
Fazer um produto "crescer" na
gôndola do supermercado é
uma preocupação recorrente
de qualquer fabricante da

indústria cosmética. Quando esse
produto é um produto capilar, como
um shampoo ou um condicionador, aí
sim, a preocupação é dobrada, porque,
vamos combinar, quando não se é uma
marca líder do mercado de massa, fica
extremamente complicado competir
nesse tipo de ambiente. Ou mesmo
numa perfumaria e até numa farmácia.
E aí, não tem jeito: para dar alguma
chance de sucesso ao produto, além
de investir na qualidade, eficácia das
fórmulas em campanhas publicitárias,
material de pdv e outras ferramentas
de marketing e merchandising, o design
da embalagem ganha importância
fundamental para sobressair-se nesse
verdadeiro mar de formas e rótulos.
Verdadeiro "pai da matéria" quando
o assunto é esculpir blockbusters no
mercado, quando criou o conceito
da linha capilar Energia Vital de sua

nova empresa, a Swiss Cosméticos, o
empresário Sérgio Driuzzo (ex-Coper)
colocou a exigência como prioridade
para a equipe de desenvolvimento da
Igaratiba, responsável pela concepção
do shape dos frascos dos 24 itens,
entre eles shampoos e condicionadores
(nas versões de tamanho "normal" e
"viagem"), além de frascos para Cremes
para Pentear com Brilho Instantâneo
e potes para Máscaras Capilares
Intensivas, nas versões Nutrimax
(cabelos extra secos), Softcare (secos
e normais), Hidragloss (cacheados),
Colorfix (tingidos), Lissforce (lisos) e
Selectblue (mistos).
Para atender às expectativas do projeto
e, tecnicamente, otimizar o visual das
embalagens, a Igaratiba desenvolveu
três moldes-piloto a partir do design
concept. Além da cor pink — impossível
de passar desapercebida aos olhos do
consumidor quando ele faz a escolha
do produto que vai levar para casa —, a
empresa imprimiu às formas da Energia
Vital um design inovador e estiloso,
que plenamente remete à sensação de
modernidade e tecnologia.
Além disso, as embalagens expõem um
novo conceito de categoria aos usuários,
o que se dá por meio da união, numa

só embalagem, do shampoo e do
condicionador. Esses frascos duplos

foram confeccionados para
os volumes 350ml (tamanho
"normal", com 200ml e ISOml,
respectivamente em cada um

dos compartimentos) e 60ml (tamanho
"viagem", com 25ml e 35ml), com
mais shampoo e menos condicionador
e vice-versa, dependendo da versão
do produto — a para cabelo secos, por
exemplo, tem menos shampoo e mais
condicionador. Novas aplicações já
estão sendo programadas pela Swiss
com a utilização desse conceito entre
produtos com relação sinérgica.
A tampa disc-top com duas saídas
e sobre-tampas independentes é
extremamente funcional, enquanto as
cinco cores do silk-screen (U.V.) na
decoração agregam valor ao produto,
proporcionando-lhe uma elegante
roupagem. Para tanto, a Igaratiba
utilizou os recursos (softwares 3D,
CAD, CAM e Engenharia Reversa)
e o know-how de sua engenharia de
produtos para viabilizar as embalagens,
focando o apelo da inovação, a
praticidade, a beleza nas gôndolas, além
da redução de custos obtida por ser uma

embalagem "dois em um".
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