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Com 1,5 milhão de usuários, a Medial Saúde vem concentrando esforços nos últimos dois 
anos para crescer nacionalmente. Primeira operadora de saúde a ingressar na Bovespa e 
entre os três maiores grupos do setor, no último ano a marca utilizou o patrocínio ao 
Corinthians como base de sustentação de sua comunicação. A diretora de marketing Carla 
Altman conta que o resultado do apoio ao time de futebol é surpreendente e que contribuiu 
deforma decisiva para tornar a marca mais conhecida no País. 
 
O que mudou para a imagem da Medial Saúde depois da abertura de capital? 
 
A abertura de capital abre oportunidade de comunicação e divulgação. A reestruturação dos 
nossos planos é a mais recente, a partir de novas aquisições, como a Amesp, que tinha 500 
mil beneficiários. Agora, a carteira da Medial Saúde soma 1,5 milhão de vidas. A marca 
precisava organizar ofertas de serviços para as duas carteiras de clientes. Com a abertura de 
capital, também passamos a ter outra vertente de serviços, como na área de diagnóstico com 
duas novas marcas, a Total Laboratórios e Vida Medicina Diagnósticos. 
 
A abertura de capital traz mais credibilidade? 
 
A abertura de capital também traz uma responsabilidade grande, porque tudo que você faz 
tem de justificar. A Medial surgiu em São Paulo, há 45 anos, com uma força grande local e 
queria intensificar atuação em outras regiões. Tornar a marca mais conhecida é uma etapa 
importante para acompanhar o crescimento dos negócios. 
 
E como o patrocínio ao Corinthians auxilia nesse processo? 
 
A avaliação, depois de quase um ano, é bastante positiva. O Corinthians tem a segunda 
maior torcida do Brasil, com 30 milhões de torcedores, que não estão apenas em São Paulo. 
O clube tem uma penetração grande no País, além disso, há a exposição nos jogos e 
coberturas esportivas. E estávamos certos, realmente a exposição foi enorme. Pensamos até 
se haveria o risco de rejeição da marca, porque o Corinthians é um time que desperta 
aqueles dois pólos, ou eu amo ou não gosto. Mas isso não aconteceu, pelo contrário. O 
retorno foi muito positivo. 
 
O que mais foi aproveitado? 
 
É claro que colocar o nome da marca no peito dos jogadores gera a maior exposição, mas 
existem outras oportunidades que surgem com o patrocínio. Lançamos em abril o plano de 
saúde Medial Corinthians, com uma carteira específica para esse público. Outra oportunidade 
foram os camarotes nos jogos, uma plataforma muito positiva de relacionamento com todos 
os nossos públicos: desde médicos, dentistas, corretores a clientes corporativos. A demanda 
é muito grande. Fizemos também em alguns eventos tardes de autógrafos com os jogadores, 
um grande sucesso. 
 
Vocês vão renovar o contrato com o Corinthians? 
 
Essa é uma decisão que vai acontecer nas próximas semanas. O contrato (de R$ 16,5 
milhões por ano) vai até 20 de dezembro e estamos negociando. 
 
Mas há alguma indicação? 
 
Como eu te disse, a avaliação do apoio foi muito positiva. Mas o cenário econômico é um 
pouco diferente e isso está sendo levado em consideração para a tomada de decisão sobre a 
continuidade ou não do patrocínio. 
 



Além do patrocínio ao esporte, que outras ações relacionadas à qualidade de vida 
desenvolvem? 
 
Outro apoio que fazemos são as corridas dos circuitos de rua da.Corpore. Nós somos o 
serviço médico para essas corridas, montamos uma estrutura de apoio às pessoas que 
participam da corrida, com UTI nos locais da prova, já há dois anos. Outra iniciativa de marca 
este ano é a reformulação do material de apoio às vendas, desde a folheteria utilizada pelos 
corretores até o material que o cliente recebe, incluindo o nosso site. Todo o enxoval tem 
uma linha gráfica que foi completamente refeita para que a experiência do cliente com a 
marca fosse percebida de um jeito diferente. A criação é da nossa agência de publicidade, a 
MatosGrey. 
 
Tem alguma campanha no ar? 
 
Não, este ano decidimos apostar na exposição de marca com a plataforma do Corinthians, 
além do desenvolvimento de todo o material de apoio às vendas. 
 
O conceito "viver bem faz bem" é adotado para toda a comunicação da marca? 
 
É uma assinatura que foi definida no primeiro semestre de 2007, depois de um estudo que 
também foi desenvolvido pela MatosGrey. A assinatura reflete a postura da empresa, que 
acredita que uma vida com prazer, com qualidade, divertida, faz bem pra você. Ela contribui 
para que a saúde seja boa. Essa é uma assinatura que acompanha o restante das iniciativas. 
O que a empresa procura hoje é trabalhar na prevenção, e não depois que a pessoa está 
doente, porque acreditamos que a responsabilidade pela saúde não pode ser delegada só a 
uma empresa. A pessoa é responsável pelas suas atitudes em relação à sua saúde. 
 
Quais são os planos de marketing para 2009? 
 
O planejamento acontece até o final do ano, não temos tudo traçado. Mas a principal meta é 
cuidar da carteira de clientes, trabalhar para que a marca Medial seja cada vez maior e mais 
forte no mercado. 
 
Quais são os resultados da empresa este ano? 
 
A receita total alcançou R$ 491,9 milhões no terceiro trimestre, o que representa um 
crescimento de 10,4% em relação aos R$ 445,7 milhões registrados no mesmo período do 
ano passado. O lucro líquido ajustado nos primeiros noves meses do ano é de R$ 63,5 
milhões, 55,6% superior ao de 2007 (R$ 40,8 milhões). 
 
Então é um setor em crescimento? 
 
Sim, a saúde privada atinge uma parcela ainda pequena da população brasileira, cerca de 45 
milhões de usuários, com uma taxa média de penetração pouco acima de 20%. Ainda tem 
bastante espaço para crescer. 
 
A crise financeira internacional deve modificar alguma meta? 
 
O nosso serviço é essencial. As famílias, quando têm de fazer os seus ajustes, não fazem 
primeiramente em educação e saúde. Com isso, acreditamos que temos possibilidade de 
manter a trajetória de crescimento no setor. No último trimestre, por exemplo, vendemos 
133 mil novos planos de saúde, nunca registramos uma marca tão expressiva. 
 
Como você definiria o papel da comunicação para a saúde? 
 
Acredito que tem um papel bastante importante para que haja uma mudança nessa forma de 
pensar sobre a responsabilidade e como cuidar da saúde. Trabalhar só quando a doença está 
instalada não é bom nem para o beneficiário nem para a empresa. O que temos de fazer é de 



fato comunicar os caminhos para que o cliente seja mais saudável, para que busque 
diagnósticos antecipados. Temos de atuar antes que a doença se instale. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 24 nov. 2008, p. 23.   


