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EMBALAGEM DE AÇO

Modernizar uma marca de forte tradição é um bom desafio.
Com a nova lata, a Nestlé, em parceria com a CSN,

amplia percepção de valor que o consumidor tem do Leite Moça

Leite Moça, que no Brasil virou si-
nônimo de leite condensado, não
perde a juventude, apesar de seus
84 anos no País. Em outubro, a

lata ganhou curvas e o rótulo de papel foi
substituído por impressão litográfica direta.
A mudança atraiu de imediato a atenção do

consumidor e agitou as prateleiras dos super-
mercados, trazendo inovação e modernidade
a uma marca de forte tradição. A Lata Ex-
pandida de Leite Moça, desenvolvida em
uma parceria entre a Nestlé e a Companhia
Siderúrgica Nacional - CSN foi escolhida
como a Melhor Embalagem de Aço do Tro-

féu Embanews 2005.
O leite condensado chegou ao Brasil em

1890, quando ainda era importado. A jovem
com trajes típicos que aparece no rótulo da
embalagem é uma camponesa suíça do sécu-
lo XIX. Naquela época, o leite condensado
mais popular da Suíça tinha a marca "La Lai-

tière, que significa "vendedora de leite". Ini-
cialmente, foi adotado no Brasil o nome in-
glês "Milkmaid". Mas as pessoas tinham difi-
culdade de pronunciá-lo e passaram a cha-

mar o produto de "esse leite da moça", refe-
rindo-se à ilustração da camponesa. Assim,
quando a Nestlé iniciou a produção do leite
condensado no País, em 1921, optou pela

solução lógica de utilizar a designação criada
espontaneamente pelos consumidores. Foi
assim que surgiu a tradicional marca Leite
Moça, cujo ícone vem se mantendo desde o
início, passando por modernizações gráficas
e de estilo, mas essencialmente Moça tem
ultrapassado gerações, com a mesma força,
na tradicional lata, agora rejuvenescida. Des-
te projeto surgiu a idéia de criar o 'Fale com

a Moça', substituindo as receitas dos antigos
rótulos. Com este novo serviço, que funcio-
na tanto via telefone, quanto por e-mail, a
Nestlé oferece um completo e dinâmico ser-
viço de Consultoria Culinária, com envio
gratuito de receitas, dicas e soluções de culi-
naristas e especialistas.

Adriano Ribeiro, da Nestlé, e Sérgio lunis, da CSN:
"Embalagem transmite idéias e valores

quando se difere das demais da categoria."

P ara que o projeto saísse do papel e se con-
cretizasse como uma das mais importantes

e significativas reformulações da marca da

Nestlé no Brasil em termos de investimento,
houve o envolvimento de toda a equipe de
Leite Moça - desenvolvimento de embalagem,

fábrica, engenharia, marketing, pesquisa e for-
necedores - que participou do processo de re-
formulação da lata, seja na criação, desenvol-
vimento ou viabilização do projeto, e contou
com a parceria da CSN, levando cerca de dois

anos para ser concluído. A CSN colaborou
com os maquinários, matérias-primas e desen-
volvimentos de projetos especiais, reestrutu-
rando e adequando a unidade fabril de Mon-
tes Claros, MG, onde o produto é produzido.

Segundo o gerente de marketing da CSN,
Sérgio Iunis, a CSN apresentou à Nestlé o
conceito de lata expandida há dois anos, mos-

trando as vantagens competitivas que a lata
traria ao produto Moça. "Começamos a traba-

lhar juntos com o intuito de desenvolver o la-

yout ideal e logo foram feitas pesquisas de
mercado, que foram super positivas à lata ex-
pandida. A CSN trabalhou diversas áreas co-
mo marketing, comercial e desenvolvimento
em parceria com a Nestlé, dando todo o

apoio e suporte necessário para que a emba-
lagem se tornasse o case de sucesso em que se
tornou. O projeto contou com a participa-
ção da agência Packing, responsável pelo de-
sign estrutural da embalagem.

Para os projetos de lata expandida, houve a
necessidade de desenvolvimento de um aço
que suportasse os limites de expansão/defor-
mação controlada. Apesar de já haver na CSN
materiais para grandes deformações, estes apre-
sentavam uma variação na altura da lata após a
expansão. O Centro de Pesquisas e a Usina,
mais especificamente a área de Folhas Metáli-
cas, desenvolveram o aço denominado LEX,
que solucionou o problema. O aço LEX apre-
senta melhores propriedades mecânicas, resiste
a expansões de até 17%, além de apresentar
custo bastante competitivo, pois é produzido
continuamente. Entre os principais desafios do
projeto, Iunis aponta a importação do equipa-
mento de expansão das latas e a sua adaptação

na linha da Nestlé. "A CSN aprendeu muito
do conceito e hoje posso dizer com certeza
que a CSN detém o know how do processo
da lata expandida e a Nestlé, a vantagem
competitiva de diferenciação, na qual o shape

é exclusivo e patenteado."

Leite Moça Nestlé
Nestlé
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Site: www.nestle.com.br
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