
A L'OCCITANE ganhou fama mundial com 
artigos de beleza refinados que evocam sua região 
de origem - a Provence, no sul da França, onde 
surgiu em 1976. Ultimamente, porém, a empresa 
vem assumindo uma faceta verde-amarela. Depois 
de criar, cinco anos atrás, edições limitadas de 
cosméticos com ativos da flora brasileira, a com
panhia lança agora uma marca vinculada ao Brasil, 
a L'Occitane au Brésil. Em sua fase de lançamento, 
a nova grife terá dezoito itens, divididos em duas 
linhas inspiradas em biomas nacionais: Jenipapo 
(cerrado) e Mandacaru (caatinga). A produção será 
no Brasil. É somente a segunda vez que isso aconte
ce na história da empresa, depois da experiência de 
2008 em solo tupiniquim. A fonte das embalagens 
também será o mercado local. 

O desenvolvimento dos produtos e de seus 
invólucros consumiu cerca de dois anos, mobilizan
do profissionais da subsidiária brasileira, a equipe 
internacional de pesquisa e desenvolvimento e o 

francês Olivier Baussan, fundador e atual diretor 
criativo da L'Occitane. É ele o responsável pela con
cepção dos formatos e pela supervisão do design 
geral dos recipientes utilizados pela empresa. Por 
ideia de Baussan, por exemplo, os frascos de vidro 
das colônias da nova marca exibem contornos 
que procuram remeter à arquitetura dos mercados 
municipais brasileiros. 

Certas silhuetas concebidas para as embalagens 
exigiram a superação de desafios técnicos para se 
tornarem industrialmente viáveis. Foi o caso do 
frasco de PET do sabonete cremoso da família Man
dacaru, em que raios de sol são representados no 
recipiente por meio de estrias. "É um detalhe que 
demanda bastante precisão e força de fechamento 
do equipamento para ficar bem delineado ", conta 
Renato Szpigel, diretor comercial da Engratech, 
fornecedora da embalagem. Segundo o profissio
nal, outro componente crítico na moldagem, feita 
por injeção e sopro com estiramento (1SBM) numa 
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máquina da japonesa Aoki, é a formação de um anel 
presente na base do gargalo do frasco, típico nas 
embalagens adotadas pela empresa francesa. 

PARA O DESIGN GRÁFICO, a L'Occitane 
resolveu apostar no talento de ilustradores bra
sileiros, de modo a expressar, por meio de obras 
de arte, os ingredientes especiais de cada linha e 
os biomas aos quais eles aludem. Um desenho de 
Andrés Sandoval, que destaca uma flor de jenipapo 
estilizada, foi adotado para a coleção relacionada 
ao cerrado. A série inspirada na caatinga, por seu 
turno, baseia-se numa xilogravura do pernambuca
no Manassés Borges, em que sobressai a figura de 
um mandacaru. Tais ilustrações são reproduzidas 
nos rótulos autoadesivos aplicados nos frascos e 
potes e no cartucho de papel cartão das colônias de 

100 mililitros (as opções de 300 mililitros não têm a 
embalagem secundária). 

"Estamos muito honrados em levar a cultura 
e a biodiversidade do Brasil para o mundo de uma 
maneira inusitada para o próprio brasileiro e sem 
estereótipos", diz Rodolfo Komatsu, gerente de ope
rações e novas iniciativas do Grupo L'Occitane no 
Brasil. O executivo informa que os artigos da nova 
marca serão comercializados por cerca de um ano 
com exclusividade no mercado local, para depois 
ganharem o mundo. "Nossa pretensão é manter 
no Brasil a fabricação dos produtos acabados, ou 
seja, com embalagens também obtidas localmente", 
anuncia Komatsu. Será mais uma oportunidade 
para o avanço internacional de cosméticos brasi
leiros, ainda que pelas mãos de uma empresa de 
Provence - mas nada provinciana. 
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Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 14, n. 164, p. 22-23, abr. 2013.




