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A partir de agora, a Unimed Seguros passa a se chamar Seguros Unimed. Em uma 
reestruturação no seu logo, slogan e nome, o reposicionamento da marca teve um custo de 
R$ 2 milhões e visa criar uma personalidade própria para não mais ser confundida com o 
Sistema Unimed, grupo ao qual pertence. “Pedimos para a Troiano Consultoria avaliar a 
percepção que os clientes, corretores e cooperados tinham da seguradora e confirmou-se a 
necessidade da companhia ter mais personalidade na área de seguros, sua especialidade”, 
explicou Dalmo Claro de Oliveira, presidente da Seguros Unimed. 
 
A nova identidade visual, desenvolvida pela Tátil Design, mantém o logotipo, o pinheiro 
(símbolo da Unimed), a tipologia e os eixos. Porém, a cor deixa de ser verde e passa a ser 
azul, que, segundo Oliveira, é a cor que simboliza tranqüilidade, calma e confiança. Já a 
inversão do nome foi feita para dar mais ênfase ao negócio, que é seguros de vida, 
previdência e saúde. 
 
Para divulgar o novo posicionamento, a Lew’Lara/TBWA criou o slogan “Cuidado inspirado em 
você” que está presente nos anúncios de revistas (Veja, Época, IstoÉ e Exame) e nos filmes 
exibidos nos canais de TV paga e nas TVs dos aeroportos de Cumbica (SP), Congonhas (SP), 
Cofins (MG), Santos Dumont (RJ) e Bacacheri (PR). “Vamos trabalhar somente essas mídias 
porque desejamos falar com o público business to business, RH e gestores, já que eles são 
nosso público-alvo”, disse Oliveira. 
 
A campanha, que começou a ser veiculada no último domingo (26) e que se estenderá até 
dezembro deste ano, teve direção de criação de Jaques Lewkowicz, André Laurentino, Manir 
Fadel e Luciano Lincoln; assinam a criação Bruno Cardoso, Lucio Caramori e Fred Sartorello, 
com direção de Beto Salatani. A produtora do filme foi a Lux e a de som, a Hilton Raw. 
 
Mercado 
 
Apesar da crise econômica, Oliveira mostra-se otimista em relação a Seguros Unimed e 
acredita que o momento é propício para o reposicionamento da marca. “Se tivermos uma 
melhor identidade, teremos vantagem competitiva. E não corremos risco com essa crise 
porque todas as nossas aplicações são nacionais. Talvez haja um risco de mercado que reflita 
em nosso crescimento para 2009, mas, mesmo assim, seremos pouco atingidos”, afirmou. 
 
Segundo o presidente, nos últimos quatro anos, a Seguros Unimed teve um crescimento de 
25% em seu faturamento que, neste ano, fechou em R$ 500 milhões. Atualmente, a 
seguradora é a sexta no mercado de saúde, 14ª em seguros de vida e 16ª em previdência. 
 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 27 out. 2008, p. 6.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


