


Em outubro de 2007, a Porto Seguro S.A. passou a adotar uma nova 
marca, criada pela Oz Design. 
 
O objetivo da corporação foi atualizar sua identidade visual, que teve a 
última mudança significativa realizada em 1976, além de facilitar a 
comunicação com seus diversos públicos.  
 
Para divulgar a nova marca, foi realizada uma campanha de mídia 
nacional, assinada pela Caso Design Comunicação.  
 
A mudança exigiu uma complexa operação logística para realizar a troca de 
logos em todos os materiais de folheteria, fachadas e veículos da 
corporação, em todo o Brasil, em um curto prazo.  

PORTO SEGURO ATUALIZA SUA MARCA 



Ao ser adquirida em 1972, a Porto Seguro já tinha como símbolo a 
caravela, que foi preservada em todas as atualizações da marca.  
 
A partir de 1972, porém, a empresa adotou a cor azul, em substituição ao 
verde utilizado desde a origem da companhia, em 1945.  

EVOLUÇÃO DA IMAGEM  



Após a decisão da corporação pela atualização da logomarca, no prazo de 
dois meses foram reformulados mais de cinco mil impressos, entre 
formulários e materiais de divulgação. Além disso:  

Foi prevista e planejada a atualização de 114 fachadas (escritórios da 
matriz, regionais e sucursais) 

Mais de 1000 veículos tiveram os logotipos trocados, entre os quais 
690 guinchos, que atendem o território nacional 

Reformulação de site e intranet 

LOGÍSTICA 



A Oz Design desenvolveu uma nova identidade visual para a Porto Seguro.  
 
À empresa de design coube a missão de renovar uma marca altamente 
vencedora e representar visualmente o atual momento da Porto Seguro.  
 
A partir de entrevistas feitas com pessoas chave da empresa, corretores e 
clientes, os profissionais da Oz detectaram os principais valores da Porto 
Seguro – humanismo, prestatividade, transparência e excelência.  
 
Baseada nas informações colhidas, a Oz redesenhou a marca da 
corporação, alterando o formato e suavizando os ângulos retos. Já as 
tradicionais cores azul claro, branco e preto foram mantidas para 
conservar a identificação com o público.  

OZ DESIGN REDESENHA A MARCA PORTO SEGURO  



Com a nova identidade visual, a Porto Seguro, uma das líderes na área de 
seguros, tem o objetivo de comunicar seu momento empresarial atual e 
sua visão estratégica de futuro.  
 
A Porto Seguro ampliou e diversificou suas áreas de negócios, portanto, 
esse foi um dos pontos de partida para o processo de criação. Assim, a 
nova marca passa a representar a empresa como uma corporação.  
 
O novo símbolo traduz essa ideia, uma vez que vários elementos se 
somam para criar um todo harmônico. Também preservou a referência à 
caravela da marca de origem – figurativa no início, depois, estilizada.  

CONCEITO DA MARCA PORTO SEGURO  














