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O que é crise?
São eventos que, potencialmente, provocam prejuízos significativos a uma
organização ou empresa e, logicamente, a seus empregados, produtos,
condições financeiras, serviços e à sua reputação.
PORÉM...
Acontecimentos negativos não representam por si só uma crise.
Mas a forma como eles serão administrados pode se transformar em crise.

Por que as instituições de educação
precisam saber atuar no momento da Crise?
Escolas, faculdades e demais instituições educacionais nunca estiveram
tão suscetíveis a crises, e o Coronavírus impacta todos os setores da economia
Quando você tem uma reputação bem construída ao longo do tempo, a
crise pode te atingir, mas vai ferir menos, quando bem administrada
A marca de uma empresa é seu bem intangível mais valioso

“Com a entrada do Coronavírus no Brasil, é importante que as instituições de ensino pensem num
plano de gestão de crise, porque logo isso vai chegar em alunos, professores e funcionários”,
Márcia Loch, diretora do Núcleo de Educação a Distância da Universidade Unigranrio,

em entrevista ao portal Desafios da Educação.

LEIA MAIS:
Escolas precisam ter
Gestão de Crise

O papel das instituições no contexto Covid-19
Assim como em outras partes do mundo, escolas e instituições de ensino superior estão
sendo impactadas – casos de estudantes, funcionários e professores começam a surgir
A suspensão (ou não) de aulas é assunto na imprensa. E, mais do que isso:
A educação online está gerando discussões e dúvidas: esta é uma alternativa para que os
estudantes não fiquem sem aula, mas traz impactos para toda a comunidade escolar,
indicando que ela não substitui os métodos e espaços escolares tradicionais.

INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO FOCO DA MÍDIA!
QUESTIONAMENTOS DA IMPRENSA

- Como as instituições de ensino estão orientando seus alunos e informando as famílias?
- Elas darão conta do processo pedagógico? Quais os recursos disponíveis?
- Estão realmente preparadas para integrar a tecnologia no processo ensino-aprendizagem?

LEIA MAIS:
A comunicação das
escolas diante do
Coronavírus

GESTÃO DE
CRISES
Plano de
Gerenciamento

Plano de Ação – Gerenciamento da Crise
Criação de Comitê de Crise (líder) - para agilizar a Comunicação, o grupo pode se comunicar via
whatsapp, atualizando informações e decisões durante a crise

Criação de Q&A – documento de perguntas e respostas que servirá de guia para os porta-vozes.
Deve contemplar os possíveis questionamentos da imprensa diante do assunto em questão
Definição de Key Messages – mensagens-chaves que irão guiar a organização na comunicação,
consolidando seu posicionamento como marca
Mapeamento de Meios de Comunicação – que serão interface com o público de interesse
Formatos de comunicação – produção de comunicados à imprensa – pode ser nota de esclarecimento,
posicionamento (reativo ou não), press release
Definição dos porta-vozes
Alinhamento interno com funcionários – qual o posicionamento da instituição?

Avaliação de recepção
Mensurar adesão do discurso institucional
Ter um plano B: intensificar discurso ou corrigir rotas durante a crise

Intensificar
Monitoramento
Redes Sociais
Imprensa

Algumas dicas
Paute-se pelas orientações oficiais:
O Ministério da Saúde criou um site e um app, disponível para Android e IOS. Em nível
federal, foi criado um Centro de Operações de Emergência, que reúne representantes das áreas
da saúde, assistência e educação - entre eles a Undime (União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação) que representa as redes municipais.
A SEB (Secretaria de Educação Básica) do MEC (Ministério da Educação) definiu um conjunto
de recomendações para as secretarias municipais de educação; também criou um grupo
interno para monitorar os impactos da disseminação do Covid-19 no sistema de ensino e definir
procedimentos se houver necessidade de suspender aulas, reposição etc.
Em São Paulo, o Governo do Estado criou o centro de contingência, cujo site contém
diversas informações sobre o Covid-19.
A Secretaria de Educação do Distrito Federal criou um hotsite sobre o coronavírus e pretende
realizar ações de prevenção em escolas. Outras redes, como a da Bahia, tomaram medidas na
mesma direção..
O Semesp (Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior) divulgou um comunicado
com sugestões para as instituições.
Fonte: JEDUCA

POSICIONAMENTO
EM FOCOS DE CRISE

Cases – posicionamento positivo em focos de crise

DICA:
Toda a crise pode
ser uma
oportunidade de
posicionar sua
marca, mas é
preciso avaliar se as
ações sustentam
uma comunicação
positiva com
resultados efetivos
para a comunidade

Mais do que resposta aos pais, escolas estão dando repostas
(e ideias) à comunidade. É notícia!

Cases – posicionamento positivo em focos de crise

Crise também estimula escolas a aprenderem mais sobre a
educação massiva online. É notícia!

DICAS PARA
ATENDER A
IMPRENSA

10 erros mais graves
Dar a primeira resposta de qualquer maneira
Agir com emoção

Não pedir desculpas
Terceirizar responsabilidades
Entrar na briga

Demorar para se posicionar
Ser arrogante
Ameaçar quem acusa com um processo
Ignorar a força das redes sociais
Não recorrer à ajuda profissional

Para se sair bem em entrevistas
Seja objetivo e mantenha o
foco na mensagem que
pretende passar

Evite a expressão
“nada a declarar”

Não existe off.
Nunca passe uma
informação que você não
quer que seja publicada.

Evite termos técnicos

Seja cordial

GESTÃO DE
CRISES
Pós-Crise

Pós-Crise
Uma vez superada a crise, é fundamental avaliar as consequências para a imagem e reputação da marca.
Essa avaliação pode incluir as seguintes ações:

Avaliar impactos e lições aprendidas
Mensurar repercussão nas mídias – análise quantitativa e qualitativa, considerando como a marca se posicionou
Identificar impactos internos (pesquisa de opinião, consulta aos públicos estratégicos)

Avaliar e revisar o plano de crise e sua eficácia no gerenciamento
Identificar reparos de imagem e oportunidades
Verificar possibilidade de ações efetivas
Intensificar instrução específica da equipe interna

Glossário
Sugestão de Pauta - Informe sucinto enviado aos veículos de comunicação a respeito de determinado assunto de interesse para o veículo e à sociedade.
Dead-line – na TV é o termo que indica o tempo para fechamento do telejornal. Por extensão, o horário máximo de que o jornalista dispõe para fechamento
de sua matéria.
Press Release – texto informativo, construído a partir de informações e dados oficiais, que tem por objetivo informar a imprensa e o grande público sobre
assuntos relativos à Companhia. Construído com linguagem jornalística, pode trazer depoimentos de porta-vozes da empresa.
Mailling-list de Jornalistas - Listagem atualizada com nome, editoria, telefone, e-mail de jornalistas.
Follow Up - Normalmente feito por telefone para aprofundar informações enviadas por e-mail ou confirmar presenças em coletivas, marcar encontros com
assessorado etc.
Entrevista Exclusiva – São oferecidas a um único veículo de comunicação. A iniciativa costuma valorizar a informação e conquistar espaços mais qualificados de
mídia espontânea.
Clipping - resumo das notícias (recortes) com matérias de interesse de uma empresa/instituição publicadas em jornais, revistas ou seleção de notícias áudio
(rádio) ou vídeo (TV).
Nota: texto curto geralmente utilizado para tornar público um posicionamento oficial ou esclarecimento sobre assuntos de interesse da Companhia. Deve ser
claro e objetivo. Tem foco na imprensa, mas pode ser utilizado para alcançar outros públicos de forma indireta.
Posicionamento: é a postura oficial da empresa frente a um fato que é – ou pode vir a ser – público. Não necessariamente precisa ser tornado público por
meio escrito, podendo ser comunicado em pronunciamento ou entrevista.
Off: abreviação de “off-the-record”. Refere-se a qualquer informação passada para a imprensa sem a identificação da fonte. Diz-se que uma entrevista ou
informação é off quando se deseja que o jornalista, ao escrever sua reportagem, não revele a origem da informação. Deve ser usado com extrema parcimônia,
em casos pontuais, após a avaliação dos riscos envolvidos. É importante ressaltar que o jornalista que promete o off não tem a obrigação de mantê-lo.
Q&A (Questions & Answers): conjunto de perguntas e respostas relativas a um tema específico. Deve ser usado na preparação de porta-vozes para entrevistas,
para antecipar perguntas e evitar improvisos.

Mais informações sobre gestão de crise e assessoria de imprensa para
instituições de ensino no Blog da Mira Comunicação.
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