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marca é o elemento 
visual mais impor
tante de uma em
presa. Por ela, os 
consumidores dife

renciam o produto de uma 
companhia de outra. Assim, to
das as ações de vendas e promo
cionais têm como objetivo agre
gar valor a este símbolo, o que é 
chamado por especialistas de 
branding. Depois de 64 anos 
com a mesma marca, a Telex es
tá lançando nesse Dia das Mães, 
em campanha nacional, o seu 
novo logotipo, que vem acom
panhado de seu novo posicio
namento no mercado. 

A tradicional empresa quer 
ficar conhecida como uma 
companhia moderna e voltada 
para investimento em tecnolo
gia de ponta, por isso não quer 
mais ser conhecida como o 
Centro Auditivo Telex, mas Te
lex Soluções Auditivas. A mu
dança de marca ocorreu pois, 
em suas análises anuais do per
fil do usuário, ela percebeu que 
o antigo logotipo estava defasa
do e não correspondia ao mo
mento atual do mercado. 

O custo da nova marca e 
identidade visual custou R$ 1,5 
milhão. Junto com o novo logo, 
foi criado o primeiro slogan da 
empresa: "Viva o Som". A rees
truturação foi feita pela agência 
M4Design. Essa modernização 

, é fruto direto de um movimento 

iniciado há dez anos, quando ÆÏÉ 
comprada em 2000 pela Oticon, 
multinacional dinamarquesa 
do setor audiológico, que está 
sempre pesquisando novos pro
dutos para o setor. 

"Ao longo do tempo nós fo
mos nos adequando ao perfil 
do novo consumidor, que 
quer produtos de alta perfor
mance e acessórios que po
dem ser acoplados aos apare
lhos auditivos. Os clientes de 
hoje são pessoas independen
tes. Mesmo os consumidores 
da terceira idade estão mais 
ativos e procurando mais ati
vidades para fazer. A mudança 
da empresa não foi de uma 
hora para outra, ela aconteceu 
ao longo dos anos devido a 
uma série de necessidades 
apontadas pelos usuários e 
profissionais de saúde", diz a 
gerente de marketing da rede 
Telex, Bárbara Bretas. 

Bárbara explica que o logoti
po foi modernizado para indicar 
que a companhia acompanhou 
as mudanças do tempo. A tipo
grafia tem letras em cinza e ficou 
mais simples, para remeter à le
veza e ao movimento. O slogan 
foi criado para celebrar a possi
bilidade de dar ao usuário a 
chance de voltar a escutar, Conta 
á gerente. Além dos tradicionais 
aparelhos auditivos, a empresa 
fabrica também produtos como 
o ConnectLine e o FM Amigo. 

O primeiro produto conecta 
a televisão e o telefone direta

mente ao aparelho auditivo. Ele 
permite também o usuário es
cutar seu MP3 Player sem remo
ver o aparelho, pela tecnologia 
bluetooth. O segundo permite 
que pais e professores transmi
tam diretamente ao aparelho 

auditivo de uma criança. 
A Rubi Engenharia, empresa 

que atua há mais de 30 anos na 
construção civil, também mu
dou a sua marca pela primeira 
vez recentemente. A diretora ad
ministrativa da companhia, Ana 



novos visuais 
Carolina Alvim, conta que o no
vo logotipo foi fruto do planeja
mento estratégico adotado para 
esse ano — que pretende au
mentar a sua participação no 
mercado — e comemorar os 
seus 30 anos. 

"A marca foi criada pelo nos
so departamento de marketing. 
Pensaram em várias opções e foi 
um trabalho difícil. São vários 
estudos de marca até chegar no 
resultado final. O logotipo é re
pleto de simbolismo, é minima
lista. Tem letras sóbrias e elegan
tes. Fizeram algumas letras lem
brando pequenos tijolos, por ser 
uma empresa de construção", 
explica Ana Carolina. Ela conta 
que alguns clientes perceberam 
e aprovaram a mudança. 

Em 2008, a rede de restau
rantes Casa do Alemão com
pletou 63 anos de existência e 
entendeu que deveria mudar a 
sua marca, pois a antiga era de 
difícil percepção para as pes
soas que a viam de longe. "Co
mo estamos em vários pontos 
de passagem, tornou-se neces
sária a mudança", explica a ge
rente de Produção da rede, Lei
la Fontaine. A Vox Comunica
ção, que estava repaginando o 
ambiente interno das suas lo
jas foi que cuidou da criação do 
novo logotipo. Neste mesmo 
ano, a marca foi criada. Ela foi 
sendo adotada à medida que as 
unidades iam sendo reforma
das. O estabelecimento da Bar
ra da Tijuca foi construído já 

com o novo logotipo. 
"Não houve lançamento ofi

cial da marca. A adoção foi sen
do feita gradualmente. Só a loja 
da subida da serra de Petrópolis 
não está totalmente adaptada 
ao novo visual porque tivemos 
que nos concentrar na adoção 
do sistema de ar condicionado 
dentro da loja. Isso tomou mui
to dinheiro da empresa. Com a 
mudança no logotipo percebe
ram mais claramente a repagi
nada interna nas lojas", conta o 
sócio-administrador da rede, Jo
sé Afonso Guedes Vaz. "Os clien
tes perceberam que a marca re
novou sem perder a essência", 
complementa Leila. 

A Sorvete Itália, criada em 
1975, sentiu necessidade de 
criar um novo conceito visual 
para todas as suas lojas para 
dar uma rejuvenescida na sua 
marca. Por isso, em 2007, con
tratou a arquiteta Bel Lobo, 
para repaginar a logomarca, os 
cardápios e o balcão das lojas. 
"Não radicalizamos a marca. 
Ela ficou mais leve, moderna. 
Tiramos manchas da lateral e 
foi aplicado um coqueiro, para 
remeter à praia, onde a em
presa nasceu. Não quisemos 
radicalizar porque é uma mar
ca muito forte no Rio e se f i 
zéssemos isso, perderíamos 
parte de sua história. Uma 
marca tem que se manter 
sempre jovem", conclui a ge
rente de franquias da Sorvete 
Itália, Simone Vianna. 
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