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Vermelho, produzido em tanques de carvalho francês. Ao pegar pela tampa, é possível sentir 
as ranhuras que lembram uma rolha. O rótulo da embalagem avisa que se trata de um reserva 
especial do... Boticário. Não é um vinho, claro. É a linha Malbec, primeiro perfume a base de 
álcool vínico no mundo, lançada em agosto pela fabricante de cosméticos. O objetivo era criar 
um perfume masculino com o mesmo refinamento do mundo dos vinhos. "A idéia é atingir o 
metrossexual", diz Margot Takeda, diretora da a10 Design. "O homem de Malbec é aquele que 
tem várias nuances: urbano, moderno, freqüenta as melhores lojas, gosta de cozinhar, super 
antenado", afirma. A forma do frasco foi desenhada por um profissional francês e a empresa 
de Margot elaborou a estratégia da marca até a tipologia, tudo com o objetivo de associar o 
perfume à nobreza e tradição, mesclando o conservador e o moderno.   
 
O desenvolvimento interno da embalagem durou três meses, enquanto que o produto inteiro 
levou um ano. O investimento do projeto foi de R$ 3,2 milhões. A fábrica teve que sofrer 
alterações para abrigar os barris de carvalho.   
 
A tendência é que as embalagens tragam cada vez mais conceitos em formas ainda mais 
difíceis de produzir. É o caso da Skol Beats, lançada no ano passado como um produto para 
ser consumido em festas. O crescimento das bebidas "ice" impressionou o mercado e parte do 
sucesso se deve ao vidro transparente que agrada aos jovens. No contra-ataque, a Ambev 
decidiu apostar em uma cerveja com um teor alcoólico mais elevado em uma garrafa cheia de 
curvas que reforçava o slogan do "desce redondo". De quebra, criou um evento com música 
eletrônica, o SkolBeats. "Existe uma tendência para diferenciação. Cada vez mais os clientes 
querem embalagens com desenhos exclusivos", diz Alexandre Marchezin, diretor comercial da 
Owens Illinois.   
 
Apesar da sofisticação do projeto, não havia muito tempo. Graças ao investimentos em 
tecnologia da Owens Illinois, contratada para produzir o design, tudo ficou pronto em 90 dias. 
Da concepção à garrafa, o custo foi de US$ 35 mil. A tecnologia colocou a sala de projetos da 
Owens no centro da produção. Clientes, pessoal de marketing e agências de design entram lá 
para discutir e saem com o desenho pronto para ir para a fábrica. "A agilidade no 
desenvolvimento é nossa vantagem competitiva hoje", diz Marchezin. "Se vai demorar seis 
meses para desenvolver é muito tempo, a exigência do cliente é de prazos cada vez menores". 
É um cenário diferente de cinco anos atrás, quando projetistas se debruçavam em pranchetas 
durante meses para entregar propostas.   
 
A Owens não é a única a ver vantagem competitiva na tecnologia. "Investimos em maquinário 
alemão e software inglês. Hoje o cliente vem com a idéia, corta e sai com o projeto pronto em 
um dia", afirma Marco Taurisano, diretor industrial da Ibratec. De acordo com ele, foi esse tipo 
de recurso que atraiu a Nestlé. A idéia era fazer algo diferenciado para o Dia das Mães, uma 
embalagem que protegesse o produto e fosse ao mesmo tempo um presente. Foi criada uma 
caixa com o formato de um bombom. O Bombom Dia das Mães ainda trazia um berço para 
que, quando fosse aberto, se transformasse em uma bomboniere.   
 
A facilidade no manuseio dos produtos vem ganhando o mesmo peso do design. Este ano, 
quem ganhou o prêmio de design de exportação no Abre de Design e Embalagem foi uma 
tampa de embalagem do segmento farmacêutico. "Eu tinha uma expectativa baixa, não achei 
que estaria nem entre os finalistas", diz Paulo de Castro, gerente de comércio exterior e 
marketing da Védat, que desenvolveu a tampa "child proof" e reconhece que seu produto não 
tem tanto apelo visual. Ele atribui o prêmio ao que a inovação oferece de benefício para o 
consumidor e à tecnologia usada. A tampa ainda foi classificada para concorrer no World Star 
for Packaging, o Oscar internacional do setor.   
 
Para abrir a tampa, é preciso apertar e girar. Um lacre de segurança evidencia quando a 
embalagem foi violada. Além disso, foi colocado um cilindro de sílica no fundo da tampa, o que 
elimina o manuseio dos cilindros que eram deixados dentro dos vidros. Os laboratórios 
economizam por não precisarem de uma máquina para colocar a sílica dentro do frasco. Mais 



higiênica, logo que ficou pronta no segundo trimestre, a tampa começou a ser exportada para 
a América Central. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 out. 2004,Especial Embalagens. 


