
pós um período
de turbulência e
reestruturação,

a tradicional Davene se
reposiciona no mercado
cosmético por meio da
renovação das embalagens
de seus'produtos e do
lançamento de novas linhas.
Cíntia Novelli Fuchs, diretora
da área de Desenvolvimento
e Marketing, conta nesta
entrevista exclusiva à
revista Packing Cosmética,
um pouco do que vem
pela frente no futuro da
companhia.

PACKING COSMÉTICA: A refor-
mulação das embalagens da Davene
foi um evento tão importante, que
está sendo interpretada como marca
registrada da volta da Davene ao mer-
cado. Isso é verdade? Ou seja, essa
renovação simboliza o resgate do
bom e velho alto astral da empresa?
CÍNTIA NOVELLI FUCHS: Bem,
a Davene passou por alguns proces-
sos importantes nos últimos tempos.
O mais emblemático foi uma reestru-
turação em termos de gestão, no bojo
da qual o que nós chamamos de "risco
interno" foi totalmente controlado. A
empresa ficou pronta para voltar ao
mercado e reformular seus produtos.
Como nosso principal canal de venda
é o varejo, as embalagens são muito
importantes. Por isso, a primeira coisa
que fizemos foi reformulá-las. Visto
que nossa empresa atua em um merca-
do que se movimenta muito e está em
constante atualização, era imprescin-
dível acompanhar esse processo. Há

muitos anos não promovíamos uma
reestruturação tão complexa em nos-
sas embalagens.

PACKING: Mas quais foram as lin-
has-mestras desse processo?
CÍNTIA: Em um primeiro momento,
tentamos agregar ao nosso portfolio
embalagens mais orgânicas, com movi-
mento, o que é uma tendência de mer-
cado. Numa segunda etapa, é necessário
desenvolvimento de materiais que aju-
dem a mexer com o sensorial das pes-
soas, como texturas e cores. Estamos
sempre em busca disso. A Davene não
copia. Tenta buscar seu espaço com suas
idéias. Esse é o seu grande diferencial: é
uma empresa personalizada, tem identi-
dade e características próprias, sempre
foi assim. Ficamos alguns anos sem nos
movimentar, o que não é possível no
mercado em que atuamos. Problemas in-
ternos foram resolvidos e voltamos com
força total. /"Vinda temos coisas novas,
que estão acontecendo neste momento.

PACKING: Quanto tempo consu-
miu e qual foi a abrangência desse
processo de mudança?
CÍNTIA: Reformulamos 100% das
linhas existentes e lançamos novas, já
alinhadas com nossa nova proposta
de embalagem. Tudo isso, no período
de um ano e meio. Aproveitamos a
oportunidade, também, para atuali-
zar algumas fórmulas. O reposiciona-
mento dessas linhas foi um sucesso,
graças, também, é claro, à força de
nossas marcas. Em 2006, investimos
muito nos produtos e no mercado.
Além disso, outro fato importante foi
a nossa volta à mídia com as linhas
Aveia e Corpo a Corpo.

PACKING: Como foi o processo de
desenvolvimento das embalagens
da linha Leite de Aveia? O que ela
representa para a empresa?
CÍNTIA: Quando investimos e fala-
mos na linha Aveia, promovemos a
marca institucional da Davene como
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um todo, devido à forte ligação des-
sa linha com a empresa. O Leite de
Aveia se tornou um ícone no mercado
cosmético. Então, julgamos que seria
justíssimo começar o processo de re-
formulação por ela. E foi uma refor-
mulação total. O primeiro passo foi
reposicionar o produto para atingir
as classes A e B. Para tanto, pegamos
emprestado o conceito do design do
sabonete de aveia — muito bem aceito
pelos consumidores de alta renda — e
aplicamos suas linhas no frasco. Se
você colocar o sabonete em pé, verá
que o formato é o mesmo do frasco.
Com essa mudança, conseguimos
também aumentar o volume do fra-
sco de 120ml para 180ml. Mudamos
também os apelos, a perfumação e a
fórmula. Passamos, ainda, a usar ró-
tulo transparente de BOPP (polipro-
pileno) com hot-stamping, para dar
um pouco mais de glamour ao con-
junto, em linha com a proposta de
conquista do público-alvo que quería-
mos resgatar. Foram mudanças muito
bem-sucedidas. Hoje, o Leite de Aveia
está posicionado nas gôndolas ao lado
de produtos de alto prestígio. Nossas
vendas na Região Sul cresceram muito
por conta disso. E a campanha aju-
dou bastante, porque foi conceituada
de forma eficaz, por meio do slogan
"Onde tem aveia, tem beleza". E ter-
emos muitas outras novidades nessa
linha em 2007 também.

PACKING: E o que há por trás das
mudanças na linha Corpo a Corpo?
CÍNTIA: Ela também foi reformulada
com sucesso absoluto, tendo sido, in-
clusive, indicada como finalista na mais
recente edição do Prêmio Atualidade
Cosmética. A campanha de divulgação
foi realizada em outubro, mas a atualiza-
ção de embalagens aconteceu em abril.
E a aceitação foi maravilhosa. A linha
Corpo a Corpo sempre teve um toque
mais moderno, jovem e sensual. Bus-
camos trabalhar com embalagens com
formas mais orgânicas, cores vibrantes e
quentes, e, sobretudo, com muito movi-
mento no visual. A embalagem atual tem
formas curvas, o que lembram o corpo
de uma mulher. O resultado foi um
produto moderno, que agradou muito
as consumidoras. Outro detalhe impor-
tante, é que conseguimos alinhar a Cor-
po a Corpo à proposta de todas as nossas
outras linhas de loções: antes, sabonete,
óleo corporal e desodorante não tinham
as mesmas versões da loção; hoje, todos
estão integrados. Complementarmente,
lançamos, ainda, uma espuma esfoliante
para integrar o conjunto. Com essas
mudanças, a Corpo a Corpo tornou-se
a primeira linha completa de banho no
varejo, formada por sabonete, loção, es-
puma esfoliante e óleo de banho, com os
mesmos perfume e marca. Ao todo, são
seis versões diferentes.

PACKING: Quais foram as mu-
danças nas outras linhas?
CÍNTIA: Uma das mais significativas
foi a reformulação da nossa linha in-
fantil Mundo Marinho, que também
foi indicada para o Prêmio Atualidade
Cosmética. Ela tem um conceito mais
educativo e didático de proteção à na-
tureza. Além disso, traz embalagens
transparentes como um diferencial
importante. Com isso, é possível ver o
produto dentro do frasco, que lembra
a escotilha de um navio. Essa linha já
existia, mas ampliamos a faixa etária
do público ao qual ela se destina.
Antes, eram produtos para crianças
menores, de dois a quatro anos. Com
a reformulação, introduzimos alguns
personagens mais radicais, cores mais
vibrantes, perfumação mais frutada, o
que a credenciou a atingir uma faixa
etária de até oito anos. No mês de
outubro, apresentamos ao mercado a
mudança da embalagem da linha Higi-
poro que, antes, era composta por três
itens e, agora, conta com 13, o que a
transformou na linha de tratamento
de pele facial mais completa do mer-
cado. O tônico adstringente ganhou
embalagem mais moderna, do tipo
frasnaga. Além dele, temos, agora, o
sabonete facial, o gel e a mousse. A
proposta é apresentar três etapas de
tratamento: limpeza, equilíbrio (tôni-
cos) e tratamento (fluidos hidratantes
diurno e noturno).
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PACKING: Qual foi a importância
do lançamento da linha La Flore?
CÍNTIA: A La Flore é uma linha
de sabonetes totalmente nova, com
marca nova desenvolvida em 2006
e que também concorreu ao Prêmio
Atualidade Cosmética. Ao todo, são
seis ousadas versões de sabonetes, em
tamanho grande (180g), embalagem
flow pack e conceito de flores e fru-
tas, o que deixou os sabonetes muito
perfumados. Não existem sabonetes
desse tamanho no Brasil. Ousamos,
também, na embalagem transparente,
de cor forte.

PACKING: Bem, na prática, então,
nada ficou de fora no plano de re-
formulação da Davene. As linhas
solares de vocês também entraram
nessa dinâmica?
CÍNTIA: Tivemos um ano bastante
movimentado, sem dúvida, com mu-
danças fundamentais, das quais nem

nossas marcas solares escaparam.
A Sunblock foi modificada pela in-
trodução do conceito novo de frasna-
gas. Os produtos foram relançados
nessa embalagem, incluindo alguns
itens como FPS 50. Já o FPS 15 está
sendo lançado com repelente de inse-
tos. A outra linha, a Sol de Verão, tam-
bém ganhou uma nova embalagem
— mais moderna e sinuosa, também
em frasnaga — e, ainda, alguns itens
novos: autobronzeador e loção pro-
longadora de bronzeado. Renovamos
também a embalagem dos sabonetes
líquidos. A versão antiga era uma sabo-
neteira de 600ml com válvula pump
em três versões. Mudamos o layout, a
arte e a válvula. Mas a grande inovação
é o lançamento do refil, que vem em
stand-up pouch, o que barateou o
produto. A marca do pioneirismo da
Davene também se fez sentir aqui,
porque esse tipo de refil não existia no
mercado brasileiro de varejo.

PACKING: Na prática, como a
Davene operacionalizou essas mu-
danças em termos de concepção e
desenvolvimento?
CÍNTIA: Temos uma agência externa
que trabalha com nossos designers
de embalagem. O trabalho de criação

estratégica da linha é feito pelo mar-
keting e passado para a agência. Já a
área de desenvolvimento faz cotações,
busca material, alternativas e novas
tecnologias para o projeto.

PACKING: A Davene utiliza o
mesmo molde para a produção de
vários itens?
CÍNTIA: Algumas tampas são as
mesmas, como as do Higiporo e do
Sunblock. Nelas, o que varia são as
cores. Já os frascos, por sua vez, são
diferentes, porque quisemos dar per-
sonalidade às linhas.

PACKING: E quais são os planos
para 2007?
CÍNTIA: A Davene tinha que recons-
truir todas as suas marcas, reposicio-
nar todos os produtos. Fizemos isso e
incluímos itens dentro das marcas atu-
ais, em algumas situações, com marcas
novas. Em 2007, temos a intenção de
entrar em novos mercados onde ainda
não atuamos, imprimindo ainda mais a
marca da inovação à proposta de nos-
sas linhas, buscando canais diferentes.
E existem estudos, também, para ini-
ciarmos as exportações de nossas lin-
has em 2007 para países como Chile,
Argentina e Paraguai. Estamos nos
preparando melhor para atender ao
mercado externo de forma conceituai,
queremos que os produtos estejam lá
fora com o mesmo conceito de linha
que têm por aqui.

Text Box
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