
Ao delinear a marca da Foz do Brasil (esq.), com-

panhia de saneamento do grupo Odebrecht, era

preciso estabelecer empatia com o público. "Bus-

camos algo relacionado à importância de cuidar

do outro", afirma o diretor do escritório Marcelo

Kértesz Design, responsável pelo trabalho, em

parceria com a Duda Propaganda. O nome foi

escolhido por remeter à idéia de água pura e

abundante. A logomarca trouxe a imagem es-

tilizada das ondas que uma gota produz ao cair

sobre a água, dialogando com um símbolo co-

mum - a gota - e extrapolando seu significado

Ao lado, a Fibria, empresa resultante da aquisição da Aracruz pela

VCP. Responsável pelo trabalho, a Interbrand aglutinou, em uma nova

marca, os valores de duas empresas conhecidas e transmitiu aos

stakeholders compromissos e perspectivas futuras. O nome Fibria,

além de sintetizar a atuação da companhia, está relacionado ao com-

prometimento de lutar por um Brasil cada vez melhor, como explica

Beto Almeida, diretor de criação da Interbrand. A logomarca, uma

folha - de aspecto "ascendente e crescente" - também está ligada às

atividades da companhia. Predominante, a cor verde remete às flores-

tas de eucalipto e à bandeira brasileira, enquanto as cores secundá-

rias laranja e cinza representam a neutralidade e a energia



A esquerda, marca da Vale antes e depois de passar por um

processo de reposicionamento, em 2007. O nome reforçou

mais a palavra "Vale" - forma pela qual a empresa já era

informalmente conhecida pela população - enquanto a

identidade visual expressou a imagem de uma companhia

brasileira que atua globalmente, com destaque, no seg-

mento de mineração, carregada de valores como respon-

sabilidade social e ambiental. O trabalho foi executado

pela norte-americana Lippincott Mercer em parceria com o

escritório brasileiro Cauduro Associados



À esquerda, a quantiQ, antiga Ipiranga Química. Desenvolvida

pelo GAD', a nova marca expressou a mudança por que passou

a empresa após a Braskem assumir seu controle. £m con-

sonância com a estratégia da empresa, o nome quantiQ - que

significa "tanto quanto" ou "mais possível" em latim - foi

complementado pelo slogan "todo o potencial da química". Na

nova identidade, o amarelo e o azul característicos da

Ipiranga Química foram substituídos por magenta, uma cor

"quente e marcante", segundo Hugo Kovadioff, diretor de cria-

ção do Gad'Branding. Para Rafael Abrantes, diretor-presidente

da quantiQ, a nova marca funciona como um bom incentivo

para a empresa alcançar suas metas



A direita e à esquerda, logotipo e aplica-

ções da nova marca própria da rede Wal-

Mart, Sentir Bem, que oferece uma linha de pro-

dutos saudáveis. Responsável pelo design da marca, a agência

Sart/Dreamaker precisou materializar um posicionamento carac-

terizado pelo modo de vida saudável e sustentável. Para isso, a

opção foi um formato orgânico, com tipologia gestual, que reme-

te a folhas de árvore e gotas. "A marca foi feita para falar com

pessoas, e por isso precisa de identidade forte e consis-

tência", diz Gian Franco Rocchiccioli, CE0 da agência.

Em sintonia com os valores da marca, as embalagens

dos produtos Sentir Bem utilizam matérias-primas

recicláveis ou certificadas em sua composição

Abaixo, as etapas de criação da nova marca do Instituto Aço Brasil, antigo Instituto Brasileiro de

Siderurgia [IBS], entidade que reúne os principais produtores de aço do país. Em um processo conduzi-

do pelo escritório Cauduro Associados, a instituição - que estava às voltas com o difícil entendimento

de seu nome e queria uma associação mais forte com o aço - assumiu uma nomenclatura diferente para

comunicar uma nova realidade. Tornou-se, a partir de agosto, Instituto Aço Brasil: um nome sintético,

que carrega as características positivas associadas ao aço, como força, resistência e sustentabilidade.

A nova marca (em destaque), em tons de verde e azul, é uma proposta neutra, fácil de ser combina-

da com outras marcas associadas e que comunica valores de responsabilidade social e ambiental
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