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FITOTERÁPICOS

Contraste em saúde
Empresa troca visual descuidado por cores marcantes em potes de fitoterápicos

lógica de caprichar nas embalagens 
não sofreu abalos no mercado de 
fitoterápicos, poupado da reso-
lução da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitá-

ria (Anvisa) que, no início do ano, 
proibiu a exposição de medicamen-
tos livres de receita nas gôndolas das 
farmácias, obrigando-os a ir para trás 
dos balcões. Por isso, e pelo acirramento 
da concorrência no setor, a paulista Phyto-
natus decidiu modernizar a apresentação de 
seus chás e encapsulados. “Nossas embalagens 
estavam ultrapassadas”, conta o diretor de desen-
volvimento da empresa, Rodrigo Balioti. “Ou 
mudávamos ou morreríamos.”

Para a atualização, a Phytonatus contratou a 
agência paulistana RRP Design, a quem passou 
instruções claras. A empresa desejava que seus 
fitoterápicos abandonassem a imagem de fór-
mulas caseiras e a associação ao estereótipo dos 
remédios convencionais, ao mesmo tempo pre-
servando os conceitos de seriedade e qualidade 
necessários aos produtos farmacêuticos.

Revisão abrangente
Como resultado, um novo padrão de comuni-
cação visual, calcado na ênfase ao nome e à 
eficiência dos fitoterápicos, fez as embalagens 
da Phytonatus ficarem parecidas com as de ener-
géticos e produtos para atletas. Segundo o diretor 
da RRP Design, Ricardo Punsuvo, essa mudança 
confere aos produtos uma imagem mais positiva, 
relacionada ao seus efeitos enriquecedores. “Em 
vez de sentir-se doente, o consumidor entende 
que dará um upgrade na saúde”, diz.

Os antigos potes, moldados em PET branco e 
dotados de tampa de rosca, deram lugar a potes 
de polipropileno na cor preta, fornecidos pela 
Vedapack. A tampa passou a ser de encaixe, 
com lacre antiviolação incorporado. O uso de 
rótulos de papel couché aplicados com cola foi 
mantido,evidenciando a diferença proporcionada 

A

pela modernização do design gráfico.
As ilustrações e fotografias de plantas e pes-

soas, antes presentes nos rótulos, foram exclu-
ídas. Na visão dos designers, elas pecavam 
pelo excesso. A decisão foi privilegiar uma arte 
minimalista, destacando somente as informações 
relevantes. Para prender a atenção do consumi-
dor, as cores dos rótulos ganharam evidência: são 
vivas e brilhantes, em contraste proposital com a 
cor do pote, que carrega a força e a seriedade do 
tom escuro.

Essa é apenas a primeira etapa da transfor-
mação. Depois dos encapsulados e chás, que 
já estão no mercado, serão lançados os méis 
e sprays de própolis, ainda em fase de 
mudanças. A previsão é de que, em 
dois meses, todos os produtos estejam 
disponíveis para comercialização nos 
novos formatos. (DD)
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Potes escuros e 
rótulos em cores 
vivas transmitem 

sensações de energia 
e qualidade, e não 

a sisudez típica dos 
remédios

Embalagens antigas: design 
caseiro e sem atratividade
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