
A moça e a velha
Repórter de um jornal me liga para perguntar se eu já vi o

novo rótulo do Leite Moça, da Nestlé. Fiquei assustado de
início e acabo declarando precipitadamente que todo
mundo ficou louco na tradicional, conhecida e profissio-
nalíssima empresa suíça. Mudar o Leite Moça? Deve ser al-
guém da concorrência infiltrado no marketing da Nestlé. A
idéia de modernizar um produto que não carece de mo-
dernismos está próximo do suicídio.

Quando escrevi o "Marcas de Valor no Mercado Brasileiro",
o Leite Moça foi um dos produtos apresentados como um
verdadeiro exemplo de longevidade e liderança. Eu escrevi
que, se por um acaso cruel Leite Moça fosse retirado do mer-
cado, noventa por cento dos livros de receitas no Brasil se-
riam jogados fora. Pois a maioria as receitas de doces não po-
de deixar de ter Leite Moça em algum momento do preparo.
Veja bem: não Leite Condensado, mas Leite Moça, um pro-
duto incapaz de virar commodity. Na minha opinião, Leite
Moça não precisa ser nem modernizado nem adaptado a na-
da. Ele é aquele que é, e assim será enquanto houver doces.
Pois bem, quando eu já tinha desancado todo mundo, o re-
pórter me enviou pela Internet a nova ilustração do rótulo.

Não era nada
radical, confesso.
Apenas tinham
emagrecido um
pouco a moça.
Continuava a
mesma figura se-
cular, símbolo de
confiança, conti-
nuidade e garan-
tia. Só que mais
magrinha, para
não assustar as
pessoas que te-
mem engordar
como consumo
de Leite Moça.
Daí tudo bem,
pois é possível
consumir doces
deliciosos e
manter a silhue-
ta razoavelmen-
te esbelta. Que
susto! Não vi co-
mo ficou todo o
rótulo, mas acho
que a nossa eter-
na moça ter ido a
um spa não fez
mal nem a ela
nem ao produto.
Logo depois, a
caminho do al-
moço, passei por
um sebo no cen-
tro da cidade e -
viciado-entrei
para dar uma



olhada. E encon-
trei um Almana-
que do Correio
da Manhã do co-
meço dos anos
50 com um
anúncio sem pa-
lavras de Maize-
na, outro produ-
to que está na
mesma catego-
ria o Leite Moça.
Ou seja: Maize-
na também não
é um reles ami-
do de milho, um
genérico da
mais absurda
simplicidade.
Maizena é um
ingrediente má-
gico, composto
de carinho de
mãe, confiabili-
dade de cozi-
nheira velha e
honestidade de conversa na cozinha. Pois Maizena não seria
maluca de modernizar a embalagem, a mesma há muitas de-
zenas de anos. Os fabricantes de Maizena sabem que quan-
do se compra Maizena não se espera contemporaneidade,
mas exatamente a certeza de performance de algo que desa-
fiou todos os modismos. Reproduzo aqui a nova moça do
Moça e este excelente anúncio de Maizena de mais de meio
século. Como uma justa homenagem aos homens de marke-
ting que sabem o significado emocional da embalagem de
seus produtos. E zelam para que eles continuem os mesmos,
integralmente, antes que o consumidor descubra que se o
próprio dono da marca não respeita sua história, não será ele
quem vai se sentir na obrigação de fazê-lo.
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