
Marketing-guiado 

O designer de embalagem é um importante componente do time de fragrâncias. Sua missão: 
criar a realidade e, ao mesmo tempo, a fantasia visual do conceito de marketing.  

Um bom design vende produtos”. Esse é o lema principal da Marc Rosen Associates, agência 
nova-iorquina de design comandada por Marc Rosen, reconhecido como uma verdadeira 
sumidade em termos de design de embalagens no mundo. Sua empresa se auto-intitula a 
única no mundo especializada em embalagens e design de produtos a contar com um suporte 
inovador em marketing e em habilidades especiais de comunicação. A ideia principal é que a 
embalagem, o logo e a identidade de um produto “transportem” consigo uma mensagem 
relevante da marca para o consumidor, fazendo com que ela se diferencie da concorrência. 

Nesta entrevista concedida à revista Packing Cosmética (publicada pela Cusman que também 
edita o CosméticaNews), Marc fala exatamente como um bom design de embalagem consegue 
criar esse estágio supremo, implica em qualidade, constroi a confiança do consumidor e 
aumenta a rentabilidade das companhias. Com mais de 25 anos de experiência na indústria de 
cosméticos, sua empresa criou as formas de alguns dos ícones e sucessos comerciais da 
perfumaria das últimas décadas em todos os canais de distribuição, muitos deles agraciados 
com a distinção máxima do Fifi Awards, entre eles o 360º, de Perry Ellis, o Red Door, de 
Elizabeth Arden, o KL e o Lagerfeld For Men, de Karl Lagerfeld, e o Celebrate, de Coty, só para 
citar alguns exemplos.  

Packing Cosmética: Como um profissional de design pode se transformar num bom designer 
de embalagem para a perfumaria? 

Marc Rosen: Se você é um bom designer, entende de marketing, psicologia e fabricação, você 
provavelmente se dará bem nesse campo. Ou, ainda, poderá fazer o curso de graduação e a 
workshop sobre essa especialidade que ministro e coordeno no New York’s Pratt Institute 
Comunications. Sou professor desse curso há muitos anos, e ele é o único no mundo que fala 
sobre como criar um lançamento de  fragrância de maneira holística, integrando aspectos 
como frascos, cartuchos, displays, testadores, amostras e outros materiais para introdução do 
produto no mercado. 

Packing: Qual é o papel dele na concepção do perfume? 

Marc: O designer de embalagem é o componente do time de fragrâncias que cria a realidade 
visual do conceito de marketing. Vemos tudo sob o ponto de vista tridimensional. Entendemos 
que a dinâmica da criação de um frasco pode seduzir o consumidor por meio de sensações 
tácteis e de mensagens subliminares. Escolher uma fragrância é algo que tem tudo a ver com 
fantasia. Então, o designer de embalagem cria a fantasia visual, enquanto o perfume cria a 
fantasia olfativa. 

Packing: Qual a diferença entre criar uma embalagem de perfume para uma empresa com 
uma imagem corporativa forte e e outra nem tanto? É possível construir essa imagem do zero? 

Marc: Ter uma imagem corporativa forte basicamente ajuda o cliente em seu relacionamento 
com as lojas, que têm que colocar dinheiro no lançamento de uma nova fragrância. Além 
disso, criar uma imagem de uma fragrância a partir de sua embalagem não é diferente de criar 
uma nova fragrância para um cliente desconhecido. Lembre-se que estamos trabalhando com 
conceitos excitantes e com ideias fortes de marketing para criar fragrâncias atitudinais. 

 



Packing: Como deve funcionar a relação de um designer de embalagem com a área de 
marketing da companhia para a qual deve desenvolver um frasco de perfume? 

Marc: Sou um profissional que se orienta muito pelo marketing. Passei 18 anos da minha vida 
trabalhando para a Revlon e Elizabeth Arden. Para mim, o designer de embalagem é um 
“braço” do time de marketing, e sinto que o briefing de marketing de uma nova fragrância – 
notadamente com os dados demográficos – deve funcionar de maneira coerente com os 
critérios do marketing e, ao mesmo tempo, crie uma imagem indelével para a fragrância. 

Packing: E como é o processo criativo de uma embalagem para o perfume de um estilista de 
moda ou uma celebridade? 

Marc: Bem, uma forte identificação com um estilista ou uma celebridade cria uma imagem 
inicial com da fragrância e ajuda o designer de embalagem a dar uma direção à sua criação. 
Depois de falar com o responsável pelo marketing ou com o próprio estilista ou celebridade, o 
profissional de embalagem consegue “encarnar” o espírito deles ou sua filosofia no design do 
frasco. Se a fragrância for lançada por uma grande corporação ou por um novo grupo 
empresarial, seu sucesso inicial dependerá da reação dos experientes profissionais do varejo e, 
posteriormente, da identificação dos consumidores com seu conceito, com sua embalagem e 
com a fragrância em si.  

Packing: As questões de natureza técnica costumam funcionar como limitadoras de seu 
processo criativo? Ou seja, nem sempre é possível dar totalmente asas à imaginação no seu 
trabalho? 

Marc: Graças à minha experiência, sinto como se minha cabeça fosse um computador no qual 
estão registradas todos os tipos de tecnologias e informações sobre embalagens. Sou bem 
objetivo: trabalho sempre de forma a associar e a criar um frasco de perfume que resolva os 
problemas do marketing, e não para criá-los. Assim, meu “computador mental” sempre 
funciona de modo a criar designs técnicos totalmente viáveis e com custo efetivo. Mas, é claro, 
atuando como designer sempre me sinto estimulado a desafiar os fabricantes de vidro, o que 
sempre faz com que os resultados sejam mais excitantes, principalmente quando eles 
conseguem fazer algo que, num primeiro momento, acreditam que vai ser muito difícil. Sou 
um otimista e acredito que nada é impossível. Não recebo um “não” de um fabricante antes de 
ter explorado todas as possibilidades. Aliás, os fabricantes que se orgulham do fato de 
conseguir resolver problemas e que gostam de trabalhar com designers de embalagens que 
gostam de desafiá-los são, naturalmente, os meus favoritos. 

Packing: É possível mensurar a importância ou a participação da embalagem no sucesso de 
uma fragrância? 

Marc: Na divulgação e no ponto-de-venda, a embalagem é a apresentação da fragrância à 
consumidora. Antes de sentir o aroma do perfume, o frasco deve provocar respostas positivas 
nela. Se isso não acontecer, ele nem será tocado por sua possível compradora. Ele tem que se 
destacar entre a “multidão” de perfumes que estão expostos na vitrine ou na prateleira. Em 
outras palavras, nessas horas, o frasco do perfume tem que ser o “vendedor silencioso”. Ele 
tem que falar para a mulher: “pegue-me, toque-me, abra-me, cheire-me”. A primeira compra 
de uma fragrância depende muito da identificação da consumidora com a embalagem. Ela 
deve ser relacionar com a imagem inerente do produto, seu status e seu estilo. Já a repetição 
da compra vai depender da fragrância em si mesma. 
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