
x

x

x

Manual de boas práticas
e gerenciamento de crise
Reclame AQUI



ÍNDICEx

x

1. Introdução  .................................................................................

2. O que o Coronavírus causou no mundo
e quais os impactos para as empresas?  ............................

3. Como o Reclame AQUI está administrando
internamente o bem estar dos funcionários?  ...................

4. Como o Reclame AQUI pode ajudar sua
empresa em tempo de Coronavírus?  ...................................

5. Conclusão e contatos   .......................................................... 

03

04

05

07

10

x
ÍNDICE



Introdução

Nos últimos dias, com o avanço do COVID-19 
(Coronavírus) pelo Brasil, muitas empresas 
precisaram alterar suas rotinas, pensando 
primeiramente no bem estar e saúde de seus 
funcionários e consumidores. 

Entendemos que este é um momento delica-
do, que precisa contar com a consciência 
social de todos, mas também de ser trans-
parente com seu consumidor.

Afinal, o bem mais precioso que uma empresa tem é sua imagem e repu-
tação, que são definidas exatamente pela relação e percepção do con-
sumidor.

Por isso, talvez você note que o número de reclamações ou visualizações 
para sua empresa aumentou nesse período, já que enfrentamos um mo-
mento crítico em todo o mundo, que afeta as empresas internamente. 

Mesmo assim, esse não é um momento para pânico, é preciso pensar em 
gerenciamento de crise, que nada mais é do que um método de adminis-
trar a redução dos prejuízos, seja por motivo externo ou interno. 

O Reclame AQUI pode ser muito útil dentro da sua estratégia de redução 
de danos, levando em conta que na página da sua empresa você tem a 
possibilidade de se comunicar e auxiliar melhor o seu consumidor.
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Contenção
de danos
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É hora de voltar às
atividades normais e

tirar lições desta situação



Pensando nisso, o Reclame AQUI criou a cam-
panha #NegocieENãoCancele para orientar os 
consumidores a entenderem o momento delicado 
que todos estão passando e também para as 
empresas se unirem para encontrar soluções 
juntas. Para conhecer mais da campanha e fazer 
parte desse incentivo de concientização, clique 
AQUI.

Esse é um momento de termos empatia e tentar 
encontrar maneiras de ajudar o próximo. Por isso, 
criamos um manual que vai mostrar como pode-
mos te ajudar a se comunicar melhor com o con-
sumidor na página da empresa, quais medidas 
podem ser adotadas e a importância da pre-
venção.

Descoberto no fim de 2019 e com os primeiros casos registrados na 
China, o COVID-19 (Coronavírus) é uma família de vírus que causa proble-
mas respiratórios e até morte em alguns casos. É altamente contagioso, 
e por isso se espalhou pelo mundo com grande velocidade.

A recomendação do OMS (Organização Mundial da Saúde) é que as pes-
soas evitem aglomerações e mantenham a higiene mais do que nunca. 
Sendo assim, a pandemia tem colocado regiões inteiras em quarentena 
e isolamento social. Isso tem afetado o mercado e o comércio de maneira 
global.

No Brasil aulas foram suspensas, viagens desmarcadas, eventos como 
shows, festivais e peças de teatro foram cancelados, e muitos comércios 
permanecem fechados por tempo indeterminado.  

De que forma o Coronavírus impactou as empresas?

O principal impacto para muitas empresas é a baixa movimentação e a 
diminuição do consumo.
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O que o Coronavírus
causou no mundo e quais
os impactos para as empresas?

https://conteudo.reclameaqui.com.br/negocieenaocancele
https://conteudo.reclameaqui.com.br/negocieenaocancele


Empresas do setor de turismo e companhias aéreas estão tendo essa dor 
a mais tempo por conta de cancelamentos e pedidos de reembolso.

Fora isso, é de se imaginar que um número maior de consumidores pro-
curem por suporte ou informações de como proceder em casos de atraso 
na entrega, reagendamento e muito mais. 

Por este motivo, muitas empresas começaram a pensar em ações para 
minimizar os impactos dessa alta demanda, afinal algumas delas 
também precisaram adaptar suas equipes para outros meios de tra-
balho, como o home office, pensando na segurança de consumidores e 
funcionários. 

Apesar de ser uma fase crítica, é momento de mostrar o posicionamento 
da marca, e que soluções podem apresentar ao consumidor.

Em março, o Coronavírus chegou de vez ao Brasil. Com isso, as empre-
sas, com o avanço da doença, tiveram que se adaptar a uma nova rotina, 
que carrega com ela uma quarentena para proteger os funcionários.

Em meio à crise, algumas empresas optaram por liberar férias coletivas e 
outras optaram pelo trabalho de Home Office. De qualquer modo, as 
ações internas que muitas empresas estão desenvolvendo devem ser 
elogiadas, pois estão levando em consideração acima de tudo o respeito 
e a empatia.

Reclame AQUI e Home Office

Em uma parceria forte entre a diretoria e os 
colaboradores do Reclame AQUI, a empre-
sa, no dia 13/03, levou apenas três horas 
para definir um plano completo de Home 
Office.

Dentro da reunião, muitas variáveis foram 
analisadas até que de fato o plano saísse 
do papel e se tornasse um sucesso

Como o Reclame AQUI está
administrando internamente
o bem estar dos funcionários?
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 Ao final do expediente do dia 
13/03, todos os colaboradores pu-
deram levar seus computadores de 
trabalho para casa.

 A empresa pagou transporte 
por aplicativo para todos os fun-
cionários chegarem seguros em 
suas residências, independente da 
localidade do colaborador.

 Foi criado um Manual de Boas 
Práticas de Home Office. 
Você pode acessar aqui.

 Os colaboradores registram 
seus pontos normalmente.

 Um comitê de Coronavírus com 
as lideranças do Reclame AQUI foi 
criado para acompanhar as notí-
cias da doença e para pensar em 
novos planejamentos.

 Todos os colaboradores foram 
adicionados a um grupo de 
WhatsApp para centralizar infor-
mações e compartilhar dicas de 
cursos, bem estar pessoal, entre 
outras coisas.

 Cada setor da empresa partici-
pa diariamente de videoconferên-
cia para alinhar pontos e definir 
objetivos de trabalho.

Essas são algumas medidas tomadas pelo Reclame AQUI que estão 
dando super certo na companhia. Além disso, existem mais dicas de 
Home Office que podem ajudar a sua empresa a contornar os impactos 
do Coronavírus. 

Home Office é uma boa solução!

 Evite a propagação do Coronavírus: Pelo Home Office, a sua empre-
sa protege os colaboradores e a sociedade como um todo e evita a pro-
pagação do vírus.

 Reuniões 100% online: Cancele as reuniões presenciais e remarque 
em formato de videoconferência. É mais seguro e causa o mesmo efeito 
de uma reunião presencial.

 Dê o suporte necessário: Ao liberar os equipamentos adequados 
para os funcionários, fica muito melhor o desenvolvimento do trabalho.

Com base nessas dicas, a sua empresa pode fazer a diferença e ser 
referência para colaboradores e consumidores. Por fim, divulgue infor-
mações relevantes e que podem ser usadas para orientar seus clientes.

Veja quais ações o Reclame AQUI tomou para amenizar os impactos do 
Coronavírus nos colaboradores da empresa:

https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms/files/58718/1584711350Manual_de_boas_praticas_para_home_office_do_Reclame_AQUI.pdf
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Nos últimos dias, a busca por informações aumentou consideravelmente, 
pois muitos consumidores procuram saber a respeito das empresas, sobre 
produtos, suporte, atendimento e muito mais. Por isso o Reclame AQUI está 
mais presente do que nunca nas pesquisas dessas pessoas.

E como pudemos ver, dentro do Reclame AQUI você já consegue ter uma 
comunicação mais próxima com seus clientes, e nesse momento de crise 
ele pode ser muito bem utilizado.

E sabendo que nesse momento as empresas precisam de suporte para 
atender suas demandas, o Reclame AQUI vai disponibilizar por 60 dias a 
Brand Page, que é uma solução desenvolvida pelo Reclame AQUI que per-
mite que sua página seja personalizada.

Desta forma, você poderá usar sua página para informar o consumidor, 
publicando artigos com conteúdo relevante, responder perguntas fre-
quentes como por exemplo sobre suporte, reembolso, cancelamentos e 
reagendamentos, produzir um vídeo institucional com informações sobre 
sua marca.

Como o Reclame AQUI
pode ajudar sua empresa
em tempo de Coronavírus? 
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Veja as opções de funcionalidades que a Brand Page pode te oferecer 
clicando AQUI

Pela RA Brand Page, a sua marca pode aproveitar as funcionalidades dela 
para se comunicar com os consumidores durante a crise do Coronavírus

1 - Publicação de conteúdos direto da sua página do Reclame AQUI

Com destaque para os conteúdos, você pode incluir posts com infor-
mações relevantes que gerem valor para os consumidores principalmente 
em um momento delicado como o que está sendo vivido agora.

Aproveite a visibilidade que a sua empresa tem no Reclame AQUI e 
publique artigos com orientações, dicas e soluções rápidas para quem 
estiver com dificuldades.

2 - Tire as dúvidas frequentes dos consumidores por uma seção de FAQ

É natural que muitos consumidores pesquisem sobre os mesmos temas du-
rante uma crise como essa. Por esse motivo, dentro da sua página do 
Reclame AQUI, via Brand Page, acrescente as principais dúvidas fre-
quentes dos consumidores. 

Fazendo dessa forma, você cria uma central de informações e pode mini-
mizar um pouco os impactos dessa crise.

3 - Adicione uma imagem de capa para chamar a atenção dos consumi-
dores

No topo da sua página do Reclame AQUI, você vai ter disponível um 
espaço bem legal para incluir uma capa. Por lá, você pode chamar a 
atenção dos consumidores com uma comunicação rápida e institucional a 
respeito da sua empresa.

Como dicas, inclua mensagens de apoio, hashtag de alguma campanha 
solidária que esteja fazendo neste momento de união ou outra informação 
que seja relevante e que possa ser absorvida rapidamente pelos consumi-
dores.

4 - Aproveite os dados de Analytics para acompanhar a sua página do 
Reclame AQUI neste momento

Com a RA Brand Page, você tem à disposição um analytics completo da 
página da sua empresa no Reclame AQUI. Por lá, você pode fazer uma 
leitura mais analítica desta crise, observando dessa forma:

https://www.loom.com/share/b78bc489ee8744228771a5641a08c7b3
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• Os números de acessos que sua página recebeu;
• Reclamações mais acessadas pelos consumidores;
• Tempo de permanência em uma página;
• Localidade que mais pesquisa a sua empresa no Reclame AQUI

Toda consulta dessas informações são personalizáveis por períodos, indo 
até 6 meses. Portanto veja quais os impactos reais em sua página do 
Reclame AQUI durante a crise do Coronavírus e pense em estratégias para 
contornar da melhor forma possível. 

Para adquirir os 60 dias grátis de Brand Page, clique AQUI. 

Lembre-se que é fundamental utilizar esses espaços para ser 
transparente e facilitar que as informações importantes cheguem ao seu 
consumidor.

Por aqui, você viu que, mesmo com a chegada do Coronavírus, é possível 
se planejar para contornar da melhor forma possível este momento tão 
delicado.

Nesse sentido, também ficou claro que não há como contornar uma situ-
ação como essa sem pensar no lado humano. Este é o momento da hu-
manização das companhias.

Como parte importante na vida da sociedade brasileira, o Reclame AQUI, 
que hoje recebe  21 milhões de acessos por mês, está de braços abertos 
para ajudar todas as empresas que estão precisando de uma mão para 
gerenciar a crise.

Com um sentimento de união, o Reclame AQUI libera a Brand Page por 60 
dias gratuitamente para ajudar a empresa a transmitir informações, 
prestar suporte e ser referência de marca que auxilia o consumidor 
mesmo em momentos de crise. 

Diversas empresas estão engajadas em ajudar umas as outras. Fazendo 
isso, podemos minimizar os impactos do Coronavírus na rotina de cada 
uma. Juntos, somos mais fortes!

Mais do que nunca,
estamos juntos nessa!

https://conteudo.reclameaqui.com.br/pacote-de-ajuda-reclame-aqui
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Estamos prontos para atender a sua empresa nos 
contatos aqui embaixo. :)

Redes sociais:

Quer entrar em contato
com o Reclame AQUI?

https://www.instagram.com/raparaempresas/
https://br.linkedin.com/company/reclame-aqui-para-sua-empresa
https://blog.reclameaqui.com.br

