
A Moça da Nestlé, aos 82 anos, vai ao cirurgião e faz plástica  
Carlos Franco 

 

Cabelos soltos, cintura que parece estar mais fina, seios, sorriso nos lábios e roupas com corte 
mais moderno. É assim, um tanto mais fashion e "turbinada", como quem acabou de sair de uma 
cirurgia plástica e aproveitou para comprar roupas novas, mantendo o estilo tirolês, que a Moça, 
da Nestlé, começará a aparecer nas latas do tradicional leite condensado a partir do próximo mês. 
Uma mudança que também chegará aos 20 produtos da marca mais famosa da Nestlé no Brasil.  

Esta é a primeira grande mudança que a empresa faz na imagem da 'moça' associada ao leite 
condensado desde 1921, quando o produto passou a ser fabricado no País. Hoje, o Brasil é o 
maior consumidor de leite condensado do mundo, com 220 mil toneladas por ano. Isso significa, 
segundo a Nestlé, que oito latas são abertas a cada segundo no País. A marca Moça é líder 
disparada do segmento, à frente de Glória e Parmalat.  

A agência Pan Design foi a responsável pela nova 'moça' que, apesar de mais atraente, poderá 
não agradar a todos. É o caso do publicitário Lula Vieira, sócio da V&S Comunicação e um dos 
maiores estudiosos de propaganda do País.  

Para Vieira, "esse tipo de mudança é o mesmo que apresentar uma avó, daquelas que usam 
vestidos tradicionais, óculos e lencinho, de minissaia e 'turbinada'. Não tem nada a ver com a 
avó". Na sua opinião, "alguns produtos deveriam valorizar a relação que têm com o consumidor 
desde a infância porque é isso que os diferenciam. Modernizá-los simplesmente por modernizá-los 
é uma burrice, embora todas as pesquisas possam revelar o contrário".  

Vieira reconhece que a nova imagem está mais próxima da consumidora atual, mas ressalva que 
"perde o seu vínculo com o passado". Ele também reclama, ainda hoje, da mudança nas 
embalagens do polvilho antisséptico Granado e do Catupiry, que aderiram às embalagens 
plásticas, mesmo mantendo os rótulos.  
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