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Desenvolvimento das embalagens da Embelleze segue conceitos como emoção
e identidade.

Embelleze conta com
o trabalho uma "célula
de criação" (house),
composta por uma

equipe de desenvolvimento de
embalagens e material
promocional dividida em três
setores: criação, eventos e
projetos, que acompanha todo o
processo de um produto, desde
a concepção até a distribuição.

Adriano Cirílo, coordenador
dessa célula de criação, explica
como é o processo criativo de
desenvolvimento de uma
embalagem dentro da
Embelleze: "Nosso primeiro
passo é saber quais ativos
serão empregados no produto e
quais seus benefícios. Criamos
um produto a partir de uma
identidade, onde ele passa a ter
vida própria. Críamos, então, um
nome e uma frase emocional.
Por conseqüência, a embalagem
acompanha todas as emoções
que fazem parte desse produto.
O Novex, por exemplo, tem um
conceito de criatividade e
liberdade. Já o Indian Hair é um
produto guerreiro, forte.
Procuramos criar embalagens
cujas cores e formas
acompanhem esses conceitos".

Círilo conta que, como
conseqüência das
características de cada produto,
um público consumidor se forma
para ele. "Não trabalhamos
pensando no públíco-alvo, e sim
na questão da auto-estima. O
fato de a mulher querer ficar
mais bonita e se sentir bem já a
leva a adquirir um produto de
beleza. Isso é emoção pura!",
afirma. Segundo ele, 80% da
decisão de compra no ponto de
venda é emocional.

INDIAN HAIR : BELEZA PARA
VENCEU

O Indian Hair, sistema progressivo
de alisamento e tingimento dos
cabelos, foi desenvolvido, segundo
Cirilo, para mulheres batalhadoras,
guerreiras, cuja vida é atribulada, que
trabalham ou estudam, têm filhos, mas
querem estar bonitas diariamente.
"Mulheres com esse perfil precisam de
um produto que seja prático e
eficiente", explica.

Esse produto tem como ativo a
ataia, um elemento que vem dos Andes
e é utilizado por índios, deixando os
cabelos lisos, tingidos e brilhantes.
Com base nessas características, o
slogan escolhido pela equipe de criação
foi: "beleza para vencer". Tanto o
nome quanto o slogan remetem a
mulheres guerreiras que não abrem
mão de estarem bonitas. A escolha
das cores da embalagem (azul e
cobre) também seguiu esse
raciocínio.

Cirilo explica que "o cobre
remete a um tacho de metal, que
passa essa característica guerreira.
No fundo da embalagem há um
padrão desenhado. Fizeram um
estudo para a escolha desse fundo:
trata-se do motivo indígena kakui
apoeka, que é um padrão
utilizado pelos índios guerreiros
em festas, com pinturas no
corpo". Segundo ele, o estudo
profundo das cores e as palavras
que estão envolvidas remetem ao
conceito original qu
empresa quer
passar aos
consumidores.
Cores ligadas à
terra foram
utilizadas, como
marrom escuro,
areia, cobre e azul,
"Acreditamos que

esses elementos dão o realce e trazem a
questão forte de cultura indígena".

O cartucho do Indian Hair foi
desenvolvido em cartão Klabin de
370g/m2, no formato 150 x 100 x 95
mm. A impressão foi feita no sistema
off-set a 4 cores (Pantone 3135C,
Pantone 4695C, Pantone 4525C e 876C)
com verniz UV e acabamento vincado e
colado com fundo automático".

A fábrica da Embelleze está situada há
36 anos em Nova Iguaçu, região
metropolitana do Rio de Janeiro. Seu
centro de distribuição tem 6 mil m2 de
área de armazenagem, com 6.500
posições palete. As áreas de packing,
faturamento e armazenagem estão
concentradas no mesmo local.

www.embelleze.com.br
SAC: 0800-8812667
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