
Retratados nesta

reportagem especial,

quatro produtos que

fazem parte do

cotidiano dos

consumidores

brasileiros há muito

tempo provam que,

para sobreviver

e manter

competitividade,

marcas tradicionais

precisam estar

sempre modernas

ostuma-se dizer que, para poder envelhecer, é preciso estar sempre
atual. O preceito ganha força no efêmero universo das marcas. A
despeito de tradições seculares, estima-se que metade das novas
marcas não complete o segundo ano. Num cenário que já foi defini-

do como hostil a idéias duradouras, também rareiam as marcas que reconquis-
tam a preferência dos consumidores após um período de crise ou ostracismo.
Tanto num caso como no outro, do distinto time que escapa dos vaivéns do
varejo pode-se tirar uma lição: para sobreviver em tempos de economia ultra-
competitiva não basta ter tradição, é necessário modernizar-se sempre.

Essa obrigação de reciclagem contínua fica evidente na trajetória das mar-
cas retratadas nesta reportagem especial de EMBALAGEMMARCA. Como caracte-
rística comum, todas fazem parte do cotidiano dos consumidores brasileiros há
muito tempo. Algumas, por circunstâncias diversas, nos últimos anos andaram
encobertas, quase ameaçadas de desaparecer - e agora lutam para se reerguer.
Outras nunca deixaram de estar no auge, e mesmo assim (ou por isso mesmo)
investem sem parar em modernização.

Nesse esforço de renovação, além de um canal direto de comunicação
com os consumidores, a embalagem desponta como principal elemento de
suporte ao processo de atualização dessas marcas. Afinal, ao longo dos anos a
evolução da embalagem dos produtos mostrados a seguir se confunde com o
próprio desenvolvimento de suas marcas. Embora mais evidente em questões
circunscritas ao campo do design gráfico, essa hipótese não se restringe a cores,
ícones ou fontes de uma logomarca. Mudanças no sistema de fechamento, na
rotulagem, na ergonomia ou mesmo do material das embalagens também car-
regam significados relativos ao processo evolutivo das marcas, indicando, por
exemplo, seu público-alvo ou novo posicionamento de mercado.

Melhor do que teorias, os exemplos práticos mostrados a seguir deixam
isso claro, corroborando em todos os casos o papel central das embalagens
em distintas estratégias de reposicionamento de marketing. Mais do que isso,
comprovam a percepção de que, para atravessar os anos com liderança e jovia-
lidade, as marcas, como nunca, precisam estar atuais.



antes, assumiu a produção de linhas tradi-
cionais entre os consumidores brasileiros,
como as de chocolates granulados e ovos de
páscoa. Ao lado desses produtos, conhecidas
marcas criadas pela Visconti passaram a
ser controladas pela Hershey's, empresa
fundada há mais de cem anos e hoje líder
do mercado americano de chocolates. Para
a geração que cresceu na década de 80, uma
das mais representativas dentre essas foi
possivelmente a marca Io-Iô Crem

Lançada pela Visconti em 1982, ela fez
sucesso entre as crianças da época ao unir
numa mesma embalagem creme de choco-
late ao leite e creme de chocolate branco. O
produto também marcou época com a ajuda
de blisters termoformados iguais aos usados
no mercado de food service para acondicio-
nar manteiga e geléia. Com eles, muito antes
da expressão "consumidor nômade" ficar em
evidência, a Visconti conseguiu explorar o
apelo de praticidade das pequenas porções,

A par do histórico e da importância da marca
no mercado brasileiro, a Hershey's tem se
esforçado para fortalecer os produtos Io-Iô
Crem entre as novas gerações de consumido-
res infantis. Iniciado em 2003, com a renova-
ção da identidade visual, o trabalho abarcou
a criação de um mascote para a marca,
concebido pela agência Design Absoluto em
alusão ao brinquedo io-iô. Além de campa-
nhas publicitárias e merchandinsing em pro-
gramas infantis, responsáveis por divulgar o
nome Io-Iô Crem na mídia após intervalo de
seis anos, em junho último o esforço ganhou
novo alento, com a chegada aos pontos-de-
venda do Io-Iô Choc.

Parte da estratégia de ampliação da marca
para além da categoria creme de chocolate, o
produto, vendido em flow-packs de BOPP, foi
anunciado como "a primeira barra de chocola-
te redonda do Brasil". "As crianças de hoje são
mais exigentes e estão em busca de novidades
constantemente", diz Luiz Felipe Pateo, geren-
te de marca da Hershey's. "Com Io-Iô Choc
quisemos trazer para dentro da linha Io-Iô
Crem essa nova geração de consumidores."

uando comprou a fábrica de cho-
colates da Visconti, em 2001, a
americana Hershey's, que havia
desembarcado no Brasil três anos

permitindo que as crianças levassem seus
potinhos de Io-Iô Crem para onde quer que
fossem.



O novo membro da família Io-Iô Crem
se juntou a outras versões da marca lançadas
pela Hershey's em anos recentes. Além dos
clássicos blisters termoformados de 15g,
conhecidos comercialmente como síngolas, o
produto pode ser encontrado hoje em copos
plásticos de 200g e na versão Io-Iô Mix, que
é acompanhada de canudos de waffer e vem
sendo vendida em dois novos sabores:
chocolate ao leite com morango e bri-
gadeiro. Também fora da categoria
de creme de chocolate está a marca
Io-Iô Balls, de bolinhas de cereal
crocante cobertas com chocolate ao
leite e chocolate branco.

"Com um belo trabalho de distribui-
ção, Io-Iô se tornou uma das marcas de
chocolate infantil preferidas pelas crian-
ças da época", atesta o gerente de marcas
da Hershey's. Mas, como ele mesmo diz,
esses consumidores mirins cresceram, e mui-
tos hoje já são pais. "Além de conquistar as
crianças da geração atual, estamos felizes,
pois percebemos que muitos dos ex-consu-

midores de Io-Iô Crem passaram a comprar
os produtos para seus filhos", comemora
Luis Felipe Pateo.
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Para reconquistar mercado, a vinícola enco-
mendou à agência porto-alegrense Bendito
Design a modernização do apelo visual do

lançamento do Keep Cooler, em
1986, foi um ruidoso sucesso
comercial. Em um ano, o "refres-
co de vinho" da vinícola gaú-

cha Aurora, gaseificado e com baixo teor
alcoólico, vendeu mais de 30 milhões de
garrafas. Os anos se passaram e a febre em
torno do produto também. Hoje, a Aurora
fecha seu balanço anual com menos de
12 milhões de unidades vendidas. O que
ocorreu? Um abracadabra mercadológi-
co, com a multiplicação no mercado de
coolers de todo tipo, em muitos casos
de operações pequenas e médias, que-
rendo pegar carona no êxito da marca
da Aurora. Resultado: comoditização
de mercado. Cooler virou sinônimo
de produto de qualidade suspeita e,
logo depois, demodée. A Aurora,
porém, ainda acredita nesse mer-
cado - e no recall de sua marca.
Tanto é que acaba de investir
numa espécie de relançamento
do Keep Cooler.



produto. O rótulo agora é mais des-
pojado, com cores menos efusivas
que aquelas em moda nos anos
80. O nome da bebida também
mudou para Keep Cooler Classic.
Sua garrafa é outra novidade. Ela
está ligeiramente menor, com
275ml em vez dos antigos 350ml.
Outro aspecto importante é que
o reposicionamento da marca
abriu espaço para o lançamento
da linha Keep Cooler Black, com
maior teor alcoólico - de 6,8%,
contra os 5,2% das versões clás-
sicas. Com rótulos pretos, ela
oferece os sabores citrus, morango
e pêssego. Dos sabores clássicos, só
não abrange o de uva. "O lançamento vai
ao encontro dos jovens, mais exigentes e
sempre em busca de novas opções de con-

EXTENSÃO - Nova
identidade visual se
estende às six-packs

cartonadas que
chegam ao varejo

influenciou na decisão de redu-
zir o volume do Keep Cooler.
Segundo Guerra, pesquisas indi-
caram preferência dos jovens
por doses menores, possíveis de
serem consumidas sem esquentar.
As novas garrafas saem dos for-
nos da Owens-Illinois do Brasil,
são decoradas com rótulos da
Dixie Toga e chegam ao varejo
em six-packs da Riverwood. A

aposta da Aurora é que a nova
embalagem repita a boa impressão que a

original, dos anos 80 (a garrafa de vidro de
shape diferenciado, uma das primeiras no
país a contar com tampa twist-off), deixava
até o fatídico ataque dos clones.

sumo", justifica Alem Guerra, diretor
de marketing da Aurora.

Esse público-alvo, aliás,
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ançado pela Nestlé em 1932 com
exclusividade no Brasil, e marca-
do desde então por uma dinâmica
estratégia de moderniza-

ção visual, o achocolatado Nescau
novamente reformula sua identidade
gráfica. Considerado um dos mais mar-
cantes face-lifts em toda a história da
marca - que só deixou de ser grafada
Nescao, com "o", na década de 50 - o
projeto coincidiu com o lançamento da
versão Power. Mais jovem extensão de
linha da família Nescau, a novidade
traz a proposta de oferecer aos consu-
midores um produto mais escuro e com sabor
acentuado de chocolate.

A cargo da Futurebrand, o redesign grá-
fico teve dois objetivos básicos: aumentar a
visualização da marca nas gôndolas e, claro,
modernizar a aparência dos produtos. A des-

REPAGINADO - Novas
fontes, fotografias no
lugar de desenhos e
tampa vermelha.
Acima, versão Power



peito disso, alguns equities foram preserva-
dos. A logomarca, por exemplo, manteve o
"bloco azul" que nas últimas décadas vem
caracterizando os rótulos de Nescau. Por outro
lado, houve alterações no tipo de fonte, com
a finalidade de conferir ao logo linhas mais
limpas e modernas, sem com isso poluir visu-
almente o layout.

LINHA EVOLUTIVA - Das
primeiras latas, com a
marca ainda grafada
com "o", à embalagem
que precedeu a atual:
mudando sempre

acordo com a Futurebrand, foi dar realismo
e aproximar ainda mais a marca dos jovens e
adolescentes.

Na versão tradicional, o ganho de exposi-
ção nos pontos-de-venda teve mais um refor-
ço: a sobretampa plástica, que em conjunto
com uma membrana peel-off de alumínio
dotada de lingüeta de abertura forma o siste-
ma de fechamento do produto, agora é verme-
lha. Fornecido pela Sonoco For-Plas, o aces-
sório era incolor, e foi alterado para ampliar a
uniformidade visual entre a tampa e o rótulo
predominantemente vermelho, que é impresso
em papel pela Brasilgrafica. Feita de aço com
folha da CSN, a lata é produzida pela própria
Nestlé em versões de 200g e 400g.

Outras mudanças gráficas foram circunscritas
aos ícones da marca. Em vez de desenhos, os
praticantes de esportes radicais, que já che-
garam a ilustrar embalagens antigas, agora
aparecem em fotografias. Já o raio, outro
símbolo de força e energia do produto, ganhou
mais destaque e definição. O objetivo, de
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Força e fama centenárias
Na trajetória da secular Casa Granado, modernização visual e respeito aos equities

ntegrante do seleto grupo de mar-
cas brasileiras seculares, a Casa
Granado, fundada no Rio de
Janeiro pelo português José

Antônio Coxito Granado, goza de outro pro-
dígio: ela já foi fornecedora da corte imperial.
Responsável por um dos mais antigos produ-
tos industrializados no país, o polvilho anti-
séptico daquela marca, lançado em 1903, a
empresa nasceu em 1870, quando seu funda-
dor comprou uma pequena botica onde havia
começado a trabalhar como lavador de fras-
cos. Em pouco tempo a qualidade dos produ-
tos ganhou fama na então capital do país, e a
Casa Granado conquistou a simpatia de, entre
outros clientes ilustres, Dom Pedro II.

Ao lado do polvilho anti-séptico, cuja
fabricação foi licenciada pelo médico sani-
tarista Oswaldo Cruz, à época responsável
pela Inspetoria Geral de Saúde, a empre-
sa atualmente vende outros clássicos, como o
Sabonete de Glicerina, fabricado desde 1915,
e a Água Inglesa, lançada em 1891. Porém,
contrariando a máxima de que as marcas pre-
cisam se modernizar sempre, por muitos anos
a Casa Granado conseguiu manter-se lucrativa
sem grandes alterações em seus produtos. Eram
outros tempos, período em que não havia con-

corrência significativa. Basta dizer que,
até 1993, os pedidos vindos de todo o
país ainda chegavam por cartas. Mas
os tempos mudam, e suas verrumas

desgastam tudo, inclusive Antes da estréia dos rótulos auto-adesivos, a
embalagem do polvilho anti-séptico Granado
já havia passado por transformações. Com
a Segunda Guerra Mundial e a conseqüente
escassez de folha-de-flandres, a lata de aço foi
trocada por tubos de papelão. Foi também por
volta dos anos 40 que a embalagem do produto
ganhou formato menos" achatado. "A migração
para o papelão também foi impulsionada pelo
fato de que o aço enferrujava com facilidade",
observa o inglês. Na comemoração do enchi-
mento de l milhão de tubos de polvilho anti-
séptico, em 1958, a embalagem já era bastante
parecida com a atual. Os tubos de papelão,

Prodesmaq. A mudança, no entanto, não se esten-
deu aos grafismos das embalagens, que continu-
aram douradas, enfeitadas com ornamentos art
nouveau. "A marca e a aparência da embalagem
ainda fazem sucesso porque o brasileiro é con-
servador", arrisca Freeman. "Ele precisa sentir
confiança no que consome, especialmente se
forem produtos de saúde."

do adotou rótulos auto-adesivos da
reformulação de embalagem quan-
recentes, o produto passou por uma

O próprio polvilho anti-séptico
Granado não se manteve inalte-
rado ao longo do tempo. Em anos

sos de comercialização de seus
produtos.

de então, a Casa Granado pas-
sou a investir em novos proces-

Freeman foi contratado para
vender a empresa e, como não
achara interessados, comprou
ele mesmo o negócio. A partir

da casa em junho de 1994. Na época,

as marcas intangíveis. Em suma, a vigorosa
marca guarda-chuva Granado foi gradativamente
empalidecendo.

Para revigorá-la, foi necessária uma grande
reformulação na condução dos negócios. Parte
das mudanças foi feita pelo consultor inglês
Cristopher Freeman, que assumiu a presidência



porém, foram abandonados em 1997, com o
lançamento da tampa giratória e do pote de
polietileno de alta densidade (PEAD) fornecido
pela Sinimplast.

Segundo Freeman, a criação de embalagens
dos novos produtos é terceirizada. Mas, para
os produtos mais antigos, qualquer alteração
no molde é pensada pela Granado. No caso
específico do polvilho, as modernizações fica-
ram a cargo da agência Packaging Design,
do Rio de Janeiro. A preocupação foi criar
uniformidade visual para que o consumidor, ao
se deparar com qualquer produto da Granado,
identifique imediatamente a marca. Contudo,
retoques requerem cuidados. "Na última modi-
ficação, percebemos que muitos consumidores
não reconheciam mais o produto, e passaram a
desconfiar de que não se tratava do original",
informa o presidente da Casa Granado. "Isso
nos mostrou que é preciso ter cuidado na hora
de mudar algo que já está tão enraizado na per-
cepção das pessoas."

Aliando ponderações como esta à grande
força da marca centenária, Freeman aumentou

a linha de produção e desde 2004 gerencia
a também tradicional marca Phebo, voltada
a produtos de perfumaria, com embalagens
desenvolvidas pela designer Clarissa Biolchini.
Os reflexos dessa balança não poderiam ser
melhores: o faturamento cresceu de 10 milhões
de reais, em 1994, para 100 milhões de reais,
em 2004. A empresa também acaba de lançar
uma linha de xampus, em bisnagas plásticas,
e sabonetes, em cartuchos de papel cartão, e
planeja lançar outras ainda este ano.

Fonte: Embalagem Marca, a. 7, n. 71, p. 10-19, jul. 2005.
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