
SINAL DE ALERTA 
O episódio que envolveu ã estudante da Uniban mostra as 
consequências de uma administração inadequada 

0POR ANTONIO CARLOS 
SANTOMAURO 

Se crise é igual a oportunidade, 
como reza a sabedoria chinesa, saber 
enfrentá-la requer bem mais que uma 
tomada de decisão. 

Foi o que faltou à direção da Uni
ban, no rumoroso episódio em que a 
estudante Geisy Arruda foi hostilizada 
publicamente no campus da institui
ção, por vestir um microvestido cor-
de-rosa. Imagens gravadas por celular 
e divulgadas pela internet, que mostra
vam os acontecimentos daquele 22 de 
outubro, ganharam o planeta. Imagens 
precárias, tremidas, mas com áudio 

explícito de gritos histéricos contra a 
honra da colega. 

A resposta veio na velocidade e pro
porção de uma bola de neve, uma con
denação universal à atitude que alguns 
chamaram de Unitaleban, referência às 
milícias xiitas conhecidas pela repressão 
que impõem às mulheres. 

A Uniban tomou sua decisão. Bom
bardeada pela opinião pública do Brasil 
e de outros países, publicou um anúncio 
nos principais jornais de São Paulo, duas 
semanas após a ocorrência, que informa
va a expulsão da estudante Geisy. Mais: o 
texto acusava a universitária de "flagrante 
desrespeito aos princípios éticos, à digni
dade acadêmica e à moralidade". 

Se o problema era grande, possivel
mente tornou-se incontornável, depois 
que a própria Uniban, assustada com 
o clamor popular, voltou atrás e read
mitiu Geisy. 

O ano letivo terminou, mas especia
listas em gerenciamento de crises - área 
que se dedica a administrar problemas 
inesperados que abalam o cotidiano de 
uma empresa - concordam que a crise 
não apenas está longe de terminar como 
já deixou sequelas para a instituição. 

A diretora da agência de comunica
ção corporativa LVBA, Gisele Lorenzetti, 
entende que o caso provocou total inver
são na imagem da Uniban. Reconhecida 
até então como um espaço de inclusão, 
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por abrir as portas do ensino superior a 
um público de menor poder aqusitivo, a 
entidade transformou-se em símbolo de 
preconceito. Além disso, analisa Gisele, 
as respostas que a escola deu ao pro
blema foram totalmente inadequadas. 
O momento crítico, sem dúvida, foi a 
expulsão, seguida pelo recuo, em uma 
demonstração de que a cúpula da insti
tuição não soube em momento nenhum 
administrar os fatos. 

Para Gisele Lorenzetti, isso aconte
ceu porque a busca da solução foi entre
gue ao setor jurídico da Uniban, e não 
à área de comunicação. E, por tratar-se 
de uma entidade voltada para o ensino 
superior, seus educadores deveriam ter 
participado da estratégia da operação, 
dado o alcance que tomou. 

"Um profissional de comunicação 
provavelmente buscaria as respostas 
para a crise exatamente entre os edu
cadores, e então faria a comunicação 
aos vários públicos, mas parece que 
tudo foi feito na área jurídica e isso 
é próprio de uma gestão que não se 
preocupa com a comunicação", explica 
a executiva Gisele. 

Carlos Brickmann, jornalista e di
retor de uma empresa de assessoria e 
gerenciamento de crise, aponta para 
um cenário ainda mais distante, mas 
igualmente preocupante: 

"É preciso ver, por exemplo, se agora 
existem problemas entre os possíveis 
empregadores de estudantes formados 
na Uniban". 

O jornalista vê como quase insuperável 
o abalo na imagem da Uniban. O impacto 
alcançou públicos distintos e diferencia
dos. A começar pelos alunos que lá estu
dam e, além desses, os pais de jovens que 
poderiam se matricular na instituição. 

"Será necessário um bom suporte 
financeiro para segurar a queda da ima
gem dessa marca, que será intensa e 
longa', explica Carlos Brickmann. 

Prever e responder 

O caso Geisy pegou de surpresa os 
gestores da Uniban, certamente mais 
preocupados com a inadimplência ou 
com a qualificação dos docentes. Mes
mo assim, uma organização que ostenta 
um leque com várias dezenas de cursos 
de graduação, em vários Estados, de
veria estar preparada para responder 
a qualquer demanda. Essa é a opinião 
de Ciro Dias Reis, da agência Imagem 
Corporativa e presidente da Abracon 
(Associação Brasileira de Agências de 
Comunicação). 

Uma empresa aérea, por definição, 
deve saber como se comportar na hipó
tese de um acidente com um de seus 
aviões. Um hospital deve considerar 
a possibilidade de um erro médico ou 
de uma cirurgia mal sucedida. 

"Uma instituição de ensino, que reú
ne milhares de estudantes, se não pode 
prever que uma moça com um vestido 
curto enfrentará problemas, deve ao 
menos prever a possibilidade de um 
desentendimento, ou de um tumulto", 
argumenta Reis. 

No processo de elaboração de res
postas a uma crise, é preciso consi
derar todos os públicos por ela im-

pactados, explica Eduardo Prestes, 
professor de Pós-Graduação da ESPM 
(Escola Superior de Propaganda e 
Marketing), nas áreas de comunicação 
corporativa e comunicação de crise. 
Qualquer plano es t ra tégico inclui , 
na conta do público interno, alunos, 
professores e funcionários. Perife-
ricamente, entram ex-alunos e seus 
empregadores. E, prevendo a possibi
lidade de um incidente ligado à área 
dos costumes, o público externo deve 
incluir entidades de direitos humanos 
e também grupos feministas. 

Na opinião do especialista, o plane
jamento deve ser elaborado por profis
sionais preparados, que atuem e sejam 
experientes em comunicação. "Uma 
ação, assim que for decidida, deve ser 
comunicada, pois a mídia tem um es
paço a ser ocupado, e se a organização 
não preencher esse espaço que lhe é 
dado, certamente irá aparecer alguém 
com interesses contrários", descreve o 
professor Prestes. 

Um compromisso inescapável é 
responder às demandas da mídia. Um 
porta-voz deve ser designado para re
presentar a empresa publicamente, dis
pondo, é claro, de informações precisas 
e abrangentes. "É preciso segurança 
total quanto à veracidade dessas in
formações, senão o problema pode se 
agravar", explica Carlos Brickmann. O 
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jornalista cita um caso recente em que 
se viu obrigado a recorrer a comunica
dos oficiais, na impossibilidade de se 
designar um porta-voz. Foi no acidente 
em templo da Igreja Renascer, no início 
de 2009, em que nove fiéis morreram. 
Na ocasião, a imprensa mostrou-se ex
tremamente hostil aos líderes da seita, 
que por sinal cumpriam pena de prisão 
por crime fiscal, nos Estados Unidos. 
Assim, a versão da Renascer foi emitida 
através desses comunicados. 

Nos Estados Unidos, programas de 

prevenção e gestão de crises são hoje co
muns, mesmo porque as empresas estão 
sujeitas a perdas consideráveis em proces
sos judiciais decorrentes de conflitos. Pode 
ser um processo por assédio sexual. Pode 
ser a família de um paciente que recla
ma indenização por sua morte. Qualquer 
suposta lesão ao direito do consumidor 
pode motivar um processo. E mesmo que 
a empresa saia vencedora, arcou com ho
norários dos seus advogados. 

"No Brasil, a quantidade desses 
processos vem crescendo", conta Ciro 
Dias Reis. "Poucas empresas, porém, 
já têm uma conduta elaborada a res
peito". Empresas que dispõem de um 
sistema de alerta certamente estão 
melhor equipadas para reagir. Quase 
sempre, contam com comitês de gestão 
de crise, compostos por representantes 
de várias áreas - comunicação, marke
ting, recursos humanos, jurídico - que 
periodicamente se reúnem e agendam 
pautas. Esse comportamento, que lem
bra uma equipe de bombeiros pronta 
para atender a um pedido de socorro, 
fornece um ingrediente fundamental 
no atual universo on-line: agilidade. 

"É inadmissível não dar respostas 
a questões que geram problemas. Não 
é apenas o público em geral que quer 
respostas, os investidores, os clientes, 
os parceiros de negócios, as autorida
des, todos exigem respostas rápidas", 
afirma Reis. 

"Obviamente, a imagem da insti
tuição não deve ser trabalhada apenas 
em momentos de crise", adverte Car
los Brickmann. "Esse comportamento 
deve ser contínuo e se fundamentar em 
ações capazes de gerar uma imagem 
consistente. Quando surge uma crise, 
já há uma blindagem para a imagem da 
instituição". 

Gisele Lorenzetti, da LVBA, cita 
exemplos de bom gerenciamento de cri
se: "A Petrobrás é uma empresa que lida 
bem com isso; também a Gol parece-me 
ter gerenciado bem a crise decorrente 
do acidente ocorrido tempos atrás com 
um de seus aviões". 

Organizações situadas no circuito 
de empresas de 'risco percebido' - em
presas aéreas, mineradoras, compa
nhias de óleo e gás, entre outras - têm 
também programas de gestão de crise 
bem elaborados, segundo o professor 

UM EXEMPLO DE RECUPERAÇÃO DA IMAGEM 

Pior universidade do País? 
Quando foi execrada 
publicamente como a última 
classificada nos sistemas 
de avaliação do Ministério 
da Educação, em 2008, a 
pernambucana Maurício de 
Nassau formou um comitê 
de crise. Cobrou, de saída, o 
reconhecimento, pelo próprio 
MEC, de que o ranking estava 
incorreto. 

0 reconhecimento foi 
feito, a imprensa divulgou, 
mas a imagem já estava 
comprometida. 

O comitê de crise abriu o jogo 
com alunos e professores, 
garantindo assim o apoio 
fundamental de seu público 
interno. Passou a monitorar 
sites de internet, com o 
objetivo de responder a todas 
as repercussões. 
Em seguida, montou 
uma "agenda positiva", 
composta por projetos e 
iniciativas que associavam 
a Maurício de Nassau ações 
de responsabilidade social, 
valorização da cultura e 
investimentos acadêmicos. 

Os efeitos positivos não 
demoraram a aparecer. 
"Além de eliminar repercussões 
com o monitoramento da web, 
recebemos em novembro um 
prêmio como instituição de 
ensino superior mais lembrada 
pelos pernambucanos", destaca 
Talita Vasquez, coordenadora 
da assessoria de imprensa 
do Grupo Ser Educacional 
(controlador da Maurício de 
Nassau). 

Para ela, o gestor de processos 
de crise deve trabalhar para 
recuperar a imagem da 

entidade, levando em conta 
a volatilidade dos meios de 
comunicação. Dá um exemplo 
recente: 
"Bastou o apagão, para o caso 
da Uniban perder espaço na 
mídia. Cabe às organizações 
manter a calma para não 
tomar medidas precipitadas. 
Ações judiciais contra os 
veículos de comunicação que 
divulgaram o caso podem 
jogar gasolina na fogueira, ao 
pautar novamente a imprensa 
e resgatar todo o histórico da 
crise", acrescenta Talita. 
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vezes, alvejar os chamados "ativos in
tangíveis", componentes relevantes na 
composição de um patrimônio. No caso 
de uma instituição de ensino, as instala
ções e os equipamentos contam menos 
que a imagem ou a credibilidade. "Em 
uma mineradora, o ativo tangível, que 
é a mina, é muito mais valioso. Já uma 
escola vive basicamente da imagem e 
da reputação", ensina Prestes. 

Para a Uniban, um instrumento 
para recuperar o desgaste sofrido 
pela marca seria investir em ações 
ligadas a responsabilidade social, de
fesa da liberdade e da diversidade. O 
conselho parte do consultor Carlos 
Monteiro, da CM, empresa especia
lizada em planejamento e gestão de 
ensino superior. Com essa estratégia, 
a Uniban poderia combater e apagar 
as sequelas de instituição autoritária, 
sem respeito pela liberdade individual. 
"Isso deve ser mostrado não apenas 
na comunicação", explica Monteiro, 

"mas por meio de ações . A Uniban 
precisa mostrar-se como um espaço 
de liberdade e respeito à diversida
de". Quando priorizou a classe C como 
seu público-alvo, a instituição soube 
empreender uma comunicação com
petente e bem elaborada. Agora, na 
visão do consultor Monteiro, é hora 
de reagir. 

Em tempo: a Uniban não quis partici
par desta reportagem. 
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Fonte: Negócios da comunicação, São Paulo, ano 5, n. 36, p. 32-36, 2009.




