
Pioneiro das
Celebrando 45 anos, cereal infantil ganha latas comemorativas litografadas

m 1960 a Nestlé lançou
com a marca Mucilon
um cereal à base de arroz
que acabou desempe-

nhando papel estratégico na trajetó-
ria da empresa no Brasil. Elaborado
para crianças com a partir de seis
meses de idade, o produto é aponta-
do como um dos responsáveis pela
consolidação da categoria baby food
no país. Antes de papinhas e outros
alimentos infantis serem industrializa-
dos em alta escala, os cereais Mucilon
já ajudavam pais e mães em tarefas
como estimular a mastigação de seus
bebês, ensiná-los a comer com colher,
ou mesmo introduzir novos sabores e
texturas em seus cardápios.

Para celebrar seus 45 anos, a linha ganhou
recentemente três latas de aço comemora-
tivas que evocam parte de sua trajetória.
Com plantas próprias que lhe conferem
o status de um dos maiores fabricantes
de latas de aço para alimentos do país, a
Nestlé optou por encomendar as emba-
lagens comemorativas à Companhia
Metalúrgica Prada. Graficamenfe as latas
exploram ilustrações antigas já usadas
em campanhas promocionais, e ainda
trazem o layout da primeira embala-
gem de Mucilon, marca que hoje
representa sete cereais infantis.

Em termos de processo produti-
vo, porém, as latas comemorativas
são bastante diferentes daquelas uti-
lizadas na década de 60. A começar
pelo sistema de fechamento, forma-
do por sobretampa plástica e película
de alumínio. Empregada nas edições
atuais de Mucilon e em diversos
outros produtos secos enlatados da própria
Nestlé, como o achocolatado Nescau, a solu-
ção é fornecida pela Sonoco For-Plas. "Mas
a principal diferença em relação às latas
originais é a espessura do aço, hoje menor",
acredita Djalma Carlos, gerente comercial

REEDIÇÃO - Imagem da
primeira lata de Mucilon
e ilustrações antigas que
decoram as embalagens

MODERNIZAÇÃO - Aço mais
fino e tampa conveniente

reforçam comemoração

da Prada. Outro destaque das latas come-
morativas é a impressão litográfíca, que, em
contraste com as embalagens atuais, decora-
das com rótulos de papel, ajuda a destacar o
apelo de edição especial.

A da
As latas comemorativas estão sendo produzi-
das em três tons (ouro, prata e bronze). A dis-
tribuição será pontual, mas a duração do pro-
jeto e a quantidade de embalagens não foram
confirmadas pela Nestlé. A ação, no entanto,
permite supor a origem do nome Mucilon.

Ocorre que, reeditadas agora, as pri-
meiras ilustrações do cereal traziam
a definição: "Produto especial para

o preparo rápido de mucilagem de
arroz". Compartilhando suas cinco
primeiras letras com as da marca de
cereais, a palavra mucilagem é defi-
nida nos dicionários como "substân-
cia gelatinosa que contém proteína e
polissacárides, obtida especialmente
de invólucros de sementes".
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