
Publicis informa que Nestlé não mudará logotipo 
Francisco Fukushima 

 
[20/10 - 12:17] Agência diz que três artistas contemporâneos desenvolvem projeto de 
embalagem 
 
 
O gerente geral da Publicis Salles Norton, Izael Sinem Jr., enviou carta à redação para informar 
que não corresponde a verdade a nota publicada no Meio & Mensagem Online no final da tarde da 
última quinta-feira, dia 16, sobre a criação anual de três logotipos que seriam usados apenas em 
ações promocionais da Nestlé. 
 
A carta, datada de sexta-feira, dia 17, chegou na redação na manhã desta segunda-feira, dia 20. 
A nota revelou que o tradicional logotipo da multinacional, identificado por pássaros num ninho, 
seria mantido em ações de produto, mas ganhariam três novas versões por ano para uso em 
promoções, e seriam criados por artistas plásticos, um veterano e dois novos talentos.  
 
Leia a carta: 
 
"Na noite de ontem, nossa assessoria de imprensa, indevidamente e incorretamente, lhe forneceu 
uma informação distorcida. 
 
A Nestlé, dentro da sua tradição de 82 anos no Brasil, sempre teve entre seus objetivos a 
valorização e promoção da arte, cultura e tradições brasileiras. 
 
Nesse sentido, através de nossa agência, estamos desenvolvendo com três artistas plásticos 
contemporâneos (Aldemir Martins, Eduardo Srur e Marcos Di Giorgio) um projeto de embalagem. 
 
Em nenhum momento, a Publicis Salles Norton mexeu, alterou ou estilizou o logotipo da Nestlé, 
que na verdade é um valioso patrimônio da companhia e de sua única e exclusiva propriedade. 
 
Desta forma, infelizmente, gostaria de informar a V.Sas. que a matéria hoje divulgada é incorreta. 
 
Com os nossos pedidos de desculpas e retificação, 
 
Atenciosamente 
 
Izael Sinem Jr." 
  
  

 
 
Leia também: 

 
Nestlé terá três logotipos por ano em promoções 
Francisco Fukushima  

 
[16/10 - 18:36] Trabalhos serão criados por artistas plásticos, sendo um veterano e dois novos 
talentos 
 
 
O tradicional logotipo da Nestlé, marcado por pássaros num ninho, ganhará três novas versões 
por ano que serão usadas apenas em ações promocionais. Os três primeiros trabalhos serão 
apresentados nesta sexta-feira, dia 17, em café da manhã, à diretoria da multinacional na sede da 
Publicis Salles Norton, onde estarão presentes os artistas plásticos Aldemir Martins, Eduardo Srur 



e Marcos Di Giorgio, responsáveis pela criação. A idéia é de, a cada ano, usar três versões 
diferentes do logotipo nas promoções, sendo que o tradicional será mantido em todas as ações de 
produto. Os trabalhos serão sempre criados por artistas plásticos, um veterano e dois novos 
talentos.  
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