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Embalagens inovadoras,
valores acessíveis e distribuição
pulverizada favorecem a
venda de produtos sofisticados
a consumidores com poder
aquisitivo menor, mas
ansiosos por qualidade
Por Andréa Espírito Santo

ecentemente, a francesa Christian
Dior, pertencente ao grupo LVMH,
que reúne cinqüenta marcas de
alto luxo, surpreendeu ao colocar
à venda nas redes de lojas Ren-

ner e Drogaria Onofre as fragrâncias femininas
Givenchy, Kenzo e J'Adore - esta última, uma
das mais vendidas no País, ocupando desde 2007
o primeiro lugar no ranking de perfumes importa-
dos. A decisão da Dior de ir além do tradicional
espaço de free shops e perfumarias para ingressar
em um universo menos seleto, porém ansioso
por adquirir produtos sofisticados, indica que o
mundo dos negócios relacionados ao luxo está
sendo pressionado pelo crescimento de novas fai-
xas de consumidores a aumentar a acessibilidade
a seus produtos. Um aspecto importante nesse
movimento é que ele ocorre sem prejuízo da aura
de glamour que envolve esses produtos.

O fato é que o segmento do luxo, no passa-
do altamente exclusivo e elitista, ganha os ares
contemporâneos da globalização, no âmbito do
que muitos especialistas definem como neo luxo,
numa tradução livre do inglês para o termo new
luxury. A chamada democratização do luxo não é
recente, mas vem se acentuando nos últimos anos,
e há estimativas de que o consumo de produtos



iniciativas para o lançamento
de produtos mais sofisticados
pipocam nas poderosas e organi-
zadas empresas de produtos de
consumo de massa. Aliás, pelas
características de seu negócio,
estas sempre fizeram o caminho
inverso ao das marcas de luxo,
ou seja, buscaram redução de
custos e ganhos em volume de
vendas. Mas esse tempo acabou:
o mercado premium no Brasil
está latente para quem for capaz
de conquistá-lo.

Pop refinado
Mundialmente conhecida por
seus cosméticos e itens de higie-
ne pessoal destinados a um
público popular, a Avon viveu
anos sob o slogan "democrati-
zação da beleza", direcionando
seus recursos para tecnologia
como apoio ao desenvolvimen-
to e à melhoria da qualidade
de produtos. Em 2007, deci-
diu enveredar por um caminho
diferente. "Identificamos uma
oportunidade para incrementar
nosso market share a partir da
sofisticação da linha de fragrân-
cias, e firmamos parcerias com
ícones do mundo da moda para
ratificar essa estratégia, sempre com o objetivo
de tornar os produtos viáveis economicamente a
várias classes sociais", explica Ricardo Patrocí-
nio, diretor de marketing de cosméticos da Avon
Brasil. "O caminho foi facilitado por termos pre-
sença em mais de 100 países, o que proporcionou
a escala necessária à distribuição, e também pela
aceitação do produto como item de valor agregado
elevado."

Em seu terceiro ano atuando em perfumaria
e cosmética de luxo - ou, mais apropriadamente,
de neo luxo - a Avon acaba de lançar, juntamente
com batons fabricados com pó de ouro 24 quilates
em sua composição, a fragrância Absynthe, assi-
nada pelo renomado estilista Christian Lacroix,
que já colaborou anteriormente com a empresa na

que se enquadram no segmento deverá crescer
30% até 2010 em todo o mundo, atingindo um
volume em torno de 100 bilhões de euros.

Segundo Carlos Ferreirinha, ex-CEO da Louis
Vuitton no Brasil e sócio da MCF Consultoria, o
segmento do luxo passou por três fases que expli-
cam sua inserção em um contexto de consumo
diverso. A primeira foi a profissionalização da
gestão, processo em que grandes conglomerados
corporativos encamparam os negócios de marcas
famosas, adquirindo inclusive empresas familia-
res. A segunda foi a "sentimentalização" do luxo,
na qual o marketing confere atributos emocionais
aos produtos, incrementando seu apelo junto aos
consumidores. A terceira fase foi a democratiza-
ção do luxo, com o aumento no número de pes-
soas que podem adquirir produtos de grife. "Luxo
se vende para um mosaico de microclientes que
passaram a avaliar as marcas com base em méritos



criação de perfumes. Fornecidos pela Wheaton, os
frascos de vidro de Absynthe, de coloração verde
escuro ou dourado, com decoração em silk screen,
têm o design inspirado em uma capa de toureiro
transformada em vestido de noite.

Transparece claramente nessas iniciativas o
esforço de obter atratividade com acabamentos
antes restritos a embalagens de produtos de maior
valor agregado, porém sem elevar na mesma
proporção os custos de produção. E, ao mesmo
tempo em que se busca conquistar as gôndolas
com produtos de "luxo popular", não se abre
mão de manter os artigos mais requintados em
seus espaços apropriados.Trata-se, em síntese, de
conseguir mais com menos, ou, mais exatamente,
com pouco mais.

Embora seja mais notável na indústria de
produtos de higiene pessoal e beleza, a chamada
democratização do luxo parece ter-se instalado
como tendência também em outras áreas, como
a de bebidas alcoólicas. Conhaques, destilados
em geral e algumas marcas de vinhos de maior
giro adotam em número crescente embalagens
com recursos que transmitem a idéia de adição de
valor e, em tese, atraem a atenção do consumidor
no ponto-de-venda graças, sobretudo, ao brilho.
Dentre os mais utilizados destaca-se a aplicação
de vernizes e de hot stamping

A vinícola Salton, de Bento Gonçalves (RS),
por exemplo, agarrou-se à idéia de ampliar o
consumo de vinhos a partir do lançamento de pro-
dutos com valores diversos, alguns por menos de
RS 10,00, há dez anos. Desde aquela época, conta
Wagner Ribeiro, diretor comercial da vinícola, a
empresa investe na força da comunicação visual
dos rótulos. Nessa estratégia, foi levado em conta,
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de um lado, o desconhecimento do consumidor
sobre vinhos, já que um rótulo com visual de alto
impacto, ao chamar sua atenção, abre a possibi-
lidade de leitura de informações sobre o produto
(veja considerações a respeito na pág. 20). De
outro lado, pesou na decisão a crescente concor-
rência de vinhos acondicionados em embalagens
tipo bag-in-box e em latas de alumínio "Um rótulo
de material e acabamento requintado, como os de
papel metalizado, sem dúvida diferencia a garrafa
frente àquelas embalagens e a destacam no ponto-
de-venda", considera Ribeiro.

Dois exemplos do êxito da Salton em sua
estratégia de enobrecimento do visual das emba-
lagens são os rótulos dos vinhos Chalise, impres-

so pela Igel em papel metalizado da Brasilcote,
e o frisante (rosé e branco) Salton Lunae. Neste
último, a empresa tratou de adicionar diferenciais
também na garrafa, uma bordalesa alta incolor.
Ao desenvolver a embalagem, a Lab Mattar
Design, de Curitiba, adotou um fechamento de
"nova geração", com tampa metálica de rosca,
predominante em regiões vinícolas emergentes
(ver EMBALAGEMMARCA n° 100, dezembro de
2007): O upgrade do Salton Lunae é arrematado
com a decoração da garrafa, feita diretamente no
vidro, por um processo no qual pó pigmentado
do material adere à superfície, proporcionando
efeito visual que reforça o caráter de exclusivi-
dade da bebida.

Arrojo democrático
Ao analisar o uso do design de embalagens como
instrumento tanto para democratização do acesso
a produtos de luxo quanto para o refinamento
daqueles classificados na categoria de commodi-
ties, o designer anglo-egípcio Karim Rashid, hoje
uma das personalidades que ditam tendências no
setor em nível mundial (ver entrevista em EMBA-
LAGEMMARCA n° 104, abril de 2008), sintetiza: "A
informação digital tornou os consumidores mais
espertos e o design muito mais democrático. Por
estes dois fatores, os produtos se tornaram mais
baratos e as marcas têm de inovar e provar que
seus produtos são necessários". Com essa visão,
o designer idealizou um conceito que batizou de
"designocracia", um mundo no qual belos objetos
devem estar ao alcance de todos.

A idéia da relativa democratização do luxo,
na verdade, parece já ser bem abrangente. Jean-
Paul Agon, presidente mundial da fabricante de
cosméticos L'Oreal, anunciou recentemente que
para levar seus produtos a um número maior de



consumidores vai dar início à produção de itens
mais baratos, em embalagens menores, e ampliar
os negócios em novas categorias. Contudo, não
abre mão de manter a marca no segmento de luxo
no qual está inserida. Por isso, manterá a equipe
que monitora os pontos-de-venda para assegurar
que os produtos estejam alinhados ao conceito,
estejam elas em perfumarias ou em lojas de
departamento, sendo vendidas a prazo.

Em tempos bicudos, como os da atual crise
financeira e econômica, que de alguma forma
afeta o consumo também no Brasil, colocar
objetos de desejo ao alcance do maior número
de potenciais consumidores, com preços que
caibam em seus bolsos, pode sem dúvida ser uma
saída criativa. Mas, como advertem inúmeros
profissionais de indústrias e consultorias da área
de consumo, é necessário ter muito critério. Do
contrário, corre-se o risco da banalização.
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