
Premiação apresenta cases 
 
O propmark publica nesta edição os resumos dos cases vencedores da edição deste ano do 
Marketing Best. (Leia também as páginas 48 e 50). 
 
O júri selecionou, no último dia 22, 20 cases (veja tabela ao lado). "Levamos cerca de dois 
meses para avaliá-los", disse a presidente do júri, Zilla Patrícia Bendit, que também é 
assessora de desenvolvimento institucional e professora de marketing da FGV-EAESP (Escola 
de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas). 
 
Segundo a presidente do júri, o critério de avaliação considerou principalmente os resultados 
alcançados com as estratégias adotadas pelos cases inscritos. 
 
A Petrobras e a Caixa foram as que mais tiveram destaque na premiação: foram dois cases 
vencedores cada uma. O Grupo Unimed também levou dois prêmios: um para Seguros Unimed 
e outro para Unimed do Brasil. 
 
O Itaú Unibanco também teve dois trabalhos premiados. Um foi para o projeto ItaúBrasil, 
criado pela África, e outro para o Itaucard. Outro cartão que teve seu case destacado no 
Marketing Best 2009 foi MasterCard. Com o projeto "Comer fora torna a vida mais gostosa", a 
Sadia vai receber troféu da premiação a entrega dos troféus será realizada no início de 
dezembro, no Via Funchal, em São Paulo. 
 
Fizeram parte do júri Francisco Alberto Madia de Souza, diretor-presidente do 
MadiaMundoMarke-ting e da Academia Brasileira de Marketing; João De Simoni Soderini 
Ferracciú, presidente do Grupo De Simoni e membro da Academia Brasileira de Marketing; 
Jomar Pereira da Silva, jornalista e presidente da Alap (Associação Latino-Americana de 
Agências de Propaganda); e Marcos Henrique Nogueira Cobra, diretor e presidente da Cobra 
Editora e membro da Academia Brasileira de Marketing. 
 

 
 
Setor de energia tem três troféus 
 
O setor de energia conquistou três dos 20 cases premiados da 22a edição do Marketing Best. A 
Petrobras foi a grande vencedora do Marketing Best 2009 com dois cases. A Ultragaz ficou com 
o outro troféu. Veja a seguir o resumos dos cases: 
 
SPEED RACER 
 
Com o case "Speed Racer: uma promoção  cinematográfica",   a Petrobras buscou novas 
formas de se comunicar, com os seus stakeholders   e  viu  no   filme uma oportunidade de 
expor a marca de forma inovadora. Foi realizada uma ação de product placement no filme 
"Speed Racer",  cuja marca aparecia no cenário da produção. 
 
A intenção era mostrar que não importa qual será o esporte do futuro, a Petrobras estará 
presente. Com a presença no filme, a empresa queria internacionalizar a marca como 
referência mundial em tecnologia de combustíveis. 
 
No Brasil, além da exposição em todos os materiais adaptados para o lançamento do filme, a 
ação foi amplificada com a participação da Petrobras em eventos que utilizaram o tema Speed 
Racer e pela realização de/promoções e concursos culturais. As marcas Petrobras e Lubrax 
apareciam no carro de corrida Petrobras Green Energy. 
 
A ação em "Speed Racer" teve visibilidade mundial, contribuiu para o reforço da marca e seus 
atributos no cenário internacional, além de evidenciar o trabalho da companhia no 
desenvolvimento de tecnologias de ponta, especialmente bioenergia. A mídia espontânea 
obtida foi de R$ 1,7 milhão. 
 



RIO, OIL & GAS 
 
Outro case vencedor foi Petrobras na Rio, Oil & Gas 2008. A feira bienal é um dos maiores 
eventos da indústria de petróleo e de gás da América Latina. A Petrobras tinha como desafio 
apresentar as descobertas do pré-sal, consolidar ainda mais a sua posição como uma das 
líderes mundiais do setor e sinalizar o seu compromisso com a pesquisa e o desenvolvimento 
de alternativas energéticas limpas e renováveis. 
 
A empresa alinhou o conceito de seu estande ao tema da feira: "Petróleo e gás natural no 
século XXI: desafios tecnológicos" e usou o slogan "Desafios para uma nova era". O espaço 
devia ser adequado para receber o público em geral e fazer relacionamento com fornecedores, 
parceiros comerciais da empresa, comitivas estrangeiras e autoridades. 
 
A identidade visual do projeto era inovadora e remetia ao fundo do mar, de forma estilizada, 
com toques futuristas. A atração mais impactante foi o Estúdio Holográfico Petrobras, com 
imagens projetadas em 3D. Foi montada ainda uma Central de Atendimento, com profissionais 
escalados para responder sobre todos os assuntos pertinentes às atividades da Petrobras. 
O estande da Petrobras foi o mais visitado da feira e a marca foi reforçada. 
 
ULTRAGAZ NA RUA 
 
Nos últimos anos, a Ultragaz passou a detectar dificuldades para abordar diretamente os 
consumidores devido à pulverização no setor. 
 
Com isso, a empresa viu a necessidade de adotar uma ação "one to one" como ferramenta de 
retenção e prospecção de clientes. Foi assim que, em 2008, a companhia lançou, em São 
Paulo, "Ultragaz na sua Rua". Para reforçar o seu valor de mercado, a empresa adotou, ainda, 
o posicionamento "Ultragaz - especialista no que faz". 
 
Após a bem-sucedida experiência do "Ultragaz na sua Rua", a empresa estendeu a ação no 
início deste ano para a região metropolitana e interior de São Paulo e Paraná. O objetivo é 
ampliar a atuação em 2010, levando o projeto para vários outros mercados do País. 
 
Como mostram as estatísticas da empresa, a Ultragaz vem ampliando, ainda, a sua penetração 
entre os consumidores das classes C e D. 
 

 
 
Consumidor reconhece esforço 
 
Para enfrentar a disputa pelo consumidor, a MasterCard decidiu reforçar o lado emocional da 
campanha "Não tem preço". Por meio de pesquisas, a empresa de cartões de crédito detectou 
que o famoso conceito "Não tem preço", associado ao posicionamento de que "existem coisas 
que o dinheiro não compra, e para todas as outras existe MasterCard", apesar de forte, 
precisava reaquecer seus laços com as pessoas. 
 
Depois de várias pesquisas, a MasterCard desenvolveu a campanha "Conte sua história", 
baseada no diálogo com o consumidor e disponível em várias mídias. A essência da estratégia 
foi democratizar o conceito. O centro da campanha foi o hotsite - www.naotempreco.com.br - 
desenvolvido para que as pessoas pudessem compartilhar suas histórias "Price-less". Cerca de 
3,5 milhões de pessoas entraram no hotsite para conhecer ou contar histórias inspiradoras. A 
lembrança espontânea de marca saltou de 64% em 2007 para 70% em 2008. O índice de 
recomendação da marca alcançou 79% e a MasterCard atingiu 22% de preferência no mercado 
em apenas um ano. 
 
LOJA VERDE C&C 
 
Como resposta à crise econômica mundial, a rede C&C e sua agência a 141 Newport 
investiram em novo posicionamento. A partir de visitas realizadas a home centers de países 



desenvolvidos e após profunda análise da categoria de varejo de materiais de construção no 
Brasil, a C&C criou a Loja Verde C&C, o primeiro home center sustentável do País, resultado de 
uma reestruturação da unidade C&C Marginal Tietê (SP). A loja começou a operar em maio de 
2009, e o modelo já estimulou mudanças nas outras 39 unidades da rede. 
 
Como estratégia de marketing, a C&C adotou o conceito "Faz parte da sua casa. Faz parte da 
sua vida". Foram desenvolvidos pela 141 Newport comerciais de TV, além de treinamentos 
promovidos pela rede aos funcionários da nova loja. 
 
Após quatro meses da inauguração, a C&C promoveu pesquisa com homens e mulheres, 
constatando que eles não só tinham conhecimento sobre sustentabilidade, como aprovavam a 
iniciativa da rede sugerindo maior divulgação do espaço e mais promoções de produtos 
ecológicos. 
 

 
 
Sadia ganha com mascote 
 
Com o case "Comer fora torna a vida mais gostosa", a Sadia Food Services conquistou o 
Marketing Best 2009. De olho no mercado de alimentação fora do lar, que é o que mais cresce 
no setor de alimentos e já representa 29% do setor no Brasil, a Sadia Food Service criou uma 
estratégia para proporcionar vantagem competitiva definitiva diante das empresas 
concorrentes. Sem a ação, a marca poderia perder a liderança do setor em pouco tempo. 
 
A intenção era criar uma abordagem nova para surpreender o mercado e valorizar a marca 
perante o consumidor e os clientes. Com a campanha, a marca tinha como objetivo alavancar 
o giro do consumidor nas lojas. Foi desenvolvido o mascote Sadia caracterizado como chef de 
cozinha. Após uma seleção criteriosa dos fornecedores, foi possível desenvolver um mascote a 
custo de R$ 9,90 para o consumidor final. 
 
Um projeto-piloto aconteceu, em São Paulo (SP), durante os meses de setembro e outubro nos 
restaurantes The Fifties, Viena Delicatessen e Pizzaria Camelo. Além de material de PDV, 
durante o período foram veiculados anúncios na revista Veja SP. Em dois meses de projeto-
piloto, foram vendidos 11.900 mascotes em 25 PDVs. 
 

 
 
"De chef para chefe" conecta dois mundos e faz sucesso 
 
Desde 1997, críticos gastronômicos da revista Veja, da Editora Abril, viajam pelo Brasil para 
criar o guia Comer & Beber, maior ação do setor do País. 
 
Em função da regionalização do guia e do potencial comercial de cada região, a comunicação 
para o guia foi estabelecida de acordo.com dois grandes mercados: São Paulo e Rio de Janeiro. 
Como premissa para o desenvolvimento do conceito criativo da campanha, foram explorados 
caminhos que pudessem criar uma ligação entre o mundo gastronômico e importantes 
profissionais que têm o poder de decisão nas empresas e agências, o que resultou no conceito 
"de Chef para Chefe". 
 
A agência Sunset Comunicação criou o texto publicitário, construindo a conexão entre os dois 
mundos. Há dois anos, o resultado vem crescendo progressivamente, alcançando, em 2009, 
um aumento de 22% em relação ao ano de 2007. 
 

 
 
Volkswagen transporta times 
 
Valorizar o esporte brasileiro é o que a Volkswagen Caminhões e Ônibus vem fazendo desde 
2001 por entender que os patrocínios nessa área agregam valor à marca. Em 2007, a empresa 



ofereceu ao Corinthians um novo ônibus e montou a Seleção Volksbus por entender que o 
futebol é uma excelente ferramenta de comunicação. A Seleção Volksbus consiste numa 
parceria firmada com 14 clubes de futebol - Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, 
Flamengo, Vasco da Gama, Grêmio, Internacional, Atlético Paranaense, Goiás, Cruzeiro, 
Atlético Mineiro, Esporte do Recife e Náutico de Pernambuco por meio da concessão de ônibus 
rodoviário Volksbus 18-320 EOT, por dois anos, para o transporte de jogadores e comissão 
técnica. Em contrapartida, a Volkswagen tem sua marca presente em diferentes ações das 
equipes. 
Para divulgar a Seleção Volksbus foi criado hotsite (www.vwcofutebol.com.br), promoções, 
além de 14 dias de veiculação de campanha em programas esportivos. Ação gerou mídia 
espontânea e permitiu que duas mil pessoas acompanhassem os jogos nos estádios. 
 

 
 
Ministério do Turismo incentiva viagens internas 
 
Em meio à crise mundial financeira, o Ministério do Turismo pediu a 141 Soho Square que 
criasse campanha para desenvolver o turismo interno e garantir os níveis de procura, que 
vinham crescendo sem parar nos anos anteriores. Para atrair, sobretudo, os consumidores das 
classes A e B, foi criada campanha que valorizava os momentos de lazer que uma viagem 
proporciona. 
 
A ação que divulgou o conceito "Viagem é para toda a vida. Viaje por todo o Brasil" foi lançada 
em outubro de 2008, com investimento de R$ 15 milhões. A campanha tem imagens atraentes 
de destinos turísticos. Outro mote relacionado foram os feriados prolongados. Os resultados 
foram comprovados em números. Entre julho e agosto deste ano, o índice de crescimento de 
desembarques domésticos foi superior a 22%. Estimativas indicam que o Brasil deve chegar ao 
final de 2009 com mais de 52 milhões de desembarques, um recorde. O turismo responde por 
2,6% do PIB nacional, cerca de US$ 39 bilhões. Deste total, 86% são receitas geradas pelo 
turismo doméstico. 
 

 
 
Elemidia revoluciona mídia 
 
Em um cenário em que a mídia digital out of home ainda apresentava falhas tecnológicas 
surge, em 2003, a Elemidia. Em 2004, a empresa realiza análises do mercado internacional, 
tomando como exemplos as americanas Captivate Network e a PRN. 
 
Com a implantação, em janeiro de 2007, da Lei Cidade Limpa, em São Paulo, a companhia viu 
grande oportunidade de alavancar seus negócios. Em 2008, a Elemidia compra outra 
concorrente: a Proximídia. No total, a empresa conta, hoje, com 23 unidades, divididas entre 
Brasil e Argentina. 
 
Em parceria com o portal Terra, a Elemidia também cria e edita internamente todas as 
notícias. Hoje, a companhia configura-se como a maior empresa de mídia digital out of home 
da América Latina, atingindo 10 milhões de pessoas semanalmente, com 46% de market 
share. Para este ano, a previsão de crescimento é de 48%. A expectativa de aumento em 2010 
é de 37%. 
 

 
 
141 Soho Square agita estágio 
 
Disposta a descobrir jovens talentos, a 141 Soho Square, agência do Grupo WPP, iniciou 
programa de estágio, cuja idéia era reunir os melhores alunos dos cursos de publicidade do 
País, e aprimorar as qualidades dos estudantes conforme o conceito de trabalho da 141 Soho 
Square. No total, a iniciativa teve mais de 3 mil candidatos e 39 universidades envolvidas. 
 



O programa "Estagiário 141" foi fundamentalmente online, com desdobramento 360°. Todo 
processo inicial de divulgação, inscrição e seleção dos candidatos foi promovido por um 
hotsite. Lá, os estudantes montavam seus respectivos perfis e podiam relacioná-los com os 
departamentos da empresa. 
 
Em julho, 87 profissionais da 141 Soho Square entrevistaram os finalistas que, em 15 minutos, 
deveriam provar que fariam qualquer loucura para ser um dos 20 estagiários da agência. O 
evento foi batizado de "141 Day". Os escolhidos foram homenageados com a festa "142 
Night", transmitida pela MTV, em clima de Oscar. 
 

 
 
Instituições financeiras são destaque 
 
Seis cases de instituições financeiras venceram a edição deste ano do Marketing Best. O Banco 
Itaú Unibanco se destacou com dois, assim como a Caixa Econômica Federal. O Banco do 
Brasil e o PanAmericano, que tem um troféu cada. Veja a seguir o resumo dos cases 
premiados.  
 
ItaúBrasil 
 
O Itaú e o Unibanco anunciaram, em novembro de 2008, a criação do primeiro banco brasileiro 
de porte global. Mais do que somar marcas, o Itaú e Unibanco uniram valores e talentos para 
construir uma instituição que é motivo de orgulho para o Brasil. 
 
Foi criada pela Africa, agência que cuida da comunicação do banco, a plataforma ItaúBrasil 
para unificar em uma só filosofia os investimentos relacionados à cultura, às manifestações 
populares regionais e ao esporte. 
 
Depois de comemorar os 50 anos da Bossa Nova, surgiu a oportunidade de parceria na 
comemoração de 50 anos de carreira de Roberto Carlos. Além de 30 apresentações em mais 
de 15 cidades do País e um show internacional, o projeto incluía três shows especiais, todos 
com renda revertida para projetos sociais. 
 
Os clientes Itaú e Unibanco tiveram desconto exclusivo de 10% na compra de ingressos. E os 
clientes Itaú Personnalité puderam adquirir ingressos antes da abertura oficial das vendas. 
Com ampla campanha, o banco desenvolveu peças e ações nas praças dos shows. Sob o 
slogan “Pensar grande é investir no que o Brasil tem de melhor”, a campanha apresentava a 
plataforma e os projetos apoiados pelo banco. 
 
A estratégia foi um grande marco e o banco ganhou dimensão nacional pelas mídias de 
cobertura da turnê.  
 
Itaucard 
 
Fazer com que o consumidor se sentisse reconhecido por ter um cartão Itaucard. Este era o 
objetivo do Itaú Unibanco ao desenvolver o plano que oferece 50% de desconto na compra de 
ingressos para cinema e futebol realizada com cartões Itaucard. 
 
Para executar a estratégia, o Itaú Unibanco definiu três pontos: relevância, mensagem clara e 
manter o tom emocional.  
 
Também era preciso contar com um porta-voz confiável e, por isso, o apresentador Luciano 
Huck foi o escolhido. As mídias escolhidas pelo Itaú Unibanco foram TV, cinema, mídia 
impressa e online. Também houve ações de marketing direto e merchandising nas agências 
Itaú. 
 
O sucesso da estratégia está no aumento de 18% da visibilidade dos comerciais da campanha. 
No atributo relevância, a média cresceu 20%, o que faz com que Itaucard esteja 24% acima 



da média do mercado. Só nos meses de julho e agosto foram concedidos 250 mil ingressos 
pela metade do preço para clientes Itaucard. E no mês de julho, houve aumento de 37% nos 
pedidos via internet. 
 
Loterias Caixa 
 
A Loteria da Caixa tinha um desafio: conquistar o jovem apostador, pois já tinha cativo um 
público mais idoso. A marca das Loterias da Caixa envelheceu e tornou-se obsoleta para a 
nova classe de consumidores. 
 
A saída foi repensar a comunicação e rejuvenescer a marca. A comunicação deveria ajudar a 
resgatar a alma leve e o alto-astral dos jogos das loterias; incentivar para que as pessoas 
acreditassem mais na premiação e na sua própria sorte; e abandonar a ideia de que as loterias 
pudessem ser uma solução mágica para se dar bem.  
 
O conceito criado para campanha foi “Para a sorte todo mundo é igual”, que suporta as ideias 
de que a sorte é que escolhe o ganhador, independente do seu perfil, sexo, idade e estilo, e de 
que quem acredita e aposta tem chances reais de ganhar. Esse conceito se desdobrou primeiro 
em campanha institucional, que foi amplificada para a linha de produtos e, depois, explorada 
para mobilizar com mais intensidade as apostas. 
 
Com grande campanha publicitária, que cobriu todos os perfis, o desafio principal era alcançar 
a nova classe média, a classe C, e conquistar novos apostadores, mulheres e jovens.  
 
No primeiro mês da ação, o incremento no volume de apostas nos jogos foi de 18%. No mês 
de maio, chegou a 24% e, em junho, alcançou 41%. A meta foi superada e, através de 
pesquisas, ficou comprovado que a imagem da marca melhorou e se modernizou.  
 
Caixa Fácil 
 
A Caixa é uma instituição financeira com know-how diferenciado para atender o público de 
baixa renda. Quando foi lançada há seis anos, a Conta Caixa Fácil havia atingindo a soma de 
um milhão de clientes. Depois, os números passaram a evoluir mais lentamente. Era 
necessário entender quais barreiras impediam o avanço da Caixa no processo de bancarização. 
  
Além do aumento progressivo da concorrência, a partir de 2004, a Caixa também identificou 
que as classes D e E têm dificuldades de entender o universo dos bancos e o funcionamento da 
conta bancária. Desconfiam das instituições financeiras e têm medo dos juros, das taxas, de 
usar cartão e de serem maltratados em virtude de sua condição social.  
 
A estratégia do Caixa Fácil dividiu-se em duas frentes complementares: dar novo impulso ao 
processo de inclusão bancária dos brasileiros da base da pirâmide e a conquista de novos 
clientes lastreada no processo de ascensão sócio-econômica das classes populares. 
 
Foi criada pela novaS/B a campanha do Caixa Fácil tendo como âncora Regina Casé. A atriz 
ajudou a desmistificar muitos medos do público-alvo em relação ao universo dos bancos. Nos 
filmes, ela ressaltava a facilidade de abrir a conta, só com CIC e RG. 
 
Com a ação, foi registrada uma abertura mensal recorde de contas Caixa Fácil, o que significou 
um aumento de 10% na base de clientes. 
 
Ourocap 
 
A capitalização é um negócio em evidente expansão, que apresenta taxas de crescimento, em 
média, de 10,3% ao ano. Apesar disso, ainda há preconceitos. 
 
Como líder de mercado, a Brasilcap tem papel fundamental para alavancagem do processo de 
reposicionamento do negócio. O Banco do Brasil precisava contribuir para a realização de 



vendas mais conscientes e focadas na satisfação dos clientes. A instituição precisava colocar 
em prática a postura de dar o primeiro passo rumo à recolocação da capitalização no País. 
 
Com a nova regulamentação do setor, surgiram condições favoráveis para o reposicionamento 
da capitalização. A Brasilcap precisava desenvolver uma estratégia de comunicação integrada, 
que englobasse todos os públicos de relacionamento da companhia.  
 
Foi definido um conceito de capitalização capaz de explicar o negócio, evitar comparações 
negativas e desmistificar eventuais confusões com outros produtos financeiros. Primeiro, foi 
realizado treinamento dos colaboradores da Brasilcap e toda a força de vendas do Banco do 
Brasil; seguido de divulgação, por meio de nova campanha de mídia e de peças de 
merchandising. 
 
O discurso das ações foi padronizado, criando unidade de comunicação, desde o 
endomarketing até a campanha publicitária baseada no posicionamento “Guardar e ganhar 
sempre”. 
 
Sob o mote “Ourocap. De um jeito ou de outro você sai ganhando”, os atletas Ricardo e 
Emanuel, patrocinados pela Brasilcap desde 2004, foram escolhidos como protagonistas da 
campanha. No período, houve a conquista de um novo recorde de faturamento, que 
ultrapassou a marca dos R$ 219 milhões em agosto de 2009.  
 
Corinthians 
 
A chegada de Ronaldo Fenômeno ao time do Corinthians chamou a atenção do Banco 
PanAmericano. Em 23 de abril de 2009, o Corinthians surpreendeu ao noticiar, na reta final do 
Campeonato Paulista, no jogo contra o Santos, a conquista de um novo e importante parceiro: 
o Banco PanAmericano, do Grupo Silvio Santos, com o patrocínio nos calções do time nas 
decisões. 
 
Pela primeira vez, o banco que tem como foco o financiamento ao consumo para pessoas 
físicas das classes B, C, D e E, investiu no futebol. O Corinthians é uma marca popular que 
atinge todas as classes sociais e que também vinha de um recente histórico de superação, saiu 
da segunda divisão e se tornou praticamente campeão paulista. Os dois componentes Ronaldo 
Fenômeno e a marca popular tinham tudo a ver com o PanAmericano, já que a identificação do 
Corinthians e do futebol com os públicos B, C, D e E é muito forte e não se restringe a São 
Paulo. 
 
O patrocínio previu, inicialmente, a exibição da marca do banco no calção dos jogadores e 
depois passou para a parte superior direita das camisas dos jogadores. Somente em mídia 
espontânea, o Banco PanAmericano somou um total de 288 páginas de notícias de mídia 
impressa e eletrônica. O retorno do investimento tem sido extremamente satisfatório. O 
volume de exibição da marca, nas transmissões dos jogos, demonstrou o acerto do patrocínio. 
 

 
 
“Detone” ganha troféu  
 
Com as marcas Itaipava, Itaipava Premium, Itaipava Fest, Crystal, Crystal Fusion, Lokal, Black 
Princess e Petra, a Cervejaria Petrópolis ocupa hoje a terceira posição no ranking nacional e 
decidiu entrar no mercado de bebidas energéticas, em função do crescimento elevado do 
segmento e lançou o TNT Energy Drink, para atingir o público jovem. 
 
Sob o slogan “Detone”, campanha explorou a força e a disposição que o energético pode 
proporcionar. 
 
Petrópolis investiu ainda em outras ações para divulgar o TNT Energy Drink, como a festa de 
lançamento do programa “A Fazenda”; patrocínio da Brawn GP no GP Brasil de Fórmula 1 e 



formou o Team TNT, time formado por campeões em diversas modalidades, como natação, 
judô, wakeboard e surfe. 
 
Percebendo o sucesso do lançamento, em pouco tempo, a cervejaria pretende assumir a 
liderança no mercado de energéticos.  
 

 
 
Unimed se reposiciona e vence 
 
O Grupo Unimed tem dois cases premiados: a Seguros Unimed, que reposicionou a marca e a 
Unimed Brasil, que adotou conceito nacional com aplicação regional. 
 
A Seguros Unimed surgiu há 20 anos como Unimed Seguradora. Em 2004, passou a ser 
Unimed Seguros. Recentemente, a marca sentiu a necessidade de se diferenciar da “mãe” sem 
a renegar e decidiu pelo reposicionamento. Um estudo da Troiano Consultoria de Marca 
mostrou que a marca não tinha identidade. 
 
O objetivo do projeto era definir os elementos comuns que deveriam ser preservados e os 
valores que fortaleceriam a posição perceptual da marca. A primeira proposta foi a inversão da 
grafia, colocando em primeiro lugar o negócio da empresa. Elementos gráficos fundamentais 
foram mantidos, como a tipologia, o nome Unimed, o pinheiro e as linhas divisórias. A cor azul 
substituiu o verde. O conceito passou a ser “Cuidado inspirado em você”. O faturamento bruto 
consolidado da Seguros Unimed cresceu 23,04% no primeiro semestre de 2009 em relação ao 
mesmo período do ano anterior. 
 
Outro case vencedor do grupo foi “Campanhas Unimed: conceito nacional com aplicação 
regional”. A empresa foi fundada em 1967 e hoje é composta por 377 cooperativas médicas. 
Por se tratar de uma empresa tão plural, a Unimed do Brasil implantou o Programa de 
Comunicação Corporativa, que estabeleceu uniformidade à comunicação e dá apoio às 
unidades pequenas que não possuem departamento de marketing ou agência de propaganda. 
 
As Unimeds contribuintes têm acesso aos projetos nacionais e às campanhas publicitárias. 
Para incentivar a adesão das cooperativas foram implantadas promoções de incentivo internas. 
As pequenas Unimeds tiveram um crescimento de 42%, as médias, 17%, e as grandes, 
16,5%. Em fevereiro, foi realizada pesquisa que constatou melhora na avaliação geral das 
campanhas oferecidas pela área, passando de 62% em 2006 para 86% em 2008. 
 
Propmark, São Paulo, 2 nov. 2009, p. 46-50.  


