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Em livro, as marcas que nos apaixonam há 100 anos e os segredos de sua criação  
 
Alguma coisa me disse que eu deveria tomar providências quando li em algum lugar, nos anos 90, 
que o queijo Catupiry e o polvilho antisséptico Granado iriam mudar de embalagem - passando da 
caixinha redonda de madeira e do simpático tubinho de papelão, com que eram fabricados havia 
quase um século, para algum tipo de plástico incerto e suspeito. Pois tomei as devidas 
providências: guardei uma caixa do queijo (sem o queijo, naturalmente) e um tubo do polvilho 
originais. Hoje são itens de colecionador. 
 
Quisera ter feito o mesmo no passado com uma lata de Toddy, uma caixinha de Eski-bon e um 
maço de Liberty Ovais. Mas fui imprevidente, achava que certas coisas nunca iriam mudar. Tenho 
o prazer de informar, no entanto, que sou possuidor de uma legítima garrafa de Crush, aquela 
frisadinha, de casco escuro, dos anos 50 - é verdade que vazia, sem tampa e comprada num 
brechó da praça Quinze. Mas a glória é pouca: quando achei que estava abafando, um amigo 
humilhou-me outro dia ao dizer que tem um engradado inteiro de Crush, com 12 - doze - 
garrafas. Todas fechadas, com a tampinha laranja e com a bebida dentro! 
 
Um livro que acaba de sair, História da Embalagem no Brasil, pela Associação Brasileira de 
Embalagem (Abre) em parceria com a Grifo (Projetos Históricos e Editoriais), candidata-se a 
arrancar fundas recordações nos antigos, ao reproduzir embalagens perdidas, ao mesmo tempo 
em que revela macetes contidos na apresentação de certos produtos e dos quais nós, os leigos, 
jamais desconfiaríamos. 
 
O projeto é um velho sonho dos designers Fábio Mestriner e André Liberali, e o texto, com a 
esperada competência, ficou a cargo dos jornalistas Pedro Cavalcanti e Carmo Chagas. É uma 
pujante contribuição à memória empresarial brasileira. O livro está fora do comércio, mas os 
interessados podem adquiri-lo diretamente na Abre, cujo site é www.abre.org.br e o telefone, 11-
3082-9722. 
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Como embrulhar o produto e, com este, o cliente  
Ruy Castro  
 
 
História da Embalagem no Brasil traz histórias curiosas de marcas que a gente nunca esquece  
 
 
A natureza nunca cogitou produzir um ovo fora da casca ou substituir a palha que envolve uma 
espiga de milho. Ambas são embalagens naturais e perfeitas. Mas o mundo da indústria não 
funciona assim - ou não funciona mais assim. Durante séculos, os produtos conservaram as 
embalagens com que foram criados e não se exigia que vivessem mudando. Materiais como o 
tecido, o metal, o vidro, a madeira, o papel e o papelão eram tidos como perfeitos para proteger e 
transportar doces, bebidas, sabão, xaropes, rapé e charutos, que era mais ou menos no que se 
resumiam as nossas manufaturas. Os rótulos podiam conter mais rocoquices do que informações, 
mas eram tão bonitos que ninguém se queixava - hoje, muitos são considerados obras de arte. 
Mas mesmo os mais primitivos industriais nunca foram bobos. O português Albino Souza Cruz, por 
exemplo, fabricante dos cigarros idem, observou que suas grandes marcas, como o Três Misturas, 
o Petites Cigarettes e o Delícias de Cuba, estavam perdendo para uma que trazia a efígie de uma 
bela mulher no maço: o Dalila. Nem conversou: nos mesmos moldes, criou os cigarros Salomé, 
Marly, Odette, Selma, Waleska, Diana e Sonia. E todas iam bem, até que, em 1914, ele criou o 
Yolanda, que dominou o mercado por décadas e foi citado em tantas letras de sambas e 
marchinhas. 
 
Há coisas na embalagem que não se explicam. Quem diria que, com aquela mocinha alemã na 
frente de uma paisagem alpina em seu rótulo, a colônia Seiva de Alfazema, de 1943, seja um 
produto do... Pará? Ou que a pomada Minâncora, lançada em 1915 e ideal para coceiras, eczemas 
e frieiras, se chamou assim porque seu criador, o também português Eduardo Augusto Gonçalves, 
mandou gravar na tampa da lata uma imagem da deusa Minerva segurando uma âncora? Ou que 
o Leite de Rosas, criado em 1929 pelo perfumista Francisco Olympio de Oliveira em sua garagem 
no Rio, superou a concorrência ao se anunciar como o produto que dava "it" às usuárias? (Sua 
primeira garota-propaganda, por sinal, foi a rainha do "it" - Carmen Miranda.) Houve casos em 
que o produto teve de atualizar a grafia do nome - o Phymatosan tornou-se Fimatosan - e se deu 
bem. Em outros, foi o público que, sem querer, exigiu: a jovem suíça com uma leiteira na cabeça, 
na tampa da lata do Condensed Milk, em 1921 - a "moça" do leite -, fez com que em 1937 o leite 
se tornasse o "marca Moça" e, depois, em 1950, simplesmente Moça, como até hoje. 
 
Por causa das embalagens, muitas indústrias tiveram de diversificar fabricando também o 
invólucro de seus produtos. Foi assim que os Matarazzo criaram uma metalurgia para 
comercializar sua banha e, dali, deslancharam um império. A Brahma e a Antarctica tiveram de 
tornar-se tanoeiros, fabricantes de barris, antes de entregar suas cervejas às fábricas de vidro - 
respectivamente, a Cisper e a Santa Marina, que surgiram em função delas e se agigantaram. E, 
para atender à expansão do papel de embrulho, o Brasil virou um paliteiro de eucaliptos a partir 
de 1924. Daí também a expressão "embrulhar o cliente"- no bom sentido, ou seja, convencê-lo a 
levar o produto. 
 
Com tanto eucalipto na paisagem, surgiu de quebra, em 1926, o sabonete Eucalol, um autêntico 
sucesso nacional e um dos últimos do gênero antes que as multinacionais, como a Colgate e a 
Lever, mandassem o brasileiro tomar banho apenas com seus produtos. Outra empresa nacional 
que, a partir de 1895, faria frente aos estrangeiros no toucador foi a Gessy. Durante anos, todo o 
Brasil reconhecia suas listras vermelhas e brancas numa vasta linha de produtos: talco, sabonete, 
brilhantina, batom, rouge, sabão de barba, pasta de dente etc. Mas os irmãos Lever não se 
contentavam com que apenas nove entre dez estrelas usassem seu sabonete - queriam a décima 



também e, em 1960, a Gessy foi finalmente absorvida pela Unilever. Apesar disso, não há por que 
fazer essas multis de Geni - foram elas que, segundo Fábio Mestriner, tornaram o brasileiro tão 
exigente em matéria de higiene. 
 
O espantoso é que, com toda a voracidade das multis, as agências de publicidade americanas, 
trazidas por elas para o Brasil a fim de fazer suas campanhas, custassem a acordar para a 
questão das embalagens. Enquanto os seus grandes profissionais se concentravam na criação dos 
anúncios, a concepção das embalagens era deixada na mão dos assistentes e, em alguns casos, 
dos assistentes dos assistentes. A prova de que, ao contrário, a embalagem deveria ser entregue 
ao principal publicitário de cada agência está no americano Raymond Loewy. Foi ele, nos Estados 
Unidos dos anos 30, quem teve a idéia de imprimir o logotipo dos cigarros Lucky Strike não 
apenas na frente, mas também nas costas do maço - e, com isso, fez do Lucky Strike o líder de 
mercado e obrigou todo mundo a copiá-lo. Loewe foi também o criador da garrafinha da Coca-
Cola e do logo da Shell - quantos artistas plásticos podem se gabar de ter sua obra tão difundida 
pelo mundo? 
 
Grandes fatores que influenciaram as embalagens foram a difusão das geladeiras, a invenção do 
plástico e o aparecimento dos supermercados. Isso multiplicou as vendas, criou uma guerra nas 
gôndolas e obrigou a que cada produto passasse a alterar anualmente sua embalagem para 
parecer que está oferecendo uma novidade. Levou também à criação de subprodutos de cada 
marca, como os inúmeros sabores do mesmo iogurte ou os vários formatos de um detergente - 
para ocupar mais espaço nas prateleiras e diminuir o do concorrente. Hoje, chamar isto de guerra 
é pouco. 
 
Num mercado em que a inspiração quase sempre vem pronta (dos Estados Unidos), um brasileiro 
foi capaz de uma criação original e insuperável: o designer Arnaldo Rojek, criador, em 1990, do 
"abre-fácil" - a massinha que se levanta com o dedo e libera um furo na tampa de uma 
embalagem de vidro. A tampa sai sozinha e ninguém mais precisa escalavrar as mãos com uma 
faca ou exercitar um estoque de palavrões novos ao tentar abri-la. Nós, os rapazes sem jeito ou 
desastrados na cozinha, agradecemos. 
 
Mas, Arnaldo, há outra missão impossível à sua espera: fazer com que, um dia, possamos 
descascar o plástico de um CD com a mesma facilidade com que, agora, graças a você, abrimos 
um pote de geléia ou requeijão.  
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 junho 2006. Caderno 2, p. D1 e D3. 
 


