
O rótulo não desgruda
Cinco décadas transformaram a Milani em
sinônimo de groselha

O
público adulto ainda tem viva a
lembrança de um comerciai de
TV, datado dos anos 60. Mostra-
va car inhas salt i tantes excla-
mando "iahuuuuuuuu" enquanto

anunciavam a Groselha Milani. A campa-
nha carimbou fundo essa geração e, gol de
placa em marketing, transformou a marca
em sinônimo do produto. Hoje em dia, esse
xarope ofertado há 50 anos responde sozi-
nho por 15-20% das vendas da Milani S/A.
Em paralelo, ela ampliou o espectro de seu
mostruário, estendendo-o aos sucos con-
centrados e bebidas prontas, incluindo uma
versão da própria groselha. "A Milani re-
presenta 70% dos negócios da empresa,
que opera também as marcas Naturabella,
Maraú e Fibraxx", informa a coordenado-
ra de marketing Maiume Takeuti.

Nessas cinco décadas matando a sede
da garotada, público-alvo por excelência,
a Groselha Milani passou por reformula-
ções de cunho mais visual que de conteú-
do. "Toda marca tem que se renovar", justi-
fica a gerente, apontando as mudanças mais
acentuadas. O rótulo atual, exemplifica ela,
difere bem do original, lançado em setem-
bro de 1955. As tradicionais carinhas só
foram incorporadas à embalagem dez anos
depois e, apenas no final de 2003 passa-
ram a compor o logotipo da empresa, con-
ta Maiume. "Até então, a logomarca se re-
sumia à inscrição Milani e a uma bandeira
vermelha", relembra. Ao agregar as carinhas
a seu próprio logo, a companhia almejava
facilitar a associação da groselha a outros
produtos comercializados pela Milani, como
os sucos concentrados. Introduzidos na dé-
cada de 70 eles, no entanto, nunca desfru-
taram do mesmo prestígio do xarope.

Maiume recorda que as carinhas foram
inspiradas em embalagens que a empresa
distribuía no Salão da Criança, evento recre-
ativo que, nos anos 60 e 70, acontecia em 12

A história nos rótulos só o original (esq.) não tinha as famosas carinhas.

de outubro no Parque do Ibirapuera, São Pau-
lo. Nessas ocasiões, a groselha Milani cum-
pria função institucional e era servida gra-
tu i tamente em embalagens p lást icas
translúcidas, moldadas no formato de rosto
humano. O sucesso foi tanto que elas foram
parar no rótulo da garrafa. Mais tarde, ga-
nharam movimento e se transformaram nas
estrelas do histórico comercial de TV. Essa
campanha, criada para estimular o consu-
mo de groselha em todos os momentos,
imortalizou o jingle da "groselha vitaminada
Milani", rememora a executiva de marketing.

Em regra preparado com água, mas
também muito apreciado com leite ou água
gasosa, o xarope de groselha da Milani con-
centra 80% das vendas no Estado de São
Paulo. "Pode ser devido ao fato do produto
ter surgido originalmente na capital pau-
lista", arrisca Maiume. Segundo ela, a de-
manda atual segue em linha com a do ano
passado e as ações de marketing se resu-
mem a promoções de preço e degustações.
Às vezes, acrescenta, são distribuídos brin-
des, como ioiôs, réguas, copos e adesivos,
especialmente na entrada dos períodos de
verão e volta às aulas.

A história da Milani tem início quando a
família de imigrantes italianos que criou a be-
bida desembarcou no Brasil, estabelecendo-
se no reduto vinícola de Bento Gonçalves (RS).

Celeste Milani, patriarca da família, vinha com
freqüência a São Paulo comercializar suas sa-
fras e, numa dessas viagens, conheceu um quí-
mico de origem alemã. Juntos, inventaram um
xarope artificial que imitava o sabor da gro-
selha, fruta vermelha européia. A novidade
emplacou a ponto de justificar a abertura da
fábrica no bairro paulistano da Mooca.

Com o tempo, a família de produtos Mi-
lani engordou e a unidade instalada em área
de 4.600 metros quadrados exauriu sua ca-
pacidade físca. Assim, em 1991, a Milani
inaugurou a atual fábrica, com 13.000 metros
quadrados construídos em Mogi das Cruzes
(SP). O mais recente agito da marca foi a li-
nha de bebidas prontas, lançada em garrafa
PET de 1,5 litro em sete versões de sabor. A
novidade foi cogitada depois que a empresa
detectou em pesquisas que embalagens de
1 litro são insuficientes para atender grupos
de quatro pessoas, repassa Maiume. "Resol-
vemos, então, lançar um produto na medida
certa para toda a família". Já o refresco de
groselha em versão de 200 mililitros pronta
para beber foi desenvolvida visando mesmo
as crianças. A Milani, no entanto, conta com
a forte influência dos pais, consumidores que
conheceram a marca na sua infância, para
disseminar a compra do produto. "Os adul-
tos são hoje os grandes divulgadores da nos-
sa groselha", constata a executiva.
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