
unca os brasileiros viajaram tanto,
seja a lazer, aproveitando o bom
momento econômico, ou a negó-
cios. De acordo com um recente
estudo bancado por entidades de

classe atreladas à indústria do turismo, os presta-
dores nacionais de hospedagem, transporte aéreo
e locação de veículos faturaram 27,52 bilhões de
reais em 2007, número que, em projeção, deve
fechar este ano cerca de 6% maior. As viagens
pulsam forte, mas, enquanto a oferta de alimentos
e de bebidas para o consumo em movimento já é
generosa, o mesmo não acontece com os produtos
para cuidados pessoais. O brasileiro ainda sua
para encontrar itens de toucador e cosméticos sob
medida para o nécessaire.

Xampus, dentifrícios, cremes e desodorantes
"para viagem" possuem até prateleiras próprias em
supermercados e farmácias na Europa, na América
do Norte e no Japão. Como as porções menores
desses produtos ainda rareiam por aqui, muitas
vezes o público acaba recorrendo às versões para
consumo doméstico, exageradas para as viagens

curtas. As apostas iniciais de certas marcas de per-
sonal care mostram que o filão "on-the-go", apesar
de engatinhar no Brasil, pode ser proveitoso.

Em 2000, a Johnson &
Johnson lançou uma cam-
panha para os cosméticos
Clean & Clear chamada "l,
2, 3 e pronto", baseada em
kits de produtos para o rosto
apresentados em pequenas
bisnagas plásticas de 60
mililitros, produzidas pela
C-Pack. Mesclando produ-
tos como sabonete líquido,
hidratante, adstringente e
gel secativo para acne, a
idéia, concebida no Brasil, se
espraiou para toda a América
Latina. "O sucesso foi tão
grande que hoje a linha repre-
senta 15% do volume total de vendas da Clean &
Clear", conta Carolina Lyra, gerente da marca na
J&J. Segundo a executiva, a portabilidade foi a



chave para o êxito comercial dos kits.
Também na forma de um kit, chamado

Terapeutics e composto por xampu, condiciona-
dor, hidratante e sabonete líquido acondicionados
em bisnagas plásticas de 50 mililitros da Impacta
e da C-Pack, a tradicionalíssima Casa Granado
decidiu atender o consumo fora do lar. Assim
como os kits da Johnson & Johnson, os produtos
são agrupados numa bolsa plástica que pode fazer
as vezes de nécessaire. A Granado evita detalhar o
desempenho do produto no mercado, mas informa
que os produtos tiveram ótima aceitação.

A empresa já trabalhava embalagens com
as mesmas dimensões numa outra linha, feita
exclusivamente para distribuição na rede hotelei-
ra, canal já bem-municiado com pequenas apre-
sentações de itens de toucador. Fábio Yassuda,
diretor comercial da C-Pack, entende que a oferta
de embalagens miniaturizadas no varejo é uma
oportunidade fértil a ser ainda assimilada tanto
pelos fabricantes de cosméticos quanto pelos de
embalagens. "Além de facilitar a vida daqueles

que precisam se locomover constantemente, as
apresentações menores de produto ajudam na
fidelização às marcas, ocupam menos espaços e
representam uma opção a mais nas prateleiras",
resume o profissional.

Yassuda lembra que as novas normas inter-
nacionais de vôo limitam o transporte, na baga-
gem de mão, de produtos líquidos ou géis em
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cerca de 100 mililitros, quantidade que varia
dependendo do produto e do país para o qual se
viaja. "Recentemente estava embarcando para a
Argentina e tive que me livrar do meu gel para
cabelo", conta o diretor da C-Pack. "Cabe a nós,
da indústria, criarmos modelos diferentes, que
atendam às novas necessidades de consumo."
Contribuindo nessa direção, a C-Pack está lançan-
do duas tampas com diâmetro de 19 milímetros,
adequadas a bisnagas menores. Uma é de rosca, e
a outra, flip top.

A escassez de apresentações menores salta aos
olhos principalmente na seção de xampus e con-
dicionadores, produtos de uso freqüente, mas
muitas vezes não oferecidos por hotéis. Remando
contra a maré, um exemplar de preocupação com
o consumidor viajante abocanhou um dos troféus
do PRÊMIO EMBALAGEM MARCA 2007 - GRANDES
CASES DE EMBALAGEM: o dois em um miniatura,
conjugando xampu e condicionador num único
frasco compartimentado, da linha Energia Vital,
da Swiss Vital.

O produto, composto por 35 mililitros de
xampu e 25 mililitros de condicionador, surgiu
como opção à variante para consumo doméstico,
com 200 mililitros de xampu e 150 mililitros de
condicionador. Além de facilitar o transporte,

o frasco único para os dois itens, moldado pela
Igaratiba, garantiu apelo econômico. "O produto
foi muito bem-recebido pelo público", diz Sérgio
Driuzzo, fundador da Swiss Vital. De modo a
ampliar o apelo de recompra do produto, a fabri-
cante, em parceria com a Igaratiba, adotou recen-
temente uma nova blenda de polietilenos de baixa
e alta densidade para o corpo do frasco, a fim de
facilitar sua compressão e, conseqüentemente, a
saída do xampu e do condicionador.

Embora os fornecedores demonstrem que têm
expertise para atender projetos de embalagens
portáteis, o interesse do mercado é pequeno.
Procuradas por EMBALAGEM MARCA para comentar
os motivos da inexistência de versões para viagem
de produtos capilares, grandes fabricantes como
Unilever e Colgate-Palmolive preferiram não se
manifestar. Por meio de seu departamento de
comunicação, a Procter & Gamble informou que
suas embalagens de 200 mililitros dos xampus
Pert Plus, Pantene e Head & Shoulders "atendem
às necessidades dos consumidores que viajam
muito".

Para cuidado extra com os cabelos durante via-
gens, a P&G aponta soluções em sua linha Wella
Professionals. Ela consiste no Gloss Serum de 75
mililitros e os reparadores Lifetex Extra Rich Hair
Oil, de 50 mililitros, e o Ends Express, de 25 mili-
litros. A linha é internacional e as embalagens não
são produzidas no Brasil. "Tais produtos são bons
para viagens, pois, além de pequenos, servem para
tratar o cabelo rapidamente, sem precisar ir ao
salão", diz Gabriela Athayde, relações-públicas da
Wella Professionals.



Fora do varejo, nas vendas diretas, a Natura
acondiciona cosméticos em embalagens peque-
nas, embora em lançamentos especiais e sazonais
não alardeados propriamente como especiais para
viajantes. O forte, nessa área, é a linha de produtos
para o rosto - casos dos hidratantes, sabonetes e
removedores de oleosidade da
linha Faces. Há também pro-
dutos para as mãos (em bisna-
gas de 50 gramas) e óleos de
banho.

Nos casos dos protetores
solares e dos repelentes de inse-
tos, produtos bastante requisi-
tados nas viagens, o cenário
é um pouco mais alentador.
No último verão, o protetor
Coppertone, da Mantecorp, foi
comercializado num kit com
três bisnagas de 60 mililitros
cada, da C-Pack (loção, gel e
protetor para atividades espor-
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tivas). Para a proteção do rosto, a
Mantecorp lançou uma versão do
Coppertone Noskote FPS 15 em bis-
naga com 12,4 gramas, e a J&J, um
Sundown em bisnaga de 45 gramas,
ambas da C-Pack. ANatura lançou um
protetor da linha Fotoequilíbrio Ultra
num frasco com 50 mililitros (cujo for-
necedor não foi informado).

Já o repelente para crianças Repelex
Kids, da Reckitt Benckiser, foi lança-
do no ano passado em bisnaga plástica

da C-Pack com 30 mililitros, e tampa dosadora da
Seaquist Closures com a membrana de silicone
SimpliSqueeze, especialmente desenvolvida para
evitar vazamentos. O produto, que também é ven-
dido em versão de 150 mililitros, foi outro a figurar
entre os vencedores do PRÊMIO EMBALAGEMMARCA
2007 - GRANDES CASES DE EMBALAGEM.

Sorriso contido
A área de higiene bucal é outra que tem grande
espaço para crescer em termos de produtos prá-
ticos para o transporte. "Fabricamos tubos para
creme dental com 35 ou 45 gramas normalmente,
mas sem dúvida os tubos de 90 gramas dominam
o mercado", conta Ângelo Brero, gerente de negó-
cios da Dixie Toga, grande fabricante de bisnagas
laminadas. Em diversos supermercados é difícil
encontrar os tubos menores, e Brero acredita que
dificilmente a oferta desses produtos possa cres-
cer, ou melhor, diminuir, "até pelo fato de uma
embalagem de 90 gramas poder ser facilmente
carregada".

Segundo o executivo da Dixie Toga, os tubos,

Adequados para o acondicionamento de

pequenas doses, os sachês laminados

podem ser uma solução proveitosa para

as indústrias que quiserem lançar produ-

tos portáteis de higiene pessoal e beleza,

ideais para viagens. De acordo com a

Mappel, referência na fabricação dessas

embalagens e também envasadora de

cosméticos, a procura maior por sachês

ainda é para o mercado de amostras

grátis. "O mercado para venda direta

está aumentando, mas ainda tem muito

para crescer, principalmente quando

comparado com o da Argentina ou o da

Europa", relata Maurici Marques, gerente

comercial e técnico da empresa.

De tamanhos variados, os sachês são

feitos em laminados de três camadas

(poliéster, alumínio e polietileno). A

Mappel faz sachês individuais para

dose única ou conjuntos de dois, três

ou quatro unidades, destacáveis por um

serrilhado. Antes da comercialização, o

produto passa por um teste de estabi-

lidade para comprovar a adequação do

cosmético ao laminado.

Um produto lançado em janeiro em

sachê da Mappel e ideal para viagens é

uma versão portátil do lubrificante íntimo :

KY, da Johnson & Johnson, com cinco

gramas. "Ainda é cedo para avaliar, mas

acreditamos que o retorno será ótimo,

pois esse é um produto de baixo desem-

bolso e prático, tanto pelo tamanho

quanto pela quantidade", diz Ricardo

Wolff, gerente da divisão Women's Health

e Intimacy Care da J&J.

Carlos Signei de Souza, diretor de outra

grande fabricante de sachês, a Artpack,

diz que o consumo dessa embalagem

aumentou bastante de um ano para cá.

Motivo: a segmentação do mercado de

cosméticos, nela incluídos alguns pro-

dutos "para viagem". "O sachê facilita o

transporte do produto em viagens, tanto

devido às regras de aviação, que limitam

volumes, quanto ao risco de um produto

abrir na mala, coisa que todo mundo já

experimentou alguma vez na vida", diz o

executivo.

Segundo Souza, um "destravamento"

industrial também concorre à populari-

zação dos sachês em produtos de vare-

jo. Antigamente, só era possível pro-

duzir uma tonelada de filme para cada

item, o que causava um custo inicial

muito alto. "Hoje", ele conta, "é possível

fazer 10 000 embalagens, cerca de 35

quilos de filme, graças aos avanços

da flexografia e de outros métodos de

impressão". Como potenciais produ-

tos usuários de sachês, o diretor da

Artpack vê, além dos lubrificantes ínti-

mos, cremes para massagem, vitaminas

para cabelo e repelentes de insetos.



com estrutura e impressão flexíveis sob
o ponto de vista industrial, têm grande
potencial como embalagens com quan-
tidades menores que os frascos tradicio-
nais. Para mostrar que tais embalagens
podem contar com um repertório de apli-
cações que vai além dos cremes dentais,
a Dixie Toga desenvolveu, nos últimos
meses, laminados especiais para merca-
dos como o alimentício, o farmacêutico, o
de hair care, o de body care e o industrial.
"Nos Estados Unidos, os tubos aboca-
nham 11% do mercado de hair care", diz
Brero.

No segmento de enxaguatórios bucais,
a Colgate-Palmolive foi pioneira em lan-
çar, há cerca de três anos, versões de Plax em
frascos de 60 mililitros, projetados para caber na
bolsa ou no nécessaire (os fornecedores não são
revelados pela empresa). A área de fios dentais
também começa a se mexer. A Bitufo, de Jundiaí
(SP), lançou uma embalagem compacta para
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20 metros de fio dental, fabricada pela própria
empresa, decorada com rótulo auto-adesivo da
Vilac e propagandeada como ideal para viagens.

Indo além, a Sanifill lançou recentemente o
Sanifill One Way. Consiste num pedaço único de
fio dental, de 40 centímetros, acondicionado em
sachê de polipropileno biorientado da Majpel. O
produto é apresentado em caixas de papel cartão
com l 000 unidades, da Embalplan - destinadas
à distribuição em congressos de dentistas, far-
mácias, supermercados e para amostragem em
pontos-de-venda - e com 50 unidades, da Gráfica
Estrela. Esta última possui furacão para gancheira,



o que abre perspectivas para exploração de canais
de varejo, segundo Salomão Stemberg, diretor
comercial e sócio da Sanifill.

Contrastando com o que acontece com outros
produtos de personal care, os desodorantes já ofe-
recem muitas extensões de linha adequadas para
figurar no nécessaire. Em spray ou roll-on, são
muitas as marcas que optaram por embalagens
reduzidas, de 60 gramas ou 50 mililitros, respec-
tivamente.

A versão Mini do desodorante masculino Axe
é um exemplo. Contudo, a Unilever Brasil informa
que a intenção inicial desse produto, bem como de
outros desodorantes menores, não era propria-
mente funcionar como produto de viagem, mas
sim uma opção atraente para o mercado popular.
Parece que, em muitos casos, o consumidor ainda
terá que torcer para que os atendimentos à baixa
renda e ao público que mora só (single), aos quais
o mercado de higiene pessoal e beleza está mais
antenado, acabem, por linhas tortas, contribuindo
para tornar suas viagens mais confortáveis.
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