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}}} reportagem de capa

Cheiro de transformação
Em ascensão, operações de pintura e acabamento 
de vidro reinventam embalagens genéricas e agregam 
valor e carisma aos perfumes nacionais
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Cheiro de transformação
uxo. Glamour. Encanto. Houve uma 
época em que era difícil encontrar 
esses atributos entre os perfumes 
brasileiros. A produção local limi-
tava-se basicamente a lavandas ou 

colônias de preço baixo e a imitações de sucessos 
internacionais, muitas delas nauseabundas e apre-
sentadas em embalagens caricaturais, nada char-
mosas. Para alívio geral, há algum tempo o quadro 
mudou. Mais recentemente, graças a investimen-
tos das indústrias, as fragrâncias nacionais come-
çaram a ganhar qualidade – e um número maior 
de consumidores. 

Segundo dados da Associação Brasileira 
da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos (Abihpec), as vendas de fragrâncias 
nacionais quase triplicaram no último decênio. O 
faturamento desse negócio alcançou 3,75 bilhões 
de reais em 2009, firmando-se como o vice-cam-
peão do setor, atrás apenas do de produtos para 
cabelos. De acordo com estimativas extraoficiais, 
quase 30% dessa cifra já seria originada pelo giro 
de perfumes premium, com preços superiores a 40 
reais. É um filão que tem crescido continuamente 
nos últimos anos.

A valorização dos perfumes made in Brazil 
não se deve só a aprimoramentos nas fórmulas 
dos produtos. Mais que olfativos, os ganhos em 
percepção têm sido também visuais. As apresenta-
ções das melhores fragrâncias nacionais são cada 
vez mais convincentes. E um dos principais fato-
res responsáveis por isso é a evolução do mercado 
de decoração de frascos de vidro, as embalagens 
primárias utilizadas por nove entre dez perfumes 
lançados no País.

Ocorre que, por volumes insuficientes de 
produção, por falta de condições financeiras ou 
por ambos os motivos, muitos perfumes nacionais 
não são lançados em frascos exclusivos, com for-
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matos únicos. Um caminho escolhido por diversas 
empresas tem sido adotar embalagens genéricas e 
submetê-las a pinturas e acabamentos especiais. 
“A decoração hoje permite criar conceitos com-
pletamente diferentes a partir de um frasco stan-
dard”, explica a especialista em perfumes Renata 
Ashcar. “É nessa possibilidade que muitas marcas 
têm apostado.”

Lançados no fim de 2009 como resultados de 
uma parceria entre a modelo e apresentadora Ana 
Hickmann e a distribuidora Passion Perfumes e 
Cosméticos, os perfumes Ana seguem esse cami-
nho. Desenvolvidos pela renomada casa inglesa 
de essências IFF, a eau de toilette e a eau de 
parfum que compõem a linha são acondicionadas 
em frascos espigados que fazem parte da coleção 
regular da vidraria Wheaton. Entre outros ade-
reços, os recipientes receberam pintura em tinta 
branca e aplicações de decalques com formatos de 
pétalas de orquídeas.

Grifes mais elegantes
Outros dois exemplos recentes de perfumes que 
seguiram a moda de transformar frascos standard 
por meio da decoração, também com apoio da 
Wheaton, são chancelados por grifes de vestuário. 
Um deles é o Classic Jeans, lançado pela Forum 
num frasco decorado com áreas foscas em suas 
extremidades (“foscação interrompida”) e grava-
ção do logotipo em silk screen preto. O outro é 
o aromatizador de ambientes Vento, da Osklen, 
comercializado e utilizado nas lojas da rede para 

compor uma experiência de marca. O frasco, de 
formato cilíndrico, apresenta gravações do nome 
do produto, da marca e de figuras simulando gai-
votas em silk screen preto.

A Wheaton tem investido alto para suportar a 
demanda por customizações de frascos. Em 2005, 
a vidraria adquiriu a operação de decoração de 
embalagens de vidro da Mega Plast e inaugurou 
a divisão Wheaton Decor, especializada em diver-
sas técnicas de pintura e acabamento, mas focada 
principalmente em pintura orgânica – técnica 
baseada em tintas livres de componentes metáli-
cos e que, ao contrário da pintura inorgânica, mais 
apropriada para decorações opacas e “chapadas”, 
é capaz de gerar superfícies com degradês e efei-
tos translúcidos (ver quadro na pág. 20). 

Desde então, a empresa realizou investimentos 
de cerca de 50 milhões de reais, somados apor-
tes em pesquisa e desenvolvimento, para aten-
der novas exigências do mercado. “Houve uma 
mudança cultural dos clientes”, entende a gerente 
de marketing da Wheaton, Marta de Oliveira 
Bagolin. “Hoje, há muito mais espaço para a cor 
nos frascos de perfume.”

Não à toa, as outras duas vidrarias de frascos 
de perfume no Brasil, a SGD (antiga Saint-Gobain 
Desjonquères) e a Vidraria Anchieta, decidiram 
também investir em operações de decoração. 
“Muitos clientes pequenos e médios preferem 
não investir em frascos exclusivos ou não vêem 
necessidade para tanto”, diz o gerente de vendas 
da Vidraria Anchieta, Walter Rondina. “Por isso, 
temos um departamento de silk screen que ofere-
ce diversas possibilidades de decoração de nossa 
linha standard.”

Produtos da empresa de marketing olfativo 
Aromática e da fabricante de cosméticos Gellu’s 
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Vento, da Osklen, e Classic 
Jeans, da Forum: frascos 

com efeitos que valorizam 
fragrâncias de marcas 
famosas de vestuário

Pintura branca e decalques 
transformaram frascos 
standard adotados pelos 
perfumes Ana Hickmann
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Ampla paleta de recursos
Conheça algumas das técnicas disponíveis para decorar frascos de perfumes

fonte: WHeaton decor

Pintura orgânica
Processo baseado em 

tintas orgânicas, que 

permitem a exploração 

de uma extensa 

gama cromática 

nas superfícies, 

com degradês, 

transparência, 

translucidez ou opacidade.

Lustre
Pintura orgânica que dá 

ao produto um efeito 

nacarado, de 

alteração tonal 

conforme a 

iluminação do 

ambiente

Silk screen
Aplicação de uma 

arte ou imagem 

com tinta orgânica ou 

inorgânica na superfície 

do vidro, personalizando o 

produto

Pintura 
inorgânica
Aplicação de tinta 

vitrificada ao vidro sob 

elevadas temperaturas. 

O pigmento funde-se 

ao material. A técnica, no 

entanto, não permite transparências, 

mais de uma cor no frasco ou o uso de 

tonalidades mais “vivas”

Perolização
Pintura orgânica 

que dá ao 

produto 

um efeito 

brilhante 

perolizado

Hot stamping
Processo de decoração por 

impressão através de 

transferência de calor 

com uma fita. Produz 

gravações em efeitos 

como prata, ouro e 

brilhos metálicos

Metalização
Pintura orgânica 

que confere à 

embalagem 

um efeito 

de metal 

espelhado

Foscação
Processo químico 

de ataque à 

superfície do vidro, 

que confere acabamento 

“nebuloso” aos frascos

Decalque
Técnica que permite aplicar 

inúmeros detalhes em 

diversas cores sem perder a 

definição da arte

Processo baseado em 

permitem a exploração 

translucidez ou opacidade.

ao produto um efeito 

alteração tonal 

Perolização
Pintura orgânica 

diversas cores sem perder a 

definição da arte

fonte: WHeaton decor

Processo de decoração por 
diversas cores sem perder a diversas cores sem perder a 

definição da artedefinição da arte

inorgânica na superfície 

do vidro, personalizando o 

superfície do vidro, 

que confere acabamento 

“nebuloso” aos frascos

Conheça algumas das técnicas disponíveis para decorar frascos de perfumes

vitrificada ao vidro sob 

elevadas temperaturas. 

ao material. A técnica, no 

Pintura orgânica 

que confere à 

estão entre recentes trabalhos de personaliza-
ção de frascos realizados pela Vidraria Anchieta. 
Segundo alguns profissionais de indústrias de 
cosméticos, a SGD teria também aberto no ano 
passado uma unidade própria de decoração de 
frascos. Procurada pela reportagem, a empresa, 
por meio de seu departamento de marketing, pre-
feriu não se manifestar. 

Ao mesmo tempo em que as vidrarias apa-
relham departamentos internos de pintura e aca-
bamento, empresas independentes especializadas 
em decoração de vidro, também conhecidas como 
“terceiristas”, têm igualmente se destacado e 
ganhado espaço no mercado. São empresas que 
trabalham diretamente para os detentores de mar-
cas de perfumes ou em parcerias comerciais com 

as vidrarias. Entre elas estão a PlastClean, a DG 
Decor e a Decoridea. 

Fundada em 2002, a PlastClean conta com 
linhas de pintura e acabamento para frascos total-
mente automatizadas, importadas da Europa, ins-
taladas num prédio com 4 500 metros quadrados 
situado em Barueri (SP).  “Oferecemos pintura 
orgânica e decorações em silk screen, hot stam-
ping e tampografia”, resume o diretor comercial 
da empresa, Marcelo Baptista.

Com cerca de 80% dos trabalhos voltados 
à decoração de embalagens de perfumes e 
cosméticos (a empresa também decora garrafas 
e utensílios domésticos), a PlastClean atende 
clientes de diferentes perfis, mas é procurada 
principalmente por fabricantes de grande porte. 
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Humor 6: pintura verde 
translúcida da PlastClean
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A empresa é responsável, por exemplo, pela pin-
tura orgânica e pela decoração dos frascos da linha 
de fragrâncias Humor, da Natura. Um dos mais 
recentes produtos dessa família, o Natura Humor 
6 – Paz e Humor, acaba de ser lançado em um 
frasco exclusivo com pintura verde translúcida e 
uma pequena bandeirola estampada em silk screen 
branco.

Metalização e ouro puro
Localizada no município paulista de Santana de 
Parnaíba, próxima à PlastClean, a DG Decor 
é outro nome que tem crescido no mercado de 
pintura e acabamento de frascos de vidro para 
perfumes.A empresa oferece pintura, serigrafia 
com tintas orgânicas e inorgânicas, foscação total 
ou intermitente, hot stamping e decalques. 

Destaques recentes entre os trabalhos da 
empresa foram as decorações dos frascos dos 
perfumes Diva Lazuli e Diva Púrpura, da Jequiti. 
“Realizamos uma pintura metálica com substrato 
de alumínio, como primeira camada, para depois 
revestir os frascos com coberturas pigmentadas”, 
detalha Marcelo Falcão, diretor da DG Decor. 

Singularidade mais acessível
Clientes pequenos e médios também podem apostar em frascos exclusivos
Embora a decoração de frascos standard seja 

a solução escolhida por muitas marcas para 

apresentar seus perfumes, o uso de emba-

lagens personalizadas também é um recurso 

cada vez mais acessível. “O pedido mínimo 

depende de cada projeto, cliente e posiciona-

mento do produto”, explica Marta de Oliveira 

Bagolin, gerente de marketing da vidraria 

Wheaton. Muitas vezes um produto exclusivo 

suporta o investimento no desenvolvimento de 

molde, mesmo que a quantidade não seja tão 

significativa. “Assim, ao invés de quantidade, 

o que devemos olhar é quanto o cliente quer 

investir.”

Marta explica que o pedido mínimo de projeto 

personalizado tido como ideal pela Wheaton, 

isto é, que não comprometeria em demasia o 

custo das embalagens, é de 50 000 unidades. 

“Muitas vezes o mercado acredita que é pre-

ciso uma quantidade enorme, mas isso não é 

verdade”, analisa a executiva, apontando um 

recente projeto de frasco exclusivo baseado 

em pequenos lotes: o dos perfumes masculino 

e feminino da linha Phebo (Casa Granado). “Os 

frascos tiveram inspiração no estilo vintage 

da marca e lembram o famoso prédio nova-

iorquino Empire State”, detalha Marta.

Para a especialista em perfumes Renata 

Ashcar, a questão não se resume à capacida-

de de atendimento das vidrarias. “Muitos fabri-

cantes desistem da adoção de embalagens 

singulares sem saber que os fornecedores 

estão abertos a parcerias”, diz. Renata dá um 

exemplo com a fragrância que recentemente 

ajudou a desenvolver para a Melissa, marca de 

calçados da Grendene. “O volume de produ-

ção foi modesto, mas o fabricante da emba-

lagem (Wheaton) apostou na ideia e absorveu 

parte dos custos do projeto.”

Outro especialista em perfumes e cosmé-

ticos, Salvatore Privitera, diretor da SPR 

International, acredita que o desenvolvimento 

das apresentações de perfumes nacionais 

deveria ser analisado por outra embocadu-

ra. “As vidrarias locais já têm, em maior ou 

menor grau, tecnologia para desenvolver 

projetos bastante complexos”,  entende 

Privitera. “Paralelamente, as possibilidades de 

decoração também crescem. O que falta, na 

realidade, é uma coisa que antecede essas 

preocupações: designers especializados 

em perfumaria de alto nível. Basta observar: 

as embalagens das melhores fragrâncias 

nacionais são desenhadas por profissionais 

estrangeiros: Thierry de Baschmakoff, Pierre e 

Jerôme Dinand, Juan Carlos Rustarazzo...”.

“Deu trabalho, mas o resultado ficou visualmente 
deslumbrante.”

A DG Decor é controlada pelos mesmos donos 
da Premier Pack, representante oficial para o Bra-
sil da vidraria francesa Saverglass. Desse modo, 
atua também decorando frascos de vidro para per-
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Phebo: frascos exclusivos mesmo
sem produção colossal

Frascos da linha Diva, 
da Jequiti, receberam 

pintura com pigmentações 
especiais (à esq.). Água 21, 

da Le Lis Blanc, ganhou 
detalhes em ouro em  

sua embalagem
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fumes importados pela co-irmã. Um exemplo é o 
da Água 21, primeira fragrância lançada pela grife 
Le Lis Blanc, em comemoração ao aniversário de 
21 anos da marca. A embalagem da Saverglass 
foi decorada através de uma mistura de serigrafia 
inorgânica com pigmento de ouro e uma aplicação 
de tinta orgânica com reserva.

Inaugurada mais recentemente, em 2007, a 
Decoridea, de São Paulo, tem buscado se diferen-
ciar da concorrência através do uso de pinturas 
orgânicas com tintas à base de água. O insumo, 
importado e batizado de Eco Tinta, é brandido 
pela empresa como uma exclusividade no mer-
cado. “É uma matéria-prima vantajosa em termos 
ambientais, pois é livre de solventes”, explica a 
gerente de marketing Regina Ribeiro. “O processo 
garante também pinturas com mais brilho e defini-
ção que as tintas epóxi tradicionalmente utilizadas 
na decoração de vidro.”

Além de pinturas com tintas baseadas em 
água, a Decoridea oferece serviços de serigrafia, 
foscações através de pinturas (sem necessidade de 
corrosão química do vidro) e acabamento do tipo 
soft touch (toque acetinado), que é um destaque 
no cabedal técnico da empresa – e que está pres-

DG Decor
(11) 4705-3153
www.dgdecor.com.br

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

PlastClean
(11) 4789-2551
www.plastclean.com.br

SGD
(11) 3883-4300
www.sgdbrasil.com

Vidraria Anchieta
(11) 2090-0666
www.vidrariaanchieta.com.br

Wheaton
(11) 4355–1800
www.wheaton.com.br

Ototemo: inovação 
com degradê de 
três gradientes

Só Você, da Jequiti, e Volgère 
Moonstone, da L’acqua di 
Fiori: exemplos de aplicação 
da pintura orgânica com 
tintas à base de água
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tes a ser utilizado por uma marca cuja identidade 
é mantida em sigilo. Outro diferencial destacado 
por Regina é a capacidade de a Decoridea atender 
pedidos pequenos, “com lote mínimo de 1 000 
frascos”. 

A Decoridea foi a responsável pela decoração 
das embalagens de sucessos recentes do mercado 
nacional de perfumaria, como a linha Só Você, 
da Jequiti, vinculada ao cantor Fábio Jr. e acon-
dicionada em frascos standard, e os perfumes 
mais sofisticados da L’acqua di Fiori, como os 
da linha Volgère (apresentados em frascos aco-
plados a pêndulos) e o Ototemo – cujo frasco 
tornou-se o primeiro no Brasil a ostentar decora-
ção em degradê triplo. “Isso dá ideia de como a 
decoração ainda pode render muitas inovações”, 
sentencia Regina.

Na próxima edição:
reportagem sobre 

tampas para perfumes

Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 12, n. 129, p. 16-24, maio 2010.




