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Há nem tanto tempo assim, diante de uma moça 
bonita e de pernocas de fora se chamava o garçom, 
e não a polícia. Tempos esquisitos ou esclarecedores 
sobre nossa sociedade? Como não sou sociólogo, a 
questão que trago é sobre o “jeito Uniban” de condu-
zir uma crise e seus impactos na vida de milhares de 
alunos. Assumo como premissa que a instituição de 
ensino não acatou conselhos de pessoas que entendem 
do riscado, inclusive professores. Trata-se, portanto, 
de uma receita sobre o que não fazer.

A primeira providência foi não fazer nada e deixar 
para pensar em comunicação quando a situação já esta-
va fora de controle. Aparentemente, ninguém analisou 
a finalidade de ter uma equipe treinada e um planeja-
mento adequado para situações de emergência.

Pensar em “tempos de paz” permite a escolha de 
uma agência — ou a construção de uma estrutura in-
terna — apta a lidar com as inúmeras demandas diárias 
de comunicação voltadas a diversos públicos, inclusive 
em situações adversas, lembrando que uma crise sem-
pre congestiona todos os canais de relacionamento das 
empresas. Assumir a comunicação como prioridade so-
mente quando é indispensável é lançar mão da sorte.

Outra providência importante sobre o que não fa-
zer é veicular uma campanha publicitária para tentar 
desviar a atenção do público para outras qualidades 

da instituição. Você contrata atores simpáticos para 
dizer que sua empresa está empenhada na inclusão 
social por meio da educação. Muito lindo, e muito 
duvidoso, pois confunde estratégia comercial com 
uma necessidade fundamental nos dias de hoje. Pouca 
transparência, no mínimo.

Chega o dia. A empresa, despreparada, não sabe avaliar 
a potência e a extensão do risco para as esferas jurídica, 
financeira, de continuidade e, mais importante, para sua 
reputação. Também não sabe que crises são assim mesmo 
— quanto menos experiência para administrá-las, maiores 
são as chances de fazer um caminho sem volta para a 
imagem da empresa. Estranho perceber que quem ensina 
não quer aprender ou não escuta quem é do ramo.

Os alunos fazem alvoroço e dizem o que pensam 
para a garota. Registram a cena com celulares — a 
tecnologia ajuda ou atrapalha? — e em 40 minutos o 
vexame ganha o mundo. A velocidade com que a em-
presa precisa reagir é proporcional à velocidade das 
novas mídias e, por essa razão, tem de estar preparada. 
Como não estavam, pensaram em duas saídas: culpar 
os alunos ou culpar a garota. Excluiu, portanto, a mais 
elementar, que é a sua própria responsabilidade. É jus-
tamente esse ponto que a imprensa não perdoa. Mais 
uma lição: assuma seu papel e tome as providências 
necessárias (cuidado com o timing!). 

A moça. Ela contrata advogados, depõe na polícia, 
concede entrevistas. E a “fundação” convoca o advo-
gado, que tenta inutilmente uma saída ou culpado.

Numa crise, não importa qual a profissão do porta-
voz, e sim que ele esteja preparado. 

Outra do “jeito Uniban”. Após sindicância, a uni-
versidade publica anúncios (é uma pérola da falta de 
preparo, leia!) expulsando a moça por “flagrante des-
respeito aos princípios éticos”. Para piorar, quem assina 
o anúncio é uma marca, não uma pessoa ou mesmo um 
conselho. Quanta transparência! Mas o que chamou a 
atenção mesmo foi anunciar assunto de interesse íntimo 
para milhões de pessoas. Confesso que não entendi a 
estratégia, e só posso pensar que ficaram com raivinha 
das entrevistas dela e da péssima repercussão. 

O MEC pediu explicações e eles imediatamente can-
celaram a expulsão. Aqui, começa a cheirar mal. Se a ex-
pulsão estava bem embasada, por que voltaram atrás? 

Conclusão: diante da falta de preparo, da ausência 
de transparência e de tudo mais já exposto, a univer-
sidade perdeu a credibilidade, condição básica para 
sobreviver. E os 60 mil alunos pagarão pela falta de 
capacidade na condução da comunicação, mais uma 
vez relegada ao improviso? Talvez, já que o direito ao 
esquecimento vem desaparecendo depois do Google.  
Ou você matricularia sua filha nessa universidade?
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