
Embalando beleza
para todas as mães

Com a proximidade

do Dia das Mães, o

setor de cosméticos

redesenha

e lança kits de

produtos para

faturar com a data

Alex Ricciardi

T
odos sabem: a melhor época para o varejo bra-
sileiro é o Natal. Mas muita gente tem se enga-
nado ultimamente, apostando que o segundo
melhor período para o setor é o Dia dos Namo-

rados. Não. Embora esta seja uma data que vem gerando
resultados cada vez melhores nos últimos anos, o Dia das
Mães continua sólido em sua posição de segunda melhor
época de vendas para o comércio brasileiro. E, como era
de se esperar em uma comemoração tão feminina, o setor
de cosméticos é um dos mais fortemente focados.

"O Dia das Mães representa cerca de 11 % do volume
total de vendas de nossa empresa no ano, porcentagem
que vem se mantendo estável ao longo do tempo", afirma
Roberta Baldivia, gerente de produtos da Nasha Interna-
tional Cosmetics, fabricante de marcas como Giovanna
Baby e Phytoervas. Ou seja, a data é forte o suficiente
para, sozinha, concentrar mais de um décimo de tudo o
que é comercializado pela companhia ao longo de um

ano inteiro. Não é à toa, portanto, que ela
sempre investe pesado nesta comemoração.
Em 2006, por exemplo, a Nasha Cosmetics
lançará duas versões (rosa e azul) de um kit
desenvolvido especificamente para as mães
brasileiras. Será uma pequena caixa de papel
cartonado com interior em PVC que acondi-
ciona uma colônia Ciovanna Baby e um DVD
do cantor Fábio Júnior, ídolo de muitas mães
pelo Brasil afora. "Tomamos o cuidado na em-
balagem do kit de fortalecer o 'berço' interno e
os fechamentos da caixa, para que tanto a colô-
nia quanto o DVD fiquem presos e não cha-
coalhem dentro do invólucro durante o trans-
porte, evitando que os produtos apresentem
danos antes mesmo de chegarem às mãos das
consumidoras", explica Roberta.

Outra companhia também atenta à de-
manda por cosméticos nesta data é a gaú-

cha Memphis, quinta maior fabricante de sabonetes do
Brasil. Aproveitando-se de sua significativa presença no
mercado nacional deste produto, a Memphis concebeu
três estojos especialmente para o Dia das Mães, cada
qual com um dos diversos sabonetes produzidos pela
empresa, acompanhado de outros artigos de beleza
como talcos e desodorantes. Batizados de Estojos Alma
de Flores, Lavanda e Bouquet de Orquídeas, os kits es-
tarão nas lojas no começo de abril. Dentro de uma es-
tratégia da empresa voltada para a personalização de
seus produtos, cada estojo é focado em um tipo de mãe,
como a romântica, a delicada etc.

Soltos só lucros
Alguns números fornecidos por indústrias do setor ex-

plicam o porquê do grande entusiasmo com que o Dia
das Mães vem sendo esperado neste ano pelas fabrican-
tes de cosméticos. A mineira Água de Cheiro, por exem-
plo, acredita que irá faturar até 22% a mais do que em
2005. A expectativa de crescimento nas vendas já moti-
vou a empresa a aumentar em 30% seu volume de pro-
dução em comparação com igual período do ano pas-
sado. Fernanda Reis Marques, analista de desenvolvi-
mento de produtos da Água de Cheiro, é quem fala sobre
os lançamentos preparados para a festa: "Neste ano, va-
mos disponibilizar ao mercado três kits diferenciados.
Cada um apresenta um posicionamento específico e pro-
dutos distintos, sendo a maioria destes desenvolvida ex-
clusivamente para o Dia das Mães. Além disso, trabalha-
remos uma embalagem especial para essa data. Com ela,
nosso franqueado poderá montar o kit de produtos de
acordo com a necessidade e o desejo de seus clientes.
Assim, oferecemos mais alternativas de compra para o
nosso consumidor e de vendas para o nosso franquea-
do", pontua.

Desenhos e cores que remetem à natureza são bastan-
te valorizados nas embalagens para o Dia das Mães deste
ano. Fernanda conta que a Água de Cheiro procurou im-
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primir em seus kits um ar bucólico e extremamente femini-
no. "As embalagens remetem aos vasos de flores, com um
visual romântico, alegre e bem atrativo. As caixinhas tra-
zem uma fita com um poema contextualizando a data",
revela. Ela esclarece que, embora de aparência delicada,
as embalagens são resistentes: "Desenvolvemos kits de pa-
pelcartão com gramatura suficiente para suportar a pressão
do transporte. Além de protetores internos que ajustam os
produtos de forma adequada, evitando que eles sejam sa-
cudidos dentro das caixas", conta.

Outra empresa que estará focada neste ano no dia que
homenageia as mães é a Betulla Cosméticos. Sediada em
Diadema, município industrial da Grande São Paulo, ela
desenvolveu também três kits de produtos para a data, cada
um dos quais contando com uma colônia e um sabonete de
suas marcas próprias. Cada kit terá embalagem de papelcar-
tão decorada de acordo com os produtos que contém.

tanto), em 2006 ela será comemorada no dia 14. Isso pro-
porcionará uma semana a mais para lojas de cosméticos,
drogarias, supermercados e demais estabelecimentos de
varejo aumentarem o movimento e as compras para a oca-
sião. Como a maioria dos trabalhadores só recebe seus
salários nos últimos dias do mês, esta semana extra dará
mais tempo às pessoas para que façam suas compras do
Dia das Mães.

Com esse e outros fatores está contando a mineira
L'acqua di Fiori, companhia de cosméticos com forte atua-
ção na fabricação de perfumes e produtos para banho fei-

(nome dado à técnica japonesa de criação de figuras por
meio de contínuas dobras em folhas de papel). Assim, a
L'acqua di Fiorí desenvolveu oito estojos de papelcartão
Hi Bulk, fabricado para nós pela Suzano Papel e Celulo-
se, e impressos em padrões policrômicos. Eles são deco-
rados com flores de origami, criadas especialmente para
o Dia das Mães por uma artista plástica mineira", conta.
Neles, virão fragrâncias da companhia e itens de exten-
são de linha, como loções e sabonetes.

A opção pela temática oriental para os estojos é ex-
plicada por Mesquita pela grande identificação entre

o motivo escolhido e o Dia das Mães: "A embala-
gem tem necessariamente de transmitir fortes emo-
ções, por isso escolhemos o tema origami. Trata-
se de um conceito que aproxima a mãe do filho,
usando, para tanto, figuras obtidas a partir de sin-
gelas dobras de papel." Nesse sentido, ele conta,
também as imagens de flores estampam as emba-
lagens por remeterem, simultaneamente, à figura
materna (pela beleza) e à idéia de perfume (pelo
odor agradável da maioria das flores).

Consumidoras
Um dado interessante sobre a venda de pro-

com válvula de recrave e uma loção em um frasco plás-
tico com tampa flip-top. Já o kit Vanilla será apresenta-
do em uma sacolinha com colônia e loção. Ambas fica-
rão acondicionadas nos mesmo recipientes-frascos de
vidro e de plástico - de seus similares no kit Todabela."

Com tantas companhias do setor preparando ações
para o Dia das Mães, isso é um reflexo de que a data é
quase um "Dia das Consumidoras" não oficial, pois é
uma festividade exclusivamente voltada para as mulhe-
res - dado que o Natal e o Dia dos Namorados também
são voltados para os homens, ao passo que o Dia da
Mulher não tem a mesma força em nossa cultura que o
Dia das Mães. Deise, da Chlorophylla, afirma: "Nossa
empresa tem uma preocupação constante em promover
lançamentos que incrementem nossa rede de negócios,
e o Dia das Mães é sempre uma data privilegiada neste
sentido por sua enorme importância estratégica; afinal,
nossa principal consumidora é a mulher." Assim, o dia
do ano dedicado às mães revela-se uma enorme opor-
tunidade para as companhias de cosméticos e para os
fabricantes de embalagens também.•

Informações
Água de Cheiro

tel.: (31) 3689-9333
site: www.aguadecheiro.com.br

Betulla Cosméticos
tel.: (11) 4056-7366 - site: www.betulla.com.br

Chlorophylla
tel.: (41)3019-3773

site: www.chlorophylla.corn.br
L'acqua di Fiori

tel.: 0800-8840800 - site: www.lacquadifiori.com.br
Memphis

tel.: 0800-512282 - site: www.memphisbr.com
Nasha International Cosmetics

tel.: 0800-117707 - site: www.nasha.com.br

tos ao gosto da mulher brasileira. Com expectati-
va de aumento no faturamento no período de
20% em relação a 2005, a empresa contratou 40
empregados temporários para reforçar a equipe,
em vista das vendas previstas
para o Dia das Mães.
Carlos Francisco
Villami Mesquita,
relações públicas
da L'acqua di Fiori,
informa as ações
voltadas para a data:
"Buscamos inspiração
na antiga arte oriental do origami

dutos de beleza no Dia das Mães é que 70% dos con-
sumidores pretende pagar à vista, segundo uma pes-
quisa encomendada pela Associação Comercial de
São Paulo (ACSP) ao Instituto Ipsos. Em se tratando
do varejo brasileiro, sempre tão necessitado de di-
nheiro vivo para a renovação de seu capital de giro,
esta é uma boa notícia.

Outra empresa que aguarda a chegada do Dia das
Mães para concretizar grandes vendas é a paranaense
Chlorophylla. A companhia, como a maioria de suas con-
correntes, vai produzir kits - no caso, serão dois - cha-
mados Todabela e Vanilla. Deise Bautzer, gerente-geral
da empresa, revela como serão as embalagens: "O kit To-
dabela será composto por um estojo de papelão micro-
ondulado, uma colônia em um frasco de vidro triangular

O otimismo com as vendas do Dia das Mães justifica-
se também neste ano por um "benefício" inusitado dado
pelo calendário ao comércio: enquanto em 2005 a data
caiu no dia 8 de maio (na primeira semana do mês, por-
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