentido, Collis 

e Montgomery (1995) defendem que a acumulação de experiências ao longo do tempo (path 

dependence) torna mais difícil um recurso ou capacidade ser imitado. O entrevistado C 

demonstra que o destaque que sua marca tem no ambiente on-line é resultado de um trabalho 

acumulado, como exposto no trecho a seguir:  

 

A empresa se consolida ao longo do tempo e a marca também. Se parar de 

investir em marca ela some do mercado. Se parasse hoje de investir no Google 

ou de investir em campanhas publicitárias, com certeza sumiria. Se já há uma 

massa de clientes suficiente, não importa, é preciso continuar investindo. É 

uma consolidação do trabalho. (entrevistado C) 

 

O tempo necessário para a consolidação da marca e todos os atributos que ela representa 

ainda aparece como de difícil imitação, como é destacado pelos entrevistados A e D: 

 

Todo mundo pode fazer algumas coisas parecidas, mas ninguém tem sua 

marca, ainda tem muito valor, porque para se criar uma marca, ter uma 

reputação ainda se leva muito tempo (entrevistado A) 

 

Ninguém vai ter uma marca com 50, 60 anos (entrevistado D) 

 

Dessa maneira, a marca se mostra como um dos principais recursos estratégicos capazes 

de suportar a Reputação Corporativa On-line das empresas da pesquisa ao reunir todos os 

atributos do modelo VRIO de Barney (BARNEY, 1995) e a versão de Knott (2009). Ao aplicar 

o modelo de avaliação deste último, foi possível relacionar os atributos identificados no 

primeiro objeto específico e identificar a marca como um recurso estratégico.  

 

4.2.2 A cultura organizacional: mais que simbolismo 

 

Os entrevistados demonstram que a atenção em entregar os atributos valorizados pelo 

cliente, identificados no primeiro objetivo específico, é uma atividade intrínseca dessas 
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organizações e faz parte de sua cultura organizacional. Essa constatação pode ser percebida na 

fala a seguir: 

 

O nosso foco é atendimento excepcional para cliente, em qualquer tipo de 

canal. A inovação também faz parte de nosso DNA, que são coisas que a 

empresa vem trazendo há bastante tempo e que hoje são seus pilares. 

(Entrevistado C) 

 

Neste sentido, Barney (1986b) defende que a cultura organizacional define como a 

empresa interage com seus clientes. Complementarmente com essa visão, diversos autores 

(AULA, 2011; EBERLE; BERENS; LI, 2013; VOLLENBROEK et al., 2014) defendem que a 

interatividade e o relacionamento dialógico mantido pelas empresas com seus clientes on-line, 

é fator primordial para sustentar a Reputação Corporativa On-line.  

 O direcionamento que os gestores da pesquisa dão ao foco no atendimento irrestrito às 

necessidades do consumidor, aparece como algo que é reforçado junto aos membros de suas 

equipes. Essa constatação é congruente com a visão de Barney (1986b), que defende que a 

empresa que busca proximidade com seus clientes, tem uma cultura organizacional que busca 

obcecadamente atender e satisfazer seu cliente. Essa visão pode ser percebida no trecho a 

seguir: 

 

Normalmente quando somos procurados com alguma reclamação ou 

questionamento, é feito um trabalho muito bem acompanhado por toda a 

equipe. Muitas vezes corrigimos, mesmo que não seja uma falha do próprio 

produto, que tenha sido algum problema de instalação. Trabalhamos no 

sentido de reverter a situação mesmo. Damos toda uma atenção em cima disso. 

Não se chega a uma conclusão do nada. Inclusive a equipe de atendimento 

fica sempre a postos para poder atender e reverter isso. (entrevistado F) 

 

 A cultura organizacional influencia as atitudes dos membros que compõem uma 

organização. Neste sentido, Bensebaa (2004) defende que o conjunto complexo de ações 

praticadas pelos membros de uma empresa é capaz de exercer influência mútua entre si, em um 

fluxo que se retroalimenta. Para apoiar e reforçar a cultura organizacional, certos entrevistados 

declararam que possuem ferramentas e processos que desempenham esse papel, conforme 

trecho a seguir: 

 

Nosso sistema de gestão dá um mindset para as pessoas, dá uma sistemática 

para as pessoas começarem a ter uma orientação e atitude para resultados, uma 

indignação para coisas que não estão funcionando bem, uma orientação de 

pensar no cliente sempre no primeiro lugar. A questão de atitude e 

comportamento tem um peso maior no desempenho das pessoas do que 
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necessariamente o conhecimento funcional que eles venham a ter 

(entrevistado D) 

 

 Para manter o alinhamento das estratégias que visam atender de forma adequada as 

necessidades dos cliente on-line, parte dos entrevistados declararam que se preocupam com o 

perfil dos colaboradores, desde o momento da contratação, como pode ser visto no trecho a 

seguir: 

 

A equipe específica de digital é totalmente antenada. É ela que tem que 

desenvolver todos os serviços digitais para parceiros, clientes, corretores, 

aplicativos, sites, assim por diante. Para poder entregar o que eles (clientes, 

parceiros, etc) querem [...] é preciso fazer essa leitura do user experience, até 

quando se contrata é necessário ter esse cuidado. [...] para poder trazer a 

mudança de forma mais rápida e transformadora (entrevistado C). 

 

Neste contexto, Horn et al. (2015) defendem que tendo em vista que a Reputação 

Corporativa On-line não pode ser controlada diretamente, a melhor alternativa para as empresas 

exercerem influência nas redes sociais e prevenir riscos é por meio de seus funcionários e 

cultura organizacional. Essa mesma visão é compartilhada por Rokka, Karlsson e Tienari 

(2013) que defendem que a cultura organizacional é uma ferramenta básica que as empresas 

utilizam para influenciar na Reputação Corporativa On-line. 

O comprometimento da alta direção com os valores e com a cultura organizacional, 

fortalece as mensagens internas para toda a organização, assim como com a entrega dos 

aspectos valorizados pelos clientes, como pode ser visto no trecho a seguir: 

 

O comprometimento da alta direção da organização com a qualidade, com a 

busca contínua da identificação da causa raiz e obviamente um trabalho forte 

de valorização deste tema [...] é chave na organização para garantir a solução 

dos problemas e obviamente um nível de qualidade diferenciado. 

(entrevistado B) 

 

Essa constatação corrobora o posicionamento de Hall (1993), que vê nas ações de 

executivos seniores a principal fonte formadora da cultura organizacional, bem como a de 

Bowman e Ambrosini (2000) que defendem ser os recursos humanos e culturais os únicos 

capazes de gerar desempenho superior entre as empresas. De fato, a empresa B é a única 

instituição financeira a conquistar o selo RA1000 no site Reclame Aqui até a data da pesquisa, 

bem como é o segundo banco com menor índice de reclamações entre as 10 maiores bancos em 

número de clientes do país, segundo dados do Banco Central (2016).  
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 Ainda que Bowman e Ambrosini (2000) citem estudos que demonstram que a cultura 

organizacional possa levar à rigidez e à inercia organizacional, as falas dos entrevistados 

sugerem que, no caso de ambientes digitais, a cultura organizacional das empresas da pesquisa 

conduz à adaptação e à inovação, como pode ser percebido nas falas dos entrevistados C e F: 

 

A Empresa C evolui muito [...] hoje ela não vive mais sem a internet. É um 

mundo que está caminhando para comprar um seguro on-line, há empresas 

inovadoras que estão trazendo modelos de negócio em um caminho sem volta. 

Então, ter na liderança, na posição de CEO, no board da empresa pessoas que 

também tenham essa visão é primordial. Se não, a empresa continua naquele 

mercado tradicional. (entrevistado C) 

 

A capacidade de ouvir o cliente é primordial, tanto para melhorar, como para 

desenvolvimento de futuros produtos. A empresa completou 60 anos no ano 

passado e sempre trabalhou no sentido do cliente sempre ter razão, de sempre 

ouvir o mercado. Não é algo que foi construído de uma hora para outra. 

(entrevistado F) 

 

Desse modo, a sustentação da Reputação Corporativa On-line pode ser associada à 

presença de uma cultura organizacional com características que direcionem o foco no cliente. 

As empresas da pesquisa demonstram possuir em comum uma cultura organizacional com essa 

característica. Isso as habilita a buscar formas de adequar suas estruturas, processos, recursos e 

capacidades em respostas às mudanças do ambiente, que pode guardar relação com as 

capacidades dinâmicas defendidas por Helfat e Peteraf (2009). 

 Ao se aplicar o modelo VRIO expandido de avaliação de Knott (2009), a cultura 

organizacional se mostra um recurso estratégico que é utilizado pelas empresas da pesquisa 

para sustentar sua Reputação Corporativa On-line. As interações dialógicas mantidas entre 

essas empresas e os clientes on-line, encontra na cultura organizacional o direcionamento 

necessário para que seus membros mantenham o foco no atendimento nas necessidades desses 

clientes. 

 

4.2.3 Capacidade de integrar áreas internas: a extensão da cultura. 

 

 Ao desenvolverem a capacidade de integrar as áreas internas as empresas da pesquisa 

revelaram os aspectos valorizados pelos clientes on-line identificados no primeiro objetivo 

específico. Em consonância com os estudos de Helfat e Peteraf (2009), essa capacidade é 

desenvolvida em resposta às constantes mudanças do ambiente on-line, por meio de um 
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direcionamento específico que é a prática habitual da cultura organizacional. Isso fica claro no 

depoimento a seguir: 

 

São consideradas as necessidades dos clientes enquanto e-commerce [...]. O 

atendimento é um trabalho colaborativo entre o on-line e o off-line. Aqui na 

Empresa A trabalha-se muito junto, on-line e off-line. [...]para deixar o cliente 

escolher. (entrevistado A) 

 

 As especificidades e limitações dos diferentes departamentos que compõem uma 

empresa, adiciona complexidade aos ajustes e inovações que são necessários nas operações para 

responder às mudanças no ambiente on-line, bem como às novas necessidades que são 

adicionadas pelos clientes on-line. Para possibilitar o alinhamento operacional necessário para 

o desenvolvimento da capacidade de integração das áreas internas, alguns entrevistados 

revelaram ter criado instrumentos que trabalham em conjunto com a cultura organizacional 

focada no cliente. Isso permitiu que as soluções de cada setor pudessem convergir e ser 

entregues de maneira a satisfatória. Essa revelação pode ser conferida no trecho a seguir: 

 

Ter um framework digital e estabelecer uma governança digital faz com que 

as diversas estruturas da organização sejam convergentes, quando da 

implementação de novas soluções (entrevistado B) 

 

 A proximidade física dos departamentos, também foi mencionada como fator de 

integração entre as áreas e o atendimento às demandas dos consumidores on-line, como fica 

evidenciado na fala do entrevistado F:  

 

Toda a estrutura está no mesmo parque fabril, o que acaba facilitando por 

estarem todos juntos. [...] Para o consumidor fica fácil entender, logo quando 

ele entra com uma reclamação no Reclame Aqui, porque o retorno é muito 

rápido. (entrevistado F) 

 

 Os entrevistados da pesquisa também consideram que a capacidade de integração das 

áreas internas é de grande relevância para a sustentação da Reputação Corporativa On-line. 

Essa capacidade habilita a empresa a atender com coerência as demandas de seus clientes on-

line. Tal capacidade é destacada no estudo de Jason (2014), para quem os comportamentos dos 

membros de cada equipe devem se integrar e demonstrar o seu comprometimento com o 

propósito da empresa. Isso pode ser observado nos trechos a seguir: 
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Sem dúvida, acredito que tudo está atrelado. Tem horas que é preciso acionar 

o departamento comercial, tem horas que é o controle de qualidade, a 

produção, o desenvolvimento, o jurídico ou o financeiro. É discutido o 

desenvolvimento dos produtos [...] para não impactar em credibilidade da 

marca. (entrevistado E) 

 

A capacidade de integração entre as áreas é muito importante, porque só a do 

marketing, sozinha, não consegue criar a reputação, assim como as outras 

áreas isoladamente, também não [...]. A área de marketing digital fica dentro 

do marketing corporativo, mantendo uma integração muito grande com a 

equipe de marketing do produto, porque tudo aquilo que se busca comunicar 

tem um foco final, que é divulgar o produto. Na área de atendimento de pós-

venda, a assistência técnica também conversa muito com essas duas outras 

áreas, porque tem que haver uma comunicação rápida com o consumidor no 

meio digital (entrevistado F) 

 

Tendo em vista a evidência de que a mobilidade é um aspecto valorizado pelos clientes 

on-line, a capacidade de integração das áreas constitui uma tarefa relevante para as empresas 

da pesquisa. A multiplicação dos pontos de contato entre elas e os seus clientes, amplia a 

complexidade da operação. Desse modo, as diferentes áreas e as pessoas envolvidas devem 

estar alinhadas no sentido de garantir a entrega daquilo que a empresa se propõe. Alguns 

entrevistados relataram que, devido a essas dificuldades, existem poucas iniciativas bem-

sucedidas em seus setores, o que pode ensejar que tal capacidade é rara e difícil de ser imitada, 

quando alguém a possui. De fato, o blog Brasil Supermercados Online (2016) cita pesquisa 

realizada pela Associação Brasileira dos Supermercados (ABAS), em conjunto com a empresa 

ACNielsen, onde apenas 1% dos 18.500 supermercados pesquisados tem presença no e-

commerce. Devido à complexidade de atender os clientes on-line rapidamente em diversos 

canais e, alinhado à comunicação e imagem, a capacidade de integração de áreas pode ser 

considerada como rara. Tal constatação pode ser percebida no trecho a seguir: 

 

A Empresa A coloca o cliente no centro de todas as decisões, [...] para 

preservar o seu poder de escolha. [...] a empresa está se apresentando do jeito, 

onde e quando ele quer. [...] mas isso é muito difícil na operação, por isso, até 

hoje, há poucas iniciativas (de e-commerce em supermercados). (entrevistado 

A) 

 

Para alguns entrevistados, o desenvolvimento da capacidade de integração das áreas 

internas, demanda tempo e é resultado de diversas escolhas e direcionamentos que são feitas ao 

longo do tempo, conferindo idiossincrasias que as diferem de seus concorrentes. Essa 

constatação é convergente com a visão de Barney (1995), para quem esses desenvolvimentos 

que ocorrem ao longo do tempo, adicionam personalidades, experiências e relacionamentos que 

existem em apenas uma empresa. Essa capacidade possibilita as empresas da pesquisa a 
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fornecerem soluções e respostas rápidas às demandas de seus consumidores on-line, como pode 

ser verificado no trecho a seguir: 

 

O conceito de custumer centric (centrado no consumidor) é chave na 

montagem de um framework digital que seja realmente integrado e que 

permita dentro de uma governança digital, garantir alinhamento das entregas. 

Isso não é um processo simples de ser implantado, exige alguns anos de 

catequização para chegar a este estágio. Mas, uma vez isso conseguido, os 

desenhos das soluções se tornam bem mais simples. (entrevistado B) 

 

Desse modo, em consonância com o que é defendido no estudo de Francesconi e 

Dossena (2012), a capacidade de integração das áreas internas mostra-se como fator essencial 

para responder coerentemente às necessidades dos clientes on-line. Em conjunto com os outros 

recursos intangíveis acima identificados, essa capacidade age no sentido de influenciar na 

sustentação da Reputação Corporativa On-line. 

Ao analisar a capacidade de integração das áreas internas por meio do modelo expandido 

de avalição VRIO de Knott (2009), foi possível relacionar os atributos identificados no primeiro 

objetivo específico, com a capacidade de integração das áreas internas e identificá-la como um 

recurso estratégico. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Retomando o problema de pesquisa que buscou identificar que recursos e capacidades 

suportam a Reputação Corporativa On-line de uma empresa, verificou-se que aqueles que 

guardam relação com a sustentação do relacionamento e com a entrega dos atributos 

valorizados pelos clientes, habilitam as empresas a construir e a sustentar sua Reputação 

Corporativa On-line.  

 Ficou evidente que a construção e a sustentação da Reputação Corporativa On-line é um 

processo colaborativo entre usuários e empresas. Por meio do compartilhamento de opiniões, 

críticas ou experiências sobre uma determinada empresa, o consumidor se comunica de maneira 

clara e transparente, influenciando na percepção de outros usuários sobre ela. Por seu lado, as 

empresas podem promover benefícios sob as mais diversas formas, sem necessariamente 

estarem atrelados diretamente aos seus produtos e serviços. Essa nova maneira de 

relacionamento dialógico pode ser vista como essencial na construção da Reputação 

Corporativa On-line. Por seu intermédio, obtém-se informações preciosas para ajustar os 

processos, produtos e comunicação de uma forma tão dinâmica quanto o próprio ambiente. 

Nesse sentido, a marca foi identificada como o principal recurso intangível estratégico, 

que atua como interlocutor nesse processo. Sua presença, nas diferentes mídias sociais, amplia 

os canais de relacionamento com o consumidor de uma forma ágil e personalizada. Para serem 

mais assertivas e eficazes em suas comunicações, as empresas da pesquisa trabalham distintos 

atributos da marca para cada contexto específico das diferentes mídias sociais. Desse modo, 

elas utilizam a marca para se relacionar de uma maneira mais próxima e interativa, criando uma 

intimidade com seu público. Dada a rapidez com que o ambiente on-line se transforma, a 

proximidade gerada pela marca nutre a empresa de informações sobre as mudanças nos valores 

percebidos pelos seus consumidores, facilitando o acompanhamento das transformações. Não 

obstante, em um ambiente em que as pessoas estão mais céticas e com excesso de informações, 

a marca tem o poder gerar identidade e diferenciação, bem como transmitir credibilidade e 

segurança, reduzindo as incertezas para os clientes on-line. 

Também ficou evidente que para garantir a entrega dos atributos valorizados pelos 

clientes e, consequentemente sustentar a Reputação Corporativa On-line, dois outros fatores 

são primordiais e interdependentes: a cultura organizacional com foco no cliente e a capacidade 

de integração das áreas internas. O primeiro, um recurso estratégico intangível, promove o 

alinhamento necessário para que a empresa possa atender de maneira adequada as demandas 

dos clientes, criando condições para a convergência entre discursos e ações. O segundo, uma 
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capacidade estratégica, faz com que as diferentes áreas efetivem, pela soma de esforços, tal 

entrega. 

Foi observado que as empresas vêm ajustando continuadamente a sua estrutura, para 

acompanhar a velocidade das mudanças que o ambiente digital impõe. A cultura organizacional 

e a integração de áreas assumem protagonismo nesse processo, ao promoverem o alinhamento 

e a integração necessários para a adequada entrega dos aspectos valorizados pelos clientes. A 

convergência entre as estratégias da empresa e o endereçamento eficaz de soluções, facilitam 

às empresas proporcionarem uma experiência positiva aos seus clientes.  

Um exemplo da relevância da cultura organizacional e da integração entre áreas na 

sustentação da Reputação Corporativa On-line, ocorre no atendimento de queixas de clientes 

em sites como o Reclame Aqui ou em qualquer outra mídia social. Virtualmente, qualquer setor 

da empresa pela qual o cliente tenha contato, pode ser alvo de suas críticas, dúvidas ou opiniões. 

Contudo, apesar da existência de rotinas pré-determinadas, não há respostas únicas e corretas. 

Um mal atendimento por parte de um membro ou a interpretação incorreta da manifestação do 

cliente, pode desencadear uma sequência de acontecimentos indesejados. Assim, a reversão 

dessa experiência negativa e a manutenção de um bom relacionamento com o cliente, exige 

solução ágil e assertiva. Nesse sentido, ficou evidente que a integração das áreas internas e a 

cultura organizacional com foco no cliente, proporcionam o alinhamento necessário das 

atitudes das pessoas.  

Há que se observar que outros recursos e capacidades não estratégicos são utilizados em 

conjunto com os estratégicos, proporcionando vantagem competitiva temporária ou ao menos 

paridade em relação aos concorrentes, aparentemente necessários em ambientes dinâmicos. Por 

exemplo, o uso da tecnologia da informação, aparece como um recurso vital na sustentação da 

comunicação e interação com os clientes, bem como para capacitar a empresa a monitorar e 

interpretar de forma ágil as opiniões, experiências e insatisfações destes. Todavia, sua aquisição 

ou desenvolvimento não encontra grandes barreiras. Do mesmo modo, a capacidade de atrair e 

reter talentos, apesar de essencial para operacionalizar as ações que vão produzir diferenciais à 

Reputação Corporativa On-line, é vista como um algo não raro. A capacidade de inovação e 

adaptação constante, igualmente vista como necessária para acompanhar as mudanças rápidas 

do ambiente on-line, também foi identificada como fácil de ser imitada.  

Enquanto vistos isoladamente, tais recursos e capacidades podem ser interpretados 

como menos estratégicos, uma vez que são passíveis de serem adquiridos ou imitados por outros 

concorrentes. Todavia, quando combinados com os recursos e capacidades estratégicos 

identificados, eles se complementam entre si para levar ao cliente on-line uma mensagem coesa 
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e interativa. Ao entregar uma experiência final positiva, as empresas da pesquisa ampliam as 

possibilidades de que seus clientes possam alavancar a Reputação Corporativa On-line por meio 

de avaliações e comentários positivos nas mídias sociais e sites de avaliação. 

Ficou clara a estreita conexão entre a Reputação Corporativa fora da rede e a Reputação 

Corporativa On-line. Com isso, ainda que hajam particularidades, seu distanciamento ocorre 

majoritariamente em relação ao contexto do ambiente em que a Reputação Corporativa está 

inserida.  

A utilização da VBR como fundamentação teórica mostrou-se adequada para tratar a 

Reputação Corporativa como um recurso estratégico que permite à empresa se diferenciar de 

seus competidores, não obstante ter sido utilizado o modelo VRIO de Knott (2009), dado o seu 

enfoque ter se mostrado mais aderente ao objeto do estudo.  
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6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 A realização das entrevistas apresentou desafios relevantes, tendo em vista que tanto os 

conceitos de recursos e capacidades, quanto os de raridade e imitabilidade não foram 

assimilados facilmente, de início, pelos entrevistados. Tal dificuldade se deveu ao inusitado dos 

conceitos perante entrevistados que não tinham vivência com questões estratégicas com o 

enfoque dado à pesquisa. Diante disso, a análise do conteúdo das entrevistas exigiu um 

tratamento e análise fora da ordem determinada pelo roteiro pré-definido, ou seja, conforme a 

maneira que se tornou viável de obter respostas produtivas. Isso pode ter causado alguma perda 

de informação relevante. 

 Também foram utilizadas fontes secundárias de informação para a seleção de empresas.  

No ambiente on-line o contexto de cada site é relevante para as buscas que os consumidores 

fazem sobre a Reputação Corporativa On-line de uma determinada empresa, ou mesmo sobre 

categorias de produto ou serviço. Os sites escolhidos para a pesquisa apresentam apenas seu 

contexto próprio, acima de tudo, apesar de relevantes pela quantidade de acessos e empresas 

abrangidas, o que pode ter causado algum viés por parte destas fontes. 

 Apesar dos aspectos citados pelos entrevistados como sendo valorizados pelos seus 

clientes on-line coincidirem com diferentes autores referidos no estudo, tais aspectos não foram 

validados perante os respectivos públicos. Essa parcialidade pode ter levado a identificar 

aspectos geradores de valores diferentes do que o esperado pelos clientes on-line. 
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7 RECOMENDAÇÕES PARA NOVOS ESTUDOS  

 

Tendo em vista a natureza exploratória e a multiplicidade de setores e portes das 

empresas da pesquisa, é aconselhável que novos estudos com abordagens qualitativas ou mistas 

sejam desenvolvidas para gerar conclusões que confirmem, ou não, a relação entre os recursos 

e capacidades identificados e seu papel na sustentação da Reputação Corporativa On-line. 

 O fato de todas as empresas da pesquisa possuírem atividades também fora da rede, abre 

espaço para que novas pesquisas sejam desenvolvidas com foco em empresas 100% digitais, de 

modo a buscar similaridades e diferenças entre os recursos e capacidades identificados, ou 

mesmo novos, não abrangidos no estudo. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Bloco 1 – Introdução ao tema e objetivo da pesquisa, identificação da empresa e do 

entrevistado. 

Introdução: As mídias sociais e o ambiente online mudaram a maneira como as empresas se 

relacionam com seu público. Os usuários são hoje protagonistas desta relação. Desta forma, 

o objetivo da pesquisa é entender que aspectos compõem a reputação da empresa no 

ambiente online pela visão de seus gestores e o que é utilizado (qualidade, proposta de valor, 

processos, comunicação interna e externa, pessoas, tecnologia, etc) para suporta-la.  

 

Bloco 2 - Compreender quais os principais aspectos que compõem a Reputação Corporativa 

On-line da empresa focando nos produtos e serviços. 

1) Considerando a Reputação Corporativa On-line como sendo a avaliação geral que seus 

consumidores fazem da organização, incluindo seus produtos e serviços, você pode me dizer 

qual o produto ou serviço que mais alavanca a reputação da sua empresa no ambiente on-

line? Por quais razões?  

2) Que aspectos seus clientes on-line valorizam neste produto/serviço?  

3) Destes aspectos, quais são os mais relevantes para desenvolver e sustentar a Reputação 

Corporativa On-line da empresa? 

4) Como estes aspectos geram valor diferenciado aos produtos e serviços em relação aos 

concorrentes? 

 

 

Bloco 3 - Identificar os principais recursos e capacidades que são estratégicos para o 

desenvolvimento e a sustentação da Reputação Corporativa On-line. 

 

5) Internamente, que processos organizacionais são utilizados para suportar estes aspectos? 

6) Considerando recursos como aquilo que a empresa possui, sejam eles tangíveis, aqueles que 

podem ser vistos facilmente ou intangíveis, aqueles que mais abstratos como marcas, 

patentes, design, know-how. Que recursos dão suporte aos aspectos geradores de valor 

mencionados?  

7) Agora considerando como capacidades as habilidades da empresa para utilizar os recursos 

visando a um resultado concreto. Que capacidades dão este suporte?   

8) Estes recursos e capacidades também estão disponíveis para os concorrentes ou são 

exclusivos da empresa? Poderia explicar? 

9) Eles podem ser imitados? Poderia explicar?  

 



 
 

APÊNDICE B - MATRIZ DE AMARRAÇÃO 

 

Problema de pesquisa: 

Que recursos e capacidades suportam a Reputação Corporativa on-line da empresa? 

 

Objetivo geral: 

Identificar os principais recursos e capacidades que são estratégicos para o desenvolvimento e a sustentação da Reputação Corporativa on-line do ponto de vista dos gestores 

de empresas 

 

 
Objetivos específicos Referencial Teórico Perguntas do questionário/roteiro entrevistas 

1) Compreender quais os principais 

aspectos que compõem a Reputação 

Corporativa on-line da empresa 

focando nos produtos e serviços. 

1.1 – Reputação Corporativa 

 Rindova, Williamson e Petkova (2010), Rindova et al., 

(2005) -  Conceito de Reputação 

 Rindova; Williamson e Petkova, (2010), Fombrun e 

Shanley (1990), Abimbola e Kocak, (2007), Hendrikx,  

Bubendorfer e Chard, (2014) Boyd, Bergh e Ketchen 

(2010), Fombrun e Van Riel (1997) – Características da 

Reputação Corporativa identificáveis pela ótica da 

RBV. 

 Thomaz e Brito (2010), Fombrun e van Riel (2004), 

Rindova, Williamson e Petkova (2010), Rindova et al. 

(2005) – Fatores que influenciam na percepção da 

Reputação Corporativa pelos clientes 

 Thomaz e Brito (2010), Watson e Kitchen (2010), Jason 

(2014) – Administração da reputação 

 Francesconi e Dossena (2012), Thomaz e Brito, (2010), 

Jason (2014) – Fatores Amplamente controláveis e 

fatores limitadamente controláveis  

Conceito operacional: Reputação é o conjunto de percepções e 

crenças que uma pessoa tem sobre o conhecimento, impressões e 

benefícios sobre uma empresa, seus produtos e serviços. 

 

1) Considerando a Reputação Corporativa On-line 

como sendo a avaliação geral que seus consumidores 

fazem da organização, incluindo seus produtos e 

serviços, você pode me dizer qual o produto ou 

serviço que mais alavanca a reputação da sua 

empresa no ambiente on-line? Por quais razões?  

 

2) Que aspectos seus clientes on-line valorizam neste 

produto/serviço?  

 

3) Destes aspectos, quais são os mais relevantes para 

desenvolver e sustentar a Reputação Corporativa 

On-line da empresa? 

 

4) Como estes aspectos geram valor diferenciado aos 

produtos e serviços em relação aos concorrentes? 

 

 

(continua) 
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MATRIZ DE AMARRAÇÃO 

(continuação) 

Objetivos específicos Referencial Teórico Perguntas do questionário/roteiro entrevistas 

 

1.2 – Ambiente on-line 

 Rosa (2011), Jones, Temperley e Lima, (2009), Resnick 

(2004) Sartori e Reis (2010), Aula (2010) – WEB 2.0 e 

mídias sociais 

 Masum, Tovey e Newmark (2012), Farmer (2012) – 

Mudança do ambiente.  

 Dellarocas (2012), Resnick et al. (2000), Hendrikx, 

Bubendorfer e Chard (2014) – Sistemas de reputação 

 Sartori (2012), Aula (2010), Jones, Temperley e Lima, 

(2009), Francesconi e Dossena (2012) – Novos hábitos 

dos clientes e influência na organização 

Conceito operacional: ambiente on-line significa o conjunto de 

mídias sociais como blogs, vlogs (diários em vídeo), wikis, fóruns, 

chats, redes sociais, podcasts, aplicativos móveis (JONES; 

TEMPERLEY; LIMA, 2009). 

1.3 – Reputação Corporativa on-line 

 Sartori e Reis (2010), Chun e Davis (2001), Francesconi 

e Dossena (2012) – Definição de Reputação 

Corporativa on-line 

 Floreddu, Cabiddu e Evaristo (2014), Gurau (2013), 

Siano, Vollero e Palazzo (2011), Kotha, Rajgopal e 

Rindova (2001), Jones, Temperly e Lima (2009), Stenger 

(2014) - Construção da Reputação Corporativa on-

line 

 Stenger (2014) – Conexão Reputação Corporativa on-

line com a VBR 
 

 

(continua) 
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MATRIZ DE AMARRAÇÃO 

(continuação) 

Objetivos específicos Referencial Teórico Perguntas do questionário/roteiro entrevistas 

  Stenger (2014) – Conexão Reputação Corporativa on-

line com a VBR 

 Vollenbroek et al. (2014), Aula (2011), Eberle, Berens e 

Li (2013), - Comunicação com os clientes 

 Francesconi; Dossena (2012), Rokka, Karlsson e Tienari 

(2013), Jones, Temperley e Lima (2009), Toplu, 

Yaslioglu e Erden (2014). – Relacionamento com os 

clientes 

 Rosa (2011), Jason (2014), Mandelli e Mari (2012), 

Francesconi e Dossena (2012), Aula (2011), Eberle, 

Berens e Li (2013), Horn et al. (2015), Farmer (2012), – 

Riscos à Reputação Corporativa on-line 

 Francesconi e Dossena (2012), Stenger (2014), Jones, 

Temperley e Lima (2009), Horster e Gottschalk (2012), 

Seebach, Beck e Denisova (2012), Horn et al. (2015) – 

Gestão da Reputação Corporativa on-line. 

 Jones, Temperley e Lima (2009), Jason (2014), Davies et 

al. (2004), Dreher (2014), Rokka, Karlsson e Tienari 

(2013), Bensebaa (2004) – Alinhamento organizacional 

– valores e comportamento. 

Conceito operacional: Para efeito deste estudo, o conceito de 

Reputação Corporativa on-line como sendo “a avaliação geral de uma 

organização, incluindo seus produtos, serviços, membros e outros 

aspectos organizacionais que emergem da internet num dado 

momento” (FRANCESCONI; DOSSENA, 2012). 

 

 

(continua) 
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MATRIZ DE AMARRAÇÃO 

(continuação) 

Objetivos específicos Referencial Teórico Perguntas do questionário/roteiro entrevistas 

 

2) Identificar os principais recursos e 

capacidades que são estratégicos para o 

desenvolvimento e a sustentação da 

Reputação Corporativa on-line 

2.1 Recursos Tangíveis e intangíveis 

 Grant (2005), Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) – 

Conceito de recurso tangível 

Conceito operacional: Recursos tangíveis são aqueles que podem 

ser vistos e quantificados, como instalações industriais e máquinas, 

matérias-primas e recursos financeiros (BARNEY, 1991; GRANT, 

2005; HALL, 1993) 

 Hall (1993), Knott (2009), Barney e Clark (2007), 

Kristandl e Bontis (2007) – Conceito de Recurso 

intangível 

Conceito operacional: São ativos intangíveis aqueles que consomem 

tempo e são difíceis de acumular e que fornecem competitividade e 

adaptabilidade. Incluem-se como recursos intangíveis recursos 

baseados em informação (tecnologia, confiança do consumidor, 

imagem e marca) aptidões e ativos humanos e organizacionais 

(BARNEY; CLARK, 2007; KNOTT, 2009). 

2.2 Capacidades organizacionais 

 Helfat e Peteraf (2003), Barney (2002), Sirmon; Hitt; 

Ireland (2007) – Conceito de Capacidades 

 Meirelles e Camargo (2014), Helfat e Peteraf (2003) – 

Capacidades dinâmicas 

 Hall (1993) – Diferenciação entre Capacidades 

dependentes de pessoas e ativos 

 Sirmon, Hitt e Ireland (2007) – Alavancagem das 

Capacidades como fonte de vantagem competitiva 

 

5) Internamente, que processos organizacionais são 

utilizados para suportar estes aspectos? 

 

6) Considerando recursos como aquilo que a empresa 

possui, sejam eles tangíveis, aqueles que podem ser 

vistos facilmente ou intangíveis, aqueles que mais 

abstratos como marcas, patentes, design, know-

how. Que recursos dão suporte aos aspectos 

geradores de valor mencionados?  

 

7) Agora considerando como capacidades as 

habilidades da empresa para utilizar os recursos 

visando a um resultado concreto. Que capacidades 

dão este suporte? 

   

8) Estes recursos e capacidades também estão 

disponíveis para os concorrentes ou são exclusivos 

da empresa? Poderia explicar? 

9) Eles podem ser imitados? Poderia explicar?  

 

 (continua) 
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MATRIZ DE AMARRAÇÃO 

(continuação) 

Objetivos específicos Referencial Teórico Perguntas do questionário/roteiro entrevistas 

 

Conceito Organizacional:  As capacidades, são as habilidades de 

uma organização para executar um conjunto de tarefas, utilizando os 

recursos organizacionais com um objetivo definido (relacionamento, 

organizacional, P&D, etc).(HELFAT; PETERAF, 2003) 

2.3 - Avaliação da condição estratégica de recursos e capacidades 

 Barney (1995), Barney e Clark (2005)– Características 

do VRIO 

Valioso 

 Barney (1986, 1991, 1995), Peteraf (1993), Barney e 

Clark (2007) – Valor é determinado pela exploração 

 Zubac, Hubbard e Johnson (2010), Bowman e Ambrosini 

(2000), Priem (2007) – Valor está no cliente 

 Sirmon, Hitt e Ireland (2007) – Alavancar o Valor 

Raro 

 Barney (1991, 1995), Barney; Clark (2007), Peteraf 

(1993) – Conceito de Raro 

Inimitável 

 Barney e Clark (2007), Peteraf (1993), Barney (1986b) – 

Fontes de vantagem competitiva 

 Dierickx e Cool (1989), Barney (1991), Barney e Clark 

(2007) – Natureza da inimitabilidade 

 Barney (1995), Barney e Clark (2007) – Ambiguidade 

causal 

 Barney (1991), Peteraf (1993) – Fenômenos sociais 

complexos 
 

 

(continua) 
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MATRIZ DE AMARRAÇÃO 

(conclusão) 

Objetivos específicos Referencial Teórico Perguntas do questionário/roteiro entrevistas 

 

Organização 

 Barney (1995), Knott (2009), Amit e Schoemaker 

(1993), Zubac, Hubbard e Johnson (2010)  – Papel da 

Organização interna. 

Conceito Operacional: Serão utilizados os conceitos de Valor, 

Raridade, Inimitabilidade e Organização propostos por Barney 

(1995) 

2.4 - Um modelo alternativo de aplicação do VRIO 

 Knott (2009) – Modelo de avaliação de recursos e 

capacidades. 

 Seebach, Beck e Denisova (2012) – Agilidade em 

resposta a mudanças no ambiente 

 Knott (2009), Collis e Montgomery (1995), Bowman e 

Ambrosini (2000), Barney e Clark (2007) – avaliação do  

Valor 

 Knott (2009 – Importância da Organização. 

 Knott (2009), Sirmon, Hitt e Ireland (2007) – Avaliação 

da interação entre os atributos e monitoramento dos 

ambientes internos e externos. 

Conceito operacional: Para a pesquisa será utilizada a proposta de 

avaliação dos recursos estratégicos propostos por Knott (2009) 
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APÊNDICE C - QUADRO DE CATEGORIAS 

 

 
 

Objetivos 

específicos 

Problema de pesquisa: Que recursos e capacidades suportam a reputação corporativa on-line da empresa? 

Objetivo geral: Identificar os principais recursos e capacidades que são estratégicos para o desenvolvimento e a sustentação da Reputação Corporativa On-line do ponto de vista dos gestores de 
empresas 

 Perguntas do 

roteiro 

entrevistas 

Entrevistado A Entrevistado B Entrevistado C Entrevistado D Entrevistado E Entrevistado F Temas Categorias 

1) Compreender 

quais os principais 

aspectos que 
compõem a 

Reputação 

Corporativa On-
line da empresa 

focando nos 

produtos e 
serviços. 

1) Considerando a 

Reputação 

Corporativa On-
line como sendo a 

avaliação geral 

que seus 
consumidores 

fazem da 

organização, você 
pode me dizer 

qual o produto ou 

serviço que mais 
alavanca a 

reputação da sua 

empresa no 
ambiente on-line? 

Por quais razões? 

 Conta Corrente e 

serviços 

embarcados “(...) 
toda uma relação 

do cliente com a 

instituição 
financeira” 

 Bandeiras (marcas 

das lojas) 

Mamadeira e 

chupeta 

 

Segurança; 

 

Mobilidade; 

 

Agilidade; 

 

Credibilidade; 

 

Transparência 

 

Conveniência 

 

Benefícios 

(1) Comunicação e 

atendimento da 

expectativa do 

consumidor 

(agilidade, 

credibilidade, e 

transparência) 

 

(2) Soluções focadas 

no Consumidor 

(Mobildade, 

Segurança, 

conveniência, 

benefícios) 

 2) Que aspectos 

seus clientes on-

line valorizam 

neste 

produto/serviço? 

Transparência 

 

Agilidade 

 

Prometer e cumprir 

  Sortimento de 

produto 

 

Preços de produto 

 

Condição de 

pagamento 

 

Prazo de entrega 

prometido e 

efetivamente 

realizado 

 

Atendimento ao 

cliente 

Segurança 

 

Credibilidade da 

marca 

 

Adequação à idade 

 

Desenvolver saúde 

Tecnologia 

 

Design 

 

Preço 

 

Benefícios 

 

Economia de água 

(sustentabilidade) 

 

Qualidade 

(continua)  
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QUADRO DE CATEGORIAS 

(continuação) 
 

Objetivos 

específicos 

Problema de pesquisa: Que recursos e capacidades suportam a Reputação Corporativa On-line da empresa? 

Objetivo geral: Identificar os principais recursos e capacidades que são estratégicos para o desenvolvimento e a sustentação da Reputação Corporativa On-line do ponto de vista dos gestores de 

empresas 

 Perguntas do 

roteiro 

entrevistas 

Entrevistado A Entrevistado B Entrevistado C Entrevistado D Entrevistado E Entrevistado F Temas Categorias 

 3) Destes 

aspectos, quais 

são os mais 

relevantes para 

desenvolver e 

sustentar a 

Reputação 

Corporativa On-

line da empresa? 

Mobilidade (...) “No 

transito você tá aqui 

conversando, 

fazendo sua compra” 

 

Agilidade (...) “a 

gente faz e se 

manifesta junto, na 

velocidade da 

internet.” 

 

Transparência (...) 

“Eles se 

manifestam na 

internet. A gente 

responde na 

internet.” 

Segurança “(...) site 

que não pode ser 

atacado”  

 

Conveniência “(...) 

simples, fácil de 

usar”   

 

Mobilidade (…) 

facilidade no 

dispositivo que o 

cliente elege” 

Transparência (...) 

ele consiga enxergar, 

mesmo tendo 

reclamações  

 

Agilidade (...) você 

não pode demorar   

 

Idoneidade. 

Preço (...)  isso tem 

um peso muito 

grande na decisão do 

cliente 

 

Entrega 

efetivamente 

realizada;  

 

Política de troca 

Segurança (...) tem 

um portfólio de itens 

seguros  

 

Credibilidade (...) 

elas procuram a 

indicação do boca-a-

boca, 

 

Conceito ortodôntico 

(...) não vai causar 

um desalinhamento 

dos dentes 

Tecnologia (...) que 

vem embutida nos 

produtos 

 

Agilidade  (...) 

porque o consumidor 

digital é muito 

imediatista. 

 

Qualidade (...) é a 

única empresa que 

dá garantia 

indeterminada ao 

consumidor  

  

4) Como estes 

aspectos geram 

valor diferenciado 

aos produtos e 

serviços em 

relação aos 

concorrentes? 

Preservar poder de 

escolha do cliente; 

Levar diferenciais do 

mundo físico para a 

internet. 

Conceito de 

Omnichannel 

(multicanal) 

 

personalização de 

atendimento. 

Aumento de 

satisfação (...) eles 

sabem que aquela 

marca é boa, então 

ele compra. 

 

Comunicação (...) 

de que maneira você 

interage com este 

cliente 

 

Falar com o cliente 

onde ele quer (...) via 

chat, seja na mídia 

social, seja no 

aplicativo, seja no 

site 

Comparação de 

preços em relação 

ao concorrentes (...) 

o meio on-line 

permite com que ele 

tenha uma facilidade 

muito grande pra 

comparar 

 

Conveniência (...) 

comprar no site e 

retirar o produto na 

loja 

 

Ser marca global 

 

Qualidade dos 

produtos 

 

Benefícios à saúde 

do bebê.  

 

Pioneirismo;  

 

Status 

Design 

 

Economia de água/ 

Sustentabilidade   

(continua) 
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QUADRO DE CATEGORIAS 

(continuação) 
 

Objetivos 

específicos 

Problema de pesquisa: Que recursos e capacidades suportam a Reputação Corporativa On-line da empresa? 

Objetivo geral: Identificar os principais recursos e capacidades que são estratégicos para o desenvolvimento e a sustentação da Reputação Corporativa On-line do ponto de vista dos gestores de 

empresas 

 Perguntas do 

roteiro 

entrevistas 

Entrevistado A Entrevistado B Entrevistado C Entrevistado D Entrevistado E Entrevistado F Temas Categorias 

2) Identificar os 

principais 

recursos e 

capacidades que 

são estratégicos 

para o 

desenvolvimento 

e a sustentação da 

Reputação 

Corporativa On-

line 

5) Internamente, 

que processos 

organizacionais 

são utilizados para 

suportar estes 

aspectos? 

- Parâmetros de 

filtragem 

 

Rotinas de Reuniões 

 

Acompanhamento de 

indicadores / saúde 

da marca 

Modelo de 

Governança Digital  

 

Framawork Digital 

convergente com o 

conceito centrado na 

Pessoa 

Métricas e 

acompanhamento; 

 

Políticas anticrise e 

framework de 

trabalho diário; 

Indicadores de 

performance,  

 

Planejamento de 

SLAs 

 

Planos de ação.  

 

Monitoramentos 

Ferramentas de 

pesquisa e 

acompanhamento,  

 

Ações integradas 

com departamentos.  

 

Relatórios,  

 

reuniões,  

 

indicadores,  

 

análises periódicas 

Indicadores de 

acompanhamento. 

 

Fluxo integrado de 

avaliação e solução 

de reclamações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

Acompanhamento 

por indicadores; 

 

(2) Áreas de 

negócios 

 

(3) Framework de 

trabalho 

(1) A MARCA COMO 

PERSONALIDADE 

DA EMPRESA 

(Capaz de promover a 

comunicação e 

simbolizar todo o 

conjunto de ações e 

valores que a empresa 

cultiva ao longo de sua 

história) 

 

(2) A CULTURA 

ORGANIZAÇIONAL 

MAIS QUE 

SIMBOLISMO (Se a 

marca simboliza muito 

da empresa, a Cultura 

vai direcionar ações 

das pessoas no sentido 

de atender às 

necessidades do 

cliente. É o fazer o que 

diz) 

 

(3) CAPACIDADE 

DE INTEGRAR 

ÁREAS INTERNAS: 

A EXTENSÃO DA 

CULTURA (ao 

integrar as áreas, as 

empresas promovem 

tanto a comunicação 

concisa, bem como 

ações internas que 

promovem a inovação 

e adaptação às 

necessidades dos 

clientes) 

6) Considerando 

recursos como 

aquilo que a 

empresa possui, 

sejam eles 

tangíveis, aqueles 

que podem ser 

vistos facilmente 

ou intangíveis, 

aqueles que mais 

abstratos como 

marcas, patentes, 

design, know-

how. Que recursos 

dão suporte aos 

aspectos 

geradores de valor 

mencionados? 

Sistemas de 

informação (Scupe);  

 

Setor dedicado ao 

atendimento ao 

cliente digital (Casa 

do cliente);  

 

Marca;  

 

Usabilidade do Site;  

 

Capilaridade 

logística  

 

Presença física 

 

Cultura 

Organizacional (...) a 

BANDEIRA A tem 

trazido várias 

inovações para a 

companhia dentro de 

supermercado há 

muito tempo 

Recursos 

financeiros,  

 

Pessoas dedicadas,  

 

Agências físicas,  

 

Data center, 

(estrutura de dados e 

informações) 

Rec. Financeiros;  

 

Pessoas dedicadas 

 

Tecnologia 

 

Marca (...) vai se 

consolidando ao 

longo do tempo 

 

Cultura 

Organizacional (...) 

para a Empresa isso é 

claro e é o que a 

gente vem buscando 

ao longo dos anos 

Sistemas de gestão;  

 

Pessoas;  

 

Marca  

 

Estrutura logística,  

 

Financeira 

 

Costumer service;  

 

Conhecimento 

prático;  

 

Poder de barganha 

Atendimento ao 

consumidor; 

 

Pessoas;  

 

Marca (...) isso 

diferencia, você tem 

cópias no mercado, 

mas diferencia das 

grandes concorrentes   

 

Assessoria de 

impressa 

 

Equipe de 

propagandistas (...) 

que conversa com 

esses influenciadores 

para que isso chegue 

ao consumidor 

 

Equipe científica 

Pessoas 

 

Fornecedores  

 

Marca (...)  

 

Processos de 

qualidade 

 

Cultura 

organizacional (...) se 

conversam muito 

bem internamente 

para que isso seja 

exposto, seja 

entregue.  

 

Financeiro (...)  

(1) Tecnologia da 

informação;  

 

(2) pessoas 

dedicadas/integradas 

 

(3) Marca 

 

(4) Pontos de contato 

no mundo físico 

 

(5) Cultura 

organizacional 

(continua) 
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QUADRO DE CATEGORIAS 

(continuação) 
 

Objetivos 

específicos 

Problema de pesquisa: Que recursos e capacidades suportam a Reputação Corporativa On-line da empresa? 

Objetivo geral: Identificar os principais recursos e capacidades que são estratégicos para o desenvolvimento e a sustentação da Reputação Corporativa On-line do ponto de vista dos gestores de 

empresas 

 Perguntas do 

roteiro 

entrevistas 

Entrevistado A Entrevistado B Entrevistado C Entrevistado D Entrevistado E Entrevistado F Temas Categorias 

 7) Agora 

considerando 

como capacidades 

as habilidades da 

empresa para 

utilizar os recursos 

visando a um 

resultado concreto. 

Que capacidades 

dão este suporte?   

Cap. comunicação e 

ação (Walk to Talk);  

 

Cap. Integração de 

áreas internas; 

 

Cap. Interação com 

cliente on-line;  

 

Cap. de Inovar;  

 

Cap. de pensar no 

cliente (Cliente no 

centro das decisões, 

discussão botton-up); 

 

Cap. de adaptação 

constante 

 

 

Cap. de 

desenvolvimento e 

construção de 

soluções constantes;  

 

Cap.de garantir e 

comunicar segurança 

digital. 

 

Cap. de oferecer 

soluções para o 

cliente. 

 

Cap. de enderaçar 

problema e 

identificar solução 

rapidamente.  

 

Cap. de alinhar ações 

estratégicas por meio 

da governança digital 

Cap. de dar 

atendimento superior 

ao cliente 

 

Cap. de Pensar no 

cliente (...). Eu 

jamais desenho uma 

coisa para entregar 

para você se eu não 

entender o que você 

quer. 

 

Cap. de Interação 

com público (gerar 

engajamento); 

  

Cap. de gestão 

estratégica (...) você 

precisa ter na sua 

liderança, no seu 

CEO, no board da 

empresa também 

pessoas que tenham 

essa visão, se não a 

empresa não vira 

 

Cap. de atração de 

talentos; 

 

Cap. de 

desenvolvimento 

constante (...) a gente 

vê que aquilo está 

acontecendo, aí você 

tem encaixar isso 

dentro de ações em 

suas estratégias. 

Cap. de Gestão;  

 

Cap. 

desenvolvimento de 

pessoal; 

 

 

Cap. Desenv. 

produtos sob 

conceito ortodôntico 

e base científica; 

  

Cap. Interação com 

público e estimular 

seguidores;  

 

Cap. gerar 

visibilidade da marca 

 

Cap. de gerar status;  

 

Cap. atrair parcerias 

Cap. de integração de 

equipes (...) 

só a área do Mkt 

sozinha não vai criar 

a reputação, assim 

como só as outras 

áreas isoladas 

também 

 

Cap. de comunicação 

e interação com o 

público 

 

Cap de investimento 

constante. 

 

Cap de ouvir o cliente 

(...)  

 

Cap. de adaptação 

constante (...) o 

tempo inteiro surgem 

demandas novas, 

novas ferramentas 

 

 

 

(1) Foco no cliente 

 

(2) Cap. 

comunicação e 

interação com 

público; 

 

(3) Cap. inovação 

constante; 

 

(4) Cap. de 

Adaptação Constante 

 

 

(5) Cap. de 

Integração de áreas 

internas 

  

 

(6) Cap. de atrair, 

contratar e reter 

talentos. 

 

 

 

(continua) 
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QUADRO DE CATEGORIAS 

(continuação) 
 

Objetivos 

específicos 

Problema de pesquisa: Que recursos e capacidades suportam a Reputação Corporativa On-line da empresa? 

Objetivo geral: Identificar os principais recursos e capacidades que são estratégicos para o desenvolvimento e a sustentação da Reputação Corporativa On-line do ponto de vista dos gestores de 

empresas 

 Perguntas do 

roteiro 

entrevistas 

Entrevistado A Entrevistado B Entrevistado C Entrevistado D Entrevistado E Entrevistado F Temas Categorias 

 8) Estes recursos e 

capacidades 

também estão 

disponíveis para os 

concorrentes ou 

são exclusivos da 

empresa? Poderia 

explicar? 

Marca (...) para criar 

uma marcar, ainda 

leva tempo. 

 

Cap. Integrar áreas 

internas (...) a gente 

trabalha muito junto, 

on-line e off-line 

 

Cap. de Inovação 

constante (...) na 

medida em que você 

inventa alguma coisa, 

usufrua rápido, 

porque ela será muito 

rapidamente 

superada, por uma 

outra inovação. 

 

Cap. de pensar no 

cliente  (...) são 

instrumentos que 

colocam o 

BANDEIRA A hoje 

em uma condição de 

competitividade 

muito maior que seus 

concorrentes 

 

Cultura 

Organizacional (...) a 

BANDEIRA A tem 

trazido várias 

inovações para a 

companhia dentro de 

supermercado há 

muito tempo 

 

 

Modelo de 

Governança digital. 

 

Agências físicas (...) 

cliente vai precisar 

encostar a 

barriguinha no balcão 

 

Cap. de alinhar ações 

estratégicas por meio 

da governança digital 

(...) CEO quer saber 

qual que é o nível de, 

a quantidade de 

reclamações 

existentes, quantas 

foram resolvidas de 

forma conveniente 

 

Cap. de enderaçar 

problema e 

identificar solução 

rapidamente  

 

 

Marca (...) vai se 

consolidando ao 

longo do tempo 

 

Pessoas dedicadas 

(...)  ele não tem uma 

área de qualidade, ele 

não tem uma área de 

conteúdo. 

 

Cap. de 

desenvolvimento 

constante (...) a gente 

tem uma estrutura 

criada e nem sei se 

todas as companhias 

têm isso 

 

Cap. de gestão 

estratégica (...) [a 

empresa] enxergou 

isso há alguns anos 

atrás e hoje a gente 

está colhendo 

resultado do que 

realmente deveria 

estar colhendo 

 

Cultura 

Organizacional (...) 

para a Empresa isso é 

claro e é o que a gente 

vem buscando ao 

longo dos anos 

 

 

 

 

         

 

Marca (...) ninguém 

vai tem uma marca de 

50, 60 anos  

 

Poder de barganha, 

(...) ninguém vai 

comprar tantos 

bilhões de reais 

 

Rede logística (...) 

2000 lojas, 60 centro 

de distribuição. 

 

 

Marca (...) a gente já 

trabalha a marca 

como muito premium 

 

 

Marca (...) Então a 

gente tem alguns 

atributos a explorar 

que talvez o nosso 

concorrente talvez 

não tenha. 

 

Cultura 

organizacional (...) se 

conversam muito 

bem internamente 

para que isso seja 

exposto, seja 

entregue.  

 

Cap de ouvir o cliente 

(...)  

 

Cap. de integração de 

equipes (...)  

 

 

Recursos:  

(1) Marca  

 

Capacidades: 

(2) Cap. de Inovação 

constante 

 

(3) Foco no Cliente 

 

(4) Cultura 

organizacional  

 

(5) Cap. de Integrar 

áreas internas 

 

(6) Pontos de contato 

no mundo físico 

 

 

 

(continua) 
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QUADRO DE CATEGORIAS 

(conclusão) 
 

Objetivos 

específicos 

Problema de pesquisa: Que recursos e capacidades suportam a Reputação Corporativa On-line da empresa? 

Objetivo geral: Identificar os principais recursos e capacidades que são estratégicos para o desenvolvimento e a sustentação da Reputação Corporativa On-line do ponto de vista dos gestores de 

empresas 

 Perguntas do 

roteiro 

entrevistas 

Entrevistado A Entrevistado B Entrevistado C Entrevistado D Entrevistado E Entrevistado F Temas Categorias 

 9) Eles podem ser 

imitados? Poderia 

explicar? 

Cap. Integrar áreas 

internas (...) O 

desafio é fazer a 

operação disso  

 

Marca (...) mas 

ninguém tem a sua 

marca 

 

 

 

 Marca (...) é um 

trabalho consolidado. 

 

 

Marca / Solidez do 

grupo 

 

Poder de barganha 

 

Rede logística 

Marca (...) isso 

diferencia, você tem 

cópias [do produto] 

no mercado, mas 

diferencia das 

grandes concorrentes   

 

  

Marca (...) única que 

dá garantia 

indeterminada ao 

consumidor 

 

Cap. de integração de 

equipes (...) Ele tem 

que estar muito bem 

estruturado   

 

Cultura 

organizacional (...) 

conversam muito 

bem internamente 

para que isso seja 

exposto, seja 

entregue... tenha uma 

entrega no digital pro 

cliente, né?   

(1) Marca  

 

(3) Cultura 

organizacional 

 

(2) Cap. Integrar 

áreas internas   
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