
Omo estréia seu novo visual  

 
A arte de Romero Brito na embalagem do sabão em pó  
 
Pela primeira desde que foi lançado, em 1957, o sabão em pó Omo terá sua logomarca 
modificada. O autor da façanha é o artista plástico Romero Brito, um dos brasileiros mais 
respeitados nos Estados Unidos com quadros vendidos para personalidades como Madonna e 
Michael Jackson. Nos primeiros três meses da promoção, sem alteração de preço, o consumidor 
levará para casa, na compra de um quilo do Omo Cores, uma lata decorativa de Brito.  
 
Já as caixas de papelão de 500 gramas e de um quilo continuarão exibindo a nova logamarca e 
um painel do artista por mais seis meses. Dona de uma fatia de 71% do mercado de sabão em 
pó, a Unilever tem em Omo o seu carro-chefe. "É um produto que faz parte da vida do brasileiro", 
diz Brito, que também, pela primeira vez, gravará um comercial de produto, apresentando o novo 
Omo Cores. (C.F.)  
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