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ma linha de cos
méticos para ser 
chamada de sua. 
Agora, as jovens 
consumidoras , 
com idade entre 
15 e 22 anos, não 

precisam mais recorrer aos produtos 
importados. A Bril Cosméticos - de
tentora das marcas Ecologie, Natural 

Pro, Aquatress e Raízes, todas da antiga Ecologie Cosméticos - acaba de 
lançar a linha Joy! que chega ao mercado em embalagens coloridas, divertidas 
e modernas. Esse conceito jovial ultrapassa o design e as formas. Também 
está traduzido nos nomes dos produtos. 

A nova marca inaugura uma nova forma de conversar com essa jovem con
sumidora dentro do mercado de varejo alimentar, sem utilizar o conceito 
teenager, e aposta em embalagens impactantes para alcançar o sucesso 
nas gôndolas. 

Para atender os desejos dessas jovens consumidoras, a empresa investiu em 
inúmeras pesquisas e testes para traduzir o seu universo nos produtos e nas 
embalagens. Em entrevista à revista PACK, Marcos Scaldelai, diretor de 
marketing da Bril Cosméticos, fala sobre o desenvolvimento da linha Joy! 
e da criação das embalagens. 

PACK: Fale sobre o desenvolvimento da linha Joy! destinada para a 
consumidora jovem. 

SCALDELAI: Em 2010, a Bombril começou a estudar a consumidora jovem 
da classe média brasileira, que vem movimentando o crescimento do Brasil, 
e nós percebemos que a empresa precisava de um grande rejuvenescimento. 
Por isso, desenhamos uma estratégia para o rejuvenescimento da empresa 
com essa nova consumidora jovem. Nós estudamos como entrar nesse seg
mento. Tinha duas formas, ou a gente comprava uma marca, com reconhe
cimento no segmento de perfumaria e farmácia, mas sem força no varejo, 
que seria a grande chance de a Bombril fazer essa marca ser conhecida no 
varejo pela sua força ou a gente construiria uma marca do começo ao fim. 
Enquanto estávamos decidindo se compraríamos uma marca e conhecendo 
as marcas existentes, nós fomos de novo conversar com essa jovem con
sumidora e entender como era esse mercado de cosméticos. Percebemos 
que as empresas de cosméticos falam com todas as consumidoras e não por 
segmentos de idade. Percebemos que tem uma consumidora mais jovem, 
principalmente, com idade entre 15 e 22 anos, que não é mais teen, e que 
ninguém falava com ela. Por isso, ela busca opções de produtos cosméti
cos importados, como a linha Bed Head e a Victoria s Secret. Trata-se de 
uma consumidora com enorme potencial de mercado, que representa 18% 
da população feminina do País, e nós precisávamos falar com ela de uma 
forma diferente, pois ela não quer ser teen. Quem tentava falar com essa 
menina, colocava na embalagem, versão teen, ela odeia. Ela já é e quer ser 
vista como uma jovem mulher. Foi aí que a gente desenvolveu a linha Joy! 
para chegar perto dessa menina. 

PACK: Qual é o perfil dessa jovem consumidora? 

SCALDELAI: Essa jovem mulher tem características muito diferentes. A 
primeira é que ela se apega muito ao visual. O visual tem que estar dentro 
da comunicação dela do dia a dia. Tem que ser algo despachado e moderno, 
por isso a linha Joy! apresenta um visual colorido e glamoroso. Os nomes 
dos produtos também têm que ser muito próximos da realidade delas, • 



pois são meninas muito voltadas 
para redes sociais e aplicativos de 
celulares. Daí nasceu, por exemplo, 
na linha de xampus, Cor Estonte
ante, Liso dos Sonhos e Cachos 
Sensuais. Na linha bodycare, os 
nomes também têm a ver com o 
mundo dessa nova menina: Acal
mar, Energizar, Renovar e Sonhar. 
Cada uma tem a ver com o estado 
de espírito dessa menina que o 
tempo inteiro muda de mode. Ela 
tem uma versatilidade enorme até 
porque está começando a experi
mentar diferentes fases e momen
tos da vida. A gente entrega para 
essa menina o que ela precisa. Ao 
mesmo tempo em que essa jovem 
consumidora quer mostrar que é 
totalmente segura, ela é comple
tamente insegura. Ela quer ter a 
imagem de uma menina, mas quer 
ter a postura de uma mulher mais 
madura. Então, a Joy! quer ajudá-
la nessa insegurança, tornando-a 
mais segura. A marca quer mostrar 
para ela que não é necessário alisar 
o cabelo para pertencer a um gru
po. Ela pode ter o cabelo enrolado 
e muito bonito e desenvolver o 
seu grupo de cabelos enrolados. 
Essa é toda a comunicação que 
vamos trabalhar, mostrando que a 
jovem consumidora é a alegria de 
ser ela mesma. Chegamos nessas 
características para colocar uma 
linha extremamente moderna e 
que agradasse essas jovens consu
midoras. Outro ponto importante 
é que a linha Joy! é extremamente 
tecnológica. Na linha de cabelos, 
todas as versões contêm a tecno
logia StyW20 que garante toda a 
nutrição, maciez e brilho. Já a linha 
para o corpo conta com a tecnolo
gia Tecno Hidravance, responsável 

por prolongar a hidratação da pele 
por mais tempo. 

PACK: 0 senhor comentou que 
a Bril Cosméticos está lançando 
uma linha de produtos cosméticos 
para um público que ninguém do 
setor conversa. Qual foi o desafio 
para fazer isso? 

SCALDELAI: Primeiro foi desenhar 
a referência da jovem consumidora, 
com idade entre 15 e 22 anos, 
que não é teenager. Você olha 
essa embalagem e sabe que é uma 
embalagem jovem. O formato é 
extremamente característico. As 
versões e a linguagem visual têm 
tudo a ver com essa nova menina 
que gosta da cantora pop star Katy 
Perry. Essa nova geração de jovens 
consumidoras são mais ousadas, 
e isso é o que faz a diferença da 
linha Joy!, que, assim como elas, 
é ousada. 

PACK: Qual foi o desafio para 
desenvolver as embalagens da 
linha Joy!? 

SCALDELAI : O desafio foi en
contrar realmente uma linha de 
embalagens que não fosse olhada 
como teen, e ao mesmo tempo, 
não perdesse a inocência e o brilho 
para ser considerada mais adulta. 
Foram dois anos de pesquisas 
e testes de imagem para que a 
jovem consumidora reconhecesse 
o produto como seu e não de 
uma teenager. 

PACK: As características do design 
da embalagem também foram 
identificadas na pesquisa? 

SCALDELAI: Sim. A gente apre
sentou várias formas e cores até 
chegar naquilo que mais retratava 



a realidade de uma jovem consu
midora. Como nós trabalhamos 
isso? Através dos elementos que 
ela gosta. Que tipo de música? O 
que ela gosta de vestir? Quais são 
as tendências que ela gosta? Que 
lugares ela gosta de frequentar para 
sair. Unimos tudo isso para chegar 
ao ideal. É uma linha fashion week. 
É uma linha que tem cara de 
evento de moda. Essa jovem con
sumidora é muito ligada em moda 
e, principalmente, música. Ela vive 
em grupo e a proposta da linha Joy! 
é essa. Assuma o seu grupo. Você 
não precisa ser diferente para estar 
em grupo. A gente se preocupou 
bastante com isso. A linha Joy! não 
tem um grafismo correto. O mais 
interessante é que o grafismo é 
incorreto. As cores se ultrapassam 
ou se cruzam. A proposta é ter 
traços fora do padrão porque essa 
jovem não é nada padrão. Na linha 
de cabelos, por exemplo, a emba

lagem da linha cachos sensuais, 
o grafismo brinca com o formato 
de cachos, entregando a proposta 
do produto. A Oficina de Design, 
responsável pelo desenvolvimento 
do design, participou de todas as 
pesquisas e processos para o de
senvolvimento do conceito gráfico 
da embalagem. 

PACK: Os formatos das embala
gens são bem característicos da 
categoria de cabelos... 

SCALDELAI: Sim, mas têm algumas 
diferenças bem interessantes. Por 
exemplo, o formato das embala
gens da linha de cabelos e de corpo 
permite a união dos produtos, 
numa referência ao fato da jovem 
consumidora sempre andar em 
grupo. O mais legal é isso. É o casa
mento da linha no ponto de venda. 
Também trabalhamos bastante 
o que ela não gostava, como por 
exemplo, a embalagem de xampu 

e condicionador do mesmo jeito. O 
condicionador é um produto mais 
denso, por isso nós decidimos fazer 
uma embalagem up side down para 
facilitar o uso. Já as embalagens 
da loção hidratante e do sabonete 
líquido lembram uma silhueta fe
minina. Os moldes das embalagens 
foram 100% desenvolvidos pela 
Bril Cosméticos, não há um molde 
padrão, com exceção do aerossol. 
Do investimento de R$ 7 milhões, 
50% foram destinados para o de
senvolvimento das embalagens 

PACK: Como você ver a impor
tância da embalagem para esse 
público jovem? 

SCALDELAI: Fundamental. No 
primeiro momento, o visual da 
embalagem é o mais importante. 
Somente depois é que a consu
midora vai ler a informação. Ela 
quer um produto cheiroso e com 
um visual que chame a atenção no • 



supermercado, quando 
as pessoas olharem 
para o produto, elas 
vão querer pelo menos 
experimentar. Temos 
segurança total na en
trega de performan
ce. Foram feitos mais 
de t r ê s m i l testes 
com a consumidora 
em casa para avaliação 
da formulação. 

PACK: De que maneira 
vai acontecer a inte
ração da marca com a 
jovem consumidora no 
ponto de venda? 

SCALDELAI: Na gôn
dola, ela vai acontecer 
através das cores e do 
formato. A linha Joy! 
vai chamar a atenção 
para gerar a experi
mentação. A gente já 
vem vivendo isso. Não 
tem como alguém pas
sar e não parar para sa
ber o que é isso. Posso 
dizer que a primeira 
palavra é impactante. 
Se você gerar o impac
to com a embalagem 

banheiro dela e pareça com a sua 
realidade. A embalagem é o cartão 
de visita. O grande sucesso da linha 
Joy! é realmente a embalagem. 
Todo mundo que vê adora. Na 
Beauty Fair, ocasião do lançamento 
da marca, as pessoas paravam para 
ver o novo produto porque era 
completamente diferente do que 
existe no mercado. Estou visitando 
várias redes de cosméticos e perce
bendo que essa linha tem um forte 
impacto visual, pois as embalagens 
são brancas e coloridas. Isso vai 
influenciar muito no consumo. No 

já é um grande caminho para 
o sucesso. 

PACK: A linha Joy! está inau
gurando uma nova forma de se 
comunicar com esse públ ico 
jovem? 

SCALDELAI: Com certeza. Isso não 
é nada. Agora, nós vamos investir 
em rede social e aplicativos para 
celular para carregar essa menina. 
Estamos aprovando toda a cam
panha para redes sociais. Mas um 
dos caminhos que a gente quer 
trabalhar bastante é justamente 

que ela tem que ser o que ela é e 
não mudar para ser incluída. Tam
bém vamos trabalhar o moderno 
e o novo que estão acontecendo 
no mundo, e lógico Joy!, vai trazer 
isso em seu portal, que deve ser 
lançado no começo de 2013. Com 
relação aos aplicativos de celulares, 
podemos, por exemplo, colocar um 
aplicativo de Jov! para que a jovem 
consumidora saiba como ficaria 
com o cabelo liso. Ela adora esse 
tipo de coisa. Vamos brincar com 
isso para que ela grave esse concei
to muito forte. Na gôndola, todo o 
material de ponto de venda vai ter 
QR Code. A aplicação na embala
gem vai ser uma evolução. 

PACK: Como vai ser a divulgação 
no ponto de venda? 

SCALDELAI: Promotoras de vendas 
vão distribuir amostras em sachês 
do tratamento power que é o 
carro-chefe porque trata o cabelo 
para um novo produto que a jovem 
consumidora vai utilizar. A gente 
fez esse trabalho na Beauty Fair e o 
resultado foi muito positivo. 

PACK: Qual é o próximo passo 
depois do lançamento da linha 
Joy!? 

SCALDELAI: Sempre se atualizar e 
saber o que está acontecendo no 
mundo com essas novas meninas 
para trazer novidades. Estamos o 
tempo inteiro envolvidos com as 
casas de fragrâncias para descobrir 
quais são os caminhos. Mas tam
bém vamos investir no segmento 
de cosméticos para mulheres mais 
maduras, com idade acima de 
40 anos. 

PACK: Qual é a expectativa de 
c r e s c i m e n t o das vendas no 
segmento cosmético? 

SCALDELA I : Queremos que a 
empresa de cosméticos chegue 
a R$ 50 milhões em dois anos. 
Esse é o nosso objetivo. A l i 
nha Joy! deve representar 30% 
desse faturamento. 

Text Box
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