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uase às vésperas de completar 80
anos, o popular Leite de Rosas
passa por nova mudança em sua
apresentação. É a décima de uma
quase sistemática série de atua-

lizações no recipiente desde o lançamento do
produto, em 1929, sempre feitas sem perda das
chamadas equities, as características básicas que
o tornam inconfundível - não obstante as incon-
táveis imitações que acompanham a trajetória da
marca (veja quadro).

O visual do Leite de Rosas não passava por
mudanças desde 1985. Na decoração em serigra-
fia dos frascos de polietileno de alta densidade
(PEAD), as quatro pétalas de rosa estilizadas que
lembram um coração e ficavam abaixo do logoti-
po nas embalagens foram substituídas pela figura
das quatro pétalas juntas. Antes estampado acima
da marca Leite de Rosas, agora o ícone fica sob
ela, de modo a dar-lhe mais destaque. A mudança
do visual ficou a cargo da Modo Design.

Na esteira da mudança de roupagem do produ-

to criado pelo seringueiro amazonense Francisco
Olympio de Oliveira, a LR Cia. Brasileira de
Produtos de Higiene e Toucador, produtora da
marca, aproveitou para apresentar ao mercado a
extensão de linha do Leite de Rosas, que passa a
ter, ao lado da fragrância Tradicional, também a
Fresh e a Pétalas. Os frascos de PEAD, forneci-
dos pela Sinimplast e pela Vibraço, são apresen-
tados em três diferentes medidas: 60, 100 e 170
mililitros. A Vibraço supre também as tampas, de
polietileno de baixa densidade (PEBD).

O ímpeto da renovação parece estar firme
entre os fabricantes do tradicional produto
e os descendentes de seu criador, que ainda

O Leite de Rosas tem uma das embalagens mais "clo-

nadas" no cenário brasileiro. Apesar de a embalagem,

que usa uma combinação das cores rosa e branca, ter

o layout registrado como marca no Instituto Nacional

da Propriedade Industrial (INPI), as imitações não

param de aparecer no mercado. Trabalho para os

advogados da empresa, que têm em seus arquivos

mais de trinta cópias das embalagens do produto.



detêm a marca Leite de Rosas. Aproveitando as
mudanças no carro-chefe, encarregaram a Dtech
Publicidade de reformular a apresentação de
outros itens da categoria de higiene pessoal. No
último trimestre deste ano, chegaram ao mer-
cado as novas embalagens da linha de desodo-
rantes Leite de Rosas. A versão roll-on ganhou
nova fórmula e cores, e a variante em creme
trocou os potes por bisnagas de PEBD, forne-
cidas pela Incapack. Na decoração de ambas as
versões foram mantidas as cores rosa e branca,
símbolos da marca, enquanto na variante sem
perfume optou-se pelo cinza.

A mudança no roll-on envolveu não só uma
alteração no layout, mas também no próprio
conteúdo. A companhia recebia reclamações dos
consumidores a respeito da proteção limitada
oferecida pelo produto comercializado nesse
tipo de embalagem, causada pela ausência de
um elemento antitranspirante. Na reformulação
foi incluído um componente de combate à trans-
piração - mais eficaz, segundo o fabricante -, o
que deu origem a um segundo desafio: mostrar

ao público-alvo que o desodorante havia sido
alterado. "Trouxemos para a embalagem uma
tampa colorida e lançamos a versão sem per-
fume, que foi uma ousadia, porque o Leite de

. Rosas é reconhecido pelo aroma caracterís-
tico", comenta Juliana Block, especialista de
marketing da LR. Além da força da marca,

ela aposta no papel fundamental exercido pelas
embalagens na comunicação com os consumido-
res. Na linha de desodorantes, as tampas de poli-
propileno e os frascos de PEAD, itens supridos
pela Zeviplast, são decorados com rótulos auto-
adesivos de polietileno, impressos em letterpress
pela fluminense Makton.
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