
No exterior, marcas famosas apostam em 

embalagens com visual "antigo-atual" e lançam 

seguidas edições com esse apelo, mas 

sintonizadas c o m o estado da arte da produção. 

No Brasil a tendência começa a se firmar 
POR M A R C E L O M A R C O N D E S 



Reprodução 
de versão 
eletrônica 
de recente 
reportagem do 
The Wall Street 
Journal sobre o 
fenômeno retrô 

NA CONTRAMÃO do crescen
te recurso ao senso de modernidade e 
futurismo imprimido às embalagens de 
bens de consumo, transformando em 
monótona onda repetitiva a avalanche 
de lançamentos que chegam diariamen
te ao mercado (e explicando em parte 
porque, segundo diferentes estimativas, 
de 75% a 80% deles fracassam), vem se 
fortalecendo em países desenvolvidos 
uma espécie de volta ao passado, sem 
desligar-se do presente e com os olhos 
fixos no futuro. Nessa tendência, as 
grandes estrelas são as embalagens com 
imagem retro - porém com a incorpora
ção das mais avançadas tecnologias de 
produção. 

Sobretudo em países europeus e 
nos Estados Unidos, especialistas das 
áreas de marketing, de design e de 
pesquisa de mercado convergem para 
uma explicação quase unânime para 
o fenômeno. Atingidos pela crise eco
nômica que se mantém renitente, os 
consumidores teriam de certa maneira, 
nas embalagens vintage, como que um 
passe de retorno psicológico a tempos 
de menos pressões, menos rigor e mais 
autocondescendência no consumo. Afi
nal, mesmo sem ser especialista nas 
exegeses do consumismo, dificilmente 
haverá quem não perceba nas pessoas 
referências ao passado sempre de forma 
favorável. Ou, como costumam dizer os 
vizinhos argentinos, nos dias atuais com 
mais razão do que nunca pelo menos em 
sua terra natal, "todo lo que fué pasado 
fué mejor". 

Seja por esses motivos, seja como 
forma de se defender, mostrando ser 
diferenciadas em meio ao turbilhão 
de marcas próprias e de concorrentes 
menores que buscam assemelhar-se a 
elas por meio das embalagens, cada vez 
mais marcas tradicionais são lançadas 
em recipientes retrô. Grifes históricas 
como Bounce, Pepsi e Downy ressurgem 
lembrando seus primórdios. O fato é 
que o estilo está muito em moda no 
packaging lá fora. Tão em moda, na ver
dade, que mesmo marcas ainda em sua 
primeira infância, e por isso destituídas 
de certidões de nascimento centenárias, 
aplicam nas embalagens de seus produ
tos características de decoração próprias 
de líderes ancestrais (veja artigo a res
peito na pág. 44). 

Pepsi Throwback: 
resgate de fórmula 

e imagem do 
passado fez sucesso 

- e garantiu a 
permanência 
do produto 
no mercado 

Mas o esforço de 
reafirmação das histó
ricas é mais notável. A 
voga está tão forte que 
recentemente foi registrada com desta
que no The Wall Street Journal. Segundo 
o jornal, as americanas Procter & Gam
ble, General Mills, Hostess Brands e 
PepsiCo "estão tirando da gaveta velhos 
desenhos de embalagens para marcas 
como Tide, Cheerios, Bounce e Dori-
tos e recolocando-os nas prateleiras das 
lojas". O motivo básico seria que, ante 
produtos com rótulos de ares antigos, 
menos complexos que os contemporâ
neos, os consumidores compram mais. 
Na reportagem, Amy Wirtanen, direto
ra de marketing da PepsiCo Beverages 

America, conta que mais da metade 
das pessoas que compraram uma versão 
vintage do refrigerante lançada em 2009 
levaram mais bebida do que normal-

r 

mente fariam. 
Tratava-se da Pepsi Cola Throwback, 

com mudanças na fórmula (o refrige
rante é adoçado com verdadeiro açúcar 
branco, em vez do execrado xarope de 
frutose de milho) e acondicionado em 
latas de alumínio com visual idêntico 
ao ostentado pela marca no período 
de 1970 a 1987 - faixa vertical verme
lha sobre fundo branco, culminando no 
logotipo azul e vermelho com o nome 
da marca ao centro. Resumo: o que era 
uma ação de marketing com data de 
expiração (a lata trazia os dizeres "por 
tempo limitado") acabou se tornando 
um sucesso da marca. Depois de regis-

Tide: lava-roupas 
da P&G acaba de 

ganhar embalagem 
retro nos EUA -

porém com 
"a performance 

de hoje" 



trar vendas de 41 milhões de dólares em 
pouco mais de um ano, a Throwback 
entrou para o portfólio definitivo de 
produtos da Pepsi. 

Embalagens retro teriam a seu favor, 
como atributo para chamar mais a aten
ção no ponto de venda, o fato de que se 
baseiam em modelos projetados num 
tempo em que tudo deveria ser mais 
básico. As tecnologias de embalagem 
eram menos avançadas, os meios de 
comunicação disponíveis eram limita
dos (a TV não existia, e quando surgiu 
foi em branco e preto e com baixa defi
nição), não havia internet nem outras 
tecnologias que permitem interação, 
transformando rótulos e decorações de 
embalagens em portais para o consumi
dor, como foi mostrado na reportagem 
de capa da edição anterior de E M B A L A -
G E M M A R C A . O retrô eficaz incorpora 
tais ferramentas. 

sênior da agência de publicidade DDB 
Chicago, comenta a importância de cer
tas práticas para o sucesso dos produ
tos com visual antiquado (ver quadro). 
Uma delas, ela diz, é o estabelecimento 
de comunidades nas quais os consu
midores possam trocar experiências e 
recomendar o produto a seus amigos. "A 
tecnologia moderna é fator importante 
no sucesso do relançamento de marcas 
retrô" conclui. Foi o que fizeram a fábri
ca de laticínios paulista Mococa, com a 
manteiga de sua marca, e a Schincariol, 
com o refrigerante Itubaína. 

Em 2010, o laticínio fez 91 anos e 
decidiu relançar a manteiga em lata, 
produto pioneiro da marca e que estava 

fora de linha fazia vários anos. "Opta
mos pela manteiga, pois, além de ser c 
primeiro produto que a casa produziu, 
em 1919, sua volta às prateleiras era 
muito requisitada pelos consumidores", 
conta Denis Bover, gerente de marketing 
da empresa. A Mococa decidiu então 
editar uma versão retrô similar à vendida 
no longínquo ano de 1957. Na época a 
manteiga da marca era acondicionada 
em latas de aço com pinturas em amare
lo e verde, e com a icônica vaquinha, sua 
mascote, ao fundo. Em julho de 2010, 
a Mococa criou um blog para a mas
cote e um perfil no Twitter. Em ambos 
os ambientes, o apelo visual retrô não 
passa despercebido. 

UM DOS TRAÇOS que fazem um 
produto retrô ser lançado com sucesso 
é a fidelidade não só aos grafismos e à 
tipografia do passado, mas a preserva
ção da simplicidade "de antigamente", 
presente nos elementos gráficos das 
embalagens. Esses elementos gráficos 
"traziam uma simplicidade intrínseca, 
típica da estética das décadas passadas", 
afirma Brian Collins, diretor do escri
tório de design americano Collins. Mas 
não basta maquiar. 

Em ensaio intitulado Everything Old 
is New Again: Staging Successful Retro 
Revivais ("Tudo o que é velho é novo: 
pondo em prática relançamentos retrô 
de sucesso"), Alison Cenna, estrategista 

Para não ser ultrapassado 
Os quatro pontos essenciais para criar um produto retrô convincente 

Possibilite a redescoberta 
Resgates bem-sucedidos de 
produtos e marcas proporcio
nam sentimentos de descober
ta ou redescoberta a diferentes 
gerações. O que pode ser pura 
nostalgia para os mais velhos 
pode ser percebido como 
novo, diferente e genuíno para 
os mais novos 

Trabalhe valores eternos 
O visual alinhado a valores 
eternos, relevantes para qual
quer geração, é importante 
para o sucesso de um produto 
retrô. Quais são esses valores? 

Autenticidade (o apelo a algo 
real, verdadeiro); simplicidade 
(o desejo de volta a tempos 
menos complicados); identi
dade (a busca por coisas ori
ginais); associação (a vontade 
de se vincular a pessoas com 
interesses comuns); indepen
dência (o anseio de liberdade): 
e diversão (a necessidade de 
experiências vibrantes) 

Seja fiel, mas contemporâneo 
Um relançamento exatamente 
igual ao do passado redun
da somente num produto 
ultrapassado. Produtos retrô de 

sucesso são aqueles revividos 
apresentando adaptações aos 
padrões atuais. Têm apelo 
clássico, mas também novos 
atributos 

Construa uma comunidade 
Produtos retrô podem se 
beneficiar da construção de co
munidades de entusiastas, que 
militam a seu favor e ajudam a 
conquistar novos consumido
res por meio do compartilha
mento de suas experiências. 
A internet é uma ferramenta 
providencial para descobrir e 
reunir esses arautos. 



Não obstante o crescente número de 
e-mails pedindo a volta da lata retrô, a 
Mococa teve o cuidado de encomendar 
pesquisas de mercado antes do relança
mento. Também contratou uma agência 
de design, a Brander Branding Expres-
sion, para levar a cabo o projeto. A agên
cia foi responsável pelo novo posiciona
mento da marca, pela criação de uma 
nova logomarca (que trouxe de volta a 
vaquinha) e pelo design das embalagens 
- fabricadas pela Metalúrgica Mococa -
inspirado livremente na latinha clássica. 
Passado um ano, o produto continua 
firme no portfólio da empresa. 

Cases bem-sucedidos e exemplos 
interessantes de que o aspecto formal 
parece estar bem incorporado às ativida
des de design não são ainda suficientes 
para acreditar que a onda retrô venha 
ocorrendo no mesmo ritmo registrado 
em outros países. No Brasil, embalagens 
que remetem ao passado são normal
mente empregadas para festejar datas, 
em edições limitadas - mas acabam 
dando resultados comerciais inespera
dos. Assim, a onda é estimulada. Exem
plos recentes são os resgates feitos pela 
Nestlé, em séries limitadas, de latas 
históricas do Leite Moça e de Nescau, 
e os rótulos históricos da Cachaça 51 
(lançados em 2010). Em solo brasilei
ro, onde se afirma que o tsunami da 
crise global chegou na forma de maro-
linha, não ocorreria a ânsia de fugir 
emocionalmente da crise apoiando-se 
na muleta das embalagens com toques 
de nostalgia. 

Mas o que é oportunidade para 

indústrias estrangeiras pode ser tam
bém para empresas brasileiras, e na 
verdade tudo que é retrô tem se mostra
do comercialmente eficaz. A nostalgia 
anda forte. Haja vista festas temáticas 
de décadas passadas, cada vez mais rea
lizadas nas cidades brasileiras. Em São 
Paulo firma-se uma rede de barbearias 
à moda dos anos 40 e 50, só para fazer 
barba e cabelo. Lotam diariamente. 

NO CAMPO ESPECÍFICO da 
embalagem, "o recurso ao retrô não é um 
artifício que se limite aos grafismos anti
gos, podendo abarcar também apresen
tações utilizadas antigamente", encaixa 
Lincoln Seragini, diretor-presidente da 
Seragini Farné Guardado Design. "Lan
çar um produto retrô que remete tanto à 
forma quanto aos desenhos e aos mate
riais antigos dessa marca é o ideal", acre
dita o designer, "pois aumenta a autenti
cidade do relançamento, elevando ainda 
mais o destaque nas gôndolas." Para 
Seragini, como todas as embalagens têm 
hoje visual mais ou menos parecido, 
"um produto remetendo ao que no ima
ginário das pessoas eram bons tempos 
automaticamente entra em evidência." 
A Nestlé é uma das grandes referências 
nessa tendência. 

Com produtos presentes no mer
cado brasileiro há 135 anos (embora a 
primeira fábrica no País tenha sido inau
gurada em 1921), a empresa tem material 
de sobra para fornecer aos consumido
res nostálgicos. Pensando no potencial 
de vendas da onda, sua área comercial e 
de marketing decidiu resgatar, no come
ço de 2010 (marcando os 120 anos do 
Leite Moça no Brasil), cinco embalagens 
históricas do produto: as de 1937, 1946, 
1957,1970 e 1983. Porém, preservando-se 
as conquistas alcançadas em tecnologia 
de embalagem, óbvia e sensatamente as 
cinco latas chegaram ao mercado com 
o formato exclusivo utilizado pelo Leite 
Moça desde 2004. 

O produto atual não foi retirado do 
mercado, e a ação promocional durou 
um ano. A Nestlé não fornece números, 
mas por intermédio de sua assessoria 
de imprensa garante que "a ação foi 
um sucesso de vendas". Todos os mode-



los das latas, num exemplo de apelo 
ao traço colecionador do consumidor, 
foram muito procurados no varejo. O 
lançamento ganhou destaque em estu
dos da consultoria Mintel, sendo apon
tado como modelo da tendência deno
minada pelo instituto de "New Retro". 

Dois meses depois do fim da ação 
promocional do Leite Moça, a Nestlé 
emplacou outra campanha promocional 
semelhante, e lançou quatro edições 
colecionáveis do achocolatado Nescau. 
O ensejo, desta vez, era a celebração 
dos noventa anos da instalação da pri
meira fábrica da gigante suíça no País. 
Com layout da agência de design Future-
Brand, a série apresentava os grafismos 
mais importantes desde o lançamento 
do produto em 1932 (quando seu nome 
era ainda grafado Nescao), passando 
pela edição de 1960, 1986 e 1998. Lan
çadas em fevereiro último, as embala
gens ainda estão à venda (por tempo 
limitado não especificado pela Nestlé) 
nos supermercados, o que, na falta de 
números, indicaria boa aceitação pelos 
consumidores. 

A inclinação para as embalagens 
vintage pode ir além do design gráfico, 
justificando até mesmo o resgate de 

Em caráter 
temporário, Heinz 
relança ketchup 
com imagem 
clássica 

materiais que haviam sido substituídos 
por outros desenvolvidos mais recen
temente. 

Ilustrando o primeiro caso, em maio 
último a Heinz americana anunciou que 
iria acondicionar seu principal produto, 
o ketchup tradicional (desde 1990 dis
tribuído em frascos de PET), no icônico 
recipiente de vidro com tampa de metal 
em que o produto surgiu pela primeira 
vez, em 1876. O rótulo, é claro, remete 
ao visual predominante durante mais de 
um século. 

Uma visão panorâmica do mercado 
brasileiro mostra lançamentos pontuais 
em que também sobressaem a estética 
e a simplicidade típica dos produtos de 
consumo geral brasileiros das décadas 
de 50 e 60. É o caso do refrigerante 
Itubaína, do Grupo Schincariol. Primei
ro produto lançado pela empresa de 
Itu, chegou ao mercado paulista em 
1954. Em 2008, marcando os 54 anos 
da marca, recebeu roupagem retrô, com 
rótulos que remetem aos anos 50 e 60. A 
garrafa da bebida ganhou acabamento 
mais nobre do que as demais embala
gens de refrigerantes da marca, geral
mente de PET, e recebeu formato long-
neck de vidro. 

Segundo a empresa, de 2008 a 2010 
as vendas saltaram, e a participação 
da marca no segmento de refrigerantes 
chegou a 4%, contra o máximo de 2% 
alcançados anteriormente. Já o fatura
mento da linha aumentou 33% de 2009 
para 2010 no País, enquanto o mercado 
de refrigerantes cresceu 16%. Em conse
quência, a Itubaína Retrô, comercializa
da antes apenas em bares e restaurantes, 
começou, no segundo semestre de 2010, 
a ser vendida também em supermerca
dos e hipermercados de São Paulo e a 
empresa recebeu, no mesmo ano, inves
timentos para a modernização da linha. 

NUMA EVIDÊNCIA concreta de que 
o recurso ao retrô decididamente não 
significa retrocesso, a Schincariol criou 
para a Itubaína dois blogs na internet: 

Itubaína: 
relançamento 
atualizado de 
bebida original 
ajudou Schincariol 
a ganhar share 

um de músicas retrô e outro de games, 
além de um perfil no Orkut, uma página 
no Facebook e um perfil no Twitter. As 
páginas proporcionam interatividade e 
trazem informações sobre o universo 
retrô. Nos seis meses iniciais no ar, os 
blogs obtiveram mais de 110 000 acessos. 
A empresa investirá em outras ações nas 
mídias sociais e firmou parceria com o 
Google Maps para a criação de um guia 
colaborativo para a internet, informa 
seu diretor de marketing, Luiz Cláudio 
Taya de Araújo. O Itubaína Mapas pode 
ser conferido por meio dos dois blogs 
e permite ao internauta encontrar e 
cadastrar os pontos de venda do pro
duto. 

Em abril de 2010, imbuída de 
intenção semelhante à da Schin
cariol, a AmBev lançou exten
são de linha do mais retrô de 
seus produtos, a Antárctica 
Original. Essa marca de cerveja 
sempre teve um apelo ao pre
térito. Desde sua criação, em 
1906, até hoje, é apresentada do 
mesmo modo: em garrafas de 
vidro âmbar de 600 mililitros. 
O rótulo utilizado, impresso 
em papel monolúcido, mantém 
alguns equities mais que cente-

Original: apelo ao 
pretérito motivou 

resgate da meia-garrafa 



Vitalatte: novidade 
apela ao método 

antigo de 
comercializar leite 

Top Mild: releitura 
de leite em vidro, 

porém em PET 

nários, como o fundo amarelo, o losango 
azul, a inscrição "pilsen" a faixa azul e 
os pingüins herdados da marca-mãe 
Antárctica. 

Decidida a explorar o potencial de 
vendas da marca, a AmBev lançou uma 
embalagem para consumo individual, 
que propicia maior margem de contri
buição do que as tradicionais garrafas 
de 600 mililitros, geralmente comparti
lhadas por dois ou mais consumidores. 
Assim foi ressuscitada uma embalagem 
de cerveja que é retrô pelo próprio for
mato: a garrafa de vidro de 300 milili
tros, mais conhecida por meia garrafa, 
ou ainda "meínha". Surgida em 1965, 
foi retirada de circulação nos anos 90. 
Sempre retida com saudade na memória 
dos consumidores, segundo constantes 
manifestações espontâneas, a embala
gem é fabricada pela Owens-Illinois. 

Um exemplo de ação retrô baseada 
no resgate do material de embalagem 
foi conduzido em dezembro último pela 
Vitalatte Laticínios, do Rio de Janeiro. A 
marca, mesmo não fazendo uso de ele
mentos gráficos retrô, decidiu "reviver 
o passado", com o lançamento de seus 
leites integral e desnatado em garrafas 
de vidro. O lançamento só foi possível 
graças a uma parceria entre a empresa 
e a vidraria Verallia, que tinha projeto 
de relançar o leite naquele ícone das 
embalagens há bom tempo, segundo o 
gerente comercial Paulo Dias. Ele revela 
que há alguns anos a empresa investe 
em pesquisas para a retomada definitiva 
do vidro no mercado de leites. 

Embalada pela oportunidade aberta 
com a onda de nostalgia, as paulistas 
Companhia do Leite decidiu lançar ver
são própria do produto e colocou no 

mercado, em abril último, o leite pasteu
rizado Top Mild, envasado em garrafas 
PET - com design inspirado nas garrafas 
de vidro que dominaram o mercado bra
sileiro de leite até boa parte da segunda 
metade do século passado. 

ALGUMAS EMPRESAS optam por 
um posicionamento mais conservador e 
cauteloso ao lançarem produtos retrô. 
Para tanto, lançam mão de campanhas 
promocionais, colocando no mercado 
produtos com embalagens vintage por 
tempo limitado. 

Trata-se de uma estratégia no míni
mo sensata, adequada para quando não 
se quer perder (e que empresa quer?) 
os clientes que têm apreço pelo padrão 
atual das embalagens. "É importante 
manter tanto a embalagem atual quanto 
a retrô, porque, ainda que o visual de 
outrora consiga atrair pela simplicidade 
e pela nostalgia, sempre há uma clien
tela cativa da marca que gosta e aprova 
as coisas do jeito que estão", explica 
o diretor presidente da Seragini Farné 
Guardado Design. 

Uma das empresas que faz uso 
dessa estratégia é a Pandurata, com 
seus panetones Bauducco. Desde 2009, 
na época de Natal, a empresa lança 
uma edição limitada em lata de aço, 
cada qual com motivos diferentes. Ao 
mesmo tempo, continua vendendo seus 
tradicionais produtos acondicionados 
em embalagem de papel cartão, ela
boradas pela agência Design Aboluto. 
Segundo Rodrigo Mainieri, gerente de 

Resgate de visuais 
antigos gerou 

incremento de vendas 
para a Bauducco 

produtos sazonais da Pandurata, o volu
me de vendas de panettone em lata vem 
crescendo exponencialmente, a cada 
ano. "Essa embalagem retrô, especifica
mente, trouxe um adicional de vendas 
significativo" ele diz, sem especificar o 
aporte atingido. 

Se de um lado satisfaz carências 
sentimentais e nostálgicas do consu
midor, respondendo a expectativas das 
empresas como fator que estimula as 
vendas, de outro as embalagens retrô 
podem beneficiar o próprio varejo. As 
recentes releituras de produtos da P&G 
e da General Mills nos Estados Unidos 
foram lançados em parceria com a rede 
varejista Target. Sob garantia de ano
nimato, o gerente de embalagens de 
uma grande rede varejista nacional fez a 
seguinte declaração à reportagem: "pro
dutos retrô são grandes estímulos para 
as compras por impulso, aumentando os 
tíquetes médios dos consumidores." 

Nas entrevistas e nas pesquisas fei
tas pela equipe de E M B A L A G E M M A R C A 
para a elaboração desta reportagem, foi 
possível concluir que tende a aumentar 
na cadeia de valor de embalagem o res
gate de valores do passado com muitas 
chances de ganhar força nova. Trazê-los 
de volta como se fossem meramente 
apanhados num baú de velharias sem 
dúvida não basta para que reassumam o 
vigor que tiveram em seus bons tempos. 
O que se vê onde o retrô está pegando 
firme é que para reviver embalagens 
clássicas é preciso ter marcas fortes, tec
nologia de ponta e criatividade. E3 

Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 13, n. 142, p. 34-42, junho 2011.




