
ficou nova
Marca líder do mercado
de hidraíaníes corporais
aposta em embalagens
sinuosas e modernas
Por Andréa Espírito Santo

epois de pouco mais de
quatro anos utilizando um
frasco com formato que
remetia a modelos stan-
dard, a Beiesdorf (BDF)

decidiu reformular as embalagens da
sua linha Nivea de hidratantes corporais
- líder de mercado com 24,3% de parti-
cipação, segundo a Nielsen. A iniciativa,
de caráter global, tem como objetivos
diferenciar os produtos nas prateleiras e,
principalmente, mostrar que a empresa
quer deixar de lado a imagem de conser-
vadora. "Acreditamos que a nova linha,
mais atraente no ponto-de-venda, reflete

Novos frascos, produzidos com moldes alemães, têm acabamento superficial perolado

modernidade e inovação", diz Fernanda
Calvet, coordenadora do time de geren-
tes da área de Skin Care da Beiersdorf.
"Essas características chamam a atenção
das consumidoras, sobretudo as mais
jovens, que valorizam sua presença em
um produto cosmético."

Os moldes dos novos frascos foram
desenvolvidos na Alemanha, país-sede
da Beiesdorf, em parceria com a multi-
nacional de embalagens Alpla. Réplicas
desses moldes seguiram para diversos
países. No Brasil, a subsidiária local da
Alpla, também conhecida como Bra-
salpla, fabrica os frascos por extrusão-

sopro em polietileno de alta densidade
(PEAD), Para dar efeito reluzente no
acabamento superficial, foram utiliza-
dos masterbatches perolizados da Cla-
riant. O formato curvilíneo do novo
frasco, inspirado na silhueta femini-
na, facilita a aplicação das loções no
momento do uso, e é considerado uma
grande evolução da marca, avessa a
mudanças drásticas das suas embala-
gens - vale lembrar que muitos con-
sumidores ainda relacionam a imagem
de Nivea às famosas latinhas azuis que
há quase noventa anos acondicionam a
mais tradicional fórmula de hidratante
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corporal da marca.
A alta tecnologia fez parte da con-

cepção da tampa ideal para a nova
embalagem. Injetadas em polipropileno
(PP) pela Mondicap, as novas tampas
flip-top incorporam menor quantidade
de masterbatch perolizado, para haver
uma ligeira diferenciação de cores em
relação aos frascos em que são aplica-
das (na embalagem antiga, as tampas
se apresentavam apenas em duas cores,
branca ou azul marinho, sem tratamen-
tos especiais).

Criadas a partir de um projeto deno-
minado Jump ("salto", na tradução do
inglês), ocorrido na Alemanha há dois
anos e lançado simultaneamente na
Espanha, no México e na Tailândia pela
Weener Plastik e, no Brasil, pela Mon-
dicap, com a qual a convertedora alemã,
responsável pelos moldes, fez acor-
do operacional. As tampas têm ângu-
los diferenciados, que acompanham o
design do frasco. "A Weener Plastik fez
simulações sofisticadas do molde das
tampas em um software 3D, possibili-
tando análises mais precisas do projeto,
redução de custos e resultados sofisti-
cados de design", conta Philipp Bohm,
diretor-geral da Mondicap.

Rótulos com novo
Além dos frascos e das tampas, as
novidades atingiram também os rótulos
auto-adesivos, mantidos para a decora-
ção dos frascos. Fornecidos pela Baum-
garten, eles ganharam novo layout, que
acompanha o desenho da embalagem,
além de um acabamento acetinado. Os
rótulos são impressos numa combinação
dos sistemas de serigrafia, off set e fle-
xografia, que lhes dá opacidade e realça
as imagens das artes personalizadas de
cada produto. Foi mantido o adesivo
especial, que impede o descolamento
dos rótulos por suportar a oleosidade
do produto no contato das mãos com o
frasco.

Por política interna, a Beiersdorf não
informa o valor do investimento na ação

mundial, nem o grau do impacto da refor-
mulação nos seus métodos produtivos.
"Não pensamos no projeto para reduzir
custos na fabricação ou para mudar
processos", explica Fernanda Calvet.
"É apenas uma questão de atualização e
valorização da marca." Os preços finais
dos produtos já na nova embalagem
ratificam o comentário da executiva: são
os mesmos que eram praticados com as
embalagens aposentadas.

Alpla
(19)3878-7000
www.alpla.com

Baumgarten
(47)3321-6666
www.baumgarten.com.br

Clariant
(11)5683-7233
www.clariant.com.br

Mondicap
(15)3225-1650
www.mondicap.com.br
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