




Aparentemente, o título acima contém um erro crasso,
trocando as bolas e campos da ciência. Afinal, a teo-
ria do quantum, concebida pelo cientista alemão Max
Planck em 1900, faz parte do desenvolvimento das
idéias sobre a estrutura atômica aplicadas a fenôme-
nos da física. De acordo com ele, a luz e outras formas
de energia - eletricidade ou calor - não são emitidas a
partir dos átomos como um fluxo contínuo, mas sob a
forma de "pacotes" distintos, que denominou quanta.
Pois foi a palavra de origem latina, sinônima de "quan-
to, tanto, o mais possível" que, no processo inicial de
reposicionamento da Ipiranga Química, se configurou
como a opção adequada para seu novo nome.

Preservando o histórico da empresa e a "memória da
marca" de forma sutil, por meio da incorporação da
abreviação natural de sua razão social anterior, IQ, che-
gou-se a solução nominativa quantiQ, desvinculando-se

daqui pra frente da imagem a qual estava associada há
quase duas décadas. Nesse processo, conduzido pela di-
visão de branding do GAD', com o suporte logístico da

Momsen Leonardos & Cia., avaliaram-se outras seis al-
ternativas contendo o sufixo radical IQ, "sigla sem maior
apelo e significado" proposta inicialmente pela compa-
nhia como a substituta escolhida.

Definida a estratégia, discussões internas e conjuntas conflu-
íram para a superação da idéia pré-concebida, norteando-se

pela diretriz conceituai de manter um resíduo neutro, lem-
brando Ipiranga Química; reforçar a conexão com a química e
criar um nome com significado próprio, de fácil memorização,
distinto e com personalidade. Além de, no âmbito do público
interno, ser capaz de gerar um senso de pertencimento e iden-

tificação com a denominação, convertendo-os em força mo-
triz e transformadora para a rápida adoção da mudança.

Autonomia ressaltada
As razões para a implantação da nova identidade tinham sua

razão de ser. Parte integrante do Grupo Ipiranga, a empresa
foi adquirida em 2007 por um consórcio formado pela Petro-
bras, Grupo Ultra e Braskem, numa transação estimada em
cerca de US$4 bilhões, cabendo à última assumir o seu con-



trole acionário. Na partilha, uma das cláusulas contratuais

da venda estabeleceu o direito exclusivo de manutenção do

nome ao Grupo Ultra, a quem coube a rede de distribuição

de combustíveis. E, como lembra o diretor-presidente da

quantiQ, Fernando Rafael Abrantes, "aproveitamos a opor-

tunidade para deixar claro a independência e autonomia da

empresa em relação a sua controladora, já que nossas ati-
vidades e serviços incluem não só a Braskem como tercei-

ros e concorrentes". Complementando a nova designação,

o Gad'Branding criou o slogan "todo potencial da quími-

ca", conceito baseado nos valores, atributos e cultura cor-

porativa da empresa para, na seqüência, desenvolver a sua

identidade visual. "Estávamos trabalhando com uma marca

histórica, que passava por uma mudança estrutural e o fato
de aliar essas transformações a um novo nome e imagem

agregaria muito a este reposicionamento", observa Hugo

Kovadloff, diretor de criação da divisão. Personalizado, o

logotipo da quantiQ estruturou-se mediante letras espe-
cialmente redesenhadas, ressaltado pelo Q final maiúsculo

e reafirmando as premissas conceituais de velada alusão à

razão social anterior e ênfase à conexão com sua área de

atuação, a química. Para melhor explicitar a mudança, op-

tou-se também por uma cor básica, a magenta pura, uma

tonalidade vibrante, densa e marcante em substituição à

combinação antiga amarelo/azul. Cor a qual se associou o

azul, laranja e verde, usados respectivamente para uma cor-

reta diferenciação e identificação das três divisões da com-

panhia: lifescience (distribuição de excipientes e princípios

ativos para os setores cosmético, farmacêutico, nutricional

etc.), químicos (distribuição de solventes e óleos para as áre-

as de lubrificantes, tintas, transformação plástica, produtos
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Todo o processo de implantação da nova identidade exigiu forte
estruturação, para que as mudanças se apresentassem como um todo.
Aplicações em grande escala combinaram-se à detalhada comunicação
na prestação de serviços, amparadas pela caracterização diferenciada
das divisões da empresa.

de limpeza, entre outros) e produtos e serviços (da arma-

zenagem e envasamento de insumos químicos e petroquí-

micos a laboratórios de análises e formulação de produtos,

além de logística de abastecimento e distribuição).

Projeto bem resolvido
Com aplicações múltiplas em papelaria, folheteria, equipa-

mentos e utensílios, sinalização das instalações operacionais e

industriais, frota de veículos etc., o trabalho exigiu uma força
tarefa concentrada, dado o tempo exíguo disponível para a sua

execução em função da premência contratual de desvincula-

ção do nome. Sob dedicação intensiva, do final de novembro

de 2008 ao início de fevereiro deste ano, elaborou-se e
concluiu-se todo o projeto que culminou com um evento

para o lançamento da nova marca, realizado no hotel Ca-

esar Park de São Paulo, reunindo todos os colaboradores

da quantiQ no país. Fez parte do planejamento de comu-

nicação para públicos internos e externos, concebido pelo

Gad'Agency, que contou com o apoio, presença e atuação

decisiva do presidente Fernando Abrantes, fundamental

na liderança do processo motivacional de superação a re-

sistências e naturais reações e temores diante do histórico

performance e sucesso da empresa.

No evento, propriamente, ele, além de repassar os mo-

mentos principais da trajetória da hoje maior distribui-

dora de produtos químicos e petroquímicos do Brasil,

permitiu-se uma bem-humorada intervenção após des-

cerrar o pano que encobria a nova denominação e iden-

tidade: convocou alguns dos presentes para uma espécie

de tira-teima envolvendo a correta pronúncia do nome.
E, para complementar a comunicação, tendo em vista a

diversificação da companhia, com um portfolio de mais

de 700 produtos, abrangendo 52 segmentos industriais,

14 macromercados e uma estrutura comercial e logística

baseada em dez centros de distribuição espalhados pelo

país, a unidade Gad'Brivia se incumbiu de montar uma

plataforma digital composta de um hotsite, intranet e ex-
tranet. Expertise e familiaridade com o segmento de atua-

ção da quantiQ e suas origens, o GAD' já possuía, através

de trabalhos realizados anteriormente para a Ipiranga,

responsável por projetos específicos vinculados a gasoli-
na Original, serviços automotivos Jet Oil e lojas de conve-

niência AM/PM em postos de combustíveis. O resultado
final, avalia Hugo, "foi um projeto não necessariamente

ousado e inovador mas muito bem estruturado e resolvi-

do", reconhecido com a premiação ouro/ categoria design
na última edição anual do Wave Festival, promovido pelo

jornal Meio & Mensagem e reunindo os diversos setores

de comunicação do Brasil e da América Latina. Cujas su-

tis soluções poderiam perfeitamente se encaixar nos ver-

sos de "Quântico dos quânticos" do compositor Gilberto
Gil: "quantidade de se medir, qualidade de se expressar,

fragmento infinitésimo, quase que apenas mental".
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