
A palavra-chave, hoje, no universo da embalagem é inovação. É fazer uma coisa
diferente, é mudar o jeito, quebrar paradigmas

Baruque e Faria, que há cerca

de dois anos assumiu a equipe

de desenvolvimento de emba-

lagens de O Boticário, com

uma missão importante: rees-

truturar a área e torná-la tão

forte como já eram outras

áreas da empresa. O que,

de acordo com os seus

fornecedores, Ligia tem

tirado de letra, pois foi

muito além: transformou o

exercício em um trabalho

muito rico, proveitoso e

prazeroso para todas as pes-

soas envolvidas no processo.

Casada, três filhos, Ligia é forma-

da em Ciências Farmacêuticas,

pela Universidade de São Paulo

(USP) e pós-graduada em

Marketing, pela Escola Superior

de Propaganda e Marketing

(ESPM). Outros cursos para

fortalecer, ainda maios, o seu

perfil profissional são o de

Formação de Executivos, pela

Faculdade Getúlio Vargas (FGV)

e o mestrado na área de emba-

lagens, também pela USP, em

andamento.

PB: Ligia, qual foi a sua reação ao ser
informada que havia sido escolhida
como Profissional de Embalagem do
Ano, do Prêmio Packing/HBA?
LIGIA: Eu fiquei muito feliz, cheguei a
me emocionar, a chorar. A primeira coisa
que eu fiz foi ligar para o meu marido,
para dividir com ele e com os meus filhos
a alegria. Sabe, ao longa da minha vida eu
venho lutando, muito, para fazer o
melhor. Os meus pais me ensinaram a
sempre fazer tudo com muito amor. Para
ter uma idéia, o meu pai trabalhou cerca
de 40 anos na Ford, sempre falando que a
gente tinha de amar o que fazia. Minha
mãe, também. Ela trabalhava em casa,
cada vez mais empenhada em oferecer o
melhor para cada um de nós. E, agora, eu
estou aqui, fazendo exatamente o que eles
fizeram a vida toda e sendo premiada por
isso. Então, esse prêmio não é apenas
meu, mas sim, para toda a minha família.
Foi um privilégio ter sido lembrada e reco-
nhecida. Então, eu só posso agradecer a
todos os fornecedores que lembraram de
mim. Serei eternamente grata.

PB: Então, Ligia, deixe uma mensa-
gem para esses fornecedores:
LIGIA: Minha formação não é técnica
em embalagens então, tudo o que eu sei
nesta área, aprendi com vocês, no dia a
dia, no desenvolvimento de cada projeto.
A meu ver, os homenageados deveriam ser
vocês, por terem me ensinado tão bem, ao
longo dos anos, todo esse conhecimento
que tenho. Acho que conhecimento gos-
toso é assim, quando você não esconde as
coisas, mas sim, partilha, como fizeram
comigo. Quero agradecer por terem divi-
dido os seus conhecimentos comigo.

PB: Bem, alguns fornecedores comen-
taram que, após você assumir a área de
desenvolvimento de embalagens da
empresa muita coisa mudou. O que de
tão especial você levou para O
Boticário, que deixou esses parceiros
tão satisfeitos?
LIGIA: Hoje, trabalhamos escutando o
que o fornecedor tem a dizer, de forma que
dividimos a responsabilidade com ele. Ao
longo do projeto nós sentamos, conversa-

mos e evoluímos, juntos. E isso faz com que
a gente cresça. Não mais cometemos erros
substanciais porque queremos fazer do
nosso jeito, sem dar oportunidade ao forne-
cedor, que tem conhecimento sobre o mate-
rial e o equipamento para processá-lo, de
apresentar os pros e os contras. É certo
que a nossa equipe sabe o que quer e que,
as vezes forçamos um pouco, até mesmo
porque a necessidade é a mãe da criação.
Se nos acomodarmos e fizermos, exata-
mente, o que o fornecedor tem para nos
oferecer, num primeiro momento, nunca
cresceremos. Temos sempre de propor
desafios. Mas sabendo que os desafios tam-
bém têm limites e o limite é, exatamente,
aquilo que é possível ser feito, que é viável.
Então, quando conversamos é com o obje-
tivo de mostrar que queremos inovar. A
palavra-chave, hoje, no universo da emba-
lagem, é inovação. É fazer uma coisa dife-
rente, é mudar o jeito, quebrar paradig-
mas. No entanto, isso só é possível se tiver-
mos o fornecedor ao nosso lado. É impor-
tante quando ele nos diz que nunca reali-
zou um trabalho, mas se coloca à disposi-
ção para tentarmos juntos.

PB: Qual o perfil ideal de um fornece-
dor, de um parceiro de O Boticário?
LIGIA: Quando iniciamos o contato, a
primeira coisa que eu digo é a seguinte:
vamos trabalhar juntos nesse projeto e
vamos ser transparentes, do início ao fim
dos trabalhos. Mas o que é ser transparen-
te? É ter coragem de comunicar até os
medos. Um bom exemplo vem do projeto
Diamante, que concluímos recentemente
e que consistia na total reformulação da
linha de maquiagens de O Boticário, um
trabalho realizado em parceria com a
Rexam do Brasil. Na verdade, tivemos de
quebrar a cabeça, juntos, para encontrar
soluções. Ou seja, da mesma forma que
somos transparentes, em tudo, queremos
que os nossos parceiros também o sejam.
Que tenham uma comunicação clara e dire-
ta e que, conheçam sobre aquilo que estão
falando e, caso não conheçam, que tenham
humildade para dizer que não sabem.

PB: Ligia, há quanto tempo você atua
na área de cosméticos?
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LIGIA: Estou no ramo de cosméticos há
23 anos, sendo que durante quase 20 anos
eu trabalhei na Natura, na área de qualida-
de. Estou há dois anos em O Boticário, tra-
balhando em embalagem. Eu mudei de
empresa, de área de atuação e de cidade, é
que eu sou de São Paulo, mas estou traba-
lhando em Curitiba (PR). Então, foram
grandes mudanças em minha vida. Eu pode-
ria estar na Natura, até hoje, trabalhando
em qualidade. Mas aí, não conheceria como
é trabalhar em desenvolvimento, que é
muito diferente, muito legal. Acho que foi
uma das melhores coisas que aconteceu na
minha vida, em termos profissionais.

PB: O que você citaria como um ponto
forte em sua equipe de desenvolvimento?
LIGIA: Eu acho que, hoje, trabalhamos
muito em equipe e, também, escutamos
muito um ao outro. No passado, não escu-
távamos tanto. E por não escutar o sufici-
ente, cometíamos alguns erros, que eram
difíceis de serem contornados posterior-
mente. Porque o mundo da embalagem é
fascinante, mas é muito complexo, por-
que envolve vários materiais e técnicas
diferentes. É como uma fragrância, qual-
quer coisa que você modifique, altera
tudo. É como a música. Você tem sete
notas musicais mas tem uma enormidade
de canções. Assim como é com a criação

de uma fragrância e a
composição de uma
música, também é
com a embalagem, ou
seja, temos inúmeros
materiais mas a com-
binação desses mate-
riais e a forma de fazê-
lo é que nos dá dife-
rentes resultados. A
nossa equipe trabalha
em conjunto, buscan-
do, sempre, obter
mais conhecimento.
Temos, t a m b é m ,
humildade para per-
ceber quando o outro
conhece mais, para
aprender com ele.

PB: No que se refere
à forma, visual e,
até mesmo, materi-
al. Como você acha
que a indústria na-
cional está, quais
as tendências?
LIGIA: Na minha opi-
nião, não existe uma
tendência, na verdade,
mas várias. Não há

mais aquela história de que agora é a vez das
formas quadradas etc. E isso é legal porque
permite à busca por inúmeros formatos. É
possível criar, inovar e ser diferente. O mer-
cado nacional está cada vez mais rico. No
início dos anos 90 houve um movimento
muito grande em busca de tecnologias. Foi
uma fase que pudemos sair do Brasil e
aprender técnicas que, aqui, ainda não esta-
vam disponíveis, como a termolustragem,
biinjeção, coisas muito diferentes, mas que
o mercado já estava pedindo. Naquela épo-
ca, muitas empresas perceberam o quanto o
Brasil era potencial e trouxeram para cá suas
filiais. E, hoje temos, à disposição, técnicas e
tecnologias que fazem com que não fique-
mos devendo nada à ninguém, porque tudo
está sendo muito bem-feito, aqui.
Importamos, apenas, alguns itens, em maté-
rias-primas.

PB: E quanto às embalagens nacionais,
qual a sua opinião: já temos nossa pró-
pria personalidade?
LIGIA: Acho que cada vez mais a gente con-
segue ter peças brasileiras muito bonitas,
designs arrojados, porque o brasileiro é
muito criativo. Quando saímos daqui, foi
para buscar técnicas e mostrar o quanto éra-
mos criativos. Hoje, temos um trabalho
muito voltada para o ecologicamente corre-

to, focando nossas riquezas naturais. Temos
muitos materiais diferentes, que o mudo
está buscando. Então, da mesma forma que
a gente buscou tecnologias diferentes, lá
fora, o mundo aprendeu conosco formas
diferentes de trabalhar, até mesmo, por
meio de nossas solicitações. Houve uma
troca muito interessante neste cenário, pois
nós também estamos levando para o
mundo uma tendência, que é essa coisa de
criatividade, de fazer diferente, de quebrar
paradigmas, de usar as fórmulas de manei-
ras diferenciadas. E, mesmo assim, acho que
ainda não estamos a 1/10 do que realmente
temos capacidade. Acho que daqui há 10
anos, vamos falar que foi nesta época que o
Brasil se destacou e firmou em design.

PB: Qual o motivo de sua ida para O
Boticário?
LIGIA: Um dos motivos da minha ida foi
o desejo de reestruturar a área de desenvolvi-
mento de embalagens, de torná-la tão forte
como já eram outras áreas da empresa.
Queríamos ter embalagens ainda com mais
qualidade. E, para isso, era necessário desen-
volver um trabalho especial, de fazer as coi-
sas "antenados", para que num futuro
pudéssemos pensar da seguinte forma: esta
embalagem que eu vou colocar no mercado
será viável.

PB: Qual era a sua proposta, seu obje-
tivo de trabalho na empresa?
LIGIA: A proposta era dar um foco maior
para testes de desempenho e pesquisas de
novos materiais, buscando maior qualida-
de nos projetos e alinhamento com as
interfaces internas (Produção, P&D,
Suprimento e GQ) e externas (fornece-
dor). O objetivo era colocar um produto
ainda mais seguro nas mãos de cada con-
sumidor.

PB: Com base nestes vinte e poucos
anos que você atua na área, acha que
hoje é mais fácil ou difícil trabalhar a
embalagem?
LÍGIA: Hoje, as coisas estão mais fáceis por-
que o código do consumidor acabou geran-
do uma série de regras que temos de seguir,
para estar dentro do jogo. Hoje as regras são
muito claras. Se você não tiver competência,
será naturalmente eliminado.

PB: Quais mudanças tem constatado
no segmento de embalagens?
LIGIA: Hoje em dia temos mais regras. Os
cosméticos, em exigências, estão quase
como os produtos farmacêuticos. A legisla-
ção está muito mais clara. Então, há rigor
em observar critérios que no passado não
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eram observados, tanto na parte de formu-
lação como na parte de embalagens. Isto faz
com que tenhamos procedimentos de esta-
bilidade, de compatibilidade, metodolo-
gias, para que se possa, cada vez mais, via-
bilizar o uso das embalagens nas mãos do
consumidor, ou seja, fazemos mais testes
para proporcionar mais segurança ao con-
sumidor. Hoje, quando a pessoa adquire
um produto, está muito mais seguro que
há 10 anos, porque no passado, as empre-
sas que buscavam qualidade é porque
eram éticas. Hoje não. As empresas têm de
seguir uma legislação. Então esta é a primei-
ra mudança. A outra é que, cada vez mais, a
inovação e a criatividade são pontos fortes
em nossa indústria.

PB: E dentro do próprio O Boticário,
desde que você chegou já mudou
muita coisa?
LIGIA: Mudou, sim. Esse próprio traba-
lho com os fornecedores. Hoje nós somos
uma equipe muito mais coesa, suprimen-
tos, desenvolvimento de embalagens, a
fábrica, o pessoal que trabalha com planeja-
mento logístico, qualidade, desenvolvi-
mento de fornecedores. Todas as áreas, hoje,
se comunicam de maneira a ter uma única
linguagem com o fornecedor. Quando ava-
liamos os fornecedores, todas as áreas que
têm ligação são envolvidas. Então, isso for-
talece a nossa comunicação e a nossa lin-
guagem também com o consumidor.

PB: Ligia, acertar o gosto do consumi-
dor quando o assunto é a embalagem,
como funciona isto?
LIGIA: O consumidor não quer mais
saber de coisas complicadas, coisas que
sejam difíceis de usar. Ele quer algo que
tenha um apelo de ecologicamente correto
porque está ficando mais consciente desta
parte. Quer, também, embalagens práticas,
que possa usar de forma conjugada, como,
por exemplo, com duas opções de produ-
tos. Então, conhecendo essas tendências e,
por meio de pesquisas de mercado, desco-
brimos um pouco mais do que o consumi-
dor deseja aí, jogamos com a ousadia, para
surpreendê-lo. Não tem uma fórmula, exa-
ta, por isso você tem de ousar e na hora de
investir, dosar os investimentos.

PB: A indústria, cada vez mais, traba-
lha com a parte de reformulação de
embalagens e a formação de kits, para
presentear, como vê estas ações?
LIGIA: Olha, trabalhar com kits para
datas comemorativas é uma coisa que valo-
riza o produto, porque a pessoa que só
conhece o perfume, por exemplo, terá a
oportunidade de conhecer toda a linha, e

descobrir como o restante dos itens são
importantes, legais, bonitos. Isso é muito
bom para o consumidor e para a empresa,
também. Quanto ao fato de se fazer a refor-
mulação de uma embalagem é muito bom.
Sabe, as vezes você tem um produto que é
maravilhoso mas que já está numa "rou-
pa" um pouco antiga. Então, como você
quer mostrar que aquele produto ainda é
jovem, ter uma linguagem mais atualiza-
da, faz parte. Até nós fazemos isto com a
nossa aparência. E lá fora, isto está aconte-
ce com uma certa freqüência. Acho que é
muito viável para o fabricante, que acaba
ganhando por não ter investimentos em
novo molde e para o consumidor final,
que não tem esses custos repassados para o
produto adquirido.

PB: Quais são os seus maiores desafi-
os, diante de uma indústria cada vez
mais competitiva?
LIGIA: É estar up to date com todos os
acontecimentos. Eu quero chegar aos 90
anos sendo igual à minha avó, que faleceu
recentemente, sempre buscando aprender,
aprender e aprender. Ela buscava, sempre,
fazer uma coisa diferente. Era uma pessoa
superativa. É isso o que eu quero: sempre
aprender coisas novas ou formas diferen-
tes de fazê-las.

PB: Quais projetos você realizou e que
considera serem especiais para você:
"as meninas dos teus olhos"?
LIGIA: Vou te dizer os mais recentes, por-
que sempre nos lembramos das coisas
mais recentes. Acho que tem muitas coisas
que fiz em minha vida, mas, tem alguns
projetos que tenho muito orgulho.
Primeiro foi ter trabalhado na sacola da
Antilhas, com uma resina biodegradável.
Nós ousamos e foi um projeto supervalo-
rizado. Este projeto, para mim, é especial
por duas coisas: primeiro, pelo aspecto
inovador e segundo por estarmos ecologi-
camente corretos, diminuindo o impacto
ambiental. O segundo projeto é o
Diamante, um desafio que nos foi propos-
to, um projeto realmente difícil, pois naci-
onalizar toda uma linha e ainda incorpo-
rar inovação, em menos de um ano, é
muito complexo. Mas nós conseguimos e
a linha está aí, tão bonita e sendo elogiada
por todos. Então, eu acho que "as meni-
nas dos meus olhos", hoje, são estes dois
projetos.

PB: Como é trabalhar em O Boticário?
LIGIA: O Boticário, para mim, é uma
grande empresa, que respeita e valoriza
muito o profissional. Incentiva o traba-
lho em equipe, investe em pesquisa e

desenvolvimento e no crescimento de
seus colaboradores. Há muito tempo se
preocupa com a preservação do meio
ambiente, sendo que a Fundação
Boticário existe há 13 anos. A política de
responsabilidade social permeia por toda
a organização. É uma honra trabalhar
numa empresa com estes valores. Sabe
aquela coisa de você estar em um lugar
aonde se pode trabalhar de verdade, onde
as pessoas te ouvem. Isto é muito impor-
tante. E eu percebi isto logo que iniciei na
empresa. Eles dão muito valor às pesso-
as, nós não somos números. Eu tive
sorte de, sempre, trabalhar em empresas
assim, de não me violentar. Porque tra-
balhar em um local onde os valores são
diferentes dos nossos é muito difícil. E
os valores de O Boticário são muito pró-
ximos aos meus, ou seja, respeitar ao ser
humano, buscar melhorar, achar que é
possível. Se cada um contribuir com a
sua parte, conseguiremos melhorar o
mundo. Sabe aquela coisa de idealismo,
de você buscar um mundo melhor, com
um pouco menos de competitividade
interna e um pouco mais de espírito de
equipe? Aquela coisa de que vamos che-
gar lá, juntos?. É meio idealista mas exis-
te isto em O Boticário. Eles sabem que o
profissional é o maior patrimônio deles
e eles investem nisso.

PB: E como profissional, o que você
espera?
LIGIA: Espero continuar tendo grandes
desafios e que O Boticário continue inves-
tindo em pesquisas e no crescimento pro-
fissional da nossa equipe e das demais áre-
as. Quanto às indústrias, que possamos,
cada vez mais, acompanhar e inovar nas
tecnologias de materiais, possibilitando a
produção de embalagens cada vez mais
diferenciadas, inovadoras e que tenham
um baixo impacto ambiental. Quanto à
política sócio-econômica, que tenhamos
um Brasil mais homogêneo, com um índi-
ce de desemprego menor e que a popula-
ção, além do necessário, também possa
usufruir do segmento cosmético, que ali-
menta a alma, promove o bem-estar e
eleva a auto -estima.

PB: Um sonho como profissional:
LIGIA: Ter sempre novos desafios, para
poder conhecer mais e crescer profissio-
nalmente. Inovar e ousar, sempre.

PB: Um sonho para o ser humano:
LIGIA: Que as pessoas sejam mais felizes,
busquem esta felicidade em coisas simples e
que, desta forma, tornem o mundo menos
violento. Que tenhamos mais Paz.


