
IDENTIDADE
REFORÇADA
Em busca de diferenciação e reconhecimento, gestores
apostam em estratégias para ressaltar a marca da escola

A
casinha colorida de chaminé inusitada, que espalha flores
no lugar de fumaça, muitas vezes nem precisa vir acompa-
nhada do nome que a qualifica para ser associada à Casa da
Tia Léa, uma das mais conhecidas creches-escolas de Fortaleza

(CE). A fácil identificação não é à toa, mas resultado de uma preocupação cres-
cente com a marca. Tem sido assim também em muitas outras instituições de
ensino, onde os gestores despertaram para a estreita ligação entre identida-
de visual, credibilidade e reconhecimento, especialmente nos dias atuais, de
competitividade acirrada, nos quais se multiplicam fusões e portas fechadas.

"Marca é patrimônio", diz Guilherme Sampaio, diretor-administrati-
vo da Casa da Tia Léa, resumindo a relevância do tema. Ele deixou ama-
dorismos de lado, recorreu aos serviços de uma agência de publicidade e
tratou de fazer o registro oficial do nome o mais rápido possível, para evi-
tar problemas futuros. Além disso, bancou uma reformulação do desenho
da marca anos atrás, quando a instituição, aberta em 1988, passou a ofe-
recer o ensino fundamental. "Usamos a marca em todo o nosso material",
diz Guilherme em relação à casinha colorida, escolhida por simbolizar se-
gurança e afetividade.

O interesse do diretor encontra eco em gestores que estão a quilômetros
de distância do Nordeste. E isso pode ser concluído se considerarmos, por
exemplo, que uma única agência de design e publicidade de Porto Alegre
(RS), a Bistrô, obteve um aumento de faturamento de 230% no ano passa-

do, apenas com os clientes ligados à área de educação.
"As instituições de ensino estão se modernizando e sabem que

o projeto pedagógico precisa ser comunicado de forma a trazer re-
sultados. Escola não vive sem alunos", observa Fernanda Aldabe,
diretora de atendimento e planejamento da empresa. Segundo
ela, o que mais chama atenção no novo comportamento das es-
colas é o interesse por um trabalho contínuo de publicidade e

design, ou seja, que vai muito além da campanha de matrícula.
No Colégio Israelita Brasileiro, de Porto Alegre (RS)', por exemplo, a

preocupação com a marca transparece em cada canto da escola, como nos
corredores, onde a sinalização da educação infantil criada pela Bistrô iden-
tificou as salas de aula com o desenho de frutinhas. O trabalho de comu-
nicação, orienta Fernanda, deve estar em todas as instâncias - no portal,
no discurso dos professores, nas agendas, nos folders e nas campanhas pu-
blicitárias.



A Bistrô desenvolveu também o li-
vro da marca, o brandbook, no qual há
uma unificação dos discursos e dos pro-
dutos da instituição, que existe desde
1922. "Quando um pai novo vai visitar
a escola, independente de quem aten-
dê-lo, a apresentação institucional deve
ser coerente e estar alinhada entre to-
dos. É complicado falar de venda e pro-
duto na educação, mas um colégio vi-
ve de alunos e deve ter em seu discurso
unificação e promoção de todas as prá-
ticas pedagógicas", destaca Fernanda

A importância de um trabalho
mais cuidadoso de comunicação tam-
bém foi percebida há tempos pelos ges-
tores da congregação salesiana, que
está no Brasil há 126 anos. Muito nu-
merosos, com mais de uma centena de
unidades espalhadas por quase todo
o território nacional, os colégios pas-
saram por uma mudança em 2002,
quando houve uma reformulação da
marca e a criação da Rede Salesiana
de Escolas. Embora permaneçam com
nomes diferentes, sempre em homena-
gem a santos, todos eles são identifi-
cados pelo "S" vermelho, em posição
ascendente, que representa um cami-
nho até cristo, desenhado sobre uma
auréola azul. Para facilitar a adequa-
ção ao novo momento, foi elaborado
um manual de identidade visual.

"Antigamente, cada escola tinha a
sua marca", recorda o coordenador-ge-
ral do Colégio Salesiano São José, de
Natal (RN), Mário Sérgio de Oliveira,
observando que a mudança realizada
trouxe ganhos em relação à identifica-
ção e ao reconhecimento da instituição,
algo que, na opinião dele, é ainda mais
fundamental em momentos de insta-
bilidade. "Não resta dúvida de que vi-
vemos um momento de crise educacio-
nal, mas o nosso público é fiel, pois não
abrimos mão daquilo que queremos pa-
ra os nossos alunos, ou seja, a forma-
ção do jovem para que se torne um bom
cristão e um cidadão honesto".

Igualmente religiosa e tradi-
cional, a Sociedade de Instrução e
Beneficiência, das irmãs franciscanas
de Bonlanden, da Alemanha, tam-
bém buscou a modernização e a uni-
ficação de suas unidades. Há quatro
anos, a Kriando Branding Design, de

São Paulo (SP), foi contratada para re-
formular a marca e o sistema de iden-
tidade de oito colégios administra-
dos pelo grupo, entre os quais, o Stella
Maris, da capital paulista. Assim co-
mo na congregação salesiana, antes
cada unidade era identificada de uma
forma diferente. "Unificamos e, com
isso, fortalecemos a marca da ordem
franciscana. Houve um retorno muito
bom", relata José Carlos Pereira, sócio-
diretor da Kriando Branding Design.
Agora, as escolas trazem o mesmo de-
senho: a silhueta de uma criança e de
São Francisco de Assis apontando pa-
ra uma estrela.

Na opinião de José Carlos, a crise
pode afetar mais particularmente as
instituições de ensino religiosas por
causa da dificuldade que muitos ges-
tores têm de pensar nos ganhos mo-
netários. "A sociedade ainda olha pa-
ra essas instituições com respeito, com
reconhecimento, por conta dos valores
que representam, mas sem lucro, não
se produz resultados financeiros. E is-
so pode levar à perda da qualidade do
ensino. Com isso, há escolas fechando
ou sendo absorvidas".

Quem sabe exatamento do que fala o
José Carlos é Wandy Cavalheiro, presiden-
te-executiva da Per Creare Branding, escri-
tório de gestão de marcas especializado em
educação, também de São Paulo (SP). Há
pouco tempo, a empresa, que já realizou
trabalhos para várias faculdades e uni-
versidades, como a Anhembi Morumbi,
foi procurada por um colégio paulista
muito respeitado, que tem 70 anos de
fundação, mas está perdendo alunos.
"Há uma linha tênue separando o tradi-
cional do envelhecido, do ultrapassado.
É preciso trabalhar isso para não haver
confusão", explica.

DESAFIOS PARA AS NOVAS ESCOLAS
Se quem tem décadas de estrada preci-
sa de atenção redobrada com a gestão
da marca, quem está dando os primei-
ros passos também não pode negligen-
ciar a questão. Assim como Guilherme
Sampaio, da Casa da Tia Léa, Wandy
alerta para a necessidade de registro
imediato do nome, pois a duplicação
pode trazer dor de cabeça. Que o diga
o colégio São Paulo, na Mooca, homô-

Casa da Tia Léa, de Fortaleza (CE): marca é uma
das mais conhecidas da cidade no segmento

nimo da escola que tirou o último lugar
no ranking das particulares da capital
paulista no mais recente Enem (Exame
Nacional do Ensino Médio).

A falta de registro, é bom ressal-
tar, é apenas uma das dificuldades em
relação à marca para quem está co-
meçando. Com uma experiência de
12 anos em uma renomada institui-
ção de Fortaleza, a pedagoga Andréa
Sá Rodrigues decidiu fundar a esco-
la-creche Kharis, aberta em um bair-
ro onde havia demanda comprovada
por pesquisa, Mas nem a experiência,
nem a ótima localização e o ambien-
te espaçoso, com amplo jardim, signi-
ficaram até agora um fácil reconheci-
mento. A instituição vai completar seu
primeiro ano de funcionamento com
um número ainda reduzido de alunos.
"Educação não é como loja, que vo-
cê abre hoje e amanhã já tem cliente
na porta. Sem dúvida, é muito difícil
construir uma identidade", desabafa.
• Como investiu muito em infraes-

trutura, Andréa acabou com recursos
limitados para buscar as mídias tradi-
cionais, como rádio, jornal e televisão.
Por conta disso, a maioria dos que vão vi-
sitar a Kharis - palavra grega que signi-
fica amor e bondade - são pessoas que
localizaram a escola pelo site e pelos
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MARCAS

pelos anúncios nas listas telefônicas.
"Até agora, a maioria das pessoas que
nos visitou chegou por meio da inter-
net e pelo boca a boca dos atuais alu-
nos. Com uma divulgação maciça da
marca, acredito que o retorno poderia
ser outro", avalia.

Provavelmente seria, pois, conside-
rando o que dizem os especialistas, o
mais importante Andréa já fez, ou seja,
está com a casa arrumada internamen-
te. Sem isso, o reforço de gestão da mar-
ca é insuficiente para trazer bons resul-
tados. "Na marca, 99% não é o desenho,
mas as atitudes do dia a dia. A marca só
funciona quando todo o resto funciona.
É preciso resolver problemas internos,
senão a pessoa vai se sentir enganada",
afirma a pedagoga Andréa. Guilherme
emenda: "Não adianta fazer uma ma-
quiagem, ou seja, mudar a marca sem
mudar a instituição".

EMPRESAS FAMILIARES E A MARCA
Com um nome sedimentado em
Natal, onde há uma década obtém
os melhores resultados de aprova-
ção no vestibular da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, o
CHI (Centro de Educação Integrada)
está, há mais de um ano, sob inter-
venção judicial. Divergências entre
as sócias determinaram uma mu-
dança temporária na administração,
que está nas mãos do juiz Josoniel
Fonseca, enquanto o caso aguarda
decisão da Justiça. Esta situação po-

deria ter prejudicado a instituição,
mas o colégio, fundado em 1972 e
hoje com 3 mil alunos, segue com
o desempenho dos anos anteriores.
"No começo, havia medo por par-
te de pais e professores de que fôs-
semos fechar. Mas temos uma mar-
ca muito forte e sempre fizemos um
trabalho grande para oferecer um
ensino de qualidade, investindo na
qualificação do corpo docente", in-
forma Josoniel Fonseca, nomeado
pela justiça como administrador da
instituição.

Ele acrescenta que a escola conver-
sou com pais e professores e tudo se nor-
malizou. "O que tem que prevalecer é a
missão educacional. E nós estamos con-
seguindo isso. Ficamos, novamente, com
o melhor resultado entre as particulares
de Natal no Enem mais recente", conta
Josoniel, reconhecendo a importância
do trabalho de gestão da marca.

Com o dobro de vida do CEI, o
colégio 7 de Setembro, de Fortaleza,
também é uma empresa familiar.
Tudo começou em 1935, quando um
estudante de direito começou a lecio-
nar para dois alunos. Agora, os filhos e
netos do fundador tocam a escola, que
possui oito mil alunos, e a faculdade,
que contabiliza 3,5 mil estudantes. Lá,
há um grande cuidado com a marca,
mas ninguém quer ouvir em mudar
o desenho: uma tocha com os louros
da vitória e um livro aberto. "Ela foi
criada pelo meu pai. É uma das pou-

cas coisas intocáveis aqui. É uma mar-
ca que tem grande identidade por con-
ta de todas as ações que realizamos na
escola", diz Ednilo Gomes de Soárez,
diretor da escola.

Para ele, cuidar da marca não se re-
sume a mudar o desenho. É preciso es-
tar atento ao dia a dia em sala de au-
la e buscar diferenciais. Ele cita, por
exemplo, que no 7 de Setembro a dire-
ção está sempre disponível para ouvir
os pais, como é comum nas pequenas
escolas de bairro. "Nem é preciso mar-
car hora", assegura. E para novos ges-
tores ou profissionais que, como ele,
têm décadas de experiência, ele dá a
receita: "Para ter credibilidade, a mar-
ca precisar estar baseada na verdade",
afirma. Os especialistas assinam em-
baixo. G
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