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que a demanda, exige uma nova postura em 
relação à comunicação. "Antes, as instituições 
trabalhavam com um marketing muito volta
do para o produto, para as 'vendas'. Hoje elas 
acordaram que precisam ouvir as pessoas", 
diz. Na opinião dele, as redes não devem ser 
apenas um canal para divulgação de eventos, 
cursos ou processos seletivos. "E preciso pri
meiro trabalhar o relacionamento, para só de
pois trabalhar com a captação", aponta. 

Na prática, o primeiro passo já está sendo 
dado. A presença das universidades e facul
dades começa a ser percebida e medida nas 
mídias sociais, e já exige um posicionamen
to claro da direção a respeito de como lidar 
com essas novas demandas. De acordo com 
uma pesquisa divulgada pela Cadsoft no final 
de 2011, cerca de um quarto das instituições 
de ensino superior pri
vadas brasileiras estava 
presente e com ativida
de regular em pelo me
nos uma rede social. 

É difícil imaginar, 
no entanto, o quanto 
de espaço ainda existe 
para ser explorado nes
sa área. "As instituições ainda utilizam muito 
pouco o potencial que as redes sociais ofe
recem de diálogo. Os canais oficiais existem 
muito mais para divulgar do que para dialo
gar", afirma o publicitário Andrei Scheiner, 
coordenador do curso de comunicação social 
do Centro Universitário Plínio Leite (Unipli). 
Por outro lado, lembra Scheiner, os alunos 
estão presentes o tempo todo no Twitter, no 
Facebook, ou em outras redes, em contato 
constante com amigos e "seguidores". 

Troca de conteúdo 
Para as instituições que chegam às redes 

ou mesmo para aquelas que estão presentes, 
mas não sabem como se estabelecer, uma 
regra é fundamental: ofereça conteúdo. De 
nada adianta estar presente no Twitter, por 
exemplo, reproduzindo respostas-padrão 
ou postando links de campanhas offline. Na 
opinião de Wagner Martins, sócio-diretor 
de planejamento da agência Espalhe e fi
gura conhecida nas redes, é preciso instigar 
a interação dos usuários com a marca. Ele 

aconselha criar um conteúdo relevante, 
seja em canais próprios da instituição na 
internet, no blog, na fan page do Facebook, 
no Twitter ou no YouTube lugares onde a 
conversa pode ser medida e estimulada. "É 
com essas ferramentas que os conteúdos se 
tornam mais interessantes e são potenciali
zados pela mídia espontânea", afirma Mar
tins. Uma dica é utilizar a produção cien
tífica ou artística de alunos e professores, 
apresentando o conteúdo que é gerado no 
ambiente da instituição. "O conteúdo tem de 
ser relevante, tem de gerar interesse. Estar 
nas redes sociais para falar qualquer coisa 
não gera retorno", observa Martins. 

Na Universidade Cruzeiro do Sul (Unic-
sul), por exemplo, a estratégia de relacio
namento está voltada para a divulgação de 

conteúdo produzido pela instituição, como 
vídeos de interesse geral no YouTube ou 
receitas produzidas pelos professores de 
gastronomia e publicadas no Tumblr. "A 
ideia é levar essa produção para a comuni
dade externa", diz a gerente de marketing 
Stephania Fincatti. Segundo ela, os vídeos 
abordam assuntos que vão desde esclare
cimento de dúvidas para a declaração do 
Imposto de Renda até dicas de maquiagem 
com um professor do curso de visagismo. 
Neste caso, a captação de alunos acaba sen
do um "efeito colateral" do relacionamento. 

Na opinião de Glauson Mendes, a ofer
ta de conteúdo relevante e inédito contribui 
para que a reação dos usuários (alunos ou 
não) seja positiva. Um exemplo prático é a 
abordagem em relação a reclamações. O ideal 
para a construção de uma imagem positiva da 
instituição nas redes sociais é ouvir com aten
ção e dar encaminhamento individualizado às 
questões apresentadas. "Se o aluno está falan
do que o serviço é ruim, é melhor averiguar, 
pois ele pode ter razão", afirma. Outra boa • 

Para Glauson 
Mendes, não é 
possível mais se 
voltar apenas 
à venda do 
produto, mas 
se dedicar a 
ouvir mais as 
pessoas 
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Andrei Scheiner 
acredita que o 
potencial das 
redes sociais 
ainda é pouco 
explorado pelas 
instituições de 

Wagner Martins 
indica usar 
o material 
produzido pelos 
próprios alunos 
e professores 
para gerar 
conteúdo nas 
redes sociais 

oportunidade é abordar as pessoas ainda em 
dúvida sobre a qualidade da instituição ou 
mesmo que curso escolher. Lançar uma per
gunta em um fórum de discussão pode ser a 
deixa para posicionar a marca, assim como 
iniciativas criativas, como, por exemplo, o 
aplicativo criado pela FMU no Facebook que 
ajuda o usuário a escolher a profissão. 

Para Martins, da Espalhe, a ideia é criar 
entusiastas para a marca da instituição, que 
por sua vez passam a reproduzir dentro das 
redes tal admiração. "O que acontece é uma 
democratização da comunicação, não se tra
ta de um anúncio falando bem da empresa e 
sim de pessoas que a admiram e falam bem 
dela", afirma. Por isso, diz o publicitário, situa
ções de crise surgem como um espaço para 
poder reforçar essa imagem, com um posi
cionamento transparente e esclarecendo o 
assunto de maneira aberta. 

Esforços com resultado 
A presença das instituições nas mídias so

ciais começa a ganhar em criatividade e ino
vação. Os perfis que fazem apenas o "arroz 
com feijão" (divulgar mensagens ou encami
nhar dúvidas para os setores competentes) 
começam a dar lugar a ações mais comple
xas. "Nosso trabalho com redes sociais já dei
xou de ser um teste", diz Marcus Aquenaton, 
gerente de marketing da FMU. 

Além do quiz das profissões, Aquenaton 
conta que a instituição tem desenvolvido ou
tras formas de atingir seu público, com novos 
aplicativos ou campanhas diretamente pensa
das para as redes sociais. "O mais interessante 
é a espontaneidade, não é uma relação comer
cial", afirma. Com isso, o feedback percebido 
nas publicações acaba sendo bastante valioso 
até mesmo para orientar decisões e mudanças 
na instituição. "Muitos comentários nas redes 
nos dão um norte de atuação. Tudo nas redes 
sociais pode ser medido", garante. 

Na Universidade Tiradentes (Unit), de Ser
gipe, um jogo desenvolvido para promover o 
vestibular de 2012 contribuiu para a aproxima
ção com os alunos do último ano do ensino mé
dio. O Exploradores do saber, jogo de realidade 
alternada, que utiliza como cenário o mundo 
online e offline, permite ao usuário acompa
nhar pelas redes todo o desenvolvimento das 

Rede investigada 
Uma ferramenta desenvolvida pela 
Cadsoft, chamada Planeta Y, monitora 
o que se fala a respeito das instituições 
de ensino nas redes sociais, além de 
comentários em notícias, blogs e em sites 
de defesa do consumidor. Uma pesquisa 
mapeou a reputação de 79 instituições 
de ensino superior privadas do Brasil 
em 2011, analisando citações positivas, 
neutras ou negativas dos usuários em 
relação a dez itens, como qualidade 
de ensino, infraestrutura e preço. Os 
resultados apontam que, das mais de 700 
mil citações, 3,4% foram positivas, 3% 
negativas e 45,4% neutras (as restantes 
foram descartadas por não terem 
relação direta com a instituição). Entre 
os itens campeões de citações negativas 
estão infraestrutura, ética e preço. 
Curiosamente, ética também foi um dos 
principais itens com citações positivas. 

tarefas e apostas. "Nossa equipe monitorou 
durante todo o tempo o engajamento dos 180 
jogadores, tanto para manter o diálogo e es
timular o interesse, como para solucionar os 
possíveis problemas", explica Marianna Mu-
niz, gerente de marketing da Unit. 

O acompanhamento contínuo do que é 
comentado sobre a instituição nas mídias 
sociais é foco do trabalho de marketing da 
Unit. Com isso, eles conseguem dar respos
tas rápidas a demandas que surgem esponta
neamente, favorecendo a confiança no rela
cionamento. Coincidência ou não, o número 
de inscritos no último processo seletivo foi 
recorde - sendo que mais de 2,5 mil acessos 
foram originados no Facebook. 
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Text Box
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 14, n. 161, p. 24-26, fev. 2012.




