
Glamour aliado a praticidade e preço justo. É isso que os
consumidores querem quando o assunto é design

indústria da vaidade
procura inspiração no
mundo da moda,

trazendo para o seu público-
alvo da mais simples à mais
sofisticada matéria-prima,
tanto no que se refere ao
conteúdo como em sua
embalagem, principalmente
porque as pessoas estão
cada vez mais exigentes e
vaidosas. Os homens, por
exemplo, que há algum
tempo se satisfaziam com o
uso de um simples
desodorante, agora

demandam por fragrâncias
que traduzam a sua
personalidade e cosméticos
que dêem "vida" à sua pele.
Até nos cuidados com os
cabelos já solicitam versões
que atendam,
exclusivamente, às suas
necessidades, para deixarem
de "pegar carona" nos itens
femininos. Então, se a
exigência por produtos
próprios está tão crescente, o
que acontecerá em relação
às suas embalagens?
De acordo com o Comitê de
Design da Associação
Brasileira de Embalagem
(Abre), o design visto como
um negócio gerador de renda
é relativamente novo no
Brasil. No entanto, já é
responsável pelo sustento de
cerca de 200 empresas que
movimentaram cifras em
torno de R$ 127 milhões no
ano passado. Para se ter
uma idéia, apenas os 38
escritórios filiados à
associação faturaram o
equivalente a R$ 44 milhões,
sendo previsto um
crescimento entre 20% e 30%
para este ano.
A indústria brasileira de
design de embalagem
atravessa um período de

constante aumento da
competitividade, ou seja, o
design, realmente, vem
sendo citado como a grande
arma para diferenciar um
produto no ponto-de-venda.
Recentes pesquisas
indicaram que, além de
praticidade, o consumidor
busca travar uma relação
emocional com a
embalagem. E é exatamente
isso que o design tem
oferecido. Há algum tempo,
também, as pequenas e
médias empresas vêm
percebendo que podem e
devem investir em design,
como forma de se tornarem
mais capacitadas. Por isso
estão deixando de lado o
estigma de que design é um
serviço de luxo, utilizado
apenas pelas grandes
corporações e passando a
pensá-lo como um serviço
especializado, com ótima
relação custo-benefício,
facilmente incorporável a
qualquer segmento, o que
tem contribuído para a visível
ampliação desse mercado.
Ou seja, que esta indústria
tem um grande potencial,
não há dúvida alguma.
Agora, que rumos ela está
tomando? O design nacional
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seria uma simples cópia do
que há na Europa ou ele já
tem a sua própria
personalidade? É certo que
a resposta virá com o tempo,
mas o que acontece agora,
poderemos conferir a seguir.

PERFUMARIA: NACIONAL X
INTERNACIONAL
A perfumaria nacional cada dia
aproxima-se mais da internacional, seja
pelo design de seus produtos ou pelas
fragrâncias. A utilização de frascos
importados ou desenhados por
renomados designers nacionais ou
estrangeiros é cada dia mais comum.
No Brasil, existem fornecedores que
atendem a grandes marcas
internacionais, pois atualmente a
maioria das multinacionais possui
subsidiárias no País, identificando aqui
um grande mercado potencial. Portanto,
dispõe-se do mesmo aparato
tecnológico para a criação de produtos
que as grandes marcas importadas. A
dificuldade encontrada para desenvolver
projetos mais elaborados, no entanto, é
o custo final pois, embora essa
mentalidade esteja se modificando,
ainda é difícil que um consumidor

pague por um produto nacional o
mesmo valor que o cobrado por um
importado, pois ainda não tem a
percepção total de valor e qualidade. No
que se refere às casas de perfumaria,
são, em sua grande maioria,
multinacionais que trabalham para todas
as marcas importadas e nacionais, ou
seja, um mesmo perfumista pode criar
uma fragrância para Dior ou para Água
de Cheiro, por exemplo. Então, a
tendência é retrabalhar o design das
linhas antigas ou lançar novas linhas
com embalagens mais elaboradas,
saindo do padrão popular. As
fragrâncias também devem ganhar um
retrabalho, com adaptações da
perfumaria fina. Outra tendência é o
lançamento de novas versões de
perfumes já consagrados. Com o
mesmo frasco e a mesma tampa,
possuindo apenas alguns detalhes de
design ou cor diferentes da versão
original. O desgin de embalagens no
Brasil ainda é muito influenciado pelo
internacional, principalmente europeu,
mas já vemos movimentos para mostrar
a cara e o jeito do Brasil lá fora. Espera-
se que este movimento se intensifique,
com as empresas, cada uma de sua
forma, criando produtos que se
identifiquem com a cultura brasileira.

RESGATANDO A
PERSONALIDADE
"A criação do design brasileiro na área
de cosméticos e perfumaria está
evoluindo a cada dia e deve crescer
ainda mais. Neste mercado, o custo de
produção de uma embalagem
diferenciada exige um investimento
ainda mais alto e acaba não sendo
muito competitivo com relação ao
mercado internacional. Porém, no

que se refere ao
design, somos
altamente
qualificados e
nosso trabalho vem
sendo reconhecido
a cada dia. Vejo
que o design de
embalagens de
perfumes segue
uma tendência de

bem-estar e harmonia, buscando
inspiração em um estilo de vida zen, e
no Brasil, busca também resgatar o
espírito e a personalidade de nosso
País", afirma Margarete Takeda,
diretora da a10 Design.

A MODA
"A indústria brasileira segue uma
tendência globalizada de lançamentos
de cosméticos. Em relação" ao design,
no Brasil, temos a tendência de nos
inspirar nas linhas mundiais, pois é a
moda mundial quem dita as regras. A
Europa, por exemplo, possui uma
infinidade de fabricantes de papéis
diferenciados, o que facilita os novos
designs. Mas é inviável para a indústria
brasileira trabalhar com esses materiais,
pois o custo de importação, hoje, é
alto. Então, a indústria nacional se
inspira nesses conceitos, mas os adapta
de uma forma mais econômica em
relação à nossa matéria-prima. Com a
globalização, os produtos são lançados
simultaneamente nos mercados,
adaptando um mesmo design,
modificando e adequando ao local de
produção daquele item. Enfim, a
indústria de cosméticos deve sempre
lançar novos produtos, mas fica difícil
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imaginar quais serão as tendências
futuras, pois os tipos de fragrâncias,
designs de embalagens, tampas, vidros,
frascos e cores sempre se adaptam à
filosofia de vida da população
mundial". Essa é a opinião de Sidney
Anversa Victor Júnior, diretor
comercial da Congraf.

INVENTAR E CRIAR
Tadeu Matsumoto, diretor geral da M
Design, acredita que as mudanças no
modo de vida dos consumidores
afetam o desenvolvimento dos
produtos no que se refere à essência,
à forma, ao estilo e às funções de
uso. E a linguagem é, nas mãos dos
perfumistas e dos designers, uma
mescla de influências internacionais
e nacionais, num mundo globalizado.
"O Brasil e sua estética inspirada na
variada flora e fauna e seu
miscigenado estilo e alegria
peculiares tem encantado as
passarelas da moda em todo o
mundo. No design de jóias, por
exemplo, os traços brasileiros e a
criatividade fazem seguidores. Para
os amantes desse universo e seus
profissionais, é presente o exercício

de checar influências, aprender com
elas e escoar para o mercado uma
equalização entre as necessidades e
as verbas disponíveis para os
investimentos. Nesse momento, a
relação da tecnologia e da internet,
criando novas comunidades e
difundindo imagens, pede criadores
atentos e versáteis, novos costumes,
trazendo novo vocabulário, nova
estética e nova percepção da
natureza. As diferentes organizações
familiares e a expressão da
afetividade refletem as mutações nos
papéis do homem e da mulher. E
esses são indicadores para pensarmos
o que desovar e quando desovar.
Sem esquecer as ações arrojadas,
manter as surpresas que todos
queremos ter ao apreciarmos vitrines
e quando abrimos uma embalagem
misteriosa. Nesse terceiro milênio, o
cultivo da beleza e os cuidados com
o corpo são momentos de auto-
cuidado, uma chance de cultivar os
sentidos, numa referência ao místico,
lugar mágico. E o design faz parte
desse sonho e revela sentimentos. Na
pintura, na música, na escultura e,
mais do que nunca, no design, é

preciso inventar e criar para viver
melhor. Se cada época tem a sua
estética, hoje ela está sendo
experimentada e reinventada. O
consumidor quer glamour e
funcionalidade, mais praticidade, por
um preço conveniente e, se aliado a
esses valores, o meio ambiente
também for preservado, a evolução
da humanidade aparece", conclui.

Text Box
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