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PACK: O design é o principal 
d i f e r e n c i a l na g ô n d o l a de 
cosméticos? 

POSTERLI: O design não muda mui-
to de uma empresa para outra. Eu 
gosto de brincar com as cores. Elas 
são mais importantes que o design. 
Para cada categoria de produto 
existe uma linguagem de cores. Por 
exemplo, quando a consumidora 
olha para embalagem da linha de 
loções hidratantes recém-lançada 
pela Viscaya, ela não precisa cheirar 
para saber que as fragrâncias são 
extremamente fortes e marcantes. 
Ela sabe disso só pelas cores. Esse 
casamento das cores, com a fórmula 
e o design da embalagem, representa 
o sucesso do produto. 

PACK: 0 mercado de impressão em 
cores é bem desenvolvido para 
atender a demanda do setor? 

POSTERLI: Esse mercado está se de-
senvolvendo cada vez mais. Existia 
uma limitação técnica de equipa-
mentos de impressão, principal-
mente para os usuários de bisnagas. 
Até pouco tempo havia somente 
máquinas de três ou quatro cores. 
Hoje temos máquinas de impressão 
de bisnagas de oito cores, mais ver-
niz e UV São estações de operação 
e equipamentos mais modernos 
geralmente importados da Suíça. Por 
conta disso, a Viscaya Cosméticos 
tem notoriamente um diferencial 
mesmo que numa embalagem 
muito comum. É o caso das bisnagas 
da linha de cabelos Botanique. Não 
existe no mercado nada parecido 
com esse tipo de impressão. A 
embalagem tem transparência e 
impressão diferenciada que não 
se consegue executar em condi-
ções normais. Esse trabalho de 
parceria entre o equipamento e a 
imaginação nem o fabricante da 
bisnaga tinha ideia de que seria 
possível fazer. Nós fomos para lá 
acompanhar esse processo de im-
pressão dentro da unidade fabril. A 
gente foi mexendo e alterando para 
chegar ao resultado desejado. 

PACK: Como se deu a escolha 
da bisnaga para acondicionar 

a linha de cabelos da Viscaya 
Cosméticos? 

POSTERLI: A companhia sempre 
buscou praticidade e resolveu ado-
tar a bisnaga numa época em que 
só havia três fornecedores. Isso foi 
interessante para a empresa que 
puxou a liderança nesse tipo de 
embalagem no mercado de cosmé-
ticos. Tanto é que hoje a bisnaga 
é uma característica da Viscaya 
Cosméticos. Trabalhamos com 
outros formatos na linha de finali-
zadores (spray), máscaras (potes) e 
ampolas (vitaminas). Mas, o forte 
da operação - xampu, condicionador 
e creme de pentear - a gente traba-
lha em bisnagas. As loções hidra-
tantes também ganharam bisnagas, 
independente da identidade da 
empresa estar ligada a esse tipo de 
embalagem, por uma questão de 
praticidade para carregar na bolsa e 
para aplicação do produto. 

PACK: Então a Viscaya Cosméticos 
encontrou a embalagem perfeita 
para sua marca? 

POSTERLI: Sim. Mas isso não quer 
dizer que ela não possa ter outra 
embalagem. Num futuro muito 
próximo podemos ter projetos 
diferentes. No entanto, hoje essa é 
a característica da empresa que vem 
dando muito certo. 

PACK: 0 que o senhor busca nos 
fornecedores de embalagem de 
cosméticos? 

POSTERLI: A gente procura fornece-
dores que têm a melhor condição de 
sustentabilidade, tecnologia e qua-
lidade. Hoje as empresas têm uma 
condição de custo de rateio muito 
parecida e o que acaba definindo a 
escolha por um ou outro fornecedor 
são esses atributos. Mesma qua-
lidade, mesmo preço e a empresa 
é 90% sustentável, vamos para lá. 
Mas isso não é o fator principal. O 
fator principal sempre é a qualidade. 
Existem empresas que fazem traba-
lhos sustentáveis fantásticos, mas 
não conseguem chegar ao padrão 
de qualidade exigido pelo mercado 
de cosméticos. A embalagem de A ut
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cosméticos tem que ser uma joia 
até porque muitas vezes a gente 
presenteia alguém. 

PACK: De que forma a empresa ge-
rencia a qualidade do fornecedor 
para garantir que a embalagem 
seja sempre uma joia? 

POSTERLI: O controle de qualidade 
tem alguns estágios. Quando esta-
mos desenvolvendo o fornecedor, 
partimos de uma análise prévia. 
Vamos até a planta fabril entender 
a estrutura desse fornecedor e o 
tipo de equipamento que ele tem. 
Para gente que é desse mercado, 
a simples marca do equipamento 
determina a qualidade. É claro que 
podemos nos enganar, pois o for-
necedor pode ter a máquina, mas 
não tem um operador à altura. Esse 
é o primeiro ponto. Realizamos a 
análise do sistema de qualidade, 
além de verificar qual é o sistema 
de amostragem utilizado e se o 
material sai de lá com qualidade 
assegurada. A partir do momento 
que esse fornecedor foi aprovado 
e entra no seu ciclo produtivo, há 
outras análises. No ato de recebi-
mento das embalagens, o controle 
de qualidade da companhia vai 
fazer uma amostragem. No término 
da produção, o controle de quali-
dade faz uma segunda amostragem 
para verificar se todas estão de 
acordo com as especificações exi-
gidas. A probabilidade de passar 
alguma coisa é muito pequena. 

PACK: Qual é a sua avaliação sobre 
a qualidade dos fornecedores de 
embalagem? 

POSTERLI: Atuo há 20 anos no mer-
cado de cosméticos. A qualidade 
da embalagem deu um salto nesse 
período, especialmente, no campo 
de acabamento. Hoje existe uma 
fidelidade de dimensionais por 
conta da tecnologia. Antigamente 
existiam algumas limitações, como 
deformidades nas embalagens. Por 
exemplo, um gargalo deformado 
que, ao receber a tampa, gerava 
vazamento do produto. Atual-
mente há muita tecnologia. Os 
moldes são muito técnicos, com 

medidas exatas. Na área de decora-
ção nem se fala. Hoje o mercado 
disponibiliza até rótulos com per-
fume. Não quero que o meu rótulo 
fique exalando perfume. Ele vai 
exalar somente com atrito. Existe 
uma tecnologia fantástica. Cabe 
aos profissionais da área saber 
explorar para os projetos. 

PACK: A sustentabilidade é a pauta 
principal na agenda da indústria. 
Como a Viscaya Cosméticos trata 
essa questão no desenvolvimento 
das embalagens? 

POSTERLI: Temos uma condição 
muito confortável, pois a cadeia de 
plástico é muito sustentável. Tudo 
que a gente tem é extremamente 
reciclável. O uso do plástico recicla-
do e/ou do bioplástico é vital. Não 
existe nenhuma empresa no futuro 
que vai trabalhar diferentemente. 
Não estão todos já inseridos nesse 
tipo de processo por falta de volu-
me de produção. Existem muitas 
patentes ainda dentro desse tipo 
de tecnologia de embalagem que 
atrapalha um pouco o andamen-
to. No campo social, no segundo 
semestre, a empresa vai adotar o 
sistema braille em todas as embala-
gens. A ideia é fazer um trabalho de 
inclusão, não enfocando somente 
a marca e o tipo de produto como 
todo mundo faz, mas permitindo 
que o deficiente visual identifi-
que a volumetria do que ele está 
comprando. Inicialmente, isso 
será implantando nas embalagens 
das principais linhas de produtos: 
queratina e pós-escovas. 

PACK: Em sua opinião, como serão 
as embalagens de cosméticos no 
futuro? 

POSTERLI: A tendência das em-
balagens é ter uma comunicação 
bacana, mas existe um fator mídia 
muito importante. A comunicação 
vem muito forte pelas redes sociais. 

Estamos chegando num ponto em 
que as infonnações nas embalagens 
não serão mais lidas no ponto de 
venda, mas lidas pelas mulheres 
.antes de elas comprarem o produto 
através de um blog ou um informe 
que elas receberam na rede social. 
Elas já irão muito determinadas 
a comprar porque entenderam o 
que é o produto. Com isso, a em-
balagem será cada vez mais clean. 
Já vejo essa mudança com o uso 
de um sistema de comunicação 
que permite aos consumidores 
fotografar o código de barras com 
um smartphone e depois ler a qual-
quer hora, por exemplo, a história 
do produto. No segundo semestre, 
vamos começar a investir nisso. 
Todo mundo vai partir para isso. 
A nova geração de consumidores 
já está bem antenada e evoluindo 
com essa tecnologia. E quem não se 
aperfeiçoar vai ficar para trás. 

PACK: De que forma a comunica-
ção visual poderá ser explorada na 
embalagem, já que não será mais 
necessário ter tanta informação? 

POSTERLI: A embalagem vai fi-
car mais sedutora. Será possível 
trabalhar mais as cores e o design no 
frontal e no verso da embalagem. 
Hoje a quantidade de informações 
obrigatórias que a gente recebe 
como determinação da Anvisa, 
Inmetro e outros órgãos acabam 
limitando a sua imaginação. Vai 
ficar mais desafiador. Eu confesso 
que já estou me preparando para 
esse futuro. O que poderia ser feito 
atrás da embalagem se a gente não 
precisasse colocar um contra rótulo? 
Poderia trabalhar com arabescos em 
torno da embalagem inteira ou ter 
uma embalagem decorada frente e 
verso da mesma forma para colocar 
na pia do banheiro e a consumidora 
vai ter o reflexo do que é o produto 
no seu espelho. Isso vai abrir muitas 
possibilidades de criação. E A ut
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Text Box
Fonte: Pack, São Paulo, ano 14, n. 179, p. 22-25, jul. 2012.




