
PERFUMARIA

Por Wilson Palhares

orno ocorre nos conflitos béli-
cos, também na guerra de merca-
do entre os principais agentes do
universo brasileiro de perfumes
e cosméticos que atuam fora do

varejo convencional - isto é, nas vendas porta
a porta e no franchising e/ou com lojas próprias
- ninguém anuncia com antecedência os gran-
des movimentos táticos e tampouco a estratégia
que pretende adotar. Da mesma forma que nos
campos de batalha, os ataques - no caso. os
lançamentos - regularmente vêm de surpresa.
Quem acaba de dar mais um exemplo nessa
direção é um desses playcrs, O Boticário.

A empresa de São José dos Pinhais (PR), que
se apresenta como '"a maior franquia de cosmé-
ticos e perfumaria do mundo", colocou no final
de ano no mercado a Zaad, primeira eau de par-
fum masculina de sua marca. O notável diferen-
cial da embalagem, altamente sofisticada, deixa
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evidente o objetivo da empresa
de fincar pé na faixa de consu-
mo de maior poder aquisitivo.
Segundo a perfumaria, a pala-
vra Zaad significa "semente dos
sonhos", ern holandês.

Não é o primeiro embrião que O
Boticário insere na seara do consumo de
ponta. A iniciativa representa novo lance da
cabeça de ponte lançada no final de
2006, com a introdução da eau de
parfum feminina Lilly Essence
no mercado, ao preço de venda
sugerido de 139 reais. Sem
deixar de lado segmentos de
produtos de preços inferiores,
com este novo movimento a
empresa fortalece sua posição
no promissor terreno dos pro-
dutos de luxo, no qual além
das eaux de parfum está pre-
sente com a linha de cremes
para o rosto Active.

Linha de cremes
Active e eaudeperíum
feminina Lilly Essence
marcaram entrada
de O Boticário no
mercado de luxo
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Não por menos, a gerente nacional de mer-
cado e consumo da perfumaria paranaense,
Tatiana Ponce, enfatiza: "Com Zaad, nossa
marca ampliará sua participação no mercado
de luxo, oferecendo aos consumidores mascu-
linos um perfume especialmente elaborado para
eles". Um dos fatores que dá a dimensão da
idéia de alto valor agregado ao perfume e que
O Boticário pretende transmitir é a sugestão de
preço de venda ao consumidor final: 125 reais
a unidade. Outro é o alto padrão do sistema de
embalagem, que, sem ufanismo, se equipara às
de mais alto nível internacional em luxo, beleza
e complexidade. Segundo diz a empresa em
comunicado à imprensa, "a embalagem de Zaad
é a materiaüzação da sofisticação e da masculi-
nidade que caracterizam sua fragrância".

"Desafios convergentes"
O Boticário não deixou por pouco. Para desen-
volver a novidade, realizou uma pesquisa qua-
litativa e uma quantitativa. A primeira verificou
a aceitação de conceito e design de embalagem.

"Foram totalmente aprovados'", afirma Tatiana
Ponce. Na pesquisa quantitativa, 720 homens
utilizaram o produto no dia-a-dia e aprovaram
a fragrância, escolhida entre algumas opções.
Esta foi desenvolvida pelo renomado perfu-
mista francês Thierry Bessard, de uma das
gigantes mundiais da área, a Givaudan. O
desenvolvimento do frasco de vidro, produzido
pela Wheaton Brasil, ficou a cargo do designer
catalão Juan Carlos Rustarazzo, há anos radi-
cado na França. De acordo com Renata Barini,
da área de desenvolvimento de embalagem de
O Boticário, a produção do frasco de vidro e
da tampa transparente incoíor (feita de Surlyn.
resina termoplástica especial da DuPont).
"representaram dois grandes desafios".

No que se refere ao vidro, Marta Batista
de Oliveira, gerente de marketing da Wheaton.
conta que "o desafio foi enfrentado por toda
a equipe, desde a confecção do modelamento
3D até o processo de amostragem, por se tratar
de um frasco de perfil retangular com ombro
arrojado, quase na mesma altura da terminação

pdv
Text Box
Anúncio



c também por seu painel rebaixado com cantos
vivos". Ela conta ter sido necessário fazer diver-
sos ajustes entre o corpo e o painel do frasco
com a tampa e o acoplamento em plástico meta-
lizado. "Um fator marcante é a transparência do
vidro, que valoriza o produto e realça o brilho
do acoplamento metálico, valorizando os atri-
butos de beleza e requinte", diz Marta. Ainda no
aspecto técnico, o fundo grosso exigiu rigoroso
controle de qualidade, além do controle preci-
so de medidas para que frasco, acoplamento e
tampa tivessem encaixe perfeito.

A tampa c o acoplamento foram fornecidos
pela Alcan TPI, que, na opinião de Tatiana
Ponce, "deu importante contribuição na res-
posta ao que se poderia chamar de desafios
convergentes". Tanto no frasco quanto na tampa
foram aplicados componentes metalizados, que
precisavam harmonizar-se, da mesma forma
que as linhas retas externas de um c de outra. A
metalizaçào e a galvanização das partes ficaram
a cargo da Solev e da Niquelação Rodriguez.

O pcscantc c a válvula foram fornecidos pela
MeadWestvaco Calmar, outra empresa que vem
se destacando pela qualidade no fornecimento
de acessórios para embalagens de cosméticos,
perfumaria e outros produtos (ver quadro).

Para o desenvolvimento do cartucho, a
orientação dada pela empresa à agencia de
design OpusMúltipla, de Curitiba, foi no sen-
tido de que o visual fosse "sofisticado e mini-
malista". O projeto foi executado pela Kingraf,
também da capital paranaense. "Tivemos de
tornar viável a solução da abertura frontal, o
que não foi fácil", observa Carmen Markowicz,
do atendimento da gráfica. Ela se refere à forma
de encaixe das duas partes que conformam o
estojo, abrindo telescopicameníe, na horizontal.
A peça, confeccionada com papel cartão TP
Hi-Bulky 350g/m2, da Suzano Papel e Celulose,
é impressa em offset em cor especial azul
desenvolvida pela Kingraf, corn aplicação de
hot stamping prata, verniz especial c pigmento
irídescente na luva. Bfl

38 EmbalagemMarca março 2003

Text Box
Fonte: Embalagemmarca, a. 9, n. 103, p. 34-38, mar. 2008.




