
Três conhecidas marcas em suas áreas 
de atuação decidiram revigorar sua 
identidade visual em comemoração 
aos seus aniversários. Com 60 anos 
de atuação no mercado brasileiro, 
a Consul está com uma roupagem 
diferente nos pontos de venda. Isso 
porque a DM9, agência do anunciante, 
desenvolveu um selo comemorativo 
para a data com os dizeres "60 anos 
Consul - Sempre inovando para fazer 
parte de sua casa". A marca, original de Joinville (SC), 
usará a identidade visual também em sua comunicação 
interna e no site (www.consul.com.br), que também 
passou por uma reformulação. "Sabemos da 
importância da internet não apenas como canal 
de compra, mas, principalmente, como uma 
plataforma de relacionamento, visualização do 
portfólio e posicionamento de marca. Por isso 
decidimos apostar também na repaginação 
do site da Consul, como forma de deixá-lo 
ainda mais acessível a todos os nossos 
consumidores", comenta Claudia 
Sender, diretora de marketing da 
companhia. Em seis décadas, a 
empresa está presente em 50% 
dos lares brasileiros e já vendeu 
mais de 65 milhões de produtos 
para seus consumidores. 
Criado na década de 30, em 
Belém do Pará, o sabonete 
Phebo chega aos 80 anos e 
também investe no layout de 
suas embalagens. O ícone 
antigo serviu de inspiração 

para recuperar a estética retrô da 
marca e criar uma nova tipografia. A 
ilustração da rosa, ícone dos sabonetes, 
foi redesenhada, e o símbolo oval foi 
recriado a partir do conjunto de rosas. O 
papel das embalagens também mudou, 
e o tom brilhante dará espaço ao fosco, 
Além disso, depois de dez anos a marca 
apresenta uma nova fragrância, a Raiz 
do Oriente. Incorporada à Granado em 
2004, as duas marcas respondem pela 

maior produção de sabonetes de glicerina do País. 
Com o slogan "Porque você escolheu", a Scorro, tradicional 
marca de rodas esportivas, também está de aniversário e 

comemora seus 55 anos com nova identidade visual. 
O layout foi escolhido em um concurso interno e 

a letra esse, estampada no centro das rodas, 
ganhou traços mais modernos. Segundo Paola 
Grilli, diretora de planejamento estratégico da 
empresa, o desenvolvimento da logomarca 

teve como principal objetivo alinhar a tradição 
da empresa com sua atuação 
inovadora. Algumas linhas de produtos 

também serão reposicionadas. 
As ações comemorativas incluem 
ainda um novo website, com 
informações detalhadas sobre 
os produtos e os serviços da 
Scorro. A página também possui 
um simulador virtual, ferramenta 
que dá a chance ao internauta 
de personalizar seu carro com 
diversos modelos de rodas. Para 
interagir com a marca basta 
acessarwww.scorro.com.br. 
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