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Relançar um produto ou uma
embalagem não é uma estra

tégia inovadora. Afinal, é comum
em datas comemorativas, como
aniversário da marca, o produto
aparecer nas prateleiras com uma
nova roupagem. Ou então, aquele
produto tão desejável no passado
e que saiu de linha voltar a circu-
lar no mercado, mesmo que por
um curto período. Mas o que leva
os anunciantes a mexer em suas
embalagens e até voltar a fabricar
antigos produtos?

Para Fábio Mestriner, profes-
sor e coordenador do núcleo de
estudos da embalagem da ESPM,
é uma forma inteligente e barata
das empresas fazerem brand awa-
reness e enaltecerem sua tradição
e qualidade, características muito
apreciadas pelos consumidores.
"É uma estratégia muito boa. O
consumidor gosta disso porque
vê que o produto tem história. A
principal fonte de referência do
cérebro é a história. Isso reforça a
personalidade do produto".

O custo para isso, de acordo
com Mestriner, não é muito alto,
pois na maioria dos casos, basta
mudar apenas a imagem estampa-
da na embalagem. "Em questão de
custo, é mais vantajoso para a em-
presa relançar uma embalagem
antiga do que apresentar uma no-
va. Afinal, se mudar radicalmente
corre o risco de não ter boa aceita-
ção do público. O que já não ocor-
re com a embalagem antiga".

O professor também explicou
que o público-alvo acaba sendo
bem diversificado, não se restrin
gindo somente aos antigos consu-
midores. "Não importa a idade do
consumidor, pois os jovens tam-
bém se interessam por produtos
com embalagens antigas porque
eles pensam: esse é bom porque

meu avô, meu pai usava", disse
Mestriner.

Esse saudosismo dos produtos
traz para o consumidor boas sen-
sações, como lembrança da infân-
cia, período de segurança, confor-
to e proteção. "As marcas percebe-
ram o quanto construíram a vida
das pessoas, tornaram-se ícones. E
o ser humano, por mais que goste
da novidade, adora tradição", ob-
servou Ruis Vargas, sócio-diretor
da Laika Design.

RETRO
Lançados no Bra-
sil em 1941, os
sorvetes Eskibon
e Chicabon, am-
bos da Kibon,
estão com nova
embalagem desde
setembro do ano
passado. Ou me-
lhor, com antiga
embalagem, pois a
empresa resolveu
dar um toque
retro aos seus
tradicionais pi-
colés - os sabo-
res Brigadeiro e
Tablito também
entraram na on-
da vintage. O ob-
jetivo, segundo
Cecília Dias, ge
rente de marketing
da Kibon, é resgatar a tradição. "A
mudança remete a um momento
que a sociedade está vivendo, a
onda de saudosismo, com a busca
de valores do passado, de referên-
cias de quando se era criança".

As embalagens estilo vintage
são permanentes e Cecília afirmou
que teve uma ótima aceitação dos
consumidores. "As embalagens
traduzem exatamente o que os
produtos são: clássicos e atem-
porais. Que resistem ao tempo e,
por serem assim, permanecem os
mesmos. Obviamente, isso tem
muito impacto nos nossos free-
zers e materiais de comunicação",
disse a executiva da Kibon.

A Nestlé também adotou a
estratégia com o Leite Moça. No
ano passado, o anunciante lançou
cinco latas comemorativas do leite
condensado, em edição limitada.
As embalagens estampavam os
rótulos mais marcantes do leite
condensado dos anos de 1937,
1946, 1957, 1970 e 1983.

A ação tinha como objeti-
vo apoiar a campanha "Esco-
lha ser feliz de verdade", de-
senvolvida pela McCann.

Segundo a Nestlé, as em-

balagens vintage reforçam o po-
sicionamento de marca, já que o
Leite Moça participa da vida dos
brasileiros há várias gerações. O
anunciante também comentou
que, nesse período, foi registra-
do um crescimento na venda em
comparação com o ano anterior

e a participação de mercado foi
recorde nos últimos dois anos.
Outro resultado da estratégia foi
o aumento de ligações no SAC
(Serviço de Atendimento ao Con-
sumidor) com elogio dos consu-
midores.

COPARCERIA
Já a Natura, para comemorar
seus 40 anos no ano passado,
relançou os perfumes Intuição,
Shiraz e Ares de Shiraz; a linha

para cabelos Natura Vegetal de
Brilho e o sabonete líquido Natu-
ra Bothânico.

Para isso, a empresa lançou
o hotsite Natura Oscar Freire
(www.naturaoscarfreire.com),
em que o consumidor opina so-
bre produtos que já saíram de
linha e conta sua história de rela-
cionamento com eles, além de su-
gerir a criação de outros. Os mais
votados foram relançados. "Foi
um investimento grande porque
tivemos que resgatar a produção,
moldes [de embalagens] que não
mais existiam e matérias primas
que não usamos mais. Mas com-
pensou, inclusive financeiramen-
te", afirmou Claudia Pinheiro, ge-
rente de marketing da Natura.

O nome do projeto, Oscar Frei-
re, remete ao nome da rua onde o
fundador da Natura e idealizador
desse projeto, Luiz Seabra, abriu
sua primeira loja em 1969, em
São Paulo. O Natura Oscar Frei-
re teve mais de 20 mil usuários
cadastrados e 15 mil pedidos de
retorno de produtos preferidos.
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