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GruPo Positivo

Fundado em 1972 na cidade de Curitiba (PR), o Grupo 
Positivo é a maior corporação do segmento de Educação e 
Tecnologia no Brasil. Conta com 4,5 mil colaboradores e 
atua no Brasil e Estados Unidos, além de países da Ásia, 
América do Sul, África, Europa e Oriente Médio. Reúne 
empresas que são líderes nacionais nos três segmentos em 
que atuam: educacional, gráfico-editorial e informática.

a cOnsOlidaçãO de 
uma marca naciOnal

É 
motivando os colaboradores, oferecendo opor-
tunidades para promover a gestão das mel-
horias necessárias e reconhecendo por meio 
de premiações ou divulgações públicas que a 

empresa espera cultivar um excelente ambiente de 
trabalho para todos.

Na área educacional atende em sala de aula 
quase 10 milhões de alunos desde a Educação 
Infantil ao Ensino Superior. Conta com escolas 
próprias e um centro universitário, além de uma 
rede de escolas públicas e privadas que utilizam 
seus sistemas de ensino criados a partir de uma 
metodologia própria criada pelos professores fun-
dadores do Grupo Positivo. Possui cinco portais 
educacionais de Internet adotados por instituições 
públicas e particulares da Educação Infantil ao 
Ensino Superior. Possui a Editora Positivo, que 
tem no portifólio o Dicionário Aurélio, conta com 
Gráfica Posigraf, a maior da América Latina, e vem 
se consolidando na área tecnológica com a Positivo 
Informática, que produz computadores, softwares e 
soluções educacionais para o mercado corporativo e 
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A CONSOLIDAçãO DE UmA mArCA NACIONAL

de varejo nacional e internacional. O Grupo Positivo 
na Internet: www.positivo.com.br.

Na área educacional, o Grupo Positivo atua no 
segmento público e privado, com suas unidades 
próprias de Educação Básica e de Ensino Superior 
em Curitiba, com seus sistemas de ensino e portais 
de conteúdo educacional. 

Em Curitiba estão as Escolas Positivo, rede 
própria de escolas de ensino básico, onde nasceu e 
se desenvolveu o modelo de ensino 
levado a todo o país e Exterior, as 
escolas de idiomas (o CLP - Centro 
de Línguas Positivo) e outras duas 
sedes do curso pré-vestibular (o 
Curso Positivo), além do UnicenP 
- Centro Universitário Positivo. 
A instituição oferece, em um dos 
mais modernos campi do Brasil 
dezenas de cursos de Graduação e 
Pós-Graduação, centenas de cursos de Extensão e 
programas de atendimento à comunidade. Ali tam-
bém está o Teatro UnicenP (com capacidade para 
714 pessoas) expressão da política de investimento 
cultural onde são promovidas diversas atividades 
culturais tanto para o público interno como para 
a comunidade.

Por meio de seus dois sistemas de ensino (o SPE 
- Sistema Positivo de Ensino e o SABE - Sistema 
Aprende Brasil de Ensino), o Grupo Positivo lidera 
o mercado nacional. Hoje, conta com Escolas Con-
veniadas ao SPE tanto no Brasil, como no Japão e 
nos Estados Unidos - uma das Escolas Conveniadas 
fica dentro da sede da ONU, em Nova York, além 
de escolas públicas que adotam o SABE. O Grupo 
Positivo também atende alunos de escolas públi-
cas e particulares de todo o Brasil (de Educação 
Infantil ao Ensino Superior) fornecendo conteúdo 
pedagógico via seus quatro portais educacionais, o 
Portal Aprende Brasil, o Portal Educacional, o Portal 
Universitário e o Portal Positivo.

Na área gráfico-editorial, o Grupo Positivo atua 
com duas empresas. Especializada em obras edi-
toriais relacionadas à educação, a Editora Positivo 
edita, publica e comercializa livros didáticos, para-
didáticos e de interesse geral, periódicos e obras de 
referência (entre as quais se destaca o Dicionário 
Aurélio, referência e “patrimônio” da Língua Por-
tuguesa), além dos sistemas de ensino.

A Gráfica Posigraf, fundada em 1972 para 
imprimir o material didático das Escolas Positivo, 
é reconhecida pelo mercado por seu comprometi-

mento socioambiental e sua proposta de serviços 
com qualidade, tecnologia e bom atendimento. Foi 
a primeira gráfica brasileira a conquistar a certifi-
cação ISO 14001 e hoje conta também com a ISO 
9001. Desde 1997 lidera o ranking nacional do setor 
no segmento “livros, revistas, impressos comerciais 
e promocionais”, segundo a Associação Brasileira 
da Indústria Gráfica (Abigraf), além de ser consid-
erada a maior no setor de impressos promocionais 

da América Latina.
O Grupo Positivo também conso-

lidou sua posição na área tecnológica 
com a Positivo Informática, empresa 
fundada em 1989, que produz com-
putadores, softwares e soluções edu-
cacionais para o mercado nacional 
e internacional. A empresa atua nos 
segmentos de varejo, área pública e 
mercado corporativo.

Em quase duas décadas de atuação nesta área, 
o grupo paranaense conseguiu se transformar no 
maior produtor de tecnologia educacional do país, 
iniciando um ciclo de exportação sem precedente 
no Brasil. Pioneiro, desenvolveu quatro portais 
educacionais de Internet associando sua experiên-
cia pedagógica à evolução tecnológica em prol da 
comunidade educadora brasileira, em um projeto 
também sem paralelo no país. Alcançou, com 
a Positivo Informática, a liderança na venda de 
computadores no país e, hoje, é o maior fabricante 
nacional de computadores. È também um dos 
principais fornecedores de produtos e serviços de 
informática para o poder público graças ao rigor, 
competência tecnológica e credibilidade instituci-
onal que tem no mercado nacional. 

mISSãO

Trabalhar para a formação de um ser humano 
melhor, capaz de construir um mundo melhor. 
Atingir este ideal pela educação integral e inovação 
tecnológica, tendo como base de ação os princípios 
do saber, da ética, do trabalho e do progresso.

vISãO

Atuar como referência empresarial nos merca-
dos brasileiro e mundial nas áreas de educação, de 
informática e gráfico-editorial, e ter, como fruto da 
livre iniciativa, o reconhecimento do mercado e a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas.

O grupo 
Positivo foi 
criado em 
1972, na 
cidade de 
Curitiba
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vALOrES – O pENSAmENTO pOSITIvO

Grupo Positivo acredita em quatro princípios 
como valores que governam a instituição: o saber, 
a ética, o trabalho e o progresso. 

Saber é a consciência que o homem tem do uni-
verso e das teorias criadas para explicar a natureza, 
a vida e os seus mistérios. O homem cria o saber, 
e este o transforma, propondo-lhe novos desafios. 
O saber é a luz que permite, ao homem, escolher 
seu caminho.

Ética é a arte de bem proceder, caminho único 
para se alcançar o bem supremo: a felicidade. Para 
tanto, não deve o homem apenas deixar de fazer o 
mal, mas fazer o bem sempre que possível, como 
forma de evitar algum mal que resulte de não haver 
praticado o bem.

Trabalho é a aplicação da forças e faculdades 
humanas (razão, sentimento e vontade), para al-
cançar determinado fim. O verdadeiro trabalho não 
se faz só com as mãos, 
mas também com 
a razão e o coração; 
enquanto trabalha, o 
homem transforma a 
natureza, a sociedade 
e, principalmente, a si 
mesmo.

Progresso é movi-
mento, marcha para frente, avanço, evolução, 
melhoria, civilização e desenvolvimento, do qual 
resulta a acumulação de bens materiais e cresci-
mento intelectual e moral capazes de transformar 
a vida e de conferir-lhe maior significado.

Em resumo, a essência do Pensamento Positivo 
baseia-se na construção do saber, na consciência éti-
ca, na força do trabalho e no progresso humano.

O prOBLEmA

No início de 2003, a marca Positivo estava 
presente em quase todos os produtos e serviços do 
Grupo, que eram muitos e destinados a públicos 
diferentes. Cada público percebia a marca de uma 
forma, nenhuma de acordo com a nova realidade 
dos negócios do Positivo. 

O conceito de excelência em educação já era 
reconhecido pelo mercado, do livro didático à tecno-
logia educacional, do dicionário ao computador, do 
software ao ensino superior, porém, a percepção da 
marca era limitada à sala de aula. Estava no Brasil 

inteiro e ainda era percebida como uma marca 
regional em alguns segmentos importantes de sua 
atuação. A marca estava em muitas empresas e 
precisava ser percebida como única. Faltava sin-
ergia. O posicionamento não era claro. Os valores 
e atributos estavam dispersos.

Ninguém entendia, de fato, qual a extensão 
dos negócios do Grupo Positivo. A compreensão e 
percepção da marca estavam aquém da realidade 
de conquistas e crescimento da corporação. Os 
negócios cresciam, mas a marca não.

O DIAGNóSTICO 

O Grupo Positivo tinha muitas marcas e não 
tinha nenhuma. O Grupo tinha crescido mais do 
que a marca. Ninguém podia associar que o Posi-
tivo era capaz de levar um pai a matricular seu 
filho na escola e, ao mesmo tempo, comprar um 
computador nas Casas Bahia. 

Estendida como foi, aplicada em todos os 
empreendimentos e lança-
mentos do Grupo Positivo, 
a marca Positivo não era 
entendida como sendo a de 
uma mesma companhia, 
ou seja, do Grupo Positivo. 
Faltava a marca-mãe. A 
marca única, capaz de 

reunir os valores do Grupo Positivo, os atributos 
e as representações para fortalecê-lo no cenário 
nacional. 

O relacionamento com a Imprensa era reativo 
e tímido. As políticas de responsabilidade social e 
patrocínios estavam pulverizadas e careciam de um 
norte claro, para maior eficácia e reconhecimento 
da opinião pública. Tudo isso ao mesmo tempo 
em que um extenso calendário de lançamento de 
produtos estava em curso, tornando a marca ainda 
mais difusa. 

Essa percepção tinha de ser corrigida com um 
plano de gestão de branding que entendesse todas 
as extensões e fizesse da marca um ativo poderoso 
para o crescimento dos negócios. A marca Positivo 
tinha de assumir o Grupo Positivo, e vice-versa. 

O pLANO 

O novo processo de gestão da marca começou 
pelo público interno, a partir da definição do prob-
lema e do diagnóstico traçado. O processo englobou, 

GruPo Positivo
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inclusive, a reformulação da missão, da visão e dos 
valores institucionais do Grupo Positivo, de acordo 
com o plano traçado para a sedimentação da marca 
em todo o Brasil. 

A marca teve sua nova essência esclarecida e 
reagrupada em todas as suas extensões. O processo 
incluiu uma reengenharia de marcas para gerar sin-
ergia e nutrir a marca-mãe dentro de uma estratégia 
unificada de projeção nacional, com a redução do 
portfolio de marcas para facilitar a compreensão 
dos colaboradores, fornecedores, parceiros, clientes 
e do público em geral. 

Foi criado um novo Manual de Identidade Cor-
porativa, bem como um novo Manual de Comu-
nicação, com a oficialização de políticas, discursos 
e porta-vozes institucionais. 

Um novo padrão de relacionamento com a imp-
rensa foi planejado e estabelecido, além de uma nova 
política de responsabilidade social e patrocínios para 
o Grupo Positivo. Todos os lançamentos passariam 
a ser feitos de acordo com as orientações estratégi-
cas para a consolidação de uma marca nacional, 
alimentada por todas as suas extensões. 

Por fim, o grupo de mais de 50 profissionais de 
Marketing foi reorganizado, para pôr em ação o 
plano que revelaria e afirmaria uma nova marca 
no Brasil.

A ExECUçãO 

O plano de branding foi discutido e aprovado 
pelo board de sócios do Grupo Positivo. A afirmação 
da marca nacional saía do papel e ganhava vida 
dentro do Grupo. 

As lideranças internas foram chamadas para 
entender e implantar a idéia dentro de cada uma 
das empresas do Grupo. O Marketing redefiniu 
estratégias e responsabilidades dentro de seu próprio 
Departamento. A comunicação interna foi intei-
ramente reformulada para dar voz ao plano, com 
ferramentas mais dinâmicas para o alinhamento das 
empresas em torno de uma mesma marca. 

O relacionamento com a imprensa foi colocado 
dentro do plano de exposição da marca. As novas 
campanhas institucionais do Grupo Positivo pas-
saram a integrar empresas e valores sob a marca 
Positivo, da mesma forma que o novo material 
corporativo. Uma nova agência de propaganda, 
nacional e internacional, a JWT, foi escolhida em 
concorrência para atender às necessidades de uma 
marca que ultrapassava os limites regionais na 

atuação e o novo posicionamento. 

OS rESULTADOS 

Os anos de 2003 e 2004 estão entre os mais 
prósperos do Grupo Positivo, períodos de sedimen-
tação da marca no cenário nacional. No final de 
2004, o Grupo Positivo já era líder em todas as suas 
áreas de atuação: Educacional, Gráfico-Editorial e 
de Informática. Atua no Brasil e nos Estados Uni-
dos, além de países da Ásia, América do Sul, África, 
Europa e Oriente Médio. 

Na área educacional atende em sala de aula 
quase 10 milhões de alunos que utilizam seus 
produtos e serviços educacionais, possui 2.400 Es-
colas Conveniadas ao SPE – Sistema Positivo de 
Ensino, 535 mil alunos e 
70 mil professores. Reunia 
em 2004 mais de 1 milhão 
de alunos, pais e profes-
sores em seus portais de 
Internet, com page views 
diários, que aumentaram 
49% de 2003 para 2004. 

O sistema de ensino 
criado pelo Grupo Posi-
tivo e aplicado em todo o 
Brasil aumentou o núme-
ro de alunos nas escolas 
privadas. No ensino pú-
blico, o Positivo atende 
milhões de alunos com 
livros, portal educacional na Internet e a mesma 
qualidade do ensino privado. 

A Editora Positivo edita o Dicionário Aurélio e 
uma série de obras, sempre com foco na educação. 
Tem periódicos desenvolvidos para professores, 
livros e coleções que projetam a marca para muito 
além da sala de aula. A percepção regional da 
marca ficou para trás. Os limites da sala de aula 
foram ampliados.

O Marketing teve sua verba e a equipe aumen-
tadas. O faturamento e o número de funcionários 
cresceram. Atualmente são mais de 4,5 mil colabo-
radores. A Positivo Informática é a maior produtora 
de computadores e tecnologia educacional do país. 
O Grupo Positivo é uma marca nacional consoli-
dada, porque resgatou sua identidade, modernizou 
seu tom de voz e investiu na valorização de sua 
imagem. 

Em dois anos, uma marca nacional, mais 
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A partir de 
2003 foi 

adotado um 
processo de 

gestão da 
marca, que 

deu identidade 
nacional ao 

grupo
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forte e consolidada, era do tamanho dos negó-
cios do Grupo. Uma marca sedimentada, que 
se alimenta das conquistas do Grupo e abre o 

mercado para novas conquistas. Um processo 
que reafirma a direção correta da estratégia de 
marketing. 

GruPo Positivo


