
mercado, o produto ganhou nova
embalagem e teve sua composição
alterada pela primeira vez, com a
adição de vitamina E, conhecida
pela ação antioxidante e pelo alto
poder de hidratação.
A composição da versão Bouquet
de Flores leva camomila, flor de
macela, melissa e flor de rosa bran-
ca, apresentando um toque frutal
exótico de fundo amadeirado, O
objetivo é evocar sensações positi-
vas ligadas à tranqüilidade e relaxa-
mento. Já o Francis Extratos
Vegetais procura estimular a beleza
da pele através de fórmula enrique-
cida com extratos de folha de ale-
crim, malva, folha de avenca e de
Aloe Vera, com o intuito de desper-
tar sensações de estímulo, ânimo e
vigor. Sua fragrância combina flo-
res e frutas num perfume floral, fres-
co e moderno.
O reposicionamento da linha foi
baseado em uma pesquisa reali-
zada com consumidores de todo o
Brasil e busca aliar a tradição da
marca com a modernidade de
novas tecnologias. A embalagem
também traz ino-
vações: tem um
dourado mais
moderno e o logo
em alto relevo,
acompanhados
de um filete dou-
rado na caixa,
além do desenho
do brasão na
barra impressa na
caixinha, diferen-
temente da emba-
lagem antiga, que

16 PACKING

somente remetia à cor da barra. O
ícone do ingrediente do produto
vem impresso: no caso da versão
Extratos Vegetais impressa
uma folha; na variante Pétalas de
Rosas, a ilustração de uma rosa. A
Cor Ouro usada na embalagem
foi desenvolvida especialmente
para o produto, que é impresso
na Romiti, em papel Suzano 250
g, impressão normal off-set.
Ana Luisa Toillier, gerente de mar-
keting do produto, esclarece que "a
nova embalagem é uma das ferra-
mentas usadas para o lançamento
de duas novas fragrâncias de
Francis Clássico, bem como o repo-
sicionamento da marca como um
todo. Em um mercado vez
mais competitivo, o consumidor é
abordado de diversas formas:
mídia, material de ponto-de-venda,
abordagens/ promo-
toras, sendo que o
ponto-de-venda é
local onde aconte-
cem 85% das deci-
sões de compra e é
neste local que a
embalagem também
deve chamar a aten-
ção do consumidor.
Com base nesta fun-
ção, a embalagem

deixa dê ser somente uma prote-
ção do produto, e passa a exercer
a função de uma ferramenta na
conquista de consumidores".

"nova embalagem é
uma das ferramentas
usadas para o lança-
mento de duas novas
fragrâncias de Francis
Clássico, bem como o
reposicionamento da
marca como um todo"

Em 2004, a linha Francis Clássico
obteve um faturamento de R$ 116
milhões e produção de 23 mil tonela-
das. A projeção para 2005 é de um
crescimento da ordem de 21 %.

ouquet de Flores e Extratos
Vegetais são as duas
novas fragrâncias do tradi-
cional sabonete Francis
Clássico. Há 32 anos no
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