
O requeijão
do Brasil
A fabricante de laticínios Catupiry aproxima-se de seu centenário e
ainda conquista o paladar dos consumidores sem fazer publicidade
CÉLIA CHAIM

Calcula-se que 15 milhões de
pessoas consomem 20 toneladas
por dia de um requeijão que cus-
ta um pouco mais que a média e
existe desde 1911. É consumido
no pão, na pizza, no camarão na
moranga, às colheradas, em

aves, peixes, massas, entre ou-
tros pratos. Catupiry, no dicio-
nário internacional de queijos,
Les Fromages, editado pela La-
rousse, é definido como "o re-
queijão do Brasil". Trata-se de
um fenômeno. Não é um produ-

to que envelheceu ou foi massa-
crado pela concorrência estran-
geira, pelos suíços, franceses,
holandeses. Ao contrário, leva
uma vida boa em um mercado
em que os que ousam entrar sa-
bem que não vão longe.

Curioso é que a empresa fa-
miliar do sr. Silvestrini não se
atreve apenas a fazer parte do
café-da-manhã, do lanche e das
refeições dos consumidores
com seu requeijão notável pelo
baixo teor de acidez. Está em

grandes empresas do setor de
alimentos, como a Sadia, que
neste ano lançou seu frango
com Catupiry. Sua receita é tão
secreta quanto a da Coca-Cola.
Assim como são fechados todos
os números financeiros da em-

Lojas da empresa em São Paulo nos bairros do Bom Retiro e Moema: ainda hoje seus produtos são feitos e apresentados com cuidado artesanal

Um clássico dos clássicos das embalagens
O Catupiry é um clássico da

história da embalagem no Brasil.
É como a Maizena (termo deriva-
do de maiz, palavra indígena que
significa milho), que se tornou tão
forte a ponto de passar a ser sinô-
nimo da categoria do produto. A
marca foi rejuvenescida em 1990,
mas o tradicional amido de milho
continua sendo reconhecido de
longe nos supermercados.

Outro exemplo que remete ao
Catupiry são os bombons Sonho
de Valsa, lançados no Brasil em
1938 pela Lacta, hoje Kraft Foo-
ds. Com poucas alterações na
embalagem ao longo dos anos, o
produto é líder em seu segmen-
to. Seu primeiro invólucro resu-
mia-se a um papel estanho-ver-
melho recoberto com celofane
transparente. Como rótulo, um
selo preto central com o nome do
produto e o desenho de um vio-
lão. Era vendido por quilo só em

bonbonnières finas e consumido,
preferencialmente, por mulhe-
res. Para ganhar o público mas-
culino, em 1942 a embalagem re-
cebeu alguns retoques, como a
utilização do papel celofane com
a cor maravilha, forte e vibrante.
O bombom também aumentou de
tamanho, passou a ser comercia-
lizado por unidade e teve sua dis-
tribuição ampliada para bares, ar-
mazéns e outros lugares mais po-
pulares. O violão e o nome pas-
saram a ser gravados no celofa-
ne, e ao seu lado foi introduzida
a figura de um casal dançando em
traje de gala com a incorporação,
portanto, de uma figura masculi-
na. Nas bordas foram impressas
algumas notas musicais extraídas
de uma valsa do compositor Jo-
hann Strauss.

Entre as marcas imbatíveis,
a Catupiry chegou lentamente às
lojas próprias. A primeira, junto

da fábrica, no bairro paulistano
do Bom Retiro, era artesanal. O
cliente comprava o produto fres-
quinho, como pão em padaria.
Nem parecia loja, e tinha o char-
me das coisas simples. Com o
tempo, mudou o estilo e moder-
nizou-se, perdendo um pouco do
charme, porque, além de Catu-
piry, passou a vender produtos
de outras marcas. Para quem
não conheceu a anterior, man-
tém-se a idéia de que ali se ven-
de o produto mais "fresquinho".
A segunda está em Moema, tam-
bém em São Paulo. Se fosse gu-
losa como seus consumidores, a
empresa poderia abrir outras
unidades, até mesmo fora de São
Paulo. Mas, ao que tudo indica,
não precisa disso. Não faltam as
caixinhas (que ainda hoje são
chamadas assim pelos consumi-
dores) nos grandes e pequenos
supermercados do País.
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presa. O que se sabe é que, em
1922, já industrializado em São
Lourenço (MG)., ganhou seu
primeiro prêmio, recebendo
medalha de ouro na Exposição
Internacional de Alimentos do
Rio de Janeiro (a industrializa-
ção do produto passou a ser fei-
ta em São Paulo, em 1949).
Sabe-se também que, em abril
de 1997, o Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (Inpi)
conferiu o título de marca no-
tória ao nome, o que significa
que outras empresas estão proi-
bidas de reproduzir o rótulo ou
mencionar o nome Catupiry
sem permissão do fabricante.
Isso não impede que arremedos
do produto volta e meia apare-
çam nos supermercados.

Numa indicação de inven-
ções relevantes, o requeijão do
sr. Silvestrini poderia aparecer
ao lado das sandálias Havaianas,
supostamente inspiradas numa
sandália japonesa de nome Zori,
hoje um sucesso extraordinário
aqui e no exterior. Junto apare-
cem invenções tecnológicas im-
portantes e uma criação que
quem conhece não esquece: o
trio elétrico baiano, inventado
por Dodô e Osmar, que eletrifi-
caram o carnaval baiano com
um Ford 49 e, sem querer,
transformaram o evento em
uma grande fonte de renda para
Salvador, a capital, e para o Es-
tado da Bahia. Começou em
1950 e, um ano depois, uma em-
presa de refrigerantes percebeu
o potencial de marketing daque-
la alegria e colocou um cami-
nhão decorado à disposição dos
músicos, inaugurando o forma-
to consagrado até hoje (o "trio"
formou-se com mais um músi-
co, Temístocles Aragão).

O Catupiry passa dos seus 80
anos sem nenhuma propagan-
da, sem ninguém para colocar

Como tudo começou

seu nome na mídia. Não tem
vínculo com agência de publici-
dade, não tem assessoria de
imprensa. A empresa dispensa
celebridades para promover seu
produto. Mudanças, o consumi-
dor vê no supermercado, espe-
cialmente na embalagem. An-
tes, era a célebre caixinha re-
donda, de madeira, com rótulo
nas cores vermelha, azul e bran-
ca. Sua forma está associada aos
queijos, mas seu acondiciona-
mento primário, em celofane,
foi feito sob medida para envol-
ver o requeijão pela base e pe-
los lados, tendo no topo uma
tampa do mesmo material.

A matéria-prima empregada
na confecção da tradicional cai-
xinha redonda do Catupiry foi
alterada no fim dos anos 90,
quando passou por uma refor-
mulação visual e começou a ser
embalado em polipropileno, um
tipo de plástico. O sabor é exa-
tamente o mesmo, excelente,
como diz seu nome em tupi-
guarani, assim como sua essên-

cia gráfica e cromática. Informa-
ções da empresa dão conta de
que os elementos decorativos
estilizados e simétricos são tí-
picos do início do século 20 e
nos remetem a um vitral, no
qual predomina a palavra Catu-
piry entre aspas, em uma letra
que guarda alguma relação com
o movimento art déco.

É a embalagem típica que so-
fre modificações tão sutis ao lon-
go do tempo que passam desper-
cebidas ao consumidor, uma má-
gica que só marcas muitos con-
solidadas podem se dar o luxo de
usar para escapar da armadilha
das imagens fugazes, aceleradas
e passageiras. É mais ou menos
como o Fusca, desenhado por
Ferdinand Porsche: mudou, mu-
dou, mas não perdeu a cara de
Fusca. É a diferença entre o ve-
lho e o antigo. O velho acaba, o
antigo ganha valor, uma ligação
muito próxima com o consumi-
dor, torna-se tradicional. É assim
que o Catupiry caminha para o
seu centenário.

A receita do marketing vem do fogão
No começo, o Catupiry era

consumido puro, com pães, tor-
radas e sobremesas. Não demo-
rou muito para que entrasse em
receitas de culinária do dia-a-dia
e, depois, na gastronomia. A
maior propaganda do produto
assim se fez, de receita em re-
ceita, passada de uma consumi-
dora para outra. São centenas de
pratos que usam o produto das
mais variadas formas.

Os chefes de cozinha tam-

bém adotaram o produto. Co-
meçou com a pizza e foi longe
- pastel, camarão, frango, so-

bremesas... A empresa, então,
concedeu para alguns fabrican-
tes de congelados e pizzas o di-
reito de imprimir a logomarca
do requeijão nos rótulos de
suas embalagens.

O jornalista Silvio Lancelotti,
de origem italiana, mestre na
gastronomia, diz que adora o
Catupiry e que, se come qual-

quer outro, "sente um peso no
estômago". Segundo a empresa,
os segredos da receita do Catu-
piry estão no tempo de cozimen-
to, na temperatura mantida du-
rante o processo de fabricação,
na dosagem e na alta qualidade
dos ingredientes, além de "uma
perfeita combinação entre um
processo industrial com alta tec-
nologia e o cuidado artesanal no
controle de todos os elementos
que entram em sua composição".

O requeijão Catupiry foi
criado em 1911, por Mário e
Isaíra Silvestrini, um casal de
imigrantes italianos, na estân-
cia hidromineral de Lambari,
em Minas Gerais. Em agosto de
1936, a marca foi registrada sob
o número 47449 no Instituto
Nacional de Propriedade In-
dustrial (Inpi).

Em 1949 passou a ser pro-
duzido em São Paulo, onde hoje
fica sua matriz. Tem oito unida-
des de produção espalhadas
pelo interior do Brasil, contan-
do com mais de 1.500 produto-
res de leite in natura.

Em 1997 veio o reconheci-
mento oficial de marca notória,
pelo Inpi. Isso quer dizer que
não pode ser reproduzida, imi-
tada ou usada em qualquer ati-

vidade industrial, comercial ou
de serviços, sem que haja uma
autorização expressa da Laticí-
nios Catupiry Ltda.

Silvestrini: tradição e marca registrada




