
O que há de
novo em retrô
Explorar o imaginário coletivo da infância de quem hoje tem
trinta e poucos anos é um tremendo artifício de vendas
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NO REINO UNIDO, embala
gens retrô têm se tornado comuns em
produtos de consumo. Isso ocorre em
parte como resultado da recessão global.
Como os britânicos foram obrigadas a
apertar os cintos, tornaram-se nostál-
gicos quanto a tempos mais felizes e
prósperos. Explorar o imaginário coleti-
vo da infância de quem hoje tem trinta e
poucos anos é com certeza um baita arti-
fício para vender produtos. No entanto,
alguns exemplos de destaque antecedem
a míngua de crédito no Reino Unido.

O Monster Munch é um daqueles
produtos como o Marmite1, que alguns
amam e outros detestam. É praticamen-
te impossível ficar ambivalente em rela-
ção a um snack de milho apresentado
em sabores como cebola em conserva e
tomate picante. E esse é o pulo-do-gato
do produto: o Monster Munch sempre
foi despudoradamente Technicolor em
sabor e embalagem.

Durante os sisudos anos noventa
os personagens nas embalagens foram
diluídos e os sabores passaram por
várias encarnações em uma tentativa
de torná-los socialmente mais aceitáveis
para os tempos politicamente corretos.
Não deu certo. O Monster Munch per-
tencia a uma época de moda acida-
mente brilhante, cabelos esvoaçantes e
paletós com ombreira. No final de 2008,

1. Pasta para untar pães e torradas bastan-

te popular no mercado britânico, feita de

levedura de cerveja, e com gosto peculiar

Monster Munch: embalagens
Technicolor foram resgatadas

a Walkers, dona da marca, percebeu
enfim a oportunidade de cavalgar a onda
do revival dos anos 80, trazendo de volta
as embalagens originais em toda sua
glória escabrosa.

Da mesma forma, a Cadbury reviveu
em 2008 o Wispa, um chocolate aerado
em barra lançado na década de 80, após
pressões de consumidores. Reza a lenda
que chocólatras ensandecidos invadi-
ram o palco durante uma apresentação
de Iggy Pop num grande festival de
música, em 2007, para exigir o retorno
do produto (sou um tanto cético quanto
à espontaneidade desse ato). Parece que
a reivindicação dos consumidores vinha
se intensificando na internet há algum
tempo e a resposta do público a uma
edição limitada, colocada no mercado
em 2007, garantiu seu relançamento,
para valer, no ano seguinte. Para alguns,
foi um uso inteligente da mídia social.
Mas o que quer que tenha sido, resultou
em vendas impressionantes.

Enquanto marcas como a Hovis, que
produz pães desde 1886, aderem a um uso
tático das embalagens retrô para subli- •
nhar a sua experiência e conhecimentos,
outras buscam macaquear embalagens

Wispa: clamor do público, na internet e em eventos, trouxe o chocolate de volta ao mercado



Hovis: embalagens
e publicidade que
buscam valorizar
sua tradição

tradicionais para ganhar credibilida-
de instantânea. O gim Hendrick's é
um exemplo providencial. Embora sua
embalagem utilize todos os elementos
de design tradicionalmente associados a
uma imagem vintage - desde o formato
da garrafa com estilo medicinal até os
rótulos com pergaminhos e florais -,
ela busca criar uma aura de patrimônio
e um posicionamento crível para uma
marca que nasceu em 1999...

OUTRA UTILIZAÇÃO rentável do
retrô é a embalagem comemorativa uti-
lizada paralelamente à sua contrapar-
te contemporânea, anulando, assim, o
risco de sua marca parecer demodée ou
perder relevância. As latas alusivas aos
125 anos da Coca-Cola, criadas recente-

mente, dão uma lição de design come-
morativo. Elas têm estilo, e as Varga
Girls2 presentes na decoração lhes con-
ferem aparência atraente. O resultado é
divertido, cheio de vida, perfeito para o
ethos da marca.

Quando saímos do campo da emba-
lagem e olhamos para a moda, o retrô
praticamente sempre foi fashion. Cada
era "descobre" uma época passada e
comemora aquele estilo, apropriando-
se dele por meio de uma reengenharia
que dá um toque moderno às anti-
gas tendências. A cada nova geração,
crianças vestem camisetas vintage de
grupos musicais que eram grandes antes
que elas tivessem sido concebidas. Essa
apropriação nostálgica sempre foi vista
como uma atitude cool. E se você precisa

Gim Hendrick's:
uso de equities de
uma época em que
ainda não existia

de provas reflita sobre o fato de que a
principal fonte de renda dos Ramo-
nes nunca foi o ganho com turnês ou
a venda de discos, mas as vendas de
camisetas da banda. Um dos conjuntos
musicais mais influentes dos anos 70,
os Ramones mudaram a música pop
para sempre. No entanto, ganharam dez
vezes mais com T-shirts do que com seu
principal produto.

2. Expressão pela qual ficaram conhe-
cidos os desenhos de pin-ups (modelos
em poses sensuais), que tiveram no pin-
tor peruano Alberto Vargas (1896-1982)
um de seus mais famosos autores.

Latas comemorativas de Coca-Cola: resultado perfeito para o ethos da marca
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