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Carioca apaixonada por conteúdo, faço
da minha carreira uma trajetória por
suas nuances. Content Leader com +5
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Brand
Content

Desafios

— Rebranding e evolução da marca 
— Fortalecer share of mind
— Novo posicionamento 

2020 / Sofis Tecnologia



Contexto
Há 30 anos no mercado de softwares para a saúde, a Sofis

Tecnologia precisava acompanhar as tendências do mercado e
evoluir sua marca tanto no design, quanto no posicionamento

geral da marca. Para isso, toda a estrutura de marca foi
repensada, desde logotipo, objetivos de marca, posicionamento,

tom de voz e desdobramentos dos produtos.



Racional

1. Engajar a direção e toda a
empresa no projeto 

2. Atualizar o posicionamento e
representação visual de uma
marca de tecnologia antiga e
reconhecida como tradicional 

3. Trazer humanização a uma
marca B2B

Desafios

discovery

define

develop
prototype

Entrevista com   
 C-leves, clientes,
parceiros,
fornecedores e
colaboradores;
Pesquisa de
mercado, naming,
benchmarking.
Brainstorm com as
áreas de produto,
desenvolvimento e
RH;

Design Thinking

Elaboração e
apresentação da
proposta de
design e
posicionamento;
Validação por
parte da diretoria
e c-leves;

Produção e
entrega do
brandbook,
logotipo oficial e
desdobramento
de produtos;
Produção e
entrega de novas
keywords, tom de
voz, valores,
propósito oficial e
manifesto.

Implantação do
rebranding da
comunicação geral
interna e externa,
site e redes sociais.
Planejamento da
campanha 360º da
divulgação da nova
marca

Double 
Diamond



Discovery 

A transformação da marca era
em si o grande desafio. 

Além da atualização do
logotipo, precisei criar um novo
posicionamento que condizia
com a realidade da empresa, um
tom de voz que comunicasse a
mudança de ponta a ponta com
todos os stakeholders de forma
assíncrona e novos parâmetros
para a comunicação. 

PROCESSO CRIATIVO 



Define: Rebranding

Define

Escolha das novas
keywords

Estabelecer objetivo
estratégico e novo
posicionamento. 



Develop

Propósito
Manifesto
Tom de voz



Prototype

Projeção

Estratégias de conteúdo
Para o lançamento do
projeto de rebranding,
foram estipuladas 3
principais estratégias de
conteúdo integradas entre
si para a divulgação
externa. 



Novo brandbook da marca
e comunicação mais assertiva

Aumento de tráfego orgânico
no site e redes sociais

Aumento do engajamento da
equipe com a marca

Resultados



Visão de
futuro
O rebrading foi apresentado
como uma solução de
comunicação. Porém, seu
impacto potencializará os
resultados gerais da empresa
agindo diretamente sobre as
metas das áreas mais
estratégias do negócio.

Projeção de resultado

Área: RH e Employer Experience

Meta: Ser reconhecida pelo
mercado como marca
empregadora  

Impacto: Um propósito que atinge
o sentimento da humanização, em
como a empresa toca a vida das
pessoas. Além disso, estabeleci
com a área os 3  novos pilares
fundamentados pelo
posicionamento do rebranding: O
orgulho, a colaboração e o
cuidado.

Iniciar e estabelecer na empresa e
entre os colaboradores um senso de
propósito e pertencimento. 

Projeção de resultado

Área: Comercial

Meta: Novos métodos de atrair 
mais clientes. 

Impacto: Para uma empresa B2B é
comum ser mais difícil encontrar um
caminho para unir os stakeholders e
estabelecer uma comunicação sólida
de forma consistente. Pensando
nisso, o manifesto da marca deixa
claro o novo posicionamento de
forma em que o target desse objetivo
fosse incluído.

Ampliar seu alcance atraindo
prospects e potenciais clientes
através de novos stakeholders
(profissionais da saúde) / Atualmente
o trabalho é feito somente com
gestores e decisores de compra.



Projeção de resultado

Área: Atendimento ao Cliente e
Suporte

Meta: Padronizar os atendimentos
de todos os produtos

Impacto: A criação da personalidade
e um tom de voz da marca realizada
pelo projeto de rebranding
estabeleceu uma comunicação única
expressando de forma uníssona
tudo que a empresa faz, diz e
acredita em todo e qualquer canal
que ela possua. 

Além de ajudar na padronização, é um
norte onde todos conectados à marca
podem se conectar e se identificar. 

Projeção de resultado

Área: Marketing e Design

Meta: Rebranding que
representasse mais e melhor a
atividade fim da empresa

Impacto: Elevamos com o projeto o
nível de maturidade da área de
marketing e design, trazendo para
a gestão o desafio de novas
estratégias de comunicação para a
implantação do rebranding.

Fazer com que o mercado, clientes
externos e internos vejam a empresa
como uma marca-mãe de seus
produtos, além de inovadora e
moderna dentro do mercado de
tecnologia.

Visão de
futuro



Vamos conversar?
Em caso de dúvidas, não hesite em perguntar. 

www.giselleoliveira.com
giselleoliveira.mkt@gmail.com
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