
Texto preliminar
A presença do IFBA nas mídias sociais

Diversidade de mídias e de públicos
As mídias sociais constituem canais estratégicos de relacionamento do Instituto

com os seus públicos de interesse e com a sociedade, e têm recebido a

adesão crescente e intensa principalmente dos estudantes, públicos prioritários

no processo de comunicação das instituições educacionais.

Elas têm como característica básica a diversidade, de tal modo que, coexistem,

na prática, vários tipos de mídias sociais, e cada uma delas tem um sistema

particular de produção e de veiculação, e é acessada por públicos distintos.

Isso significa que a inserção de conteúdo ou de recursos audiovisuais (fotos,

ilustrações, áudios ou vídeos) nestas mídias deve ser planejada para atender

às peculiaridades das diversas mídias sociais.

A gestão da comunicação nas mídias sociais exige, portanto, planejamento

adequado e conhecimento mais do que trivial desta dinâmica de interação,

tendo em vista, sobretudo, o impacto destes espaços virtuais na formação da

imagem e da reputação do Instituto.

Potencialidades e riscos
É preciso considerar que a presença de uma instituição nas mídias sociais

acarreta, potencialmente, oportunidades e riscos, na medida em que as

informações possam ser acessadas de forma abrangente e instantaneamente,

por todos os públicos.

As mídias sociais obedecem a protocolos e etiquetas que devem ser

obedecidos e os seus usuários, particularmente aqueles que integram grupos



ou movimentos organizados, exercem vigilância permanente, notadamente

quando contemplam os posts que se reportam às instituições públicas.

É fundamental, portanto, que as informações e dados inseridos nas mídias

sociais oficiais do IFBA tenham como atributos básicos a precisão e a

veracidade e que estejam sintonizados com os valores e os objetivos

institucionais.

Gestão descentralizada, diretrizes comuns
As mídias sociais oficiais do IFBA, tendo em vista a sua estrutura multicampi,

devem merecer uma gestão descentralizada, devendo permanecer sob a

responsabilidade da DGCOM, quando se reportam ao Instituto como um todo,

e das Comissões de Comunicação, quando estão associadas aos diversos

campi do Instituto. Elas devem, no entanto, obedecer às diretrizes comuns

estabelecidas na Política de Comunicação, de forma a manter um padrão

básico em termos de linha editorial e de identidade visual, o que contribui para

potencializar a sua eficácia como canais de relacionamento do Instituto.

A aplicação da marca institucional nas mídias sociais oficiais do IFBA deve

obedecer às normas que integram o Manual de Aplicação da Marca, o que

garante a sua integridade.

É importante que a criação de mídias sociais oficiais pelo IFBA não ocorra de

forma desordenada para não comprometer a comunicação institucional e, por

isso, devem estar estabelecidas explicitamente normas que definem quais

áreas ou setores estão autorizados a criá-las e mantê-las.

A fragmentação da comunicação pela existência de um número abusivo de

mídias sociais não fragiliza apenas a comunicação do IFBA, mas dificulta o

acesso dos públicos estratégicos e dos cidadãos à divulgação de suas

atividades. É sabido que os públicos não acessam todas as mídias sociais de

uma instituição e, por este motivo, se as informações relevantes se dispersam

sem controle por várias mídias, podem passar desapercebidas.

De maneira geral, a criação de uma mídia social oficial deve ser comunicada

previamente à estrutura profissionalizada de comunicação do IFBA (DGCOM

ou Comissões de Comunicação dos campi) para permitir que se tenha um

Cadastro atualizado das mídias sociais do Instituto, fundamental para que se

exerça o controle sobre estes canais de relacionamento. Cada mídia social



oficial incluída neste cadastro deve conter algumas informações básicas, como

os públicos aos quais se destinam, sua linha editorial, setor, área ou

profissional responsável pela sua gestão e periodicidade de atualização das

informações.

Os gestores das mídias sociais oficiais devem ter presente que estes espaços

virtuais não se limitam apenas à divulgação unilateral de informações sobre o

Instituto, mas devem estimular e favorecer a interação com os usuários. Para

tanto, é indispensável que as manifestações dos públicos nestas mídias, em

especial os comentários que envolvem críticas, sugestões e pedidos de

esclarecimentos, sejam analisados e mereçam, sempre que possível, atenção

dos gestores. A agilidade de resposta é condição essencial para a credibilidade

das mídias sociais, especialmente no caso de instituições, como o IFBA, que

têm como compromisso o atendimento às demandas e expectativas de seus

públicos e da sociedade.

O IFBA deve promover campanha de esclarecimento aos seus públicos

internos para evitar que as mídias sociais sejam utilizadas para o

encaminhamento de questões que dizem respeito a grupos específicos

(estudantes, docentes, servidores etc), visto que, em princípio, elas se dirigem

a todos os públicos. A não observância desta diretriz pode favorecer

interpretações equivocadas ou leituras imprecisas por parte dos usuários, o

que ocorre quando elas são deslocadas dos contextos em que foram

veiculadas.

A gestão competente das mídias sociais, dada a complexidade que caracteriza

a dinâmica destes espaços virtuais, requer capacitação permanente dos

profissionais e, neste sentido, é fundamental que o IFBA mantenha um

programa de treinamento voltado para este fim e possa contar com uma equipe

capacitada para desenvolver este trabalho. Além disso, é estratégico, dispor de

recursos tecnológicos para produção de material audiovisual (áudios e vídeos,

fotos e ilustrações) para qualificar a presença do Instituto nas mídias sociais.

Recomenda-se que esteja previsto no plano de implementação da Política de

Comunicação do IFBA a elaboração de um Guia de boas práticas nas mídias
sociais, com informações úteis para os gestores e para os públicos internos

em geral. Caso não seja possível dispor desta publicação a curto prazo,



sugere-se que a DGCOM indique documentos já elaborados por outras

instituições públicas para consulta dos interessados.

Atenção às mídias sociais não oficiais
O IFBA deve realizar, logo após a aprovação do documento da Política, esforço

para identificar a existência de mídias sociais não oficiais que utilizam, sem a

devida autorização, a sua marca institucional, buscando evitar que elas

mantenham esta condição.

Mídias sociais não oficiais, mas que se apresentam como tal, confundem os

usuários, não estão comprometidas, obrigatoriamente, com a qualidade e a

veracidade das informações que veiculam a respeito do Instituto e não

obedecem, necessariamente, aos valores e aos objetivos institucionais.

Recomenda-se que a DGCOM e as Comissões de Comunicação dos campi, ao

identificarem estas mídias, estabeleçam contato com os responsáveis por elas,

buscando explicitar a necessidade de exclusão da marca institucional. Deve

ficar claro que os grupos ou pessoas individualmente, que têm vínculo com o

Instituto, podem manter naturalmente seus perfis nas mídias sociais e que o

Instituto defende a liberdade de expressão e respeita a diversidade de ideias e

opiniões. O IFBA busca apenas deixar claro, para os seus usuários, que a

marca institucional só pode ser utilizada nas mídias sociais oficiais, com

autorização do Instituto.

A existência do Cadastro das mídias sociais oficiais do IFBA, já mencionado

anteriormente, é instrumento fundamental para que os usuários identifiquem as

mídias que legitimamente representem o Instituto e, por isso, é recomendável

que tenham acesso a esta informação.

A avaliação das mídias sociais
Dada a importância estratégica das mídias sociais na comunicação

institucional, o IFBA deve realizar esforço no sentido de monitorar

permanentemente a sua presença e a sua imagem nestes canais de

relacionamento, tanto nos que estão sob a sua gestão, como naqueles de

responsabilidade de terceiros. As mídias sociais têm a capacidade de impactar,

positiva ou negativamente, a imagem e a reputação das instituições pela

veiculação de informações a respeito de suas atividades e, portanto, requerem



atenção especial dos comunicadores do IFBA. É fundamental que as

demandas dos usuários recebam respostas imediatas visando esclarecer os

usuários, quando informações não verdadeiras ou imprecisas sobre o Instituto

sejam veiculadas por estas mídias.


