
Quem tem saudade da década de 50?  
Gisele Centenaro 

Lá vem ela. Vem matar a saudade de quem, mesmo sem saber o porquê, tem saudade de um 
tempo que não volta mais. E vem provocar a galera que adora curtir novidades, saindo do 
lugar-comum, mais ainda quando essa novidade tem uma história interessante pra contar. Lá 
vem a Itubaína Retrô, lançamento do Grupo Schincariol que marca os 54 anos de vida da 
marca de um refrigerante cujo revival nostálgico leva os brasileiros de volta para a década dos 
“anos dourados”, na qual nem a morte de Getúlio Vargas, em 1954, coibiu os sonhos do “país 
do futuro”, onde Oscar Niemeyer, atraído pela lábia de Juscelino Kubitschek, eleito presidente 
em 1956, teve a petulância de aceitar trabalhar no desenvolvimento do projeto que moveu a 
capital nacional para o centro do Brasil, batizada Brasília e fundada em 21 de abril de 1960, 
mesma data em que Tiradentes foi executado – por coincidência, também data da fundação de 
Roma, segundo corre à boca pequena (ou grande?), fora dos registros históricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A coqueluche chega ao mercado em formato de garrafa long neck de 355 ml, resgatando 
imagens estilizadas da década de 50 em três diferentes rótulos colecionáveis: um foguete, um 
copo e uma garrafa. 

“A Itubaína traz em seu DNA o saudosismo da infância. Com a versão Retrô inovamos com um 
produto sofisticado, jovem e diferenciado, que preserva o conteúdo original com forma 
moderna e atualizada”, declara Marcel Sacco, diretor de marketing do Grupo Schincariol, em 
comunicado enviado ao PortaldaPropaganda.com. 



“O conceito desenhado para Itubaína Retrô retrata um movimento que começou no Brasil há 
alguns anos e que busca incorporar o novo com uma grande valorização do antigo, criando-se 
produtos modernos, mas que preservam sua história”, acrescenta a companhia.  
 

A Itubaína Retrô será comercializada com exclusividade em bares e restaurantes selecionados 
pela equipe do Grupo Schincariol, que, entre outros critérios, considerou o perfil do público 
freqüentador, visando estar mais perto de “jovens aberto às novidades”. 
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