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Especialista em planejamento,
branding e comunicação

CRISTIANO

JUNQUEIRA

Educação como uma marca
Cristiano Junqueira mostrou como as escolas particulares podem se destacar no mercado
e construir uma imagem positiva para oferecer um serviço diferenciado para os clientes

importância de ter uma mar-
ca forte, os benefícios que

isso traz para as empresas e como
o branding pode ajudar nesse pro-
cesso foram os principais aspec-
tos abordados pelo especialista
em planejamento, branding e co-
municação, Cristiano Junqueira,
em sua palestra “Educação como
uma marca”.

Diretor de criação da agência
Saravah e pós-graduado em Mar-
keting, Cristiano Junqueira iniciou
sua exposição explicando o concei-
to de marca: “É a soma total das
percepções que uma pessoa tem
sobre uma empresa ou produto”,
disse, ressaltando que essa per-
cepção é construída através da re-
putação e da experiência que a
empresa oferece aos seus clientes.

“A reputação é estabelecida a
partir das informações que ouvi-
mos. Essa é uma avaliação indire-
ta. A experiência sim é uma rela-
ção direta e pode ser positiva ou
não. Além da fama positiva, é pre-
ciso oferecer experiências que com-
provem essa realidade. Uma boa
reputação pode ser descontruída
por uma experiência ruim”, alertou.

De forma objetiva, Junqueira ex-
plicou o papel do branding e como
ele pode ajudar a construir uma
marca. “Ele atua sobre construção
da percepção. Torna possível mol-
dar a ideia das pessoas, com o ob-
jetivo de trazer vantagens compe-
titivas para uma empresa. O tra-

balho do branding é garantir que
todos, ao se lembrarem da marca,
tenham em mente as mesmas refe-
rências.”

Cristiano Junqueira citou o case
das sandálias Havaianas –, que de
chinelo funcional, nos anos 1960,
passou para ícone da moda, a par-
tir de 1995 – para ressaltar que o
processo também pode ser utili-
zado para reconstruir imagens.
“Essa mudança é feita a partir da
valorização de algumas caracterís-
ticas específicas. Basta destacar
aquilo em que somos bons, cha-
mar atenção para o nosso diferen-
cial e proporcionar experiências
positivas. Dessa forma, consegui-
mos moldar a mente das pesso-
as”, explicou.

Durante a palestra, o especia-
lista comentou que para desenvol-
ver uma estratégia de marca bem-
sucedida, a empresa precisa se
reavaliar e, muitas vezes, fazer
uma readequação administrativa
para que os objetivos fiquem cla-
ros para todos os funcionários.
“Já estive em uma empresa onde
os diretores revelaram visões di-
ferentes para o futuro do negó-
cio. Então, cada um estava re-
mando para um lado. O ideal é
todos remando na mesma dire-
ção”, contou Junqueira. Ele pon-
tuou algumas vantagens do pro-
cesso de branding: define uma vi-
são de futuro; dissemina um po-
sicionamento; molda uma cultura
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estrutura. Cada famíl ia
tem seus critérios, mas o
processo de decisão, com
exceção de quando se
opta por uma escola em
que os pais já estudaram,
é baseado na reputação”,
afirmou.

Ao finalizar a palestra,
Junqueira citou os exemplos da Es-
cola da Ponte, em Portugal, e a
Steve Jobs School, na Holanda, e
provocou o público: “Qual a mar-
ca e o posicionamento da sua es-
cola? Existe oportunidade para ela
se diferenciar? O que sua escola
tem de especial? O que ela pode
entregar melhor do que os concor-
rentes? Qual a forma para ela se
posicionar de uma maneira diferen-
ciada?”, indagou.

Cristiano: “A escola
é uma marca e o branding
pode ser aplicado
em escolas”

organizacional; envolve e
reenergiza a equipe; e
guia decisões práticas em
todos os níveis.

Depois de pontuar as
vantagens do branding
para as empresas, o espe-
cialista fez uma ponte en-
tre o processo e as insti-
tuições de ensino, afirmando que
as escolas podem se apropriar da
metodologia para fortalecer o seu
posicionamento no mercado, e
deu algumas dicas. “A escola é
uma marca e o branding pode ser
aplicado em escolas, mas para isso
é necessário que elas identifiquem
o seu aspecto forte e elaborem es-
tratégias para trabalhar a partir
desse diferencial.”

Ao falar das escolas, Junqueira

exibiu o mapa da cidade do Rio de
Janeiro com diversos pontos ver-
melhos que representavam os co-
légios privados para mostrar o
grande número de instituições de
ensino no município e a necessida-
de de se destacar nesse cenário.
Ele lembrou também alguns aspec-
tos que norteiam os pais na hora
de escolher a escola.

“Eles consideram a localização,
a qualidade do ensino e a infra-

“A reputação é estabelecida
a partir das informações que ouvimos.

É uma avaliação indireta. A
experiência é uma relação direta

e pode ser positiva ou não”


