
Lembrança da
Leite Ninho muda formato da embalagem pela primeira vez desde 1923
Por Flávio Palhares

resente no Brasil há 82 anos, o Leite
Ninho, um dos mais tradicionais pro-
dutos da multinacional suíça Nestlé,
tem duas novas versões de embala-

gem, que marcam radical mudança em relação
à tradicional lata cilíndrica: uma lata expandida,
com formato que remete às leiteiras utilizadas
em fazendas, com alça e tudo, e um sachê lami-
nado, de poliéster, alumínio e polietileno.

O recipiente de aço, cujo perfil foi desenvol-
vido em parceria com a Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN), tem quatro versões com diferen-
tes desenhos e capacidade para l, l quilo (crian-
ças brincando, vacas, mãe lendo histórias para os
filhos e uma fazendinha). A inovação ocorre na
esteira de uma anterior, que resultou em grande
êxito no esforço da siderúrgica para ampliar a
participação do aço no mercado de embalagens:
a lata do Leite Moça com "cintura".

A Nestlé não revela números sobre o desem-
penho do produto, mas segundo Antônio Carlos
Teixeira Alvares, presidente do Sindicato da

Indústria de Estamparia e Metais do Estado de
São Paulo (Siemesp), "essa é provavelmente, no
mundo, a primeira lata com shape para produto
de grandes volumes de venda". Embora presente
em ampla variedade em outros países, "todas
essas latas expandidas têm tiragens limitadas".

É esse, aliás, o caso das próprias "latas-leitei-
ras" do Ninho, cujo projeto visual foi desenvol-
vido pela agência Pandesign. Terão edição limi-
tada, mas a empresa já prepara novos desenhos,
que devem ser lançados nos próximos meses.
Esta é a mudança mais radical que a embalagem
do produto sofre desde 1923, quando estreou no
mercado brasileiro. Alterações anteriores ocorre-
ram, mas ficaram restritas aos rótulos, ao tama-
nho das latas e ao sistema de fechamento.

Quanto à outra novidade, o lançamento do
Leite Ninho em sachês de 26 gramas, visa con-
quistar o público de menor poder aquisitivo.
Essa versão da embalagem será comercializada
apenas em alguns Estados do Nordeste, em Belo
Horizonte e no Rio de Janeiro. O objetivo da
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empresa é colocar no mercado um produto de
alta conveniência e baixo custo para o consu-
midor, de modo a aumentar o mercado de Leite
Ninho, hoje concentrado nas classes A e B.

O lançamento vem na vertente da crescente
percepção da indústria e do varejo de que as
classes C, D e E são uma atraente possibilidade
de expansão do consumo. Diferentes pesquisas
mostram que parcela expressiva de consumido-
ras dessas camadas compra produtos de marca,
em diferentes categorias, no empenho de oferecer
"o melhor" para a família. Há mesmo citações de
que, no caso específico do leite, mães de baixo
poder aquisitivo adquirem os tipos mais baratos
para a família em geral, mas fazem questão de
levar a marca Ninho para o bebê.

O fato é que, se o consumidor pertencente
àquelas faixas não tem condições de adquirir
uma lata diferenciada de 1,1 quilo de Ninho,
pode eventualmente comprar uma porção corres-
pondente a 1/42 disso, ou 1/15 de uma lata tradi-
cional de 400 gramas. Pode fazer isso pagando 49
centavos pelo sachê de 26 gramas, ao passo que
desembolsaria 6 reais, em média, por uma lata de

400 gramas. Deve-se supor que esse consumidor
não está preocupado - talvez nem lhe ocorra isso
- com o fato de pagar proporcionalmente mais
pelo produto na embalagem flexível. Para ele, o
que conta é o que pode gastar efetivamente.

Os sachês, produzidos pela Santa Rosa
Embalagens Flexíveis, vão ficar em definitivo
no mercado e serão comercializados exclusi-
vamente pelo pequeno varejo e por lojas de
conveniência.
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