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News Release 
 

Fortinbrás revela seu novo logo como parte da Hallstar 

• Apresenta o negócio de especialidades químicas no Brasil como 
moderno e em evolução. 

• Destaca a conexão de sua nova marca com a empresa controladora. 

 
CHICAGO –– (BUSINESS WIRE) –– Fortinbrás, uma empresa de 
especialidades químicas com sede em Jaguariúna, São Paulo, Brasil, 
lançou hoje oficialmente seu novo logotipo. Como parte de uma 
atualização mais ampla da identidade da marca, o novo logotipo 
representa a evolução da Fortinbrás após a aquisição da empresa em 
2015 pela Hallstar, um fornecedor global líder em especialidades 
químicas para os mercados industrial e de cuidados de beleza.  

 
 
 
 
 
 
  

“O lançamento do logotipo da Fortinbrás inaugura uma nova era para a 
empresa, ” disse John Paro, presidente do conselho, presidente e CEO 
da Hallstar. “Enquanto o logotipo conserva os elementos que refletem a 
herança da Fortinbrás’, acrescentando ‘Agora parte da Hallstar’, ele 
comunicará ao mercado que agora podemos atender melhor os nossos 
clientes e levar inovação através da sinergia. É apenas um dos 
desenvolvimentos empolgantes que virão enquanto as empresas se 
integram ainda mais nos próximos meses.” 
 
Além do endosso da Hallstar, há diversas outras modificações no 
logotipo: A sua cor azul agora coincide com a cor da Hallstar, a marca 
“F” no diamante estilizado que aparecia perto do nome da marca foi 
eliminado e o tipo de letra usado para “Fortinbrás” agora é um dos 
tipos de letra aprovados pela Hallstar.  
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Juntas, essas mudanças alinharão mais de perto a Fortinbrás à marca 
da sua empresa controladora. Em 2016, os materiais de marketing da 
Fortinbrás serão adicionalmente atualizados para incluir o novo 
logotipo, o esquema de design e o slogan da Hallstar, LET’S WORK 
WONDERS™.  
 
“As alterações à marca que estamos fazendo são mais do que apenas 
cosméticas; elas oferecem uma chance a todos de entender a quem a 
Fortinbrás pertence hoje e para onde ela está caminhando,” disse Paro. 
 
Sobre a Hallstar: 
 
Hallstar é um provedor global líder de soluções de especialidades 
químicas. A empresa adota um enfoque colaborativo para o 
envolvimento de todos, oferecendo suporte técnico, expertise em 
produtos químicos e conhecimento da indústria que ajudam os clientes 
a aproveitar ao máximo seus produtos, desde conceitos até os 
primeiros lotes de produção. Para saber mais visite www.hallstar.com 
 
Sobre a Fortinbrás: 
 
A Fortinbrás fabrica uma ampla gama de especialidades químicas, 
incluindo ésteres, tensoativos, essências, extratos, manteigas e óleos 
especiais. Sua oferta ampla de produtos é complementada por suas 
fórmulas científicas, técnicas e de marketing e serviços de suporte 
regulatórios. Para saber mais, visite www.hallstar.com.br 
 
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. 
As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se 
referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que 
tem efeito legal. 
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