
Oz Design lança unidade 
focada em gestão de marcas 

por Ana Paula Jung 

AOz Design, dos sócios André 
Poppovic, Giovanni Vannuc-

chi e Ronald Kapaz, está com 
uma nova unidade de negócios 
focada em branding e estraté-
gia de marketing - é a Oz Bran-
ding, que terá as profissionais de 
marketing Fabiana Anauate e 
Roberta Colleta como novas as-
sociadas. A dupla irá agregar su-
as experiências para prestar uma 
consultoria mais ampla e com-
pleta, ajudando de maneira con-
creta na estratégia de marketing 
do cliente e na gestão de suas 
marcas.Kapaz irá acumular as 
funções de diretor das duas em-
presas, que irão atuar de forma 
independente, mas que também 
irão se complementar, depen-
dendo do objetivo do cleinte. 

"Com a separação da unidade, 
o cliente pode nos procurar por 
uma questão estratégica que é 
o início do trabalho de constru-
ção de marca, e depois seguir 
com a área de design, pois ele irá 
precisar de uma estética para a 
marca", explica Kapaz, ressaltan-

Poppovic, Kapaz e Vannucchi: estratégia de marketing do cliente 

do que design e estratégia são 
complementares e conseqüentes. 
"A nova unidade é para que os 
clientes possam nos ver além do 
design, mas como uma empresa 
que pensa pela ótica do negócio, 
de gestão. Estamos abrindo uma 
porta que nos aproxima mais das 
grandes consultorias de marcas", 
completa, estimando um cresci-
mento em projetos de branding 
entre 20% e 30%. 

Segundo os sócios, a Oz já 
tem histórico suficiente para lan-
çar essa unidade separadamente 
e com padrão de qualidade, já 
que possuem 10 anos de expe-

riência na área de branding. "Já 
fizemos mais de 50 projetos de 
construção e gestão de marca, 
mas éramos vistos como uma 
empresa somente de design. O 
nosso trabalho sempre termi-
na no design, mas começa bem 
antes. Ao assumir essa nova 
empresa, deixamos claro para o 
mercado que a gente tem a visão 
do design e a reforça com a visão 
de estrategista", afirma. 

A Oz Design também conti-
nua a atuar nas áreas de iden-
tidade visual, naming, emba-
lagem, sinalização, editorial e 
brand retail. Entre seus princi-
pais clientes estão empresas co-
mo Coca-Cola, Kimberly-Clark, 
Cargill, Porto Seguro, ESPM, 
Hospital Sírio Libanês, Credit 
Suisse, LINK Investimentos, en-
tre outras. 

Recentemente, a Oz Design 
foi eleita a Empresa de Design 
do Ano e, André Poppovic, o 
Empresário de Design do Ano, 
ambos no Prêmio Colunistas De-
sign São Paulo. Recentemente, a 
empresa ainda conquistou dois 
prêmios no IF Design Awards. 
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