
RELACIONAMENTO 
Por Cláudio Gonçalves 

A ESCOLA E AS REDES SOCIAIS 
Já participei de alguns eventos 

específicos sobre redes sociais e 
marketing. Após ouvir especia
listas na área, sempre saio des

ses eventos com a sensação de que nin
guém sabe direito como lidar com elas. 

Mas algumas lições eu aprendi, 
tanto nos eventos quanto no dia a dia 
dos meus clientes. 

A PRIMEIRA LIÇÃO: O EFEITO ME
GAFONE 
Na minha época de estudante, o mo
vimento dos insatisfeitos era clássico: 
de megafone em punho, líderes estu
dantis se insurgiam contra o sistema 
(sic!), contra o aumento de mensalida
des, contra a reitoria, etc, etc, etc. Hoje, 
o megafone foi aposentado. Entrou em 
cena a internet. As redes sociais. Ou 
seja, hoje seu jovem cliente tem um 
mega-mega-mega-fone, aberto para o 
mundo inteiro ouvir o que ele pensa. 

Isso mesmo, se você quer saber 
o que pensam de sua escola e da sua 
gestão, monitore as redes sociais. Isso 
equivale a uma pesquisa, ao mesmo 
tempo quantitativa (porque muita gen
te se manifesta nas redes) e qualitativa 
(porque ali está expresso o pensamen
to de cada um). Ou seja: ter um fun
cionário só para fazer isso, só para pas
sar o dia todo no Twitter e Facebooks 
da vida não é desperdício. Muito pelo 
contrário, porque, afinal, uma pesqui
sa nunca sai barato. 

O Twitter e o Facebook, por exem
plo, não são apenas canais de comuni
cação e divulgação. São termômetros. 
São vias de duas mãos. 

Grandes corporações não mantêm 
apenas um funcionário, mas departa
mentos inteiros destinados a monito
rar e a interagir nas redes sociais. E aí 
vem mais uma lição: 

INTERAGIR É PRECISO. MAS COM 
CUIDADO 
Existem sim alguns cases de sucesso na 
administração de crises via redes so
ciais. Conheço alguns. Um dos mais in
teligentes que soube é de uma indústria 
brasileira de cosméticos que tirou um 

perfume do mercado. Ao descobrir uma 
enorme comunidade de "órfãos" do per
fume descontinuado, a indústria resol
veu então convidar todos os membros 
da comunidade a conhecer a indústria e 
a palpitar sobre seus futuros lançamen
tos. Bingo. Os consumidores se senti
ram valorizados e participantes do lan
çamento do novo perfume que chegou 
para substituir o anterior. Sucesso. 

Agora, o mercado também está re
pleto de casos de insucesso. Jabás pa
gos a blogueiros ou gente entrando em 
redes para falar bem de algum pro
duto ou serviço nunca funciona bem. 
Nunca mesmo. Portanto, cuidado. 

Em resumo, por incrível que pa
reça existem empresas (e escolas) que 
ainda não entenderam isso. Já encon
trei caso de clientes que bloqueavam o 
acesso das pessoas do marketing às re
des sociais. Isso é o mais completo ab
surdo que já vi. Fui claro com o clien
te. O Departamento de marketing não 
apenas pode, como DEVE, entrar todos 
os dias em redes sociais. Deve navegar 
por todos os sites possíveis. Deve intera
gir (com pertinência) com as redes. Deve 
sentir no ar o que as pessoas estão pen
sando. E ainda não inventaram nada 
melhor que a Internet para se fazer isso. 
Se você proíbe seus funcionários de en
trar em redes sociais, você está colocan
do uma venda nos olhos de cada um. 

E mais um exemplo: recentemen
te, durante a Copa do Mundo, internau-
tas brasileiros espalharam a frase "CALA 
A BOCA GALVÃO" pelo Twitter, em re
ferência ao eterno locutor esportivo da 
Rede Globo. Em pouco tempo, estrangei
ros começaram a questionar o que seria 
essa frase. Algum brasileiro, criativo co
mo sempre, inventou a história de que 
Galvão era um pássaro brasileiro ameaça
do de extinção, e que uma ONG (Galvão 
Bird Foundation) iria doar dez centavos 
de dólar cada vez que alguém twitasse 
"CALA A BOCA GALVÃO". Como resul
tado, o "CALA A BOCA GALVÃO" lide
rou o "Trend Topics" mundial por uma 
semana e foi manchete nos principais 
jornais do planeta. Até a poderosa Rede 
Globo teve que se render à brincadeira, 
fazendo reportagens bem humoradas so
bre o fato. Isso demonstra a força do me
gafone das redes sociais, mesmo que seja 
para promover uma enorme brincadeira. 
Ou, pior, para destruir uma empresa. 

Monte estratégias com o seu pessoal 
de marketing, navegue você mesmo pe
las redes, ouça seu cliente. Isso é estraté
gico para o futuro da sua escola. G 
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