
do, em especial, embalagens de luxo,
um mercado representado quase que
90% pela perfumaria fina. Para mim,
foi uma grande honra e também muita
responsabilidade, falar de um assunto
que, sem dúvida, é apaixonante.
Há mais de vinte anos atuo nesta área
e acompanhei a evolução das empresas
nacionais, dos profissionais, das tecno-
logias, de designers, que culminaram
em produtos diferenciados, inovadores,
únicos, que a cada dia toma a indús-
tria brasileira muito mais respeitada
no mundo.
A história das embalagens começou
nos primórdios, com os primeiros
representantes da raça humana, que
ao sair para a caça precisavam levar
comida e água. Então, casca de frutas,
chifres ocos, crânios de animais e
grandes conchas foram as primeiras
embalagens utilizadas pelo homem,
nesta fase onde a principal função era
o transporte.
Com a evolução do homem, no entan-
to, as necessidades foram aumentando.
Além de transportar, as embalagens
passaram a assumir mais funções: con-
ter, armazenar, proteger. Funções con-
ceituais, econômicas/viáveis (depois da
era industrial), de comunicação (infor-
mar o usuário), tecnológicas (atenden-
do a conceitos cada vez mais inovado-
res) e, também, como ferramenta de
marketing, afinal, é a embalagem que
passa a primeira impressão para quem
compra o produto. Então, ela deve, ain-
da, agregar valor estético, de inovação,
luxo, sem causar impacto ao meio
ambiente, ou seja, deve ser, também,
ecologicamente viável.

E nas criações de embalagens foram
surgindo as embalagens à granel, lacra-
das para longas distâncias, individuais,
de vidro, de papel, impressas, fabrica-
das em plásticos e seus derivados, latas
de alumínio e folhas-de-flandres etc.
Deus criou o homem e este, inspirado
na natureza, criou a embalagem!
A embalagem acompanhou todos os
movimentos da história, das grandes
descobertas dos homens, o adormeci-
mento na Idade Média, ao
Renascimento.
E nos dias de hoje, a embalagem é o
elo entre o consumidor e o produto. O
consumidor cria a imagem do produto
e da empresa através da embalagem.
No Brasil, o design do segmento cos-
mético sempre sofreu influências euro-
péia e americana. O bonito e a tecno-
logia estavam na França, na Itália,
Inglaterra, Estados Unidos. Então, na
busca de embalagens que pudessem
compor os produtos, no início dos
anos 90, buscamos no mercado inter-
nacional frascos, tampas, válvulas,
enfim, toda tecnologia que não estava
disponível no Brasil, motivados, prin-
cipalmente, pela abertura do mercado,
consumidores ávidos por produtos
importados, nossa moeda equiparada
ao dólar e a globalização.
Cada lançamento trazia novidades nos
frascos, nas tampas e os fornecedores
nacionais começaram a se ressentir,
pois a cada dia perdiam share dentro
do Brasil. Então, nesta época, se forma-
ram algumas joint-ventures (Grupo
SGD; TPI/Novolit/Molpalstic,
Pivaudran/Bristol). O mercado brasile-
iro apresentava um grande potencial e
as grandes empresas perceberam isto
rapidamente. Além disso, algumas
empresas fincaram filiais no Brasil, tais
como Augros, Rexam, Solev, Emsar ,Va-
lois. Outros grupos, colocaram repre-
sentantes no Brasil, para nos atender

mais prontamente, é o caso da Pochet,
Bormiolli, Brosse.
E os fornecedores nacionais, como se
posicionaram?
Foram à luta, para não perecer.
Buscaram novas tecnologias, reforma-
ram suas plantas e, como tinham um
capital humano de primeira, afinal, os
profissionais brasileiros sempre foram
reconhecidos pelo conhecimento técni-
co, criatividade e, com o passar do tem-
po, também em função de um novo
cenário que se estabeleceu no País (des-
valorização cambial, mudanças nas tari-
fas de importação), conquistaram o
devido reconhecimento.
Atualmente, somos reconhecidos no
mercado internacional. A edição da
Luxe Pack no Brasil é uma prova deste
reconhecimento. As embalagens estão
cada vez mais sofisticadas, com apelos
inéditos. Patente de O Boticário, o per-
fume Malbec, traz a arte da perfumaria
e do vinho, numa fragrância com álco-
ol extraído da uva e macerados em
toneis de carvalho é outro exemplo. A
criação do primeiro museu do perfume
no mundo - Espaço do Perfume em
Curitiba, um sonho do empresário
Miguel Krigsner, realizado em conjun-
to com várias empresas do segmento
cosmético e conduzido pela Renata
Ashcar, também.
Temos muito do que nos orgulhar nes-
tes últimos anos. A nossa capacidade
de reação foi surpreendente. A dedica-
ção, o empenho, o trabalho em equipe
na busca sempre do melhor, devemos a
todos os profissionais da área de emba-
lagens do segmento cosmético. Então,
o nosso agradecimento, sem dúvida
alguma, vai a estes profissionais que
foram os principais atores desta última
década, nos deixando preparados para
as próximas. Com certeza, eles mere-
cem todos os aplausos e também um
muito obrigado!
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