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O aumento do poder de compra 
fez explodir a procura pelos artigos de 
maquiagem. Nos três últimos anos, as 
vendas no País evoluíram 61%. Nenhum 
outro mercado no mundo cresceu 
tanto. Em 2011, o consumo interno 
alcançou o equivalente a 3,7 bilhões 
de dólares, ficando atrás somente de 
Japão e Estados Unidos. O uso de cores 
e sombras no dia a dia, apreciado por 
mulheres de outros países, cada vez 
mais cai no gosto das brasileiras. De 
acordo com levantamento da Euro-
monitor, o ambiente de trabalho já é 
apontado como situação de uso mais 
frequente dos produtos (38%). Hoje, 
80% das brasileiras carregam itens de 
maquiagem na bolsa. Mês a mês sur
gem novas marcas no mercado. E os 
fabricantes tradicionais têm ampliado 
consideravelmente seus portfólios. 

Como não poderia deixar de ser, a 
ebulição do mercado valorizou a apre
sentação dos produtos. Hoje, as emba
lagens não apenas podem representar 
um elemento decisivo na competição 
com similares conterrâneos, mas tam
bém ante os importados, cheios de gla-
mour. Não é diferente do que ocorre em 
outros flancos de cosméticos e também 
em perfumaria, mas com uma diferen
ça, para não dizer agravante, no caso 
das maquiagens: menor disponibilida
de de soluções locais. "Quando falamos 
de produto, o Brasil é competitivo e não 
deixa nada a dever a nenhum outro país 
do mundo", assegura Antônio Celso 
da Silva, diretor industrial da Payot. 
"Porém quando o assunto é embalagem 
para maquiagem, somos deficitários. 
Existe pouca oferta." 

NÃO OBSTANTE as dificuldades 
para inovar (ver quadro), o mercado 
nacional de produtos de maquiagem 
tem acolhido projetos de packaging de 
alto gabarito. Lançada no ano passado, 
a assinatura premium Make B., de O 
Boticário, tem alguns exemplos. Os 
estojos dos pós compactos, produzi
dos pela Ipel (Qualipac), incorporam 
fecho basculante capaz de ser aberto 
a um único toque, com uma só mão. 
Assim como as cápsulas dos batons, 
moldadas pela Bristol e Pivaudran, 
eles trazem incrustado um cristal Swa-

rovski. Os cartuchos de papel cartão 
em que os produtos são acomoda
dos, processados pela Antilhas, levam 
laminação com verniz holográfico, de 
efeito do tipo glitter. Não à toa, as 
embalagens da linha mereceram um 
dos troféus outorgados pelo Prêmio 
GRANDES CASES DE EMBALAGEM 2011. 

Gerente de desenvolvimento 
de embalagens do Grupo Boticário, 
Rodrigo Wielecosseles afirma que pra-
ticidade é um atributo bastante requi-

sitado pela consumidora de produtos 
de maquiagem - e que a empresa está 
atenta a tudo o que existe no mercado 
para entregar esse benefício. "Agregar 
aplicadores às embalagens é um bom 
exemplo", lembra o profissional. "Além 
dos duos e quartetos de sombra de 
Make B., que desde o lançamento da 
linha já trazem o pincel na embala
gem, lançamos este ano o delineador 
em gel com aplicador - uma inovação 
no mercado brasileiro." 

Do balcão da L'Oréal, o diretor 
de desenvolvimento de embalagens 
Carlos Lopes endossa a importância 
da funcionalidade, apontando como 
diferencial da empresa o aplicador das 
máscaras Colossal VolurnExpress, da 
marca afilhada Maybelline. O acessó
rio promete produzir seis vezes mais 
volume nos cílios numa só aplicação, 
sem deixar resíduos. "O desenho da 
peça foi desenvolvido e patenteado 
pela empresa", conta o executivo. 
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Entre outras linhas nacionais com 
mecanismos engenhosos de aplicação, 
uma que sobressai é a Multi Definition, 
da Contém 1g - empresa que, após ter 
surgido como produtora de contrati-
pos de perfumes, decidiu há três anos 
priorizar o negócio de maquiagem. O 
corretivo traz uma espátula de silicone 
para facilitar a dosagem e a aplicação, 
acessório brandido como inédito no 
País. Já os potes dos pós compactos 
trazem no interior uma peneira móvel, 
com trava, que evita desperdícios. A 
empresa não identifica os fornecedo
res dessas inovações. 

PARA PÓS SOLTOS, um conceito 
que ganha respaldo de diversas fabri
cantes é a embalagem do tipo pow-
der brush. "É uma inovação em que 
o pó vai acondicionado na base e 
que, por gravidade, é dosado para um 
amplo pincel de pêlo natural, propor
cionando uma aplicação profissional 
com praticidade e limpeza", sintetiza 
Ricardo Petriccione, diretor geral da 
importadora de embalagens Primera 

Beauty & Design. "Trata-se de uma 
embalagem alinhada com as ultimas 
tendências de maquiagem mineral em 
pó." A linha Make B., de O Boticário, 
utiliza um exemplar do gênero para 
a venda de um Soft Blush. A Contém 
1g também comercializa corretivos e 
outros pós nesse tipo de embalagem. 

À parte a funcionalidade, outra 
oportunidade que se coloca às fabri
cantes é o uso de embalagens didáti
cas, capazes de, senão detalhar, pelo 
menos fornecer instruções básicas 
para o uso dos produtos. Ocorre que 
utilizar produtos de maquiagem har
moniosamente exige conhecimento -
não à toa, blogs e canais de vídeo com 
dicas de make-up transformaram-se 
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em febre na internet, e cursos de auto-
maquiagem são cada vez mais con
corridos. 

Procurando oferecer auxílio às 
consumidoras, a Belcorp, multinacio
nal peruana que acaba de ingressar no 
Brasil (ver a Entrevista desta edição), 
desenvolveu estojos especiais para 
seus conjuntos de sombras. Eles incor
poram uma aleta com um desenho que 
indica as tonalidades mais adequadas 
para as diferentes regiões dos olhos. 
"Esse detalhe tem sido comentado 
e muito bem recebido pelas consul
toras", conta Claudia Villarán, vice-
-presidente de produtos da empresa. 
Segundo a executiva, esse tipo de atri
buto inevitavelmente eleva o custo 
da embalagem e reflete no preço dos 
produtos. "Mas a maior exigência da 
consumidora brasileira e seu dese
jo por maquiagens mais sofisticadas 
compensa o investimento." 
(Colaborou Marcelo Marcondes) 
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Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 13, n. 148, p. 20-24, dez. 2011.




