
Quase tudo
Yamá Cosméticos opta por equipamentos próprios e agência de design interna

Afora o vigoroso parque fabril, a grande vedete
na tática de verticalização produtiva das embala-
gens da Yamá Cosmésticos é a agência interna de
design criada há dois anos. Com estrutura enxu-
ta, ela conta com dois profissionais de artes grá-
ficas, cujas responsabilidades vão além da logo-

idéia de que as empresas devem se
concentrar em seu core business, ou
negócio principal, terceirizando as ati-
vidades que não fazem parte de seu

foco de atuação, parece estar em alta no mundo
corporativo. Mas, quando o assunto é desen-
volvimento de embalagem, essa diretriz-
chave de alguns manuais de sobrevivência
de mercado apresenta variadas exceções.

Empunhando argumentos como a
redução de custos e a agilização da
aprovação de novos projetos, cada
vez mais empresas apostam em es-
truturas próprias de produção de
seus sistemas de acondicionamento. Não se
trata apenas das famosas plantas in-house, em
que as máquinas de acondicionamento são insta-
ladas junto à linha de produção da indústria usuá-
ria. Também ganham mais e mais força os depar-
tamentos internos de criação, que muitas vezes
fazem todo o trabalho normalmente destinado
às agências de design externas.

No mercado de produtos de beleza e tra-
tamento capilar, caso exemplar desse tipo de
estratégia vem da Yamá Cosméticos. Num com-
plexo fabril verticalizado de 20 000 metros qua-
drados, localizado em Cotia (SP), a empresa,
fundada em 1967 com foco em produtos popula-
res e atualmente com mais de 200 itens em linha,
produz boa parte de suas embalagens. Com inje-
toras, sopradoras e equipamentos de gravação se-
rigráfica próprios, a Yamá tem capacidade de
produzir 30 toneladas de embalagens plásticas
por mês. A produção mensal média é de 2 mi-
lhões de frascos, saídos principalmente de uma
injetora Bekum e de uma sopradora Battenfeld.
Como se isso não bastasse, a empresa também é
auto-suficiente em caixas de papelão ondulado.

da em outros itens da empresa. Não
também fabricada internamente, e usa-

molde de uma linha de tampas de rosca
gens foram projetadas para se adaptar ao

sas em serigrafia com uma cor, as embala-
belo Yamafix. Sopradas em PET e impres-

um dos destaques é a linha de géis para ca-

Entre os produtos recentemente desen-
volvidos na estrutura verticalizada da Yamá,

riam projetos de embalagem terceirizados.
agência interna, gasta 10% do que lhe custa-

vantagem é a economia de custos: a empresa
calcula que, com equipamentos próprios e a

res e da área de marketing." Outra

arquivos são enviados para impres-
são já com a aprovação dos direto-

sos, de manhã criamos e à tarde os
de criação da Yamá. "Em alguns ca-

tador", conta Milton Ferreira, gerente

"Com uma agência interna, muitos dos
projetos são aprovados na tela do compu-

ter própria.
mos trabalhos, quase tudo é feito numa plot-

ners, folhetos e catálogos. Quanto a estes últi-
apoio a estratégias promocionais, como ban-

duzindo do site da empresa e ferramentas de

tipia e do layout dos rótulos e de todas as emba-
lagens. Eles também são responsáveis pela cria-
ção do design estrutural das embalagens, e ainda
cuidam de materiais de comunicação visual, pro-



"Somos abertos a fornecedores externos, pois
queremos estar atentos ao que acontece no mer-
cado de embalagem", conta o gerente de criação
da Yamá. Outro caso que mostra essa flexibilida-
de é o do Kit Clareador, cujos cartuchos, produ-
zidos com papel cartão Hi-Bulky, da Suzano, são
impressos em off-set pela Lavezzo.

Uma evidência da agilidade que a agência
interna proporcionou à Yamá é o fato de a
empresa estar cogitando mudanças na emba-
lagem do tradicional Creme de Tratamento

Yamasterol, um dos seus carros-chefes nas úl-
timas duas décadas. "Planejamos outra roupa-
gem, e estamos estudando várias possibilida-

des, inclusive a adoção de rótulos termoencolhí-
veis", revela Ferreira. Se concretizada, tal mu-
dança poderá vir a ser um marco na história da
empresa, que há anos mantém os equities de seu
líder de vendas, acondicionado em frascos plásti-
cos transparentes com impressão em serigrafia e
tampa de rosca dotada de bico aplicador.

obstante a simplicidade, os produtos têm apelo de
diferenciação no ponto-de-venda ao explorar
através da transparência dos frascos PET as cores
reluzentes das diferentes versões dos géis.

Apesar do esforço de verticalização, nem to-
das as embalagens são criadas 100% internamen-
te. A também recém-lançada família Pó Descolo-
rante Amônia Free é um exemplo. O produto é
vendido em sachês envoltos numa estrutura de
papel cartão. Todo o design foi feito pela house
de criação interna, inclusive a faca do berço de
papel cartão, que tem abas desenvolvidas para
dar suporte aos sachês. A impressão dos envoltó-
rios, porém, ficou a cargo da gráfica Aquarela,
enquanto os sachês são fornecidos pela Grampac.
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