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Empresas como a Walt Disney, Anheuser-Busch e Burger King estão ressuscitando mascotes, 
logos e slogans criados décadas atrás para lucrar em cima da nostalgia dos consumidores pelos 
"bons e velhos tempos" e com a mania por tudo que seja clássico, antigo ou retrô.  
 
No Brasil, podemos ver exemplos como o da Varig, que retomou o seu slogan "Varig Varig Varig", 
e até mesmo da Bombril. A empresa divulgou nesta semana que, a partir de março de 2006, 
estará na mídia de volta com o seu garoto Bombril, Carlos Moreno, que anunciou a marca durante 
26 anos.  
 
"As pessoas gostam de ter de novo as coisas antigas", comenta Jack Trout, presidente de uma 
consultoria. "Estas são marcas clássicas que têm uma história. Eles estão reintroduzindo a marca 
para uma nova geração, usando os símbolos antigos", afirma Trout, referindo-se aos exemplos 
mundiais, mas que também cabem para os cases brasileiríssimos.  
 
Só no ano passado, a Anheuser-Busch lançou uma série de latas Budweiser retrô. A rede de 
lanchonetes KFC, uma unidade da Yum Brands, revitalizou o nome "Kentucky Fried Chicken". A 
General Mills trouxe de volta o "gigante verde feliz" após uma década de hibernação.  
 
A Kellog’s lançou uma nova linha de cereais em pacotes com arte antiga, personagens da série 
Peanuts, como Snoopy e Charlie Brown ressurgiram em camisetas caras. O McDonald’s vai lançar 
uma linha de roupas inspiradas em modelos antigos para jovens adultos no próximo ano, com os 
velhos temas publicitários e os personagens da rede de restaurantes.  
 
A Playboy Enterprises pesquisou a história vibrante da revista adulta para estampar as imagens 
retrô em vestuários e misturadores de martini. Na Grã-Bretanha, a exibição de fotos da "Playboy" 
dos últimos 50 anos está também ligada à loja de departamentos de luxo Harvey Nichols, que vai 
vender camisetas estampadas com capas antigas da "Playboy".  
 
Imagens clássicas de Mickey Mouse e de outros personagens da Disney também renasceram 
depois que a empresa fechou um acordo em 2003 para vender camisetas retrô com o Mickey 
Mouse e outros artigos de vestuário santuário das celebridades Fred Segal, um shopping center de 
Los Angeles.  
 
Desde então, grifes como Dolce & Gabbana também entraram na onda retrô do Mickey, ajudando 
a adicionar US$ 200 milhões aos US$ 1 bilhão de crescimento das vendas de produtos Mickey 
desde 2003.  
 
O objetivo da revitalização é duplo. "Primeiro é fazer a Disney, a marca e seus personagens 
virarem moda, e segundo é fazer com que se torne coqueluche do mercado em massa", afirma a 
Disney, acrescentando que há quase três anos, após o surgimento da Fred Segal, os produtos 
retrô do Mickey são agora vendidos na Wal-Mart Stores.  
 
É útil reforçar a história e o legado de uma marca, segundo Trout, porque proporciona às 
empresas um meio de se destacarem na multidão quando o mercado está sendo bombardeado 
por alternativas mais baratas, saudáveis ou novas. "Essas coisas grudam nas mentes das 
pessoas", comenta Trout. "O legado é um diferencial poderoso."  
 
A Levi Strauss, onde os detalhes antigos foram costurados em todas suas roupas, dos artigos de 
vestuário de brim de US$ 500 aos jeans mais modestos de US$ 39, constrói seu negócio em torno 
disso. "Nós vemos muitas pessoas comprando de marcas como as nossas por motivos nostálgicos, 
por simplificação", afirma Amy Jasmer, porta-voz. "O mercado é tão repleto que eles não sabem 
de qual marca escolher."  



 
A série de edição limitada da Budweiser de três latas e de uma garrafa retrôs teve propósito 
similar. "A série reforçou o incrível legado e a qualidade exclusivas da lata Budweiser", fala a vice-
presidente de gerenciamento de marca da Anheuser-Bush, Marlene Coulis.  
 
A idéia de herança e tradição também foi essencial para revitalizar as vendas de algumas marcas 
em dificuldade, como a rede de lanchonetes Burger King. Como parte de uma ampla recuperação, 
a empresa trouxe de volta, em 2004, o slogan "Faça do seu jeito" 30 anos após sua estréia. 
"Mesmo que bilhões de dólares tenham sido gastos em outros slogans publicitários, de alguma 
forma ‘Faça do seu jeito’ continua brilhando como uma das mais indeléveis campanhas 
publicitárias que já introduzimos", diz acreditar Russ Klein, diretor de marketing da Burger King.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 dez. 2005, Comunicação, p. C-4. 
 
 


