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D
e alguns anos para cá, percorrer a prateleira
de xampus e cremes de uma drogaria ou su-
permercado vem se tornando uma questão
de saúde, e não mais só de beleza. É cres-
cente o volume de produtos que prometem

cabelos mais fortes, livres de caspa e microorganismos
nocivos, ou uma pele com poros limpos e repletos de
substâncias voltadas para o bem-estar da epiderme. Áci-
do retinóico, toxina botulímica, equilibradores de pH,
compostos de extratos de plantas ou animais, a recém-
descoberta coenzima antioxidante idebenona... Esta é

a terminologia da cosmecêutica, soma da indústria
cosmética com os princípios da indústria farma-

cêutica. "A cosmecêutica surgiu na década de
70, nos EUA, a partir de pesquisas desenvolvi-
das na universidade da Pensilvânia, e de lá se
espalha pelo mundo. Ela consiste basicamente
na criação de cosméticos, notadamente cremes
e xampus, com ingredientes ativos que confe-
rem alguma eficácia terapêutica comprovada",

explica Jadir Nunes, presidente da Associação
Brasileira de Cosmetologia (ABC). Segmento em

expansão acelerada, a cosmecêutica já representa
mais de US$ 50 bilhões dentro do mercado global de
cosméticos, segundo entidades internacionais desta in-
dústria. "O crescimento das vendas de produtos cos-
mecêuticos no Brasil nos próximos anos será prova-
velmente um pouco maior do que as vendas nacionais

de cosméticos. Isso já vem ocorrendo; grandes empre-
sas brasileiras do setor ou multinacionais instaladas
aqui tendem a aumentar sua linha de cosmecêutica
para se diferenciar dos concorrentes", aponta. Por isso,
falar sobre cosmecêutica, portanto, é falar sobre em-
balagens.

Componentes da natureza
Embora tenha nascido como aplicação de técni-

cas e fins da farmacologia e cosmetologia, o termo
cosmecêutica também abrange nos dias de hoje os
produtos feitos a partir do uso de substâncias da na-
tureza - sumos de determinadas plantas e alguns lí-
quidos fornecidos por animais, como o leite - para
fins estéticos e terapêuticos. Esta é a atividade da
Surya Cosmetics, empresa que tem na Henna Pó seu
principal item cosmecêutico. Trata-se de uma colo-
ração totalmente natural, que emprega em sua for-
mulação um blended de plantas das quais a princi-
pal é, naturalmente, a henna, usada desde a antigüi-
dade para o tingimento de cabelos. Sua embalagem
é uma elegante e sóbria caixa cor de vinho, com
dizeres que destacam que a tintura não contém água
oxigenada, amônia, metais pesados e demais com-
ponentes potencialmente tóxicos. "Como a catego-
ria dos cosmecêuticos está entre a de cosméticos e a
de medicamentos, a embalagem deve transmitir a

10 • PACK SETEMBRO/2006



seriedade, a qualidade e a credibilidade de um fár-
maco, com a beleza, a inovação e a sofistica-
ção dos cosméticos. Seguindo as tendências
nessa categoria, as cores e o design devem ser
sofisticados, mas sem a aparência de medica-
mento", explica Liliane Oliveira, gerente de
produtos da Surya Cosmetics. E ela volta ao
exemplo da coloração de cabelos para desta-
car como os princípios da interação harmonio-
sa homem-natureza, que orientaram a criação

do produto, também são respeitados na embala-
gem. "A caixa da Henna Pó é confeccionada em
papelão reciclado, além de também ser reciclá-
vel; a bula é em papel reciclado e, igualmente,
reciclável; o saquinho que acondiciona o pó de

henna é de BOPP reciclável. Assim, nossa emba-
lagem está totalmente adequada ao conceito do pro-

duto, que é 100% natural e vegetal", destaca. Esta
zona cinzenta entre cosméticos e remédios que ca-
racteriza cremes e xampus cosmecêuticos é um tema
interessante. Como estes produtos estão na fronteira
destas duas categorias, os designers que concebem
embalagens para esses itens já perceberam que elas
precisam de características bem peculiares, que re-
metam tanto ao universo da saúde quanto ao da be-
leza. Fernando Barkemeyer, sócio-gerente da Faz-
design, agência de Joinville (SC), que concebeu o
projeto das novas embalagens dos produtos Minan-
cora detalha: "A embalagem para um cosmético que
tenha utilização em algum tratamento de saúde deve
remeter tanto à questão cosmética quanto à idéia de
cura que ele proporciona, fazendo com que o con-
sumidor enxergue claramente os benefícios e as me-
lhoras que o produto gera para sua pessoa e vincu-
lando-os à qualidade da marca. Assim, cria-se con-
fiança na empresa que desenvolveu o produto por
parte do consumidor".

E é esta busca pelo reconhecimento do consumi-
dor que vem ensejando inovações tecnológicas na fa-
bricação de embalagens. André Laguzzi, gerente de
inovação e desenvolvimento da Antilhas, empresa que
produz uma diversificada linha de embalagens para
cosméticos e outros setores, fala sobre isso: "Nos car-
tuchos para cosméticos e perfumes, e especialmente
no caso dos cosmecêuticos, se tornou uma constante
a busca por acabamentos sofisticados e novos mate-
riais. O uso de partículas metálicas e perlecentes nas
tintas e vernizes agrega valor. Além desses recursos
de impressão, a aplicação de películas metálicas no

processo de 'hot-stamping' destaca marcas e realça
grafismos. As sensações táteis e visuais vêm sendo
exploradas com a mescla de substratos plásticos e ce-
lulósicos que, aliados a um design inovador, resul-
tam em combinações interessantes e inusitadas. To-
ques acetinados, elementos transparentes e texturas
são cada vez mais presentes em
praticamente todo tipo de em-
balagem para o segmento".

Assim, vê-se que a sofisti-
cação tecnológica e de proce-
dimentos acompanha o de-
senvolvimento de embalagens
para os cosmecêuticos. Ela su-
bordina-se, porém, a um ob-
jetivo quase oposto: transmi-
tir a idéia de tranqüilidade e
segurança para o consumidor
desses produtos, aliada ao
gosto pela aquisição de algo
geralmente mais elaborado
do que a média dos cosméti-
cos. Foi esta difícil síntese que
Eurico Fernandes, designer do
Núcleo de Inovação e Design
Gráfico e Produto do Senai/
Cecoteg, de Belo Horizonte
(MG), buscou alcançar quan-
do concebeu, juntamente
com sua equipe, os novos ró-
tulos para a linha de xampus,
condicionadores e cremes
para cabelo da Nativa Bio-
cosméticos. Ele conta: "A maior exigên-
cia foi configurarmos rótulos que garantissem o devi-
do destaque para os componentes da fórmula dos pro-
dutos, sem com isso deixar de lado a identidade vi-
sual da empresa. Ou seja, transmitir a mensagem de
que se tratam de itens com grande concentração de
princípio ativo terapêutico, mas que, ainda assim, con-
tinuam a ser cosméticos, e não remédios". E comple-
ta: "Acredito que, em se tratando de embalagens de
cosmecêuticos, é necessário trabalhar com uma lin-
guagem híbrida, que alie pontos positivos diversos,
ou seja, que demonstre o poder da fórmula dos com-
postos, mas que mantenha as características que tra-
duzam ao consumidor os atributos próprios que cada
produto contém, desde um aroma agradável à expe-
riência prazerosa do uso".

Apostas no amanhã
Em um mundo cada vez mais he-

donista por um lado, e preocupado
com os efeitos deletérios do envelhe-
cimento e das pressões da vida mo-

derna por outro, a cosmecêutica parece
ter um grande futuro. É esta a opinião de Lilian Yoshi-
saki, gerente de marketing da Herbalife do Brasil, que
explica: "A busca por produtos naturais é uma tendên-
cia mundial, já que a sociedade quer mais qualidade
de vida e bem-estar. E o Brasil não é exceção nesse
novo cenário. O consumidor brasileiro é muito recep-
tivo aos cosmecêuticos; mais do que isso, apresenta
uma predisposição natural para o uso destas substân-
cias, já que sempre teve o hábito de valer-se de ervas
e plantas naturais, as mesmas que agora são
usadas como princípio ativo dos cosméticos nos mais
diversos tratamentos". Lilian revela que a grande aposta
da empresa na linha de nutrição externa é a vitamina C,
que é o princípio ativo de linha Radiante C de cremes. E
sobre as embalagens deste e de outros produtos da com-
panhia, a gerente explica: "Elas seguem sempre um
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padrão visual próprio e característico, privilegiando o
uso de cores suaves e que transmitem a sensação de
bem-estar".

Bem-estar, por sinal, parece ser a expressão mais
recorrente quando se pretende descrever embalagens
de cosmecêuticos. Isto acontece talvez porque esta é
uma noção comum tanto ao mundo da saúde
quanto ao da beleza. Alfredo Emilio
David, gerente comercial da Embala-
gens Greco Prete, fabricante de cartu-
chos e estojos finos para cosméticos,
ressalta: "As embalagens de cosmecêu-
ticos algumas vezes devem conferir um .
certo glamour aos produtos, fazendo a :
sua apresentação e contendo informa-
ções relevantes. Afinal, tratam-se de
cosméticos diferenciados", pondera.

Também neste sentido vão as ob-
servações de Cian Franco Rocchiccio-
li, vice-presidente de planejamento da
Sart/Dreamaker Brand & Design, agên-
cia que criou as embalagens dos cre-
mes Hidrasensoriane da VitaDerm, desen-
volvidos para a prevenção de problemas de
pele. "Existe uma tendência pela busca de qualidade
de vida que se reflete no consumo, e não só neste mer-
cado de cosméticos, mas em todas as demais catego-
rias, como por exemplo, alimentos. Os produtos vol-
tados ao bem estar estão em alta e tudo indica que o
crescimento na venda destes itens seja exponencial",
opina Rocchiccioli. Mas ele faz uma ressalva: "A em-
balagem de um cosmecêutico não deve remeter à idéia
de remédio, antes pelo contrário; ela deve inserir o
produto dentro do mundo dos cosméticos, porém en-

fatizando seus diferenciais. Esse é o maior desafio, ou
seja, transitar entre os dois mundos sem a exclusão de
nenhum deles".

E quais serão as respostas tecnológicas que as gran-
des empresas fabricantes de embalagens ou de partes
de embalagens darão para um mercado agitado como
o de cosmecêuticos? A Seaquist Closures Embalagens,
empresa global especializada no desenvolvimento, de-
sign e manufatura de tampas dosadoras para personal
care, cosméticos, alimentos e bebidas, tem algumas
respostas para esta pergunta. Paulo Pazinato, diretor
geral da companhia afirma: "Para a confecção de em-
balagens de cosméticos diferenciados, novos políme-
ros estão sendo desenvolvidos e avaliados, bem como
novos designs e funcionalidades. Apesar do fator cus-
to ser sempre um entrave, acreditamos na evolução
deste mercado para recipientes mais sofisticados e de
maior valor agregado, tanto para o fabricante de em-
balagens como para o do produto final". Ele dá um
exemplo retirado do próprio portfólio da companhia
que está chegando para o segmento: "Temos as tam-
pas Simplisqueeze (marca registrada Seaquist) com vál-
vulas de silicone em diversas formas, que permitem o

correto fluxo e dosificação do cosmético sobre a pele.
Além disso, elas adicionam um efeito sensorial ao ato
da dosificação, por meio da possibilidade de se usar a
tampa como instrumento de massagem no ato da apli-
cação do produto".

Outro profissional da área que pode acrescentar
muito a esse debate é Ricardo David, gerente de de-
senvolvimento de embalagens da Sinimplast, grande

fabricante do setor localizada em Diadema (SP).
"Percebo que na fabricação de embalagens
para cosmecêuticos o que mais vem se desta-
cando a utilização de materiais como o glass-
polímero, que tem quase a transparência e a
textura do vidro, o soft-touch, que confere um
toque aveludado aos recipientes, além do uso
de muitas cores e tons perolados. Além disso,
a fabricação das embalagens deste tipo de cos-
mético exige das convertedoras o uso de pro-
cedimentos técnicos internacionalmente reco-
nhecidos como de excelência, tais como o
GMP (Good Manufacturing Practices) e o HAC-
CP (Hazard Analysis and Criticai Control Po-
ints). Este grau de perfeição exigido para a pro-
dução desse gênero de embalagem responde à
uma demanda do mercado consumidor, que en-
xerga os cosmecêuticos como algo nobre e que,
portanto, também devem ser embalados com
nobreza", pondera David. Assim, pode-se di-
zer que outra grande qualidade desses produ-
tos, além do bem que fazem à saúde e à beleza
de seus compradores, é ajudar a elevar ainda
mais a já grande capacidade técnica de nossas
indústrias de embalagens, levadas a responder

aos anseios de um mercado consumidor que não se
satisfaz com pouco. •

Informações
ABC - tel.: (11) 5044-5466, site: www.abc-cosmetologia.org.br

Antilhas - tel.: (11) 4152-1140, site: www.antilhas.com.br

Embalagens Greco Prete - tel.: (11) 6239-1222,

site: www.embalagensgreco.ind.br

Fazdesign - tel.: (47) 3027-2298, site: www.fazdesign.com.br

Herbalife - tel.: (11) 3879-7822, site: www.herbalife.com.br

Núcleo de Inovação e Design Gráfico e Produto Senai/

Cecoteg-tel.: (31)3482-5629

Sart/Dreamaker Brand & Design - tel.: (11) 3051-5549,

site: www.sart.com.br

Seaquist Closures Embalagens - tel.: (11) 4143-8925,

site: www.seaquistclosures.com

Sinimplast - tel.: (11) 4061-8300, site: www.sinimplast.com.br

Surya Cosmetics - tel.: (11) 3865-2591,

site: www.suryahenna.com.br
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