
Oz cria núcleo digital e apresenta sua nova identidade visual 

 

A Oz, uma das principais consultorias de estratégia de marca e design do país, apresenta sua 

nova identidade visual. A mudança concretiza as transformações da empresa, em constante 

evolução e que se torna cada vez mais completa.  

 

No ano passado, a Oz fortaleceu sua área de branding e passou a oferecer uma consultoria 

mais ampla, ajudando de maneira concreta na estratégia de marketing dos clientes e na 

gestão de suas marcas. Neste ano, a empresa reforça sua área de web, que passa a contar 

com um time dedicado para o desenvolvimento de projetos digitais completos que vão da 

estratégia e criação até a produção e ativação. 

 Criada há 33 anos, a Oz está em constante evolução, em linha com as tendências de mercado 

e com as necessidades dos seus clientes. A empresa tem uma equipe multidisciplinar composta 

por mais de 40 profissionais, que combinam visão estratégica e capacidade criativa com um 

olhar abrangente sobre a questão da identidade da marca do cliente. A Oz desenha soluções 

únicas e inspiradoras ao combinar pensamento estratégico, essência criativa e conhecimento 

consolidado. 

 

Mercado digital 

 

O núcleo digital é uma evolução natural da Oz, que pensa as marcas de maneira 

multidisciplinar. “Não dá para implementar uma estratégia de marca sem considerar a 

dimensão digital como parte integrante e essencial desse processo”, diz André Poppovic, sócio-

fundador da empresa. Há anos, a Oz desenvolve projetos gráficos de sites para os seus 

clientes, contudo, o objetivo agora é que o pensamento digital não esteja isolado, mas sim que 

permeie todas as etapas do trabalho e envolva as diferentes áreas da agência (branding, 

identidade visual, naming, embalagem, sinalização, editorial e brand retail). “Mais que um 

núcleo digital, nós vamos ter uma cultura digital inserida dentro de um ambiente de design e 

branding. Isso viabiliza a proposição de soluções alinhadas com a experiência da marca”, diz 

Poppovic. 

 

Para liderar esse núcleo, a Oz trouxe o diretor de criação e designer de formação Jay Sassini. 

Premiado com Abanet, About, MSN, MMonline e Festival Internacional de Gramado, Sassini 

passou por agências digitais e traz na bagagem a concepção e o desenvolvimento de projetos 

para empresas como Samsung, Microsoft, Eletronic Arts, P&G, Mercedes-Benz, Jeep, Chrysler, 

Dodge, Mentos, Alpargatas, Azul Linhas Aéreas, Mapfre, Whirpool, Brastemp, Consul, Avon, 

Philips, Tecnisa, Roche, entre outros. 

 

Na avaliação de Sassini, essa é uma oportunidade ímpar de incorporar a expertise de 

construção de marcas e design, característicos da Oz, aos projetos digitais fundamentados no 

pilar da inovação. A proposta é ampliar a experiência e construir novas plataformas de negócio 

para os clientes. A área digital da Oz já tem projetos em andamento que abrangem o 

desenvolvimento do processo como um todo: planejamento, criação, desenvolvimento e 

implementação. 

 

Nova marca 

 

A nova identidade visual da Oz representa essa empresa em constante movimento. 

Ela apresenta uma estética minimalista, em uma única cor. O contorno da marca, em sua 

forma retangular, traduz o rigor do pensamento estratégico. O espaço em branco, do lado 

direito da palavra Oz, é reservado para as intervenções do rico universo de imagens, estilos e 

formas existentes, para representar o aspecto multidisciplinar de uma equipe que envolve 

designers, consultores, arquitetos e programadores. "O objetivo é que a nova marca possa ser 

personalizada pelos próprios colaboradores da Oz, expressando o individual para formar um 

todo integrado", explica Poppovic. 

 

Os pictogramas da identidade visual foram redesenhados. Eles representam os três pilares de 

identidade da empresa: coração - paixão, coroa - excelência e lâmpada - inteligência. A cor 

mudou para preto. Contudo, o vermelho será utilizado como cor de apoio, em fundos gráficos 
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e nas aplicações compostas por imagens, como se fosse uma espécie de palco para assuntos 

específicos. Para chegar ao resultado, toda a equipe participou e a solução final veio 

naturalmente, quase como que por consenso. 

 

 Sobre a Oz 

 

A Oz é uma das principais consultorias de estratégia de marca e de design do Brasil. Criada em 

1979 por três arquitetos, formados pela FAU-USP, André Poppovic, Ronald Kapaz e Giovanni 

Vannucchi, a empresa ganhou notoriedade por meio de projetos, prêmios e exposições 

nacionais e internacionais. Entre seus principais clientes estão empresas como: Coca-Cola, 

Kimberly-Clark, Danubio, Porto Seguro, Ajinomoto, Hospital Sírio Libanês, Rede Ipiranga, 

Banco Plural, entre outras. 

 

 Fonte: Portal da Propaganda [Portal]. Disponível em: 

<http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/propaganda/32825-oz-cria-

nucleo-digital-e-apresenta-sua-nova-identidade-visual>. Acesso em: 8 nov. 2012. 
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