
AO LANÇAR o Martins Café, 
produzido na fazenda Santa Marga
rida, de São Manuel (SP), seus três 
jovens sócios e amigos pensaram em 
usar nas embalagens uma linguagem 
bem humorada, mas que remetesse à 
fusão de tradição e modernidade. Para 
isso, Mariano Martins, Maíra Lopes e 
Fabíola Filinto optaram pela aplicação 
de imagens de robôs nos cartuchos 
de papel cartão que acondicionam a 
embalagem primária, flexível, com vál
vula, de maneira a evidenciar as técni
cas modernas de cultivo e torra de café, 
porém "mantendo o sabor do passado". 

Este último atributo refere-se à 
larga tradição da Fazenda Santa Mar
garida na cultura cafeeira. Propriedade 
da família de Mariano Martins há seis 
gerações, o estabelecimento se dedica 
ao cultivo da rubiácea desde 1888. O 
Martins Café é certificado como espe
cial, classificação superior à de gour
met para cafés no Brasil. Segundo a 
empresa, o produto é livre de defeitos, 

fully washed (processo de pós-colheita 
mais utilizado na Colômbia e na Amé
rica Central) e isento de adstringência. 
"Nosso café é o encontro entre revolu
ção tecnológica e o lado humano, entre 

o bucólico e o urbano", define Mariano 
Martins. "É nosso pé no passado, mas 
com olhos no futuro." 

O conceito de "modernidade retrô", 
que se corporifica na identidade visual 
e nos robôs que serviram de "modelo" 
para as embalagens, foi desenvolvido 
pela dupla de designers independentes 
Jonas Pacheco e Núbia Lima. Ele está 
presente nas cinco variedades da marca 
(puro 100% arábica e blends de cafés 
com especiarias inusitadas - cardamo-
mo, anis, canela e noz moscada). Cada 
variedade é representada por um robô 
diferente, além de cores específicas, 
para diferenciação no ponto de venda. 
Do ponto de vista funcional do sistema 
de embalagem, o principal diferencial 
é um lacre tipo tin-tie, que mantém 
as propriedades do pó mesmo depois 
de aberta a bolsa flexível interna, com 
válvula de desgaseificação e também 
identificada com rótulos autoadesivos. 

O Martins Café é vendido torrado 
também em grãos. Neste caso, o pro
duto é acondicionado em latas de aço, 
adornadas com rótulos autoadesivos 
desenhados pelo designer Jorge Kuriki. 
O visual segue o mesmo padrão dos 
estojos. 
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