
A camponesa virou brinquedo
Em ação pontual, Nestlé vende kit com boneca Moça e leite condensado

E
uase três anos após a estréia de seu Leite Moça
em latas expandidas, em setembro de 2004, a
Nestle comemora os bons resultados de outra
inovação empreendida na categoria de leites

condensados. Marca mais tradicional do setor e responsá-
vel pelo produto mais vendido da multinacional suíça no
Brasil, nos últimos meses ela pôde ser vista numa emba-
lagem promocional contendo quatro unidades do produto.
Até aí, nada de mais. O grande chamariz da ação é uma
boneca de 30 centímetros de altura inspirada na secular
figura da camponesa suíça símbolo da marca. O kit foi
lançado em novembro último, e tem previsão de ficar nas
gôndolas até o final de junho.

Embora a marca seja caracterizada por constantes
inovações, que incluem o uso pioneiro de bisnagas
plásticas exclusivas na categoria de leites condensados,
possivelmente essa foi a primeira vez em seus 87 anos de
Brasil que a camponesa saiu das embalagens para virar
um brinquedo. Desenvolvida para diferenciar o produto
num mercado caracterizado pela redução das margens
dos fabricantes, a boneca Moça constitui mais uma ação
da Nestle para driblar a commoditização do mercado de
leites condensados.

Produzido pela Brasilgráfica, o cartucho que traz o kit
promocional foi feito com papel cartão da Suzano, com
350g/m2 de gramatura. A impressão é realizada em off-set
seis cores mais verniz à base de água. Lembrando uma
tradicional caixa de brinquedo, a embalagem conta ainda
com uma ampla janela frontal de polipropileno (PP) para
visualização dos itens acondicionados. Para confeccionar
esse acessório da embalagem, a Brasilgráfica precisou
desenvolver uma faca especial para o corte-vinco. O lado
direito da janela apresenta um traço sinuoso que acom-
panha o perfil curvilíneo da pilha de latas expandidas.
Na parte superior da caixa há um sistema de picote para
facilitar a abertura do cartucho. O desenvolvimento do
projeto levou cerca de quinze dias, sem contar o tempo de
produção e aprovação.

O layout da embalagem, que ganhou tons de rosa,
corações e a inscrição "Leve a Moça para sua casa!", foi
assinado pela Pandesign. Segundo a Nestle, a promoção
visa dar vida ao ícone do Leite Moça, aumentando a
percepção de pioneirismo e inovação atrelada à marca.
Outro objetivo, claro, foi estimular as vendas. A Nestlé
prefere não divulgar números, mas pesquisa quantitativa

leve

BRINDE - Secular figura da camponesa suíça inspirou boneca de 30
centímetros de altura, que acompanha kit com quatro latas do produto

divulgada por sua assessoria de imprensa indica que os
consumidores aceitam pagar um pouco mais e levar mais
quantidade do que normalmente compram para ter a dese-
jada boneca Moça. A camponesa, aliás, só teria deixado de
aparecer nas embalagens brasileiras do produto em 1932.
Na época, consta que a Nestlé substituiu a jovem por
ilustrações que remetiam à Revolução Constitucionalista,
visando incentivar as tropas paulistas. (MF)
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