
A Aviação continua familiar.
Roberto Rezende Pimenta, bis-
neto do fundador, diz que
“manteiga boa é a cremosa,
em temperatura ambiente e
na lata”. Agora, a empresa fará
a primeira mudança nas lati-
nhas da marca desde 1940.
—Antes, a lata era verde escu-

ra e tinha um 14 bis desenhado.
Em 1940, mudou para o laranja e o
modelo do avião para um Junker — diz
Pimenta, lembrando que a marca sur-
giu porque seu bisavô desejava muito
viajar de avião nos anos 20, data do iní-
cio de voos comerciais no país.
Diversificar o design do produtomais

popular como estratégia para reavivar a
nostalgia do consumidor e turbinar
vendas é a receita da Nadir Figueiredo
(NF). Batizado assimporque a primeira
máquina que moldava o vidro, em
1920, fora importada dos EUA, o copo
americano, o preferido para cerveja e
pingado de muitos brasileiros, agora
tem diferentes tamanhos e cores, em
coleções para milkshake, caipirinha,
cachaça e até tigelas de petisco, com
listras em relevo do americano original.
A NF tambémmantém gestão familiar.

— A máquina do copo americano,
que no início produzia três copos por
minuto, hoje faz 400— conta Suzy Gui-
da, gerente de Marketing da Nadir Fi-
gueiredo, avisando que muitas novida-
des na linha “americano” estão por vir.
Fórmula parecida segue Catupiry,

palavra do tupi-guarani que significa
“excelente”. Criado pelo imigrante itali-
ano Mário Silvestrini em 1911, o tradi-
conal queijo cremoso na caixinha re-
donda de madeira agora tem versões
em copo, saquinhos, light e sabores,
além das caixinhas redondas em lata e
plástico. Nas duas lojas próprias da

Nos fundos da sua farmácia
na Rua Direita (hoje Pri-
meiro de Março), no Cen-
tro do Rio, o português Jo-

sé Antônio Coxito Granado criou em
1903 um “polvilho antisséptico” que
levava seunome. Indicadopara as ir-
ritações que as botinas da época
causavam nos pés, o polvilho Grana-
do ganhou fama. Em 1915, lançou
seus sabonetes de glicerina, outro
sucesso. Centenários, esses produ-
tos ainda estão nas prateleiras de far-
mácias e supermercados de todo o
país e nas 17 lojas exclusivas damar-
ca, agora dividindo espaço com hi-
dratantes, xampus e toda a sorte de
produtos de higiene.
A viradanonegócio nascidoda far-

mácia do Centro começou em 2005,
pelas mãos de Sissi Freeman, filha
do inglês Cristopher Freeman, que
comprara a Granado em 1994 de um
dos netos de José Antonio. A inspira-
ção para rejuvenescer a marca veio
de Sissi, que mergulhou no acervo
de antiguidades da família Granado.
— Quis resgatar a história. Trazer

elementos antigos, que estivessem
na memória do consumidor e agre-
gassem o conceito de experiência da
marca. Um exemplo é a retomada da
palavra “pharmácia” no logo — diz.
Reinvenções como a vivida pela

Granado, que ano passado faturou
R$ 240 milhões, marcam a história
de outras empresas cujos produtos
habitam o imaginário do brasileiro
desde o início do século passado, co-
moaNadir Figueiredo, nomedo fun-
dador da empresa que criou o “copo
americano”, a Catupiry, do queijo
cremoso na caixinha de madeira, ou
a manteiga Aviação, de latinhas cor
laranja. Em comum, as companhias
têm o rejuvenescimento das marcas
nos últimos anos, umas pelas mãos
de descendentes da família funda-
dora, outras pelos novos donos.
Nesses casos ocorreu a multiplica-

ção de linhas de produtos, mas os
primeiros sucessos, mesmo que não
sejam mais os grandes campeões de
vendas, foram preservados. O moti-
vo: a carga nostálgica de ícones retrô
gera valor à marca aos olhos dos
consumidores.
— Manter o ícone é uma maneira

de não se vender às facilidades mo-
dernas ou se igualar aos concorren-
tes — diz Júlio Moreira, professor
marketing da ESPM.
Na laticínios Aviação, fundada em

1920 por Antonio Gonçalves Neto, as
latinhas laranjas demanteiga, lança-
das num tempoemque geladeira era
raridade, hoje são 30% das vendas.
Mas a empresa quer que o produto
volte a ser seu líder de vendas.

marca, em São Paulo, a caixa dema-
deira é vendida. São 3mil caixinhas
produzidas artesanalmente por
mês, diz Alexandre Delmanto,
superintendente de Marketing.
— Nosso produto explodiu em

1970, quando as pizzarias come-
çaram a vender pizza de Catu-
piry. De dois anos para cá, come-
çamos a repensar amarca e a criar

produtos. Hoje, o formato redondo,
em embalagemplástica e em lata, re-
presenta 10% das vendas.
Marcas estrangeiras que o brasilei-

ro conhece há tempos, como Leite
Moça, da Nestlé, e o hidratante da
alemã Nivea, são ainda mais pródi-
gas em se reinventar. Desde que
inaugurou fábrica aqui, em 1921, o
Leite Moça mudou 14 vezes de cara.
O creme Nivea, dez vezes, desde
1911.
— A fórmula do creme da latinha é

a mesma, nunca mudou. Foi o pri-
meiro creme hidratante do mundo e
sua embalagem é o coração da nossa
marca — diz Tatiana Ponce, diretora
de Marketing da Nivea, que produz
100 milhões de unidades do hidra-
tante por ano no mundo. l

Ícones retrô se reinventam
Empresas apostam na marca e repaginam produtos do início do século passado, como creme Nivea, polvilho Granado e queijo Catupiry

GUITO MORETO

Desde 1903. Loja da Granado, no Leblon: produtos centenários estão nas prateleiras de farmácias e supermercados. Acervo de antiguidades da família do fundador inspira repaginação
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Pioneiro. Catupiry: excelente em tupi-guarani

História em latas. Leite Moça, da Nestlé: desde que começou a ser fabricado no Brasil, em 1921, o produto mudou de cara 14 vezes. No caso do creme Nivea, foram 11 vezes, desde 1911

Entre o assédio de gigantes estrangeiras e o
‘valor sentimental e histórico da marca’
Neto de fundador da

Aviação largouMedicina
para comandar laticínio

-SÃO PAULO- Neto do fundador da
marca Aviação, fundada em
1920, Geraldo Rezende Filho,
de 65 anos, largou a Medicina
há 40 anos para assumir o co-
mando da empresa que her-
dou. Para cumprir a sua mis-
são de manter o padrão do
produto e fazê-lo seguir como
líder em seu segmento por
mais um século, Rezende lem-
bra do recado deixado por seu
avô, o mineiro Antonio Gon-
çalves Salles: o segredo do su-
cesso é a qualidade.
Qualidade que Rezende diz

conseguir mantendo inaltera-
da até hoje a receita original da
manteiga, feita a partir de cre-
me de leite, com ou sem sal,
batido. E só. Tanto que as bate-
deiras da fábrica que fica em
Passos (MG) foram moderni-
zadas uma única vez, em 1986.
— Até aquele ano, as bate-

deiras processavammeio quilo
demanteiga por hora.Hoje são
três mil quilos — conta.
Sobre o assédio de grandes

marcas, Rezende lembra que,

nos áureos tempos da Parma-
lat no país, a empresa italiana
chegou a cortejar a família.
— A Parmalat, naquele tem-

po em que eles queriam com-
prar tudo, nos fez uma oferta.
Mas nós não vendemos nossa
marca. Isso está fora de cogita-
ção — afirma. — Nem por US$
1 bilhão. O valor sentimental
que há nestamarca e o conteú-
do histórico que carregamos
não têmpreço. Nós não vende-
mos nossa empresa por ne-
nhum valor.
Apesar do padrão único da

manteiga que produz, Rezen-
de diz que em casa usa apenas
a manteiga em lata, e como

médico que é explica a razão:
— A manteiga é realmente a

mesma em todas as embala-
gens. Mas a da lata não é refri-
gerada em nenhum momento
depois de embalada, e isso faz
o produto continuar maturan-
do. Além disso, quando come-
mos algo em temperatura am-
biente as papilas gustativas fi-
cammais sensíveis à gordura e
ao sal e, assim, temos a sensa-
ção de mais sabor.
Qual a melhor forma de de-

gustar a manteiga?
— Com pãozinho francês re-

cém-saído do forno. Essa é a
receita mais gostosa — diz.
(Roberta Scrivano) l

DIVULGAÇÃO

Tradição. Manteiga Aviação: herdeiro diz que nem por US$ 1 bi vende empresa
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“Manter o ícone é
uma maneira de
não se vender às
facilidades
modernas ou
se igualar aos
concorrentes"
Júlio Moreira
Professor de marketing da ESPM
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 21 jan.  2013, Economia, p. 45.




