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Usifer adota nova identidade visual para celebrar seus 40 anos

P

ara marcar os 40 anos de fundação
a Usifer está programando uma
série de novidades, entre elas a estreia de sua nova identidade visual.
Os novos logotipo e logomarca da empresa foram buscar inspiração no desenho
original, caracterizado pela engrenagem
e pelo logotipo com o tradicional corte horizontal das letras.
Na releitura da marca, que busca mostrar
a evolução da empresa, a antiga engrenagem deu lugar ao suporte de ferramenta de um CNC estilizado.

Novo logotipo incorpora as cores da bandeira e o nome do Brasil à marca

O logotipo, que conserva o corte horizontal das letras, agora usa uma nova fonte
itálica, que remete à ideia de futuro e a
tradição de sempre ir adiante.
Durante o ano que vem a empresa usará
também uma marca comemorativa, que
traz as datas de fundação e aniversário e
faz alusão ao início do processo de transformação da empresa para a indústria 4.0.
Arrojada e com os pés no chão
Fundada em 1 de dezembro de 1980 pelo
ferramenteiro e empreendedor Luiz Mori,
a Usifer construiu uma história de sucesso e se transformou numa referência no
projeto, desenvolvimento e construção
de moldes para a injeção de termo fixos
e termo plásticos, injeção de alumínio em
alta e baixa pressão, fundição e micro fusão.
A Usifer, que começou fabricando volantes esportivos, sempre se destacou pelo
arrojo e a participação em projetos de
ponta. Em seu início, desenvolveu desde
ferramentas especiais, sob medida para
a Embraer, hoje Boeing. A empresa também participou ativamente do projeto e
fabricação do primeiro sistema de injeção
eletrônica de combustível, em parceria
com a Magneti Marelli, usinando os corpos de borboleta para a empresa.

O suporte de ferramenta do CNC substitui a antiga engrenagem na nova logomarca

Mesmo arrojada, a Usifer se consolidou atuando como uma empresa que leva à sério os seus compromissos, tendo como prioridades o atendimento dos contratos com os clientes, pagando
salários em dia, cumprindo rigorosamente seus compromissos
fiscais e atuando de forma sustentável, sempre atendendo às
normas de qualidade.
Instalada em Vinhedo, uma das cidades com maior índice de
desenvolvimento do País, a Indústria Metalúrgica Usifer funciona em prédio próprio, que ocupa uma área de 3.000 m², onde
produz moldes de até 15 toneladas.
Hoje, cada molde produzido pela Usifer é personalizado, atendendo especificações e necessidades específicas de cada
cliente.

