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A Oxiteno, subsidiária da Ultrapar, e única empresa produtora de óxido de eteno e seus principais 
derivados no Mercosul, acaba de renovar sua identidade visual. O trabalho foi desenvolvido pela 
consultoria de branding FutureBrand, como parte do projeto de um novo posicionamento para a 
marca. Essa foi a primeira mudança na logomarca da Oxiteno desde a criação da companhia, há 
mais de três décadas.  
 
O projeto de renovação visual durou mais de um ano, desde a fase inicial de avaliação 
quantitativa da marca, na qual a FutureBrand utilizou sua metodologia proprietária de Brand 
Analytics, que inclui entrevistas com funcionários, clientes e parceiros para um entendimento 
amplo da imagem da empresa. Dos resultados destas entrevistas é que partiram as estratégias 
para o novo posicionamento, o desenvolvimento da nova identidade visual, o planejamento da sua 
implementação e, finalmente, o seu lançamento para o público interno e externo.  
 
"A Oxiteno tem consciência de que seu nome é um importante ativo e por isso comunicou as 
mudanças, antes e prioritariamente, ao público interno, para que este compreendesse todo o 
processo e multiplicasse os conceitos com o público externo," diz a diretora de estratégia da 
FutureBrand, Susan Betts.  
 
Segundo ela, as entrevistas mostraram que o antigo logo já não refletia a evolução ocorrida nos 
últimos anos na empresa, "tanto na ampliação da oferta de produtos quanto no relacionamento 
mais próximo com o cliente."  
 
Susan explica que, embora a logomarca anterior já não retratava fielmente a Oxiteno para os 
seus públicos, tanto internos quanto externos, "a intenção era de que a nova identidade visual 
não perdesse as características originais e, sim, que ganhasse cores e formas mais atuais." Para a 
executiva, "não foi uma ruptura com o passado, mas uma evolução, uma atualização", explica. "E, 
assim, a proposta da FutureBrand foi redesenhar a logomarca original ao invés de criar algo 
totalmente novo." O logo remodelado contém elementos, tanto no símbolo quanto na letra "X" do 
nome, que lembram setas.  
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