
e início, a higiene pessoal era ape-
nas uma atividade básica, cujo
objetivo estava restrito, apenas, a
não permitir a formação de mau
cheiro no corpo e cabelos. Com o
passar do tempo e o surgimento
das indústrias, nasce a preocupa-

ção e os investimentos com um segmento que, até
hoje, não pára de crescer. Pelo menos e o que
mostra a Associação Brasileira da Industria
de Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosméticos (Abíhpec), quando aponta o
aumento das vendas de alguns itens no pri-
meiro bimestre deste ano: enxaguantes
bucais (57%), sabonetes (7,4%), desodo-
rantes (11,2%), cremes dentais (10,2%),
Tais números, inclusive, estão levando a
associação a rever a projeção que havia
feito para 2004, que estimava para esta
indústria um crescimento entre 12% e 13%.
De acordo com o presidente da entidade,
João Carlos Basílio da Silva, o setor foi
beneficiado, também, pela revisão da
Medida Provisória 164, que recuperou os
antigos patamares do PIS e Contribuição
para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), para
alguns produtos.
Realmente, se exercitarmos
a memória, lembraremos
que há alguns anos, não
havia tanta variedade em
itens para higiene pessoal
como atualmente encontra-
mos nos pontos-de-vendas.
Houve um tempo, por exem-
plo, que os sabonetes eram
vendidos apenas em barra.
Seu perfume, era quase ine-
xistente e o acondiciona-
mento, feito até em saqui-

nhos plásticos, sem decoração alguma, amarrados por
arames revestidos. Hoje, além da versão líquida e em
gel, ainda contamos com muitos benefícios no que se
refere às formulações: os sabonetes não mais servem
apenas para limpar, mas também, para acalmar, hidra-
tar, energizar, dar brilho à pele.
E os cremes dentais, então, se não bastassem as suas
funções básicas, há produtos até com sabores.

Sabores estes que vão se sofisticando
de acordo com as exigências do con-
sumidor. De primeiro tínhamos, ape-
nas, a menta, a cereja, como opção.
Hoje, nas prateleiras de qualquer
supermercado ou drogaria, encon-
tramos até cremes dentais de choco-
late e outros. Tudo em prol de tornar o
ato da escovação mais "saboroso".
Isso porque ainda não falamos dos
produtos que vêm para complemen-
tar o processo, como o fio dental e o
enxaguante bucal, geralmente acon-
dicíonados em embalagens blíster e
frascos transparentes, respectiva-
mente. Para envasar tanta varieda-
de, assim, a indústria de embala-

gens não pára
e um exemplo
de desenvolvi-
mento recente
são os tubos
laminados com
desígn web, que
podem ser fabri-
cados na cor dese-
jada pelo cliente
ou adquiridos nas
quatro cores peroli-
zadas disponíveis:
azul, verde, rosa e
branco. Fabricados
p e l a A l c a n



Packaging Cebal, são destinado
às indústrias cosmética, de higie-
ne pessoal ou dentifrícia, tanto em
tamanhos pequenos, de 25 mm,
como grandes, de 35 mm, com
uma ampla gama de terminações,
tampas e lacres de segurança.
O segmento de xampus também
segue animado. Eles, que já se divi-

de calêndula e a cremosa, que cum-
pre a função, ainda, de hidratar e tor-
nar macio os pés.
Os desodorantes ganharam emba-
lagens sprays mais práticas e
sofisticadas, algumas que dispen-
sam até a tampa. Isso sem falar na
versão em bastão e roll-on. E
assim vai.

"Hoje há uma grande diversidade de produtos que
atendem, praticamente, a todas as necessidades dos
consumidores. Devido a esta grande diversidade,
correm o risco de 'se perderem' na hora de serem
escolhidos, no ponto-de-venda. Daí a necessidade de
auxiliar a escolha através da embalagem"

dem entre versões para cabelos
secos, oleosos, tingidos, com quí-
mica etc., comprovam que não per-
dem a força. Foi, inclusive, publica-
do o Decreto 5.072/04, alterando a
alíquota de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) dos
xampus para 7% e não 17%,
segundo Decreto 5.058/04, de 30
de abril de 2004.
Até a higiene dos pés que, basica-
mente, era complementada pelo tal-
co, já tem concorrentes à altura, em
produtos e embalagem. Um exem-
plo recente são as versões criadas
pela Baruel, por exemplo, para o
Tenys Pé que, além do tradicional,
ainda conta com a que inclui extrato

"De um modo geral, os sistemas
de acondicionamento mais utiliza-
dos têm sido bisnagas plásticas,
embalagens com válvulas pump,
frascos squeezable e cartuchos
cartonados. Os rótulos também
colaboram para uma apresenta-
ção nobre, com recursos gráficos
sofisticados, como o hot stampíng e
processos de impressão à base de
verniz UV, propiciando maior longe-
vidade do material no ponto-de-
venda", comenta o diretor comerci-
al da Novelprint, Roberto Gasparini.
Até mesmo a depílação que era
feita apenas com barbeadores
manuais, hoje encontra nos cre-
mes depilatórios solução mais prá-

tica para a remo
ção dos pelos.
Práticas também
são as suas
e m b a l a g e n s ,

já foi introduzido
neste segmento,
para facilitar, evi-
tar sujeira e des-
perdício.
"Hoje há uma
grande diversida-
de de produtos
que atendem, pra-
t i c a m e n t e , a

todas as necessi-
dades dos con-
sumidores,
D e v i d o a
esta grande
diversidade,
c o r r e m o
risco de se per-
derem' na hora
de serem esco-
lhidos, no pon-
to-de-venda,
Daí a necessi-
dade de auxiliar
a escolha atra-
vés da embala-
gem" explicam
os responsáveis
por desenvolvimento de embala-
gem e novas iniciativas/projetos,
da Procter & Gamble, Anderson
Prado e Diógenes Martins.

DO SIMPLES AO
SOFÍSTICADO
De acordo com a diretora comercial da
Neumann, Alessandra R. Seitz Meza,
dois fatores fundamentais promove-
ram a evolução desta indústria: a entra-
da de produtos importados no Brasil e
o momento em que o real ficou tão
competitivo quanto o dólar. "Estes
dois fatores geraram concorrentes for-
tíssimos para a indústria brasileira,
que foi obrigada a criar produtos com-
petitivos em qualidade, preço e, princi-
palmente, em embalagens, com sofisti-
cação em visual e forma", enfatiza.
Um exemplo dessa preocupação com
o visual, entre outros produtos, nova-
mente, pode ser conferido através dos
sabonetes, que trazem invólucros dife-
renciados, em materiais, cores e
designs. Se pegarmos um sabonete
Gessy, por exemplo, perceberemos um
tipo de solda e material formando a
embalagem flow pack, enquanto que
outras marcas, buscam princípios dife-
rentes para acondicionar. O Lux é um
desses casos, pois se divide em várias
opções de acondicionamento. Há o tra-
dicional, envolvido de forma simples,
com papel e, em contrapartida, há ver-
sões especiais, mais sofisticadas, como
é o caso da nova linha Lux (Rosa
Aveludada, Massagem Marinha,



Pe r fe i ç ã o
C r e m o s a ) ,
com design
de embala-

gem criado pela
inglesa Lippa. O
briefing para
criação inclu-
ía, também, o
d e s e n v o l v i -
m e n t o d o
novo logo da
marca, que
ganhou mais
movimento,
sofisticação e a
cor preta com
bordas doura-
das. O item que

tinha como meta
comunicar toda a

diferenciação das
barras, já no ponto-

de-venda, deixando à
mostra a riqueza dos ingredientes por
meio do seu visual, ganhou invólucros

"As maiores evoluções
da indústria da higiene
pessoal no Brasil, nos
últimos anos, podem
ser encontradas, entre
outros, nos segmentos
populares, com consu-
midores mais exigentes
na qualidade e apresen-
tação dos produtos e no
segmento kids"

transparentes. Primeiro, um plástico
protetor mais duro e, posteriormente,
o filme impresso.
É, quem diria que um simples sabone-
te exigiria tanto de uma embalagem!
Mas a busca por glamour e sofisticação
está também nas versões acondiciona-
das em cartuchos, que são inúmeras. E,
também, em outros produtos, como os
géis e loções para a limpeza do corpo e
face entre outros itens. Enfim, são
pequenos detalhes que vão ganhando
os consumidores.

Para o diretor comercial da Box Print
Marco A. Schmitt, hoje se tem claro o
conceito de embalagem como um tra-
dutor de qualidade do produto que ela
acondiciona. "Ou como encontramos
muito no exterior, o conceito de ven-
dedor silencioso. Estivemos, recente-
mente, na Drupa, o que nos permitiu
uma oxigenação de idéias. Com certe-
za a Box Print fará novos investimen-
tos em tecnologias, dando continuida-
de à nossa corrida por melhorias, para
esse mercado. Tais como, novas técni-
cas de impressão, vernizes e aplicações
diversas de acabamentos" comenta.
Alessandra acrescenta, ainda, que a
evolução da indústria de higiene pes-
soal no Brasil é visivelmente perceptí-
vel. "Na verdade, é sempre o consu-
midor que determina a compra, ou
seja, a evolução depende dele. Há
anos, os produtos tinham um públi-
co-alvo abrangente (homens, mulhe-
res, crianças). Hoje podemos denomi-
nar que existem várias 'tribos' e que
para cada uma delas existe um seg-
mento a ser trabalhado. O sabonete
em barra, por exemplo, continuará
existindo, para as pessoas tradiciona-
is. O sabonete líquido sempre terá
espaço garantido e vem crescendo a
cada dia. Assim acontece também
com as variações de produtos para
barbear e os desodorantes, cuja tendên-
cia é o roll-on big ball, "diz Alessandra.
Dóris Camacho, sócia-diretora da
Müller Camacho e responsável pela
equipe de criação da agência, comple-
menta este pensamento enfatizando que
os principais fato-
res que impulsi-
onam a evolução
são, sem dúvida,
os novos padrões
de comportamen-
to da mulher brasi-
leira, que pede cada
vez mais diferenci-
ação de produtos e
estilos e influencia
o uso de produtos
na família, incluin-
do o homem.
"Hoje, os produtos
ofertados no mer-cado
já se adaptam ao gosto
e necessidade de cada
pessoa. Então, a maior

preocupação é chamar a atenção e mos-
trar a diversidade dos produtos. E,
para tal, o visual da embalagem é fun-
damental. Por isso os cartuchos estão
sendo produzidos em cartões mais rígi-
dos (hi bulky) e implementados verni-
zes e hot stampings, que realçam a bele-
za no ponto-de-venda", comenta o dire-
tor comercial da Congraf, Sidney
Anversa Victor Júnior.

A HIGIENE NO MUNDO DA
MOLECADA
Também na indústria infantil de higie-
ne as coisas mudaram, e muito. Se não
bastassem as formulações que, a cada
dia se aprimoram ainda mais, pois
além da antiga preocupação em não
prejudicar a pele, hoje acrescenta-se a
esses cuidados alguns outros benefíci-
os. É o caso das fórmulas com extrato e
algodão, camomila, leite entre outras
substâncias que vêm com o apelo de
cuidar da pele e dos cabelos dos peque-
ninos. E as embalagens acompanham
esse ritmo. O que se busca, atualmente,



são cores, formas e
personagens que cha-
mem a atenção da molecada,
tornando mais agradável a hora de
cuidar do corpo. Não podendo esque-
cer que a praticidade, também, conta
muitos pontos.
Se há muito tempo lavar o bumbum
do bebê com água morna e protegê-lo
com amido de milho já era o suficiente
para realizar a higiene durante as tro-

cas de fraldas. A indús-
tria da higiene veio
para mostrar que
pode ir muito
além. Daí, criou as
loções, géis e óleos
de limpeza. Para
facilitar, mais ain-

da, desenvolveu os
famosos lenci-

nhos umedeci-
dos, que encon-
tram público-
alvo até nos adul-
tos, tudo em
embalagens o

mais práticas pos-
sível. São potes, bal-

des e até embalagens
stand poch com zíper.

"Para proporcionar pra-
ticidade de uso desen-
volvemos o Fecho
Resselável. Trata-se de
um sistema do tipo

"abre e fecha", ideal para
lacrar embalagens depois

de aber-tas, mantendo a qualidade e
integridade dos produtos até o final do
consumo. E o caso dos lenços umede-
cidos Natural Baby Wipes", conta o
diretor comercial da Novelprint,
Roberto Gasparini.

Quem concorda, plenamen-
te, com esse pensamen-

to de que a pra-
t i c i d a d e é
imprescindí-

vel são os pro-
fissionais da

P r o c t e r &
Gamble. "Uma

das preocupação
que a indústria tem

é com a praticidade
e segurança no acondiciona-

mento do seu produto. Então,
esperamos dos fabricantes, solu-

ções inovadoras para rapidez, qua-
lidade e custo adequado na produ-

ção das embalagens", concluem.
Pois é, quem pensa que é só "gente
grande" que tem poder de escolha e
influência está totalmente enganado.
Hoje muitos pequeninos já acompa-
nham as mamães às compras decidin-

formando o banho de crianças de sete
a oito anos em um momento prazero-
so e de aprendizado. O resultado
foram embalagens super coloridas, em
formato anatômico que ajuda no
manuseio, ilustradas com personagens
em extinção da fauna brasileira, des-
pertando o respeito e responsabilidade
com o meio ambiente e permitindo
que a criança interaja com o brinque-
do na hora do banho. Também a
forma como foram criados os nomes,
misturando os animais com as fra-
grâncias frutais, ilustrada no contra-
rótulo do produto, por meio de brin-
cadeiras gráficas é outro diferencial: o
Jaguatireja, por exemplo, é a mistura
da jaguatirica com a cereja.
Já para o sócio-diretor da Projeto
Integrado, Christian Klein, o desafio
para as agências de design que traba-
lham com projetos infantis é, cada vez
mais, se integrarem ao planejamento

"Uma das preocupação que a indústria tem é com
a praticidade e segurança no acondicionamento
do seu produto. Então, esperamos dos fabricantes
soluções inovadoras para rapidez, qualidade e
custo adequado na produção das embalagens"

do ou influenciando na aquisição dos
produtos e uma coisa é certa: fabrican-
tes, fornecedores e designs acertaram
em cheio quando chegaram ao consen-
so que os formatos diferenciados e
coloridos, com personagens seri-
am os mais atrativos nos pontos-
de-venda.
A agência R1234 Art Design, res-
ponsável pela criação da linha
infantil Baruel Kids, além do dire-
cionamento ao público específi-
co, preocupou-se também com a
questão da educação. O projeto
para os xampus e sabonetes
da linha, de acordo com
a diretora de criação,
R i t a de Cás s i a
Ardezzoni, tinha
como meta embala-
gens atrativas, lúdi-
cas e que, ao
mesmo tempo,
a p r e s e n t a s s e m
um caráter edu-
cacional, trans-

estratégico de seus clientes, para que
juntos possam trabalhar a construção
da marca, o conceito do produto e
embalagem, de uma forma consisten-



te e duradoura. "Até mesmo porque a
relação cliente e agência de design,
pará a próxima década, deve perme-

ar dentro de objetivos onde o com-
prometimento pelos resultados seja

a premissa básica do trabalho em
conjunto", diz.

O DESEJO DO CLIENTE NO
PROJETO DO FABRICANTE

Os fabricantes de embalagens se preo-
cupam, entre outros, em, por meio da
produção, traduzir exatamente a
idéia do cliente no que se refere a fide-
lidade das cores, perfeição no acaba-

to, beleza do produto final.

"Desenvolvimento
recente são os tubos

laminados com design
web, que podem ser

fabricados na cor
desejada pelo cliente ou

adquiridos nas quatro
cores perolizadas"

Quando a Johnson & Johnson solici-
tou à Sinimplast para desenvolver os

frascos da linha de xampus infantis
Brilho e Vida Kids, a intenção era tor-
ná-la em uma linha para toda a famí-

lia. Então, criaram novas embalagens
em PEAD e entre as muitas formas de

chamar a atenção do consumidor, uti-
lizamos as cores fortes, presentes nos

produtos Kids, cujos rótulos são colo-
ridos, com desenhos de animais ou
personagens famosos da televisão. A
pedido do cliente, a Sinimplast
está capacitada a desenvolver,
transformar, animar, testar e dar
vida às embalagens, sugerindo
opções de material, peso, geome-
tria e a melhor relação custo-
benefício. Possui, tam-
bém, um serviço de cria-
ção pró-ativa da embala-
gem, ou seja, além de
fazer exatamente o que o
cliente necessita, também
pode criar a embalagem
para ele.
No segmento infantil o mais
importante é a sintonia que trabalham
os fornecedores de embalagens,
designs e clientes, que, aparentemente,
estão compartilhando da mesma idéia
quando o assunto são os pequeninos.
Há uma constante busca pelas formas
ergonômicas, cores alegres e vivas, que
chamem a atenção e em formas de aber-
tura que sejam, ao mesmo tempo, prá-
ticas e seguras.
Um dos últimos lançamentos da Avon
para o público infantil, mais especifi-
camente, para os bebês, com uma caro-
ninha para a mamãe, foi a linha Amor
& Vida. Totalmente desenvolvida pela
Avon do Brasil, com foco de exporta-
ção para países da América do Sul, traz
um total de sete produtos. Entre eles
estão um óleo de higiene e massagem e
o xampu suave para cabelo e corpo. As
embalagens, fabricadas pela Augros,

são divertidas e práticas.
Além das cores que chamam

b a s t a n t e a
atenção, pois,
especialmen-
te para esses
p r o d u t o s ,
foram utiliza-
dos tons de
laranja e ver-
de. Outra tec-
nologia dife-
renciada apli-
cada neste
projeto foi o
soft touch,
que confere
às embala-
gens um dife-

rencial no toque. A
criação do projeto é da M

Forma, unidade de serviços da M
Design. As embalagens arredondadas e
coloridas, podem ser usadas como
brinquedo, na hora do banho, já que
não possuem cantos, impedindo que
as tampas sejam abertas e o conteúdo
ingerido ou levado aos olhos. O desig-
ner Jean-Christophe Gaydon criou os
frascos inspirado no lado lúdico da
relação onde a mãe comunica-se com
o seu filho através de brincadeiras,
querendo sempre proporcionar estí-
mulos para o seu desenvolvimento.
Os designers gráficos da M Design,
Christian Noviot e Luís Kono, cria-
ram um detalhe que remete a esta liga-
ção mãe e bebê: cada produto da
linha traz um animal estampado na
embalagem acompanhado de seu
filhote: polvo e polvinho, estrela do
mar e estrelinha etc.
Para finalizar, trazemos um lança-
mento recente, o enxaguante Bucal
Trá Lá Lá Kids sabor morango, que
veio complementar a linha oral care
da Phisalia e, cuja meta é convencer
os pequeninos a cuidarem adequa-
damente da higiene bucal, que nem
sempre é tarefa fácil. Para o seu acon-
dicionamento frascos em PET fabri-
cados pela Plasticase, com tampa da
Italy e rótulos em BOPP branco
impressos em flexografia, fabrica-
dos pela Grif Rótulos. A agência de
design é a Muller Camacho "As maio-
res evoluções da industria da higiene
pessoal no Brasil, nos últimos anos,
podem ser encontradas, entre outros,
nos seguintes populares, com consu-
midores mais exigentes na qualidade
e apresentação dos produtos e no seg-
mento kids", conclui Dons.


