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Qualidade e sofisticação. São estes os principais atributos exigidos em uma
embalagem de luxo, no mercado nacional

e formos à busca do real significado da
palavra luxo, descobriremos que é de
origem latina, que vem do "luxus", que
em sua tradução seria produtos supér-
fluos, em abundância. E se voltarmos lá
atrás na história, quando o veiculo mais

potente para a locomoção das pessoas ainda eram as
carruagens, perceberemos que o luxo, realmente, este-
ve ligada à ostentação, à detenção em excesso de arti-
gos caros, ou seja, muitos bens, muito ouro, muitas
pedrarias. E talvez, em países onde as pessoas tenham
um maior poder aquisitivo, a questão do luxo ainda se
atrele a essa posse restrita e sua intocabilidade por aque-
les que não fazem parte de um certo grupo.
E claro que, em qualquer parte do mundo, o luxo não é
uma necessidade e sim, um mimo que nos permitimos
ofertar, não exatamente importando se estamos em con-
dições ou não. Ele está ligado, ainda, ao emocional ao
desejo de possuir incondicionalmente. Mas o real valor
atribuído ao luxo, também depende de outros fatores
como, o tipo de público a que este item se destina e o
real valor que este indivíduo atribui ao produto. Ter um

carro, por exemplo, pode ser uma necessidade e um
luxo ao mesmo tempo. Principalmente, se analisarmos
que tanto um fusca quanto um Audi cumprem a mesma
função de transportar. O que muda, neste caso, é o pra-
zer que cada um deles proporciona a quem o deseja ou
necessita possuir,
Agora, o que realmente é luxo quando o assunto são
embalagens para cosméticos, perfumaria e higiene pes-
soal? Seria utilizar tecnologias mais caras para produzir
efeitos diferenciados ou seria o direcionamento dos
esforços e recursos de forma, única e exclusiva, a criar
peças com qualidade? Qual dos cartuchos podem ser
considerados de luxo: aquele desenvolvido com um
papel especial extremamente caro ou aquele desenvol-
vido com um simples papel-cartão, mas que apresenta
um corte e vinco diferenciados, uma decoração mais refi-
nada e acessórios que agreguem
valor, como por exemplo, um berço
especial? Que vidraria seria consi-
derado ideal para acondicionar
uma fragrância fina, qual seria a
sua tonalidade, como seriam os
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seus traços e qual seria a sua espes-
sura? E quando falamos em embala-
gens plásticas, será que é possível
"imprimir" luxo neste material? Bem,
as tampas fabricadas em Surlyn®,
por exemplo, que estão desde em
itens mais populares aos de custo
mais elevado, que o digam.
É, a questão do luxo é realmente
polêmica mas, ao menos em um
ponto chegamos a um consenso.
No Brasil, onde vivemos uma reali-
dade diferente de muitas nações
que ainda ligam luxo a ostentação, a
visão de luxo, propriamente dita, tem
outro conceito, que está muito mais
ligado à sofisticação e qualidade de
um produto e que varia de acordo
com o universo onde o seu consumi-
dor está inserido.
Para a Incom, a grande diferença
entre um artigo de luxo e um mais
popular é, mais que o preço, a ima-
gem do produto. "Recentemente fiz
uma pesquisa interna, com os funci-
onários, para quem apresentei um
estojo de batom decorado com inú-
meras florzinhas. A pergunta que
todos me fizeram foi, exatamente, a
mesma: você vai ter coragem de tirar
isso da bolsa, em um evento?", con-
tou a responsável pelo marketing da
empresa, Daniella Caçador. Para
ela, o luxo está ligado, primeiramen-
te à qualidade. Uma embalagem de
luxo tem de ser perfeita, ou seja, o
conjunto dos mecanismos, o materi-
al utilizado, as idéias e o design tem

26          Packing

de ser exatos. "Não que as mais
populares não sejam. Mas, no luxo,
o encaixe e o toque da tampa são
deslizáveis, o movimento da bala de

um batom é suave, os estojos
contam com sistema de
trava e não apenas encaixe
e até os espelhos, são enca-

ixados ao invés de serem cola-
dos", explica.
Daniella nos conta, ainda, que o per-
curso percorrido para a fabricação
de um item de luxo e o mesmo que o

para desenvolver um estojo mais
popular. O que muda, na verda-
de, são os investimentos aplica-
dos, que permitem à equipe

criar com mais flexibilidade, ou
não. Mas o que sempre primam é
pela maior economia possível, em
ambos os casos.
Talvez, seja por esse comprometi-
mento, por parte da indústria, que
nem sempre alguns itens de luxo
estejam entre os mais caros. E tal-
vez, seja também por este motivo,
que esses artigos estão mais próxi-
mo de mais consumidores e mais
distante daquela idéia de exclusão.
"O luxo não é, necessariamente, o
mais caro. Ele prima, sim, pela quali-
dade, que tem de ser sempre superi-
or. Não, que um produto de valor
médio ou mais popular não tenha
qualidade. É que no caso do luxo, a
qualidade está ligada à sofisticação.
Linda Brasil, por exemplo, faz parte
da linha de itens de
luxo de O Boticário.
É um produto sofis-
ticado e único. Tem
aquilo de ser feito,
exatamente, para a
pessoa. A sua fra-
grância e a sua
embalagem trans-
mitem isto. O outro
e x e m p l o é o
Malbec, na perfu-
maria masculina,
cuja sofisticação
vem desde a sua fra-
grância, que une a
sofisticação de dois
mundos: o da per-
fumaria e o dos

vinhos, e tem seu frasco colorido na
massa com pigmentos inorgânicos
na cor vinho, com silk screen prata
orgânico. Também a linha Glamour
exigiu bastante de nós. Os investi-
mentos em embalagem, por exem-
plo, demandaram a utilização de
cinco tipo de matérias-primas dife-
rentes", comenta o gerente de cate-
gorias e marcas - perfumaria de O
Boticário, Rodolfo Melo. Para Melo,
que concorda plenamente com
aquele conceito das pequenas
indulgências, que aponta a compra
como recompensa, terapia, um
pequeno mimo que nos ofertamos,
a visão de luxo está muito ligada,
sim, ao valor que a pessoa atribui a
um produto.

SOFISTICAÇÃO, TAMBÉM, À
ALTURA DAS MASSAS
Os depoimentos acima põe fim aquele
sentimento de impotência e inacessibili-
dade que muitas pessoas tinham ao, no
passado, se depararem com vitrinas deco-
radas apenas com marcas que mal conse-
guiam pronunciar. O que percebemos é
que o luxo no Brasil está muito mais
perto dos olhos e do coração, contradi-
zendo aquele ditado dos nossos avós que
falava algo parecido em "ver com os
olhos e lamber com a testa". Aqui, temos
à disposição itens de luxo oferecidos por
empresas como O Boticário, Avon,
Natura, L'Acqua de Fiori e muitas outras
que se preocupam, em mesma escala,
com a qualidade do produto e a satisfa-

ção de cada consu-



midor. Por isso, são artigos comerciali-
zados desde uma maison, em Paris, na
França às vendas porta a porta, em qual-
quer localidade desse brasilzão.
"Luxo é qualidade e não excesso de mate-
riais ou informação. E a Natura está
entre as empresas que tem o compromis-
so de disseminar esse conceito. Luxo
pode ser, também, simplicidade", afirma
a responsável pelo setor de identidade de
marca da Natura, Filomena Padron.
E a indústria está coesa a esta linha de
raciocínio. Em todo o processo de
desenvolvimento de um produto há que
se pensar de forma prática e objetiva, no
que se deseja criar, para quem será reali-
zada esta criação e, principalmente se o
projeto em questão será viável por um
tempo indeterminado.
Para o diretor da agência Design com Z,
Zeuner Fraissait, luxo e sofisticação são
diferentes. "Nós estamos nos despren-
dendo, esquecendo, traduzindo o luxo
vindo da família real e hoje ele se substi-
tui pela sofisticação. As pedrarias deram
lugar à tecnologia. Um vidro, um acaba-
mento perfeito, algo sensorial, um cartu-
cho que traduza o que a marca quer
transmitir... É claro que uma embalagem
como esta é muito cara. Então há que se

buscar qualidade, mas uma qualidade
viável, para que o projeto possa ser fabri-
cado por um longo tempo. É necessário
buscar plásticos, metais, pumps, papéis
com qualidade e preço viável. É preciso
se voltar para o produto e pensá-lo como
um todo, desde a produção do papel à
sua decoração", fala. Pensamento que é
apoiado pelo diretor editorial da revista
Atualidade Cosmética, Marcus Frediani.
"Assim, soluções simplistas em embala-
gem como um cartucho monocromáti-
co ou um frasco de linhas retas, desde
que sejam bem comunicadas para o con-
sumidor, podem exprimir toda a sofisti-
cação do mundo, com leveza e refina-
mento. Luxo é, no mundo moderno,
algo mutável aos olhos e necessidades
intrínsecas do consumidor", conclui.
De acordo com o gerente de novos proje-
tos da TPI, Ricardo Petriccione, essa
forma de pensar de Zeuner, que é com-
partilhada por muitos companheiros da
indústria, antigamente, seria "crucifica-
da" por muitos profissionais. Mas hoje,
ganha cada vez mais força. "Estamos bus-
cando mais o que é diferente, estamos
utilizando materiais recicláveis, fáceis de
processar e mais baratos. Temos que pen-
sar em desenvolver produtos no Brasil,
para o brasileiro", complementa.
Exatamente, e esses materiais recicláveis
e reciclados, que além de oferecerem
algo a mais para o visual de um produ-
to, ainda tocam em outra questão que é
de ordem mundial, a questão ecológica
e da responsabilidade social. Mas, este
assunto, abordaremos em uma próxima
edição, também por meio de uma maté-
ria especial.
No entanto, a que se convir que, neste
sentido, o da diferenciação, o que conta,
também, é a criatividade, pois num pro-
jeto com qualidade, um simples papel-
cartão, por exemplo, recebendo os
recursos adequados de decoração, pode

culminar em uma
sofisticada embala-
gem. Enquanto
um papel especi-
al, importado,
mal-cortado, vin-
cado e impresso,
poderia gerar um
cartucho pobre
visualmente e, até
mesmo, depen-
dendo da falha, de
mal-gosto.
Então, a mensa-
gem que tiramos
de tudo isto que
acabamos de ler é
que sejamos sim-
ples, mas invista-
mos em qualidade
e, se o produto for
para o mercado de
luxo, que pense-
mos, também, na sofisticação. Mas que
se pense, também, no consumidor para
o qual vai ser destinado o produto e
consequentemente, sua embalagem.
"Pois por mais coletivizante que isso
possa parecer, individualmente, todos
somos reis e rainhas por excelência e,
por isso, merecemos sempre o melhor.
E o luxo é exatamente isso: o melhor
individual-coletivo que pode existir",
conclui o Frediani.
Agora, vamos tirar do papel e da mente
tudo isso que falamos e vamos imprimi,
ainda mais qualidade à indústria nacio-
nal de perfumaria, cosméticos, higiene
pessoal e suas embalagens e acessórios.
"Vamos colocar no em prática tudo isto
que falamos, inclusive, dentro da empre-
sa e com os fornecedores. Já que temos
maturidade para buscar tudo o que está
faltando. Agora, é só o exercício", finali-
za Paula Mesquita, do departamento de
marketing da Wheaton do Brasil.




