


hábitos de higiene de maneira divertida
e descontraída'1, completa Tatiana.
Uma boa notícia para as mamães dos
pequenos consumidores é que a Natura
Natuté vai custar 10% menos do que a
sua antecessora, como fruto da decisão
da empresa de baixar seus preços e
diminuir suas margens de lucro.

Para essa reformulação total, a Natura
realizou pesquisas e estudos durante
quatro anos, com o apoio de médicos,
pediatras, pedagogos, enfermeiros e
assistentes sociais. "Desenvolvemos
uma linha que traduz a fase de
desenvolvimento das crianças na faixa
etária de 3 a 7 anos. A inspiração
veio das nossas crenças e valores.
Queríamos ampliar para o público
infantil o nosso compromisso com o
desenvolvimento sustentável, com a
construção de um mundo melhor",
explica a Tatiana.

Com idéia de estimular a
consciência ambiental, a companhia se
preocupou com todos os detalhes, do
nome até o formato das embalagens.
O nome da linha, que em tupi-
guarani significa "amigo da natureza",
já é prova incontestável disso.

Complementarmente, as designações
dos produtos também são inspiradas
nas palavras que nasceram dos sons das
coisas, das pessoas e dos animais — são
onomatopéias que falam a língua do
universo infantil. Exemplos disso são a
loção hidratante Lero-lero; o shampoo
2 em l Vapt-vupt e o sabonete em
barra Bololò.

Desenhadas pela agência paulista
Design com Z, as embalagens da
linha contam com design ergonômico,
adequado para as crianças, e tampa
emulando uma torneira, que facilita
o uso. Além disso, têm refil e vem
com tabela ambiental - um conjunto
de informações sobre a origem e o
impacto ambiental dos componentes
da fórmula e das embalagens de cada
produto —, que também é uma forma
de ilustrar aos pequenos sobre a
importância do consumo consciente.

Todos os itens apresentam formas
arredondadas e são confeccionados em
materiais que os tornam inquebráveis
e de fácíl manuseio, o que incentiva a
independência da criança no banho.
Trazem, ainda, elementos lúdicos como
as tampas em formato de torneira — para
lembrar do cuidado com a preservação

dos recursos hídricos — e, ainda, uma
carteia de adesivos com personagens,
o que permite que a criança personalize
seus produtos e amplie as brincadeiras
para fora do banho.

Os cartuchos viram brincadeiras,
como jogos da memória, colagens,
bonecos, dedoches (fantoches de
dedo) e teatrinhos tridimensionais
para montar. Ao dar esse novo uso às
embalagens, que seriam descartadas,
Natura Naturé também fala do
cuidado com a natureza.

Os frascos dos cosméticos para
cabelos são fabricados pela Engratech
em PET (shampoos) e polipropileno
(shampoo 2 em l, condicionador e
creme para pentear). As tampas são
confeccionadas em polipropileno pela
Seaquist. A Igaratiba é responsável
pelos frascos das colônias e sabonetes
líquidos, construídos em PET. As
válvulas, da Aptar, são produzidas
com diferentes materiais, sendo o
polipropileno o mais utilizado. A
Baumgarten é responsável pelos
adesivos, em polietileno, e pelos
cartuchos, que são da Ecopack.

Entre as ações da nova linha, está a
distribuição de 15 mil livros "Tchibum
no Mundo! A Grande História da Água"
para escolas públicas de todo o Brasil.
Essa doação ajudará o projeto Encontros
de Leitura, que visa estimular o interesse
dos alunos da pré-escola pela leitura.
O trabalho é parte do programa "Crer
para Ver", da Natura, que desenvolve
atividades de educação por meio da
verba arrecadada com a venda voluntária
de produtos. A publicação, escrita
exclusivamente para a empresa por
Simone Fonseca, vem como brinde na
compra de qualquer colônia da linha.

Criada pela agência PeraltaStraw-
berryFrog, a campanha da nova
Natura Naturé propõe o despertar da
consciência ecológica entre crianças.
A primeira parte, que começou com
a apresentação do comercial da linha
nas salas de cinema da rede Gnemark
do filme "A Grande História da Água",
já chegou, também, à TV aberta e às
revistas. Um grande diferencial da
ação é a linguagem descritiva para
cegos no filme veiculado na televisão:
basta acionar a tecla SAP para que a
dinâmica da peça e seu conteúdo sejam
explicados pelo locutor.
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