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ção e de ganhos de competitividade. 
Segundo dados da Associação Brasi
leira da Indústria de Higiene Pessoal, 
Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), os 
investimentos do setor em ativos e no 
desenvolvimento de novos produtos 
alcançaram 13,6 bilhões de reais em 
2012 - valor inédito, 18% maior que o do 
ano anterior. Só o Grupo Boticário, por 
exemplo, fez aproximadamente 1 600 
lançamentos no ano passado. A francesa 
L'Occitane, famosa por seus cosméti
cos premium, desembolsou quantia não 
revelada para criar, no País, uma nova 
marca inspirada na flora brasileira, com 
produção local de fórmulas e embala
gens (confira reportagem na pág. 22). 

Noticiadas com destaque nas últi
mas semanas, iniciativas como essas 
contrastam com oscilações de outras 
atividades industriais e com os mani
festos de apreensão quanto aos rumos 
da economia brasileira, que patinou nos 
dois últimos anos. A discrepância não 
surpreende, dado o crescimento ina
balável das vendas de cosméticos no 
Brasil - em 2012, o faturamento líquido 
do setor evoluiu 15,62%, chegando a 34 
bilhões de reais - e do acirramento da 
concorrência. Hoje, calcula a Abihpec, 
existe algo próximo a 1 700 fabricantes 
de personal care atuantes no País. Não 
bastasse tamanha afluência, as empre
sas nacionais ainda dormem com o 
barulho cada vez maior da entrada de 
importados no mercado doméstico. Isso 
tudo tem favorecido arrojos em gestão, 
em geral, e em packaging, especifica-

mente, para oferecer produtos à altura 
das necessidades e dos anseios das con
sumidoras. 

LÍDER DO MERCADO brasileiro de 
cosméticos, a Natura esteve nos holo
fotes da mídia nas últimas semanas 
devido ao anúncio de que irá investir em 
alguns "ambientes de experiência" para 
o consumidor final - o que não faz há 
quase quatro décadas, desde que fechou 
sua primeira loja, em São Paulo, para se 
dedicar às vendas diretas. A oferta ocor
reria em espaços conceito. "Não faremos 
uma rede grande, talvez vinte ou trinta 
lojas nas principais cidades do País", 
declarou o diretor geral da empresa, 
Alessandro Carlucci, ao jornal O Estado 
de S. Paulo. À parte a diversificação dos 
canais de vendas, a Natura também pre
para novidades em termos de produtos. 
Entre elas está a Sou. Trata-se de uma 
linha voltada a cuidados diários cujos 
itens - xampu, condicionador, hidra
tante, sabonete líquido - são acondi
cionados em stand-up pouches (bolsas 
plásticas que ficam em pé) com formato 
de gota e dotados de tampa flip-top. 

Definida como uma proposta "pio
neira, que convida a um novo jeito de 
se cuidar e de consumir", a marca Sou 
passou por um teste de mercado na 
região de Ribeirão Preto (SP), em mea
dos de 2012. Desde então, a Natura vem 
discretamente preparando terreno para 
voos mais altos da novidade. A fabrican
te informou que haverá um momento 
oportuno para compartilhar detalhes 

sobre produtos e embalagens de Sou, 
o que deve ocorrer em breve. Já não é 
segredo, porém, que as embalagens fle
xíveis serão brandidas como diferenciais 
de sustentabilidade. À ocasião da oferta 
no interior paulista, os pouches foram 
celebrados por atributos como a male
abilidade, que reduziria desperdícios, e 
pelo baixo consumo de plástico - 75% 
a menos que o de frascos, segundo a 
empresa. 

Em outra ilustre disputante do 
mercado de cosméticos vendidos porta 
a porta, a Avon, ganha força a ofer-
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ta de produtos em embalagens maio
res - supostamente capazes de reforçar 
ainda mais o fator preço, priorizado 
pela empresa. Seria um reflexo da maior 
influência da subsidiária brasileira no 
desenvolvimento de produtos, processo 
tradicionalmente concentrado na matriz 
americana, apontam notícias veiculadas 
na grande imprensa. A concessão cria
tiva adviria do entendimento de que as 
brasileiras apresentam peculiaridades 
de consumo, demandando apresenta
ções feitas sob medida para elas. 

SÃO EXEMPLOS de porções genero
sas os recém-lançados frascos de 1 litro 
da loção hidratante Avon Naturais Erva 
Doce e da loção desodorante corporal 
Nutri Plus. Um xampu e um condicio
nador da linha Avon Care igualmente 
já contam com opção em "litrão". Para 
o mercado de colônias, em que os fras
cos de 50 mililitros ou de 100 mililitros 
são hegemônicos, a empresa criou body 
splashes em frascos de 300 mililitros, 
para uma linha vinculada à cantora Ivete 
Sangalo. Ainda sob a premissa de pro
porcionar vantagem financeira à con
sumidora, a Avon adotou sachês para 
recarga de frascos de sabonetes líqui
dos. Procurada, a Avon alegou razões 
de fundo estratégico para não comentar 
suas ações em packaging. 

O reabastecimento de embalagens 

também está por trás de uma novidade 
do Grupo Boticário. Uma das campeãs 
de vendas da bandeira O Boticário, a 
linha para cuidados diários Cuide-se 
Bem ganhou novos refis. Antes perso
nificados por frascos com tampa, eles 
migraram recentemente para o formato 
stand-up pouch. "Há um melhor apro
veitamento da saída do conteúdo da 
embalagem e também redução do con
sumo de material empregado", justifica a 
empresa. Além de agregar a bolsa plásti
ca, a mesma coleção de produtos sofreu 
uma atualização visual. Os frascos das 
loções e do sabonete líquido agora têm 
efeito superficial do tipo soft touch (tex-
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tura acetinada). Esse acabamento, assim 
como os diferentes raios na extensão dos 
recipientes, exigiu ajustes no processo 
de rotulagem para a aplicação adequada 
de rótulos autoadesivos. 

NA UNIDADE de negócio Eudora, um 
dos projetos recentes mais interessantes 
no campo da embalagem é dos perfumes 
S. Excès. Confeccionados na França, os 
frascos de vidro das fragrâncias mascu
lina e feminina têm formato que remete 
à junção de dois corpos. As embalagens 
têm finalização em firepolish, seguido 
de pintura, decoração com tampografia 
e aplicação de silk screen prateado no 
lastro e no logotipo da marca. 

Também sobressai, em Eudora, o 
pote criado para o creme anti-sinais Neo 
Etage. Concebido para ser um ícone da 
marca - ou um "shape-marca", como 
prefere a empresa -, o recipiente, pro
duzido em Surlyn (resina da DuPont), 
transmite inegável percepção de valor. 
O projeto figurou entre os 31 vencedores 
de 2012 do PRÊMIO GRANDES CASES DE 

EMBALAGEM. Somadas as seis edições 
já realizadas do certame apoiado por 
EMBALAGEMMARCA, O Grupo Boticário 
já amealhou catorze troféus, algo sin
tomático de seu esforço em inovar no 
acondicionamento de cosméticos para 
satisfazer a consumidora brasileira. O 
grau desse empenho fica evidente tam
bém por uma experiência que já é feita 

no novo centro de pesquisas da empresa. 
Produtos são colocados em um aparelho 
que simula o movimento de uma bolsa 
feminina ao longo do dia. O objetivo é 
avaliar se as sacudidas danificam o visu
al das embalagens. Pode soar a frivolida
de. Mas, num negócio em que detalhes 
fazem a diferença, todo cuidado pode 
valer a pena. 
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Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 14, n. 164, p. 16-20, abr. 2013.




