
ma embalagem cumpre muitas
funções, entre elas a de atrair o
consumidor, por ser o primeiro
contato dele com o produto. A

partir desta impressão, muitos atribuem va-
lor ao item adquirido. Claro que a qualida-
de da formulação é essencial, mas esses efei-
tos na maioria dos produtos não são perce-
bidos no momento da compra ou nos pri-
meiros dias de uso. Embalagem e perfume
estão no mesmo patamar, pois a embalagem
se comunica com o consumidor. Outra
função muito importante, mas menos per-
cebida, é a proteção ao produto. A embala-
gem deve garantir a estabilidade durante
seu tempo de prateleira, ou seja, é responsá-
vel pela integridade de um produto. Ela
também deve possuir características que fa-
cilitem a aplicação, com resistência ao uso
contínuo. Podemos citar ainda a questão
relacionada ao meio ambiente: a possibili-
dade de reciclagem deve ser uma caracterís-
tica da embalagem, como também o con-
trole racional de recursos para sua produ-
ção e logística reversa". A opinião sobre a
importância da embalagem é de Paulo Qui-
rino, diretor de Planejamento e Operações
Logísticas da Avon.

gundo Quirino foi o grande lançamento da
empresa em 2007. "Com estilo sofisticado,
suas embalagens refletem esta concepção -

todos os produtos são na cor preta,
sinônimo de estilo e sofisticação que,
básica e eterna, é chique e sempre
atual. A nova linha agrega moderni-
dade e inovação com novo design de
embalagens, novas e mais variadas co-
res e novas fórmulas". A atriz Ana
Paula Arósio foi escolhida para ser o
novo rosto da marca.

A Avon também permanece atenta às no-
vidades mundiais: exemplo disto é a parce-
ria com Christian Lacroix, anunciada nos
Estados Unidos em abril, que chegou aos
catálogos brasileiros no final do ano. A
Avon está comercializando duas opções de
perfumes desenvolvidos pelo estilista francês:
Rouge (feminino) and Noir (masculino). "Por
meio desta parceria, os consumidores Avon
em todo o mundo podem desfrutar de uma
grife sofisticada e reconhecida internacional-
mente, a preços acessíveis".

Outro exemplo de design moderno e inova-
dor fica por conta do duo de fragrâncias Blue
Rush, lançados no ano passado. Assinados pelo
designer da Avon Eric Lee, os frascos destes
produtos são transparentes e remetem à limpi-
dez das águas. A versão feminina é longilínea e
elegante, revelando a delicadeza da mulher. O
frasco da versão masculina, mais robusto, tra-
duz a força e vibração do homem. Ambos tra-
zem a tampa metalizada, que expressam a lu-
minosidade do mar e a modernidade. O desta-
que fica por conta dos fundos dos frascos, que
imitam os movimentos das ondas do mar.

Outra embalagem criada por Eric Lee foi o

frasco dos perfumes da trilogia Today.Tomor-

row.Always, que representou o ingresso da Avon

no segmento de prestígio. O vidro espesso desta-

ca a pureza do perfume.

Podemos citar ainda o design do duo de fra-
grâncias Midnight: a embalagem do Midnight
feminino traz vidro longelíneo transparente na
cor vermelha com pintura especial e efeito bri-
lhante. A tampa em material nobre possui uma
placa metálica que reforça o magnetismo da
fragrância; como na perfumaria internacional,
a embalagem traz acabamento perfeito. Mid-
night masculino tem o frasco azul em forma
retangular que traduz toda a modernidade e
personalidade da fragrância. Uma tecnologia
especial foi utilizada para criar uma textura di-
ferenciada ao toque reforçando a sofisticação
do produto. A placa metálica, símbolo do mag-
netismo, também faz parte desta composição.

ntre os cases de destaque da marca, figu-
ra a linha Avon de maquiagem, que, se-

Text Box
Fonte: EMBANEWS, a. 18, n. 212, p. 40, jan. 2008.




