




ESTRATÉGIA VISUAL FOCADA NO CONSUMIDOR 
Com o frasco definido, o visual 

começou a ser projetado. 0 primeiro 

passo foi conhecer a fundo a 

concorrência, os consumidores 

e os pontos-de-venda. Algumas 

conclusões após as análises e 

pesquisa qualitativa: 

• excesso de informação nas 

embalagens do segmento 

• pouca inovação gráfica entre os 

protetores 

• fator de proteção (FPS) foi o 

segundo item mais procurado 

pelos consumidores (a marca, 

evidentemente, vinha em primeiro 

lugar) 

• segundo os pesquisados, os 

protetores "parecem todos iguais" 

Com base nessas informações, a 

estratégia criativa centrou-se na 

simplicidade da informação e na 

força das cores com o objetivo de 

atrair atenções ao novo produto 

e facilitar a decisão de compra. 

Os fatores (de 2 a 30) e a escala 

cromática (do laranja, para mais 

bronzeado ao azul escuro, para 

mais protegido) se tornaram os 

elementos principais das embalagens. 

A harmonização das cores buscou 

ainda agregar o branco entre o corpo 

e a tampa dos frascos com o objetivo 

de suavizar mais a forma e agregar 

personalidade ao conjunto. Para o 

VENDAS ACIMA DAS METAS, CLIENTE 
FELIZ, PRÊMIO INTERNACIONAL 
Com um visual despojado e minimalista, a linha Perfect Sun ganhou a 

simpatia e o interesse dos revendedores, batendo as metas de venda 

em menos de três meses após o lançamento e dois meses antes da 

temporada de verão 2008/09. Os varejistas, que ao primeiro contato não 

demonstravam interesse em revender mais uma marca de protetor solar, 

ao verem a nova linha, mudaram de ideia rapidamente. 

O sucesso tem sido tão expressivo que a linha ganhou novos produtos: 

Fator 50, Fator 50 Kids, Protetores labiais e Gel hidratante pós-sol. A 

Perfect Sun, que no início só abrangeria o mercado de Santa Catarina, 

já está em expansão para o Paraná, Rio de Janeiro e Brasília. Muitos 

resultados positivos também em premiações. A linha de protetores 

acumula importantes conquistas como o II Prêmio Colunistas Design 

Paraná, VII Anuário do Clube de Criação do Paraná e o IF Communication 

Awards, considerado o Oscar do design mundial. 

Após o lançamento do Perfect Sun, houve um movimento na indústria 

para dar mais destaque aos fatores de proteção nas embalagens e mais 

impacto nas cores, e o PS foi o precursor dessa tendência no mercado 

nacional de protetores. 

A Brainbox tem como principal preocupação aliar conceito, criatividade 

e conhecimento do consumidor em seus projetos. Resultados, aumento 

de vendas, superação de metas. Essas são as verdadeiras premiações do 

design estratégico. 

'Dados da ABMAPRO (Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização) 

acabamento, a superfície recebeu 

um verniz levemente perolado para 

proporcionar mais sofisticação ao 

produto. 

Nossa principal intenção era 

despertar no consumidor a 

curiosidade e mostrar o Perfect Sun 

como uma excelente alternativa para 

experimentar um novo produto. 

Nossas frases de ordem durante o 

desenvolvimento foram: 

• tem que parecer importado 

• o visual tem que despertar 

sensações no consumidor 

• temos milésimos de segundos para 

ganhar dos concorrentes 
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