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Os segredos das marcas muito familiares, que carregam uma sólida tradição em mercados 
mutantes e voláteis. 
 
A identificação e a confiança são fatores decisivos na compra e na recomendação de um produto 
ou marca, sendo hábitos de consumo passados de uma geração a outra. Isso ocorre 
principalmente com os que estão um tempo maior no mercado. Alguns que são fabricados há mais 
de cinco décadas, por exemplo, disputam espaço entre opções e novidades que chegam ao 
mercado todos os anos e a maioria das vezes, têm a preferência do consumidor. Do ponto de 
vista da viabilidade econômica, não teriam essa longevidade se não dessem lucro, muito menos 
se não tivessem qualidade, que aliada à tradição, são atributos importantes para conquistar e 
manter clientes. “Confiamos naquilo que nos é familiar ou que é familiar a pessoas que 
conhecemos”, diz Mario Persona, consultor de estratégias de comunicação e marketing. 
 
Não é exclusividade dos que têm mais de 50 anos, é regra geral: a qualidade traz resultados para 
as empresas. Mas para permanecer mais tempo no mercado é preciso ir além dessas 
características. É necessário atender as crescentes demandas dos consumidores e, aos poucos, ir 
ganhando o seu respeito e a sua lealdade. Como em qualquer tipo de relacionamento, mantê-los 
fiéis requer afinidade de valores e proximidade para que as atitudes e competências possam ser 
avaliadas, e freqüentemente lapidadas. “A grande estratégia para se manter no mercado é estar 
conectado com as necessidades e desejos do consumidor. Um produto ou serviço relevante para 
ele pode trazer benefícios tangíveis e até mesmo emocionais”, diz Susan Betts, diretora de 
estratégia da FutureBrand, consultoria. 
 
Muitos deles se beneficiam mais pelo boca a boca, que auxilia na perpetuação do uso, do que por 
campanhas publicitárias, também importantes para a disseminação de uma marca. Para Persona, 
a lealdade depende muito de “quem indica”; ainda que os consumidores sejam atraídos e até 
testem as novidades, acabam voltando ao antigo produto até por uma questão de dependência 
afetiva. “Às vezes dão uma escapada da herança genético-consumidora, mas o leite em pó, a 
pomada ou o amido de milho que a filha usava era mais uma tradição familiar, herdada da mãe e 
da avó, do que uma conseqüência de uma exposição maciça às mensagens dos meios de 
comunicação”, diz o consultor.  
 
Há 50 anos... 
 
Desde 1922, o principal meio de comunicação era o rádio. Ele ainda reinava absoluto no país, 
mesmo com a chegada da televisão em 18 de setembro de 1950, data da primeira transmissão no 
Brasil. Por ser muito caro, cerca de Cr$ 9 mil, na época quase três vezes mais do que uma vitrola, 
poucas pessoas compraram o aparelho – estima-se que existiam pouco mais do que 350. Com um 
alcance reduzido para a fixação da marca, os anúncios publicitários eram mais baratos do que os 
veiculados em rádio ou em revistas. Um segundo de propaganda na televisão custava Cr$ 200. 
 
Há cinco décadas, a agilidade com que a tecnologia se propaga e a maior precisão e facilidade de 
acesso às informações vêm gerando transformações constantes. Isso ocorre tanto em mercados, 
relações de trabalho, hábitos de consumo, quanto nas pessoas, que se tornam mais críticas e 
exigentes. 
 
É comum encontrar um pouco de tudo nos almanaques farmacêuticos. As informações são ao 
mesmo tempo de caráter didático e de utilidade pública, mas principalmente têm o objetivo de 
proporcionar uma leitura agradável. Esse gênero editorial já era popular antes de 1800 e desde 
essa época vem sendo disseminado com sucesso. Em Histórias e Leituras de Almanaques no 
Brasil, a pesquisadora paulista Margareth Brandini Park conta que, no século passado, os 
almanaques começaram a ser produzidos em maior volume com a tarefa de educação sanitária. 



Muitos deles continuam sendo publicados como o Almanaque Iza, criado pelo laboratório Kraemer 
em 1930, e o Almanaque Sadol (antigamente chamado de Renascim Sadol), do laboratório 
Catarinanense, que circula há 54 anos. 
 
Identidade e Marca Brasil 
 
A alegria e a descontração são características que dão força à identidade brasileira e também aos 
produtos nacionais. Mas isso não é exclusividade das fabricações brasileiras. Muitos produtos que 
vêm de fora e têm estratégias semelhantes acabam tendo boa aceitação no mercado interno e até 
em outros países. Outro atributo do empreendedor brasileiro é a criatividade para inovar, que 
associada à tradição e à diversidade cultural e de produtos, pode trazer diversos benefícios, 
incluindo os de apelo emocional. “Há mercados que, por diversas razões, estão muito enraizados 
em nossa nacionalidade. São parte de nossa linguagem e de nosso curriculum vitae de brasileiro”, 
diz Fernando Jucá Bentivegna, diretor associado da Troiano Consultoria. 
 
Não dá para esquecer que o país também é reconhecido lá fora por sua excelência tecnológica na 
área bancária e em aviação. E mesmo esses nichos, que precisam passar uma imagem de 
constante avanço e desenvolvimento, podem estar ligados à tradição sem perder a modernidade 
ou ter menos competência. Desde que utilizadas de forma adequada, as várias características 
incorporadas na identidade do brasileiro podem estar associadas aos produtos sem que eles se 
tornem algo ultrapassado. Um bom exemplo é a sandália Havaianas que alia simplicidade, 
descontração e alegria. “As pessoas muitas vezes reforçam e constroem as suas próprias 
identidades por meio das marcas que preferem e utilizam”, diz Betts. 
 
Em países como EUA e Inglaterra, principalmente em decorrência da insegurança, os 
consumidores costumam optar pela compra dos que são fabricados no próprio país. “Em algumas 
categorias específicas é provável que tenham um apelo ou vínculo mais emocional com a 
identidade brasileira, por meio da matéria-prima, por exemplo, como é o caso do guaraná 
Antarctica”, diz Betts. 
 
A longevidade dos produtos pode fazer com que sejam incorporados à cultura. É comum, por 
exemplo, as pessoas mencionarem a marca e não o produto na culinária, quando vão passar uma 
receita. Assim também acontece em tratamentos de saúde, quando utilizam somente o slogan, 
em determinadas situações do cotidiano. É o caso do Catupiry, que virou nome de pizza. “Sempre 
que passam a fazer parte da cultura e da convivência humana, podem se transformar em mitos 
associados a benefícios reais ou fictícios. O mecanismo de memória e resgate não difere muito 
das fábulas e superstições, que acompanham os povos em qualquer sociedade”, diz Persona. 
 
A estima pelo que é único 
 
Criar maior proximidade com os consumidores exige uma definição antecipada das estratégias. 
Uma delas é resgatar a herança histórica sobre a empresa ou produto e inserí-la nas táticas de 
comunicação e na forma de tradição e experiência. Isso contribui para aumentar a credibilidade, 
adicionar valor e fortalecer a ligação afetiva, além de ajudar a se diferenciar da concorrência. 
Essas condições facilitam a aceitação por parte dos consumidores, pois eles se convencem que 
estão comprando não só o produto, ainda que seja de alta tecnologia, mas toda uma bagagem 
adquirida ao longo dos anos. “Esse é um fator importantíssimo para o qual muitas empresas 
começam a acordar. A história gera confiança, pois, culturalmente, costumamos atribuir 
sabedoria, conhecimento e experiência ao tempo”, diz Persona. 
 
Nos últimos 50 anos, jamais houve tanta disseminação quanto agora da cultura da cópia – de 
serviço, embalagem e até preço. É importante ter alguns cuidados. O tempo de permanência e de 
aceitação que uma marca irá alcançar começa a ser definido antes de ser lançada, durante a sua 
construção e planejamento. Buscar um novo posicionamento ou até expressar valores diferentes 
das outras marcas que estão no mercado são estratégias que ajudam a fortalecer e a criar maior 



afinidade com o consumidor. No desenvolvimento, o empreendedor deve levar em consideração a 
importância que ela vai ter para o público. Isso também ajuda a torná-la menos vulnerável às 
oscilações da constante dinâmica do mercado. “A diferenciação e a relevância retornam na forma 
de estima e familiaridade por parte dos consumidores, atributos que geram longevidade”, diz João 
Francisco de Carvalho Pinto Santos, sócio-diretor da The Key – Organizações e Marcas Cidadãs. 
 
Mesmo as marcas que têm mais de 50 anos podem ser aperfeiçoadas. Iniciativas constantes que 
assegurem a sua jovialidade, por exemplo, são sempre bem-vindas. Não se trata de criar um 
novo produto, mas de investir na evolução e atualização sem abandonar nem gerar conflito com 
sua tradição, que sempre é um importante atributo. “As marcas mais antigas vivem num contexto 
de oportunidade e risco bastante claro. Há a oportunidade de serem percebidas com mais 
confiança e credibilidade, ao mesmo tempo em que o risco de se tornarem velhas e ultrapassadas 
é latente”, diz Santos. 
 
A consolidação também depende de um trabalho de pesquisa, principalmente em relação aos 
consumidores. Ela pode ser feita de diferentes formas, desde as mais tradicionais, quantitativas 
ou analíticas, até as não-convencionais, relevante para saber o que pensam os consumidores e 
manter a marca na dinâmica e no curso do mercado. Uma forma é fazer estudos in loco, no 
ambiente familiar – como pessoas que entram na casa dos consumidores e observam hábitos, 
atitudes, disposição e tipo dos móveis e dos objetos. “O que eles compram, o que costumam 
consumir, como decoram a casa, o que têm dentro do armário. Com isso é possível tirar muitas 
idéias e conhecimento por pura observação das pessoas nos seus cotidianos“, diz Susan Betts, 
diretora de estratégia da FutureBrand. 
 
Muitos empreendedores modernizaram as embalagens de acordo com sua evolução no mercado, 
mas antes ouviram a opinião dos clientes e explicaram quais modificações seriam feitas. Com as 
informações em mãos, a maioria deles optou por alterar pouco ou tiveram o cuidado de manter a 
comunicação visual, como formato, cor, tipologia e logomarca, para manter a afetividade com o 
produto. As pesquisas ajudam a implantar iniciativas direcionadas de marketing, outra boa 
estratégia. Marcas que passam uma mensagem consistente ao longo dos anos para os clientes, 
têm maiores chances de longevidade no mercado. “O consumidor confia, pois sabe que pode 
contar com elas”, diz Fernando Jucá Bentivegna, diretor associado da Troiano Consultoria. 
 
No cruzamento, siga em frente 
 
As incertezas podem fazer o consumidor seguir por outro caminho e deixar de comprar aquele 
produto que estava acostumado a consumir. Uma dessas encruzilhadas pode surgir na compra ou 
fusão de empresas. Nesses casos, uma estratégia muito comum é tomar a decisão de manter a 
fabricação de produtos consagrados. Mas o empreendedor também pode planejar substituir 
algumas marcas por outras que julgar ter mais força. “Há mercados de alta inovação, como 
eletrônicos e moda, que se beneficiam muito do ‘espírito global’. Se atuar em outros mais 
tradicionais, talvez valha a pena mantê-las localmente”, diz Bentivegna. “Foi o que aconteceu com 
as marcas brasileiras de café, incorporadas por empresas internacionais e sabiamente mantidas.” 
 
Agora, se a intenção for realmente comprar a participação de mercado, é necessário ter cuidado 
na transição, para que os clientes não percam sua afinidade e identificação. As mudanças são 
mais fáceis e rápidas de serem realizadas quando o cliente tem um contato mais direto e com 
maior freqüência com o produto, diferente de processos em que o ciclo de recompra é mais longo. 
“Muitas fazem essa transição de forma gradual e planejada. No início aparecem as duas e, com o 
decorrer do tempo, uma delas vai gradativamente tendo menor destaque e tamanho, até 
desaparecer”, diz Bentivegna. 
 
Existe a opção ainda de adotar uma marca global e nacionalizar a comunicação, criando 
campanhas regionalizadas. É o que fazem a Intel, nas ações de marketing, a Coca-Cola, na 



linguagem diferenciada para manter-se jovem, e a alemã Faber-Castell, uma das mais antigas do 
mundo e solidificada no mercado brasileiro, com iniciativas que enaltecem valores locais. 
 
Muito mais do que seu papel funcional, tem a função de levar emoção e identidade. Por mais que 
assuma roupagens novas e de massa, ainda continuará tendo o impacto mais importante aquela 
propaganda, se é que podemos chamá-la assim, que era passada de geração a geração, ao redor 
da fogueira, desde os primórdios da civilização. “Ainda que a luz bruxuleante de nossa fogueira 
hoje seja a TV, no centro da tribo moderna, sempre continuará tendo grande peso o comentário 
de pais ou avós para o produto que aparece na tela: ‘Eu sempre usei esse aí’”, diz Mario Persona, 
consultor de estratégias de comunicação e marketing. 
 
Carisma peso pesado 
 
O extrato de tomate Elefante foi concebido pela Cica e agora é produzido pela Unilever Bestfoods 
Brasil 
 
O produto que tinha como “garoto-propaganda” um elefante, criado em 1941, ganhou força pela 
versatilidade e tradição. Incluído até como ingrediente em diversas receitas, o extrato de tomate 
Elefante, concebido pela Cica e agora produzido pela Unilever Bestfoods Brasil, é uma das marcas 
mais antigas desse nicho no país. “Por estar no mercado e fazer parte da vida da consumidora 
brasileira há muitos anos, a marca é sinônimo de expertise em alimentos”, diz Daniella Brilha, 
gerente de atomatados da Divisão de Alimentos da Unilever. 
 
O que também contribuiu para a permanência do produto foi a simpatia do mascote, que 
conquistou clientes de diferentes gerações. Criado por Maurício de Souza em 1962, o Jotalhão se 
tornou símbolo do produto depois de ter sido incorporado como estrela das campanhas de 
marketing desde o final da década de setenta. “O carisma do personagem Jotalhão auxilia na 
consolidação de uma imagem de marca amiga e confiável, companheira da consumidora para os 
mais variados pratos.” 
 
Atualmente, uma iniciativa da empresa para trabalhar a marca é utilizar estratégias de 
comunicação que mostrem os benefícios do produto. “O objetivo destas ações é esclarecer que a 
conservação do produto é advinda de seu processo de fabricação, e não da adição de substâncias 
artificiais”, diz Brilha. 
 
Receita geral 
 
A Bauduco fermenta o seu panetone por 55 horas, para garantir o mesmo resultado da época 
artesanal 
 
 
O hábito de consumir panetone durante as datas comemorativas de fim de ano se disseminou a 
partir da Itália, no século 15. Uma das versões da história do panetone diz que ele foi inventado 
na cidade de Milão por um jovem apaixonado pela filha de um padeiro chamado Toni. O rapaz, 
para impressionar o pai da moça, fez um pão com uma receita diferente. Daí surgiu o nome: pão 
do Toni. 
 
No Brasil, uma das pioneiras na fabricação do produto foi a Bauducco, uma doceria localizada no 
bairro do Brás, em São Paulo, que desde 1950 comercializava o produto feito de forma artesanal. 
Doze anos depois, com os pedidos de encomendas e as vendas em plena expansão, a empresa 
começou a produção industrial na fábrica recém construída em Guarulhos. “A estratégia está em 
manter a receita original, com o processo de fermentação natural, que dura mais de 55 horas, o 
que garante textura e sabor originais”, diz Débora Vasconcellos Micchi, gerente de marketing da 
empresa. 
 



Uma tática implementada em 1965 e que continua a ser utilizada é investir em embalagens 
específicas. No início, eram feitas de papelão com a meta de preservar o panetone do hábito bem 
brasileiro de tocar e apertar os produtos nas gôndolas. Nos últimos anos, também começaram a 
ser embalados em latas, “para incentivar o uso do produto como presente”, diz a gerente de 
marketing. Para que a marca tenha maior força no mercado, a empresa optou pela diversificação 
do produto com a criação de linhas, como a de chocotones, para atender o público que tem 
resistência a frutas cristalizadas. 
 
Aliada à receita e à embalagem, a expectativa com a chegada do produto nos últimos meses do 
ano também contribuiu para a continuidade no mercado. “Hoje o panetone é um dos símbolos do 
Natal brasileiro”, diz Micchi. 
 
O polvilho centenário 
 
A Casa Granado mudou de mãos, mas não de receita: ainda fabrica o produto que já foi usado 
pelo Imperador 
 
Quando adquiriu a Casa Granado, em 1994, Christopher Freeman sabia que comprava parte de 
uma história. Não só porque a empresa permaneceu com a família Granado até a terceira geração 
e atendeu, durante sua trajetória centenária, clientes ilustres como D. Pedro II, Ruy Barbosa e 
José do Patrocínio, mas também por ser a fabricante de um dos produtos brasileiros mais antigos 
e conhecidos, o Polvilho Antisséptico. Com essa visão, ele preservou a continuidade do produto já 
consagrado depois de assumir definitivamente a presidência da empresa 100% nacional. “O 
polvilho foi mantido pela tradição, é fantástico estar há mais de cem anos no mercado”, diz 
Freeman. 
 
Produzido e comercializado desde 1903, o polvilho faz parte da história de muitos brasileiros e 
isso é válido como referência para o consumidor até hoje, o que tornou o produto líder no seu 
nicho de mercado, segundo pesquisa da ACNielsen. Como o polvilho já tinha conquistado seu 
espaço, a estratégia de Freeman foi mantê-lo sem muitas alterações. “É um produto que funciona, 
caso contrário, um dia ou outro as pessoas não usariam mais.” É a mesma fórmula utilizada pela 
família Granado, desde o início da fabricação, o que mudou um pouco foi a embalagem. 
“Basicamente o produto é o mesmo. A embalagem mudou um pouquinho, antes ela era de lata, 
mas na Segunda Guerra Mundial começou a faltar metal no mercado para fazê-las, virou cartão. 
Cinco anos atrás mudou para plástico.” 
 
Desde que assumiu a empresa, Freeman procurou reforçar ainda mais a imagem do polvilho. 
Investiu em campanhas que mostravam a confiança dos consumidores no produto, no fato de ter 
tradição no mercado e em iniciativas como o uso de expositores para ampliar a visibilidade e as 
vendas. Em 1999, o polvilho ganhou diferentes versões. A diversidade teve por objetivo aumentar 
o público usuário. Para o presidente, também é importante manter um preço acessível à 
população e estar presente em todo o país. “Temos perspectiva de crescimento para os próximos 
anos. Fizemos vários investimentos em equipamentos, máquinas e em informática.” 
 
A Casa Granado foi fundada em janeiro de 1870 pelo português José Antonio Coxito Granado, que 
chegou ao Brasil com 14 anos, em 1864, e começou a trabalhar na mesma farmácia que, seis 
anos mais tarde, seria comprada por ele pela quantia de sete contos de réis. A fórmula do Polvilho 
Antisséptico foi criada por seu irmão, João Bernardo Coxito Granado, que era formado em 
Farmácia. Na época, a empresa tinha uma pequena gráfica, onde fazia a impressão dos 
receituários, embalagens do produto e do almanaque O Pharol da Medicina, publicado até a 
década de 40. 
 
 
 
 



Tradição e preços populares 
 
A pomada Minancora cruzou o tempo sendo usada como panacéia para pequenas turbulências da 
pele 
 
Está no verso da embalagem da pomada Minancora, “indicada para doenças da pele, tais como 
espinhas, frieiras (desidroses), escaras e ainda como coadjuvante no tratamento de picadas de 
insetos, urticárias e pequenos ferimentos superficiais, inclusive os ocasionados pelo barbear. 
Previne os odores desagradáveis das axilas e dos pés e o ressecamento da pele”. O tradicional 
produto, do Laboratório Minancora, teve poucas alterações desde que foi criado, em 1915. Uma 
delas foi sua embalagem, que a partir de 1992 deixou ser de metal, passando a ser envasada e 
comercializada em recipientes plásticos. Mas manteve o consagrado formato redondo e de cor 
laranja.  
 
Em 90 anos, a estratégia mantida pelo laboratório para continuar firme no mercado foi manter um 
preço popular, acessível a todas as classes econômicas e sociais. A confiança e a identificação na 
pomada, passada e recomendada de uma geração a outra, sempre foi enaltecida nos slogans mais 
antigos: “Um verdadeiro tesouro!”, “Sempre preferida!” ou “Mais de 30 anos de existência!”. Hoje, 
o foco é reforçar o reconhecimento do público e a distribuição para todo o país: “A pomada do 
Brasil” ou “Cuidando bem da pele do Brasil”. A empresa também aproveitou o momento para 
ampliar a família de produtos, com o lançamento, na última década, do Creme Infantil, do Alívio 
para os Pés, da Minancora Faces e da Minancora Action. 
 
A marca Minancora é uma junção das palavras Minerva, homenagem feita pelo fundador da 
empresa, Eduardo Augusto Gonçalves, à deusa grega da sabedoria, e âncora, que simbolizava a 
permanência definitiva dele no Brasil. Gonçalves nasceu em Portugal e graduou-se em Farmácia 
na Universidade de Coimbra. Recebeu o convite de um tio, que possuía um hotel em Manaus, para 
vir conhecer a rica diversidade da flora brasileira. Ao chegar no país, encontrou as matérias-
primas que necessitava para suas pesquisas e o desenvolvimento de remédios populares. 
Estabeleceu-se em Joinville, município catarinense no qual começou a produzir artesanalmente a 
pomada. 
 
Sonho cor-de-rosa 
 
O guaraná Jesus, do Maranhão, faz parte das tradições folclóricas e culturais e virou atração 
turística 
 
O guaraná Jesus é fabricado desde a década de 20 na cidade de São Luís, no Maranhão. 
Conhecido pelo slogan “Sonho cor-de-rosa”, devido à sua cor, o produto faz parte das tradições 
folclóricas e culturais e virou atração turística. É comum encontrar referências sobre o guaraná 
Jesus até mesmo em diversos sites como o do Governo do Estado do Maranhão e do Portal 
Brasileiro de Turismo, mantido e atualizado pelo Ministério do Turismo. De tão popular, chegou a 
desbancar marcas consagradas de refrigerantes na região. Conquistou o mercado também por ter 
sido, durante bastante tempo, o único refrigerante produzido e comercializado no Estado. 
 
O produto faz parte até do imaginário local. Existe uma lenda que conta a história da invenção do 
guaraná, criado por acaso pelo farmacêutico Jesus Norberto Gomes. Ele tinha importado uma 
máquina de gaseificação para fabricar um remédio popular, na época usado no tratamento de 
acidez estomacal. Como o negócio não deu certo, a máquina ficou sem uso. Então, um dia no 
quintal de casa resolveu fazer uma bebida para agradar os netos. Ao misturar 17 ingredientes 
chegou na fórmula do refrigerante, que até hoje é a mesma e mantida em segredo, fazendo 
sucesso entre a garotada. Tempo depois, o gosto por consumir o guaraná com leve sabor de 
canela se espalhou para toda a população e o hábito, passado de geração a geração. Em 2002, a 
Companhia Maranhense de Refrigerantes, franqueada da Coca-Cola, comprou os direitos de 
fabricação e distribuição da bebida. 



 
O vôo do sabor 
 
As vantagens da tradição artesanal adotadas nos processos industriais é o segredo da longevidade 
da manteiga Aviação 
 
A receita da manteiga Aviação para estar no mercado há mais de 85 anos é manter o sabor do 
produto o mais próximo do caseiro. A estratégia da Laticínios Aviação de apostar na tradição foi 
incorporada até no processo de fabricação que, mesmo totalmente automatizado, deve sempre ter 
a maior semelhança possível com o artesanal. “Existem muitas inovações na área que melhoram 
o processo industrial, mas também se perdem um pouco da qualidade e do sabor, características 
que as pessoas realmente esperam encontrar nos laticínios”, diz Ana Luísa Pimenta, diretora 
administrativa da empresa. 
 
Até o site institucional procura resgatar a memória da Laticínios Aviação, criada em 1920. A 
lembrança dos primeiros produtos permanece na embalagem em lata e de cor laranja, modelo no 
qual a manteiga ainda hoje é embalada e que teve apenas uma alteração. Em 1940, foi feita uma 
mudança no desenho do avião da logomarca, que antes era de um modelo biplano (estilo “Barão 
Vermelho”, o herói da I Grande Guerra) e passou a ser um trimotor. A tradição de vender a 
manteiga começou na lata, porque na década de 20 não existiam geladeiras. Com essa 
embalagem, o produto não precisa de refrigeração. “A folha de flandres conserva a consistência 
da manteiga na lata e o sal é o conservante natural do produto. Só não pode expor ao sol e ao 
calor ”. 
 
Manter a fabricação e comercialização dos produtos em embalagens tradicionais não quer dizer 
que a empresa deixa de investir em tecnologia de ponta. Conforme a diretora, as tendências do 
mercado são acompanhadas de perto e implantadas quando há necessidade. Tanto é que a 
Laticínos Aviação foi a primeira a importar uma máquina de refrigerados no Brasil para a 
fabricação do produto em tablete. “Queremos sempre inovar e também manter a tradição da 
manteiga em lata”, diz. 
 
Mas a meta de aliar tradição ao desenvolvimento tecnológico por pouco não naufragou em 1996. 
Foi feita uma busca para encontrar uma máquina que melhorasse o envase da manteiga vendida 
na lata, porém ela não era vendida separadamente. “Acabamos comprando todo um processo, 
que incluía uma batedeira automática, na qual o creme entra e, em questão de minutos, já sai a 
manteiga”. Com a troca dos equipamentos, a empresa passou por alguns problemas e teve que 
dar uma resposta rápida aos consumidores. “O processo mudou um pouco a textura e a 
consistência da manteiga e isso chocou os consumidores, no início. O impacto foi violento, 
tivemos que trabalhar muito para explicar que a manteiga era a mesma e que a mudança foi em 
benefício do produto”. 
 
O nome Latícinios Aviação é uma homenagem feita pelos fundadores Antônio Gonçalves, Oscar 
Salles e Augusto Salles às companhias aéreas em 1925. Na época, eles mantinham um comércio 
de secos e molhados, na capital paulista, e uma indústria de laticínios, na cidade de Passos, Minas 
Gerais. A empresa está localizada hoje em São Sebastião do Paraíso, MG, cidade considerada 
estratégica por ser uma das maiores bacias leiteiras. “Com o marketing um pouco mais agressivo 
e o aumento da variedade do produto, todo ano fazemos um ou dois lançamentos. Há um 
incremento em vendas e isso tem sido estimado em 5% ao ano em volume.” 
 
Ter bem definidos os ingredientes que vão compor cada etapa da cadeia produtiva também 
contribuiu para a gestão e crescimento das vendas, assim como, “estar de olho no mercado, 
investir no desenvolvimento tecnológico de equipamentos e processos, buscar sempre melhorar a 
qualidade, saber quais exigências fazer ao fornecedor da matéria-prima e realizar um trabalho 
intenso de distribuição”, diz Ana Luíza Pimenta. A empresa tem representantes em todos Estados 
brasileiros e está presente no pequeno comércio e nas grandes redes. 



 
A fonte da inovação 
 
Água mineral Ouro Fino, embalada com design de vanguarda, cruza os anos e conquista o exterior 
 
Como viver de água mineral em um país que detém a maior quantidade de recursos hídricos do 
planeta? O segredo de Augusto Mocellin, neto do fundador e presidente da Empresa da Águas 
Ouro Fino, para conquistar o espaço de uma empresa que está em atividade desde 1946, é 
investir em tecnologia. Nos três últimos anos, foram destinados US$ 1,2 milhão para modernizar 
equipamentos e fazer adaptações e melhorias no processo de envase do produto. O objetivo de 
inovar é sempre voltado para quem compra e toda alteração é sempre muito bem planejada. “As 
modificações são realizadas em conjunto, obtendo uma harmonia entre tipo de resina, formato da 
garrafa, cor, tampa e rótulo. Buscamos a modernidade e a tendência do mercado nacional ou 
internacional”, diz Mocellin. 
 
É a confiança dos consumidores no produto que mantém a água mineral Ouro Fino no mercado há 
60 anos. “A criação do marketing de relacionamento propiciou uma introdução direta do produto 
com seus consumidores, desenvolvendo um trabalho direcionado e constante em escolas e clubes 
da melhor idade, por exemplo, para levar nossa mensagem sobre a importância da água para a 
saúde humana”, diz. 
 
A facilidade de manuseio e o design das embalagens são ações incisivas de Mocellin. É a área em 
que a empresa mais apresenta novidades, para cativar e tornar o produto referência para os 
consumidores. Mesmo antes, no início da produção industrial, as garrafas de vidro já se 
destacavam pela originalidade. Eram de cor âmbar e fechadas com rolhas de cortiça, ganhando, 
na época, a Medalha de Prata no Congresso de Águas Minerais realizado em Turim, na Itália. 
“Atualmente, os produtos são fabricados em Pet, tendo passados pela era do Policarbonato, 
Polipropileno e PVC. Como a tradição de inovar perdura até hoje, no ano de 2004 fomos 
premiados com a embalagem de vidro 300 ml com tampa de rosca.” 
 
Ano passado, a marca recebeu o prêmio Design Awards 2005, concurso internacional realizado em 
Dubai, Emirados Árabes, durante o 2º Congresso Mundial de Águas Envasadas, no qual 
concorreram 113 marcas de 24 países. A garrafa feita em Pet de formato arredondado, com a 
parte de baixo plana, também foi considerada uma das mais criativas pela Associação Brasileira 
de Embalagem, que lhe conferiu um prêmio, categoria bebidas não-alcoólicas, na 5ª edição do 
Prêmio Abre de Design & Embalagem. 
 
Aliado ao design da embalagem, os rótulos dos produtos são trabalhados para passar sensação de 
tranqüilidade, frescor, pureza e leveza. O sol nascente por entre as araucárias, árvore típica da 
região Sul, é um exemplo e lembra o Parque Ecológico mantido pela empresa. Sediada na cidade 
paranaense de Campo Largo, em uma área rica em fontes hidrominerais, batizada no século 16 
pelos índios de Bateias, ficou famosa pelas jazidas de ouro. Daí o nome Ouro Fino. Outra 
curiosidade é que os primeiros rótulos vinham com informações em diversos idiomas, mesmo o 
produto sendo comercializado, naquela época, apenas no Brasil. 
 
Mas a intenção de exportar era clara e sempre esteve nos planos de Mocellin, tanto é que a Ouro 
Fino é pioneira no Brasil a ter o selo National Sanitation Fundation (NSF). A certificação é exigida 
para a importação do produto em países da Europa e nos Estados Unidos. Em 2002, a empresa 
fechou uma parceria com a Sadia para comercializar a água mineral no Oriente Médio. 
 
A água mineral natural tem composição ou propriedades físico-químicas diferentes da comum. A 
sua origem é explicada, na geologia, por meio de duas teorias, a meteórica (mais aceita) e a 
magmática. A primeira refere-se à infiltração lenta da chuva pelo solo até alojar-se a grandes 
profundidades e que por meio de pressão e temperatura se mineralizou. Enquanto a outra prova 
que a água é proveniente de resultados de atividades vulcânicas. Na mitologia, foi criada por 



Poseidon, deus grego do mar, que depois de ter feito secar todas as fontes de água, em um 
momento de fúria contra os seres humanos, uma bela jovem sedenta lhe pediu ajuda. Encantado, 
fez brotar água cristalina de uma rocha com o toque de seu tridente. 
 
Recheado de criatividade 
 
Chocolates Pan mantém a identidade com seus produtos que marcaram época 
 
Quem se lembra dos cigarrinhos de chocolates? E das Balas Paulistinha? Os dois produtos criados 
pela Chocolates Pan, que completou 70 anos em dezembro passado, marcaram diversas gerações. 
As balas, inspiradas na revolução de 1932, ainda são fabricadas e o cigarrinho, que começou a ser 
produzido em 1940, permaneceu no mercado até o final da década de 80, quando foi substituído 
pelos chocolates de lápis de cor, Chocolápis. “Dar continuidade é preservar o sabor da infância 
para muitas pessoas”, diz Silvio Roberto Daidone, diretor financeiro da empresa. 
 
Foi com essa determinação que a empresa 100% nacional contornou os momentos ruins, 
principalmente os enfrentados em 1999, devido à desvalorização cambial. Em dois anos a crise foi 
revertida para crescimento, chegou a 3% em 2005, e todas as dificuldades superadas. Só mesmo 
com muita criatividade, tanto na criação quanto na elaboração e comercialização dos produtos, 
para concorrer com as gigantes desse mercado. “A Pan enfrenta as demais concorrentes 
multinacionais, mas sempre procura não bater de frente”, diz Silvio. 
 
A criatividade sempre foi o forte da Pan desde a inauguração da empresa, em 1935. Os sócios, 
Aldo Aliberti e Oswaldo Falchero, bolaram uma estratégia de marketing com o objetivo de chamar 
a atenção para o acontecimento que marcaria a fundação da Produtos Alimentícios Nacionais 
(Pan). Inspirados nas histórias de Júlio Verne, disseram que seria lançado um foguete à lua, no 
antigo aeroporto chamado Campo de Marte, localizado na cidade de São Paulo. Curiosas, muitas 
pessoas foram até lá para prestigiar, mas o homem só chegaria ao satélite natural em 1969. 
 
O foguete tornou-se símbolo da empresa a partir daí. Passou a ser incorporado em outras 
campanhas, a estar presente na fachada da empresa e até em cima dos veículos que faziam as 
entregas dos produtos. As carrocerias dos carros eram adaptadas para compor o formato de uma 
espécie de avião e, já na época, ficaram conhecidas como “carvião”. Os motoristas também foram 
alvo da imaginação dos empreendedores: tinham que estar trajados como pilotos, com terno e 
quepe. 
 
Para os fundadores da Pan, não havia limites para a capacidade inventiva. Em 1941, criaram um 
álbum de figurinhas baseado na obra de Verne, que dava prêmios como microscópios, binóculos e 
máquina fotográfica. Tudo isso para aproximar e cativar os clientes. “Nosso chefe é o povo, pois é 
ele que se dispõe a consumir. Então, temos que fazer um produto com qualidade a um menor 
custo possível, para ele comprar, gostar e tornar a comprar”, diz Daidone. 
 
Nessa área de atividade, a permanência no mercado depende de sempre investir em inovação. Do 
processo de fabricação à embalagem, a tática é apresentar novidades freqüentes para 
surpreender os consumidores. “Com os anos, buscamos modificar sempre as embalagens para 
deixá-las mais modernas e competitivas.” No início, todos os produtos eram feitos manualmente. 
Para a fabricação das balas, por exemplo, os confeiteiros tinham que encontrar o “ponto” do 
produto e depois, por meio de uma prensa, dar o formato desejado, para finalmente embrulhá-
las, uma de cada vez. Hoje, o processo e os equipamentos são todos automatizados. “É preciso 
ficar sempre alerta para o que está acontecendo no mundo. Quem estiver dormindo cai fora do 
mercado, fica para trás.” 
 
Também importante, na opinião de Daidone, é a expansão da empresa no mercado interno. “Se a 
pessoa comprou é porque o produto estava acessível, gostou e tornou a comprar.” A meta é 
ampliar a representatividade para atender o Nordeste e o interior do Estado de São Paulo e estar 



presente nos principais supermercados do país. Atualmente, a empresa conta com a colaboração 
de 300 funcionários, instalada em uma área de 13 mil m2, sediada no bairro Santa Paula, mesmo 
local da fundação, na cidade de São Caetano do Sul. Balas, bombons, pães-de-mel, lápis de cor e 
moedas de chocolate fazem parte do portifólio de produtos. “Temos também mais algumas 
novidades, mas não posso contar ainda porque é segredo”, diz Silvio. 
 
A reinvenção da tinta 
 
Acelerar os processos de mudança é o trunfo da Tintas Coral para continuar no espaço que ocupa 
há mais de meio século. 
 
A marca Tintas Coral vai fazer 52 anos em 2006, depois de passar por muitas mudanças. A 
começar pela localização da sede da empresa, de Santo André, em São Paulo, para a também 
paulista Mauá – hoje possui mais uma unidade em Recife, Pernambuco. Também mudou de dono. 
Criada em 1954 pela Bunge Brasil, na época um braço do grupo argentino Bunge y Born no país, 
a empresa foi adquirida pela britânica Imperial Chemical Industries (ICI) em 1996. Mas nada se 
compara com as inúmeras alterações e melhorias no produto desde que foi lançado. “Devemos 
sempre ter em mente que enfrentaremos desafios ainda maiores: a Coral terá que ‘reinventar-se’ 
num espaço de tempo muito mais curto do que nos últimos dez anos”, diz Maurício Gasperini, 
gerente de produtos da Tintas Coral. 
 
 
A estratégia da empresa na busca incessante pela inovação tem o propósito de se manter no 
mercado de tintas. Para isso, conforme Gasperini, é preciso identificar as necessidades, 
tendências e oportunidades. “O sobe e desce das matérias-primas e o surgimento de produtos 
substitutivos fazem com que a empresa pesquise constantemente novas formas de melhorar a 
performance de seus produtos e propiciar mais conveniência a seus consumidores”, diz.  
 
Um exemplo é em relação às matérias-primas. Antigamente, a elaboração do produto era feita 
com minerais e vegetais em seu estado natural e sem beneficiamentos. Hoje, é possível sintetizar 
os elementos, trazendo o benefício de poupar o meio-ambiente. “Nosso primeiro produto foi a 
tinta composta com óleos minerais para tingir e proteger madeiras. Depois veio o esmalte 
sintético, na mesma linha da tinta a óleo, mas com performance superior e custos menores, pois 
não se utiliza de recursos finitos, tão caros quanto os originais (naturais).” 
 
Com a intenção de reposicionar a marca, a empresa está com uma nova campanha para 
promover o uso da cor como linguagem. Transmitir sensações e experiências que as cores 
proporcionam no cotidiano das pessoas e o poder delas na criação e na renovação de ambientes 
são exemplos. Como curiosidade, vale citar que o nome Coral já existia quando a empresa foi 
criada. Pertencia a Mesbla, na época revendedora de tintas, e era própria para ser usada em 
barcos. Depois de uma negociação, a Tintas Coral comprou os direitos de utilizá-lo. Atualmente, 
produz um total de 160 milhões de litros por ano e exporta para 13 países. 
 
Respaldo fitoterápico 
 
O xarope Melagrião é avalizado por sucessivas gerações desde 1918. 
 
A continuidade da fabricação do xarope Melagrião foi uma estratégia certeira do Laboratório 
Catarinense. O produto já estava no mercado desde 1918 e foi adquirido pela empresa em 1946, 
no mesmo ano de sua fundação. Juntamente com o tônico fortificante Sadol é um dos símbolos do 
laboratório. Ele se destaca por ser um dos primeiros xaropes fitoterápicos nacionais a estar entre 
os mais consumidos no Brasil, com um crescimento médio de 15% em unidades vendidas nos 
últimos três anos. “O que sempre chama atenção é a confiança do consumidor no produto”, diz 
Adriano Bornschein Silva, diretor comercial da empresa. “Quando fazemos pesquisa com nosso 



consumidor o resultado é sempre: ‘eu já tomei porque minha mãe tomava, ou minha avó me 
ensinou a tomar.’” 
O diretor atribui a eficácia do xarope ao bom desempenho no mercado e o respaldo de gerações 
anteriores que o avalizam. Mas existem outros ingredientes, além do guaco, bálsamo-de-itu, mel 
e agrião, que contribuem para o acréscimo constante nas vendas. Nesse caso, a forte divulgação 
e exposição na mídia e o investimento na diversificação do produto também ajudaram no 
crescimento. “A marca Melagrião é uma família de produtos: xarope, spray e pastilhas, cada um 
com sua indicação terapêutica.” 
 
A marca foi alterada para Melagrião alguns anos depois da criação do xarope, antes ela se 
chamava Agriomel. Outra mudança, só que bem mais recente, foi na embalagem. As cores 
originais, laranja e branco, foram mantidas, mas foi feita uma pequena alteração para destacar ao 
consumidor as plantas que fazem parte da composição. “Quando começamos a explorar mais isso, 
ele percebeu que estava levando uma composição mais completa do que outros xaropes que são 
monodrogas”, diz o diretor. 
 
De pai para filho 
 
Guaraná Pureza é distribuído em um raio de 200 quilômetros a partir de Florianópolis, SC, desde 
1925. 
 
A aposta no regionalismo permitiu ao Guaraná Pureza se fortalecer e estar há 81 anos no mercado 
de refrigerantes. Fabricado pela família Sell, quarta geração no comando da empresa, o produto é 
distribuído em um raio de 200 quilômetros a partir de Florianópolis, Santa Catarina, desde 1925. 
Na época, a entrega era feita por meio de carros de boi. O que não mudou foi o gosto do 
refrigerante. A estratégia de preservar o sabor da bebida chama a atenção do consumidor até 
hoje, virou tradição. “Foi passando de pai para filho, que já diziam: ‘esse guaraná me lembra meu 
pai, isso é do tempo do meu avô’”, diz Sérgio Sell, diretor comercial da Bebidas Leonardo Sell. 
 
Localizada em Rancho Queimado, município catarinense a 60 quilômetros da capital do Estado, a 
empresa foi criada por Alfredo Sell em 1905. Quando completou 21 anos, o fundador comprou os 
equipamentos para a fabricação de licores e cerveja escura e abriu o próprio negócio. Com a 
sobra do que era produzido, começou a fazer uma bebida que as pessoas chamavam de cerveja 
doce, porque tinha álcool. Esse antecessor do refrigerante conquistou o público local e fez com 
que, mais tarde, a empresa mudasse o foco do empreendimento.  
 
Na década de 50, a produção de bebidas alcoólicas da empresa foi suspensa, os esforços foram 
concentrados na fabricação de refrigerantes. A decisão tinha o propósito de acompanhar o 
crescimento dessa indústria no país. Em 1956, com o negócio em plena ascensão, foram incluídos 
novos sabores na linha de bebidas: laranjinha, limão, abacaxi, laranja, framboesa e o cola, mas 
desde aquela época as vendas giravam de 80% a 90% em torno da Pureza. “Antigamente, era 
chamado só de Pureza, não tinha o guaraná, que foi incorporado depois na formulação.” 
 
Manter parte do envase do produto em embalagens de vidro retornáveis foi uma estratégia que 
deu certo. Até as marcas líderes nesse mercado estão aderindo a volta, pelo menos parcial, dos 
tradicionais “cascos”. “Iniciamos a produção do Pet, em 1994, mais pela necessidade, tanto que o 
processo era feito de maneira meio artesanal. Hoje fazemos a garrafa aqui dentro, rotulamos e 
envasamos com equipamento todo automático”, diz. A relação com os fornecedores de matéria-
prima também está presente na pauta de investimentos da empresa. Conforme Sell, muitos deles 
são parceiros há décadas. A produção da empresa é de cerca de 350 mil litros por mês. 
 
Fonte: <http://www.empreendedor.com.br>. Acesso em 31 jan. 2006.  
 
 
 


