
no sentido de formar um mercado

canal de distribuição

inviabiliza o luxo, tornando

os produtos pouco restritos.

qualidade. Não é bem assim. Para

manter-se ativas no mercado,

mesmo as pequenas empresas ou

aquelas com foco no mercado

popular, devem ter como premissa

fabricar produtos de qualidade. A

qualidade é básica, já o luxo vem

dos detalhes. Muitas empresas

investem muito dinheiro e tempo

na fabricação de um frasco e se

esquecem de dar um acabamento

condizente ao produto.
Renato Massara Jr., da Wheaton

do Brasil, afirma que, no nosso

País, apenas a empresa Tânia

Bulhões vem fazendo produtos de

luxo, no restrito sentido da

expressão. "Recentemente

fizemos uma tampa de vidro para

a linha de cosméticos e perfumes

da empresa, é a

única no

Brasil".
O preço final

dos produtos

também

influencia



especial

o mercado. Massara considera

que o consumidor somente trocou

o cosmético importado pelo

nacional quando o dó ar estava

alto. A imagem difundida é a de

que o importado sempre é melhor.

3e o fabricante põe um preço alto

no produto, tem muita dificuldade

oara vender. "Às vezes, o

consumidor prefere comprar um

cosmético de segunda linha

mportado do que um nacional de

orimeira linha".

DECORAÇÃO FAZ A
DIFERENÇA

Muitos executivos acreditam que
vale mais a pena investir em decoração
do que tentar fazer um frasco luxuoso
e não conseguir dar um tratamento
adequado a ele. Prova disso é a
profusão de novas tecnologias de
acabamento que, paralelamente à
qualidade, apresentam preços
competitivos. Nesse sentido, algumas
empresas de cosméticos têm entrado
no mercado de decoração e
acabamento. Leia matéria sobre a
operação de decoração da MegaPlast
comprada pela Wheaton do Brasil na
página 42.

OPINIÃO DE QUEM COMPRA
E DE QUEM VENDE

Célia Anrelink, da L'aqua di Fiori:
"A qualidade dos insumos no Brasil

melhorou muito. Antes não haviam
especificações claras, como por

exemplo, de limites de tolerância.
Com o tempo, essas dificuldades
desapareceram. Na L'acqua,
trabalhamos com embalagens mais
elaboradas. Tentamos fazer um bom
controle de qualidade, com o
objetivo de eliminar todos esses

problemas e evitar o
surgimento de outros. Com
isso, os índices de
reprovação diminuíram
muito. Atualmente as
empresas têm feito um

ótimo trabalho com relação
a isso, como por exemplo as

peças metálicas da Bristol, as tampas
de injeção da TPI e da Augros.

O luxo é uma somatória de
detalhes, não somente quanto à parte
estética, para que o resultado final seja
compatível. No caso de embalagens, a
estética é mais importante porque a
qualidade é muito similar em relação
aos concorrentes. O layout vem se
tornando importante quando se fala
em embalagens de luxo. O mercado
já está bastante capaz de fazer
produtos de qualidade, o que
diferencia é a criatividade.

Thomé Brito, general manager da
Rexam:

"O mercado de embalagens de alto
luxo para cosméticos no Brasil vem se
desenvolvendo bastante nos últimos
anos, impulsionado pela oferta de
produtos de maior valor agregado
contendo pinturas, decorações,
metalização e outros diferentes
tipos de acabamentos que dão
maior sofisticação aos produtos.
Naturalmente que o tamanho
deste mercado é menor e
concorre diretamente com os
produtos importados. As
pesquisas indicam que a decisão
de compra do consumidor está
em grande parte relacionada à
embalagem. Desta forma, a
sofisticação da embalagem traz
um efeito importante na
demanda pelos produtos. A
variedade de combinações de
acabamentos como a decoração
a laser, tipos de resinas plásticas,
pigmentos, cores, etc, é

ilimitada, e advém da capacidade
criativa dos designers e das indústrias
de cosméticos. O desenvolvimento de
embalagens tem estreita relação com a
moda e com os padrões estéticos dos
consumidores e culturas específicas de
cada país. Acredito que o mercado de
embalagens de luxo tende a se
desenvolver rapidamente, a medida que
as novas tecnologias permitem que as
embalagens tenham custos cada vez
mais competitivos com projetos ^inda
mais sofisticados.

Renato Wakimoto, gerente de P&D
Embalagens da Natura

"No Brasil não temos tantas opções
de componentes de luxo para
embalagens quanto no mercado
europeu. As possibilidade são muito
restritas. Por outro lado, a quantidade
de multinacionais que operam por
aqui, de certa forma, suprem a
demanda. As tecnologias mais recentes
não estão disponíveis no Brasil, mas
podem ser trazidas pelas matrizes
das empresas. As melhores
fabricantes européias de
componentes têm operações aqui,
como a Rexam e a Augros, além de
outras de fora da Europa, como a
Seaquist Closures e a Valois. Se a
tecnologia necessária não está
disponível no Brasil, essas empresas
têm condição de desempenhar".

Text Box
Fonte: Packing, ano 10, n. 62, p. 26-17, 2006.




