
ema largamente utilizada na con-
fecção de jóias, a pedra-da-lua -
ou moonstone, como é conheci-
da internacionalmente - serviu de
fonte de inspiração para a criação

da mais nova fragrância feminina da fabricante
mineira de cosméticos Uacqua di Fiori, a Vòl-
gere Moonstone. Formulado pela perfumista
franco-portuguesa Carmita Magalhães, da Mane
do Brasil, o produto chega ao mercado numa
apresentação "lapidada" pelo francês Jerôme
Dinand, prestigiado designer de embalagens para
perfumaria de luxo.

Seguindo o conceito criado por Dinand em
2000, ano da estréia do primeiro perfume da
linha Vòlgere (que seria ampliada em 2004, com
o lançamento do Volgère Black), a embalagem do
Moonstone consiste num frasco com perfil arre-
dondado encaixado num pedestal de plástico.

Com capacidade para 75 mililitros, o frasco
de vidro é produzido na França pela Pochet e
acopla um ombro translúcido, moldado pela tam-
bém francesa Sern com Surlyn, resina da DuPont
com aspecto mineral. O mesmo material é utili-
zado pela Sern na fabricação do pedestal, que,
como um balanço, possibilita ao frasco, preso
pelas laterais, mover-se para a frente ou para trás,
girando em torno de seu eixo horizontal.

Dado o mecanismo giratório, o frasco pode
repousar de cabeça para baixo - a decoração da
embalagem, inclusive, c invertida - e ser virado
pela consumidora, ficando com a válvula spray
para cima, no momento do uso do perfume. A
válvula, de metal anodizado, é fornecida pela
MeadWestvaco Calmar.

Pintura local
"O frasco chega ao Brasil sem aplicação de
cores1', descreve Carlos Francisco Mesquita,
relações-públicas da L'acqua di Fiori. "Depois,
ele recebe pintura formando duas partes: uma
em degrade no tom azul cobalto, coloração mais
rara e valorizada da gema que batiza o produto,
e outra parte incolor, conferindo uniformidade
à arte da embalagem." A pintura do frasco é
feita pela Decorldea. Já a rotulagem é feita por
impressão direta em silk screen, processo reali-
zado pela própria L'acqua di Fiori.

Para ir às lojas, o frasco é acondicionado num
cartucho de papel cartão produzido pela Lavezzo
com um reforço interno de papelão microondu-
lado, fornecido pela Nilpel. O cartucho possui
acabamento fosco, com aplicação de verniz
ultravioleta (UV) nas cores azul e branca, e um
detalhe em hot stamping prata para destacar a
inscrição "Volgère". (AES)

Belgomat (Pochet)
(11)4432-1350
belgomat@Liol.com.br

Decorldea
(11)5562-0000
www.decoridea.com.br

DuPont
0800171715
www.duponi.com.br

Jerôme Dinand
www.pierre-tliriarid.com

Lavezzo
(11)3392-2555
www.lavezzo.coin.br

Meadwestvaco Calmar
(11] 3638-4850
wtaYcalmar.com

Nilpel
(11)2191-2300
www.nilpel.com.br

Sern
+33(1)6921-7438
www.sern.fr

12 www.embalagemmarca.com.br

Text Box
Volta Lunar, Embalagemmarca, São Paulo, a. 10, n. 117, p. 12, maio. 2009.




