
alvez não haja no campo do
design de embalagem um
nome que esteja mais presente
em número tão expressivo de
mudanças feitas nos últimos

trinta anos em embalagens para perfumes,
cosméticos e cuidados pessoais do que o de
Marc Rosen. Sem falar da longa permanência
desse desígner americano como vice-presi-
dente corporativo da Elizabeth Arden, seu
portfólio ostenta criações para marcas que
vão desde Avon, Coty, Bath & Body Works,
Burberry e Chloe a Ellen Tracy, Oscar de
Ia Renta, Perry Ellis, Procter & Gamble,
Revlon e VÍctoria's Secret, passando por
Estée Lauder, Fendi e Nina Ricci. Hoje no
comando da Marc Rosen Associates, em
Nova York, ele acumula nada menos do que
sete FiFi, o cobiçado "Oscar" do mundo das
fragrâncias, concedido em âmbito global pela
Fragrance Foundation,
Paralelamente à condução de sua empresa,
nos últimos vinte anos Marc Rosen tem con-
duzido um disputado curso de pós-graduação
em embalagem no conceituado Pratt Instítu-
te, de Nova York. Lá, seu trabalho tem um
diferencial único em relação aos similares
do mundo inteiro: a criação de um perfume é
feita de forma abrangente, envolvendo desde
a fragrância até o frasco, o cartucho, o dis-
play e as amostras, entre outros aspectos.
Antes de vir para o Brasil, especialmente
convidado para participar do Fórum Interna-
cional Beauty & Personal Care, a realizar-se
dia 26 de maio próximo em São Paulo no
âmbito do CICLO DE CONHECIMENTO, Marc
Rosen deu a EMBALAGEMMARCA, por telefo-
ne, de seu escritório em Nova York, a entre-
vista que se segue.





quer comprar. Que perspectivas isso abre para
o design de embalagens de cosméticos, perfu-
mes e itens de cuidados pessoais?
Acho que isso é positivo. Há vinte anos, a
atitude era: "Não diga ao consumidor quanto
ele está gastando em embalagens". A ideia
era fazê-lo pensar que o desembolso era todo
para o produto. Hoje, consumidores sabem que
compram design - e querem comprar design,
não importa seu nível económico. Eles querem
produtos inteligentes c contemporâneos em
suas casas e em seus armários. As empresas
sabem que essas transformações estão acon-
tecendo, mas nem todas estão prontas para
encará-las. Esse é o problema. As pessoas
estão numa espécie de coma.

Sua filosofia de design baseia-se na afirmação
de que o bom design vende e de que, a rigor,
o design é um item de inovação mais eficaz do
que a própria tecnologia. Os clientes enten-
dem e aceitam assim?
Acho que as indústrias de cosméticos, em
larga escala, ainda não entendem o sentido
do design. Os profissionais de marketing, em
geral, são míopes. Eles sempre estão no afã de
fazer algo, e algo sempre feito rapidamente.
Eles nos comunicam critérios, mas pedem para
que façamos coisas inovadoras em termos tec-
nológicos? Nunca! Se você lhes apresenta algo
inovador nesse sentido, eles ficam felizes? Sim.
Mas se o designer tenta fazer algo inovador em
conceito, mas que inicialmente não funciona
tecnicamente, eles ficam descontentes, não
apoiam. Como designers, temos de lidar com a
realidade e nos desdobrar. Temos de juntar tudo
em um só pacote: bom design, sofisticação,
simplicidade e inovação tecnológica.

O senhor é conhecido por defender a simplici-
dade no design de produtos de prestígio, que é
geralmente calcado em elementos rebuscados,
excessivos, grandiloquentes. Por favor, dê um
ou dois exemplos de trabalhos seus baseados
nessa preocupação.
Um exemplo é o do Shanghai. É um perfu-
me que eu mesmo fiz, alguns anos atrás, e
que acabou premiado. Foi mais ou menos na
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época em que Xangai estava se tor-
nando um importante centro de moda
e comércio global, e eu achei o
nome incrível, por causa de toda
a carga histórica e pelo fato de

à

o lugar carregar uma aura
de intriga e mistério. É í
uma cidade fascinante, que
combina velhos pagodes com
uma arquitetura supermodema.
Criei um frasco incrivelmente
simples: uma esfera de vidro,
com uma ampla base toda
em vidro maciço, o que
tecnicamente nunca havia
sido feito antes. É um exem-
plo de algo extremamente simples,
mas que harmoniza com qualidade.
A impressão é de que a fragrância,
de coloração vermelha e que ocupa a
metade superior do frasco, está flutu-
ando. A tampa, que parece uma vara,
foi inspirada nos utensílios utilizados
pelos chineses para carregar, nas cos-
tas, vasos com água. É um design
dramático e, ao mesmo tempo, sim-
ples. Outro exemplo de simplicidade
trabalhando em favor da sofisticação
é o do frasco com um quê de art déco
que desenhei para Karl Lagerfeld. A
embalagem é de vidro com base gros-
sa. O perfume tem coloração dourada,
por isso desenhei a tampa na mesma
tonalidade. Esses detalhes, muito sim-
ples, "conversam" com o consumi-
dor. É importante dizer que acredito
na comunicação técnica, díreta. Se o
consumidor percebe uma embalagem

tempo acessíveis em termos de design.
Um ponto importante que noto é que,
devido ao fato de as empresas enten-
derem que o design ganha cada vez
mais peso como fator de estímulo às
vendas, elas estão colocando mais
dinheiro na embalagem e retirando
de áreas como propaganda ou mer-
chandising no ponto de venda. Isso é

um aspecto. O outro é que o desig-
ner não pode se bitolar no
"menos é mais" se isso
não se adequar ao ethos

da marca trabalhada.

Frascos de perfume de Karl Lagerfeld: exemplo
de trabalho de Rosen calcado na simplicidade

como delicada, pesada ou suave, e
essas sensações não se concretizam
quando ele a manuseia, ele se sente
enganado - e não compra o produto.

Com a pressão das empresas pela
redução constante de custos e a busca
por preços menores pelos consumi-
dores poderá haver uma inclinação
para valorizar-se o utilitarismo em
detrimento do glamour intrínseco dos
produtos e das embalagens? Isto é,
há risco de um "empobrecimento" do
design?
Não acredito que isso possa aconte-
cer. Há um desafio no ar, o de criar-
mos produtos inovadores e ao mesmo

Isso não poderia ser interpretado de
forma oposta?
Falo por mitn. Não costumo traba-
lhar formas para serem inovadoras
por serem extravagantes. Tenho muito
mais interesse nos formatos intrínse-
cos das embalagens primárias - o fras-
co, o pote, o aplicador de batom. Não
desenho objetos apenas para recobri-
los com superfícies decorativas. Isso
acontece muito; a falta de originalida-
de de um formato tentando ser escon-
dida por acabamentos especiais. No
começo de minha carreira tive muita
sorte de trabalhar para um homem
difícil: Charles Rcvson, o fundador da
Revlon. Ele era muito interessado em
embalagens. Costumava me alertar:
"Dê sempre atenção a 3 Ps - produto,
promoção e embalagem (product, pro-
motion and packaging] - e você nunca
irá fracassar'1. Ao longo da minha
carreira vi muitos casos de projetos
em que algum desses três pontos não
estava bem definido - e eles invaria-
velmente fracassaram,

Com faturamento de 15 bilhões de
dólares por ano, o Brasil é hoje o ter-
ceiro mercado mundial de cosméticos
e cuidados pessoais, atrás apenas dos
Estados Unidos e do Japão. A tendên-
cia de consumo é oposta à retração
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registrada na maioria dos países. O setor cres-
ce a índices de dois dígitos há catorze anos
(15% em 2009), e a concorrência se acentua.
Isso poderá - ou deverá - resultar em embala-
gens cada vez com maior valor agregado?
Estive mais envolvido com o Brasil há alguns
anos, quando criei uma linha de conceitos de
embalagem chamada Prêt à Porter. Empresas
como Natura e O Boticário adquiriram dese-
nhos de minha coleçào. Naquela época, reparei
que os fabricantes brasileiros de cosméticos
utilizavam muitas embalagens standard. Vi um
contraste: empresas utilizando standards para
um mercado em que o consumidor c louco por
marcas de designers franceses e americanos,
com embalagens sofisticadíssimas. São os dois
lados da moeda... Não sei se as coisas muda-
ram muito. Mudaram?

Evoluíram, mas não se pode dizer que o pano-
rama mudou radicalmente.
Então essa é a oportunidade para as grandes
marcas: abandonar as embalagens standard,
não utilizá-las somente porque estão dispo-
níveis ou porque são suficientemente boniti-
nhas. A oportunidade é de agregar valor aos
produtos através do trabalho com designers,
para que sejam criadas mais embalagens
únicas, originais. Ironicamente, o custo de
um novo design cm relação ao de um design
pré-formatado não é muito diferente. A única
diferença é o custo do molde, mas, em razão
da grande diferenciação que as empresas irão
alcançar, esse custo é rapidamente diluído.
Acredito que existe uma síndrome de se usar
embalagens standard. Elas já estão prontas, e
as empresas costumam agir com muita pressa.
Querem finalizar projetos o mais rápido pos-
sível, e não pensar à frente. No entanto, criar
produtos que valham a pena, que agarrem
o consumidor, tornou-sc uma obrigação no
setor de cuidados pessoais. É uma situação
implacável: quem não caprichar não irá durar
no mercado.
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Fonte: EmbalagemMarca, São Paulo, ano 12, n. 128, p. 28-33, abr. 2010.




