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ACCORDES



O Boticário vai lançar a  
primeira fragrância criada a partir  

de uma composição musical  
para uma orquestra sinfônica. 

  
Este lançamento será 

dedicado às mães.



A música foi escolhida por ser o meio capaz 
de expressar sentimentos impossíveis  

de ser traduzidos em palavras.  
Como o amor entre mãe e filhos. 



Sentimento acima da palavra, 
acima da razão, acima de  
conceitos. Incondicional.  
Amor ágape por essência.



 E a música desta nova fragrância será a 
expressão máxima deste amor. Uma 
música que ficará na lembrança para 

sempre, como todos os bons perfumes.



NAMING



O que um perfume tem em  
comum com uma música? 

Ambos são compostos por notas. 



E quando falamos de amor de um filho  
por sua mãe, de que “notas” falamos?

DAS NOTAS DO CORAÇÃO. 



Em perfumaria, as notas do coração são formadas 
geralmente por flores e frutas não cítricas:

Notas de saída 
ou de cabeça

Notas de coração 
ou de corpo

Notas de base  
ou de fundo

Cítricas 
Frutais 
Herbais

Florais 
Frutais não-cítricas

Bálsamo, Tabaco, Couro 
Âmbar, Resinas, Madeira 

Especiarias

Responsáveis pela 
impressão inicial

Representam  
a personalidade  
do perfume

Profundas e de 
maior fixação

• São o “corpo”                               
da fragrância 
• Evaporam mais 
lentamente 
• Dão personalidade  
ao perfume



Similar aos perfumes, uma orquestra sinfônica 
também está dividida em: fundo, corpo e saída.

FUNDO

CORPO

SAÍDA

MAESTRO



As notas do coração, na música,  
correspondem aos instrumentos de sopro.

Notas  
de saída

Notas de coração

Notas de base 



AMOR  
O nome da fragrância deve "falar" de amor 

  
 PERSONALIDADE 

Um filho é sempre único para a sua mãe.  
O nome da fragrância também deve o ser. 

  
EMOÇÃO QUE NÃO SE EXPLICA 
Uma relação que não precisa de palavras  

é uma música instrumental. 
  

 NOTAS DO CORAÇÃO 
Os instrumentos de corpo/ sopro,  

relacionados às nossas notas do coração.



SINFONIA  
(nome sugerido)



Sinfonia é uma composição musical longa para ser tocada por orquestras, 

geralmente dividida em vários "movimentos". A palavra foi usada pelos gregos 

em referência às notas musicais que soam juntas em harmonia e foi adotada 

para se referir às apresentações instrumentais especialmente nas aberturas 

das óperas italianas no século 17. Desde a segunda metade do séc. 18, a 

sinfonia tem sido considerada a mais importante composição musical para 

orquestras e a maior expressão da chamada música clássica ou erudita.  
 

Pela sua longa duração, este nome reafirma a longevidade 

da relação mãe-filhos. Também fala da sua importância, 

visto que uma Sinfonia é considerada a "maior expressão 

da música clássica".



OPUS 



O termo opus vem do latim "obra" , associado à obra de arte.   

Na música, OPUS se refere à ordem de publicação de uma obra.  

Mas vai além: é pela OPUS que se identifica cada música - obra -  

única que compoe uma sinfonia de um autor, por exemplo. 

 

Este nome reforça o significado de um filho  

para uma mãe: a sua obra. Também reforça a 

singularidade da relação e de como uma mãe  

vê um filho e um filho, sua mãe: únicos no mundo.



OBRA PRIMA 



Obra prima é uma obra de arte considerada extraordinária,  
a melhor obra de um artista.  
 

Um filho é sempre a melhor obra de uma mãe, sua obra 

prima. Este nome reforça o valor que um filho tem para  

a sua mãe, bem como dá à fragrância o sentido de ser  

"o melhor" perfume.



ÓPERA



Em italiano a palavra ópera significa “obra musical, trabalho”. Casamento 

entre a música e o teatro, numa ópera a ação cênica é harmonicamente 

cantada e acompanhada de instrumentos musicais.  
 

O relacionamento de uma mãe com um filho é recheado  

de emoções. Felicidade, medo, alegria, orgulho - são todas 

emoções que se confundem e que criam a riqueza desta 

relação. Este nome valoriza a dramaticidade, força e 

profundidade emocional da fragrância.



SONATA



A sonata é o veículo por essência das grandes obras primas. 
Na origem do termo, sonata era uma música para instrumentos de sopro ou 

para cordas e definido por qualquer gênero puramente instrumental (e cantata 

era um gênero vocal). Sonata é um tipo de composição musical feita para um 

ou mais instrumentos, geralmente com três ou quatro movimentos, enquanto  
Sinfonia é uma peça/música construída para uma orquestra inteira. 
  

Sonata é um nome da fácil lembrança e traz à fragrância a 

sensação de leveza, singeleza e amorosidade.  

 
OBS.: Este é o nome mais identificado com a nossa estratégia: ligado aos 

instrumentos de sopro (notas do coração), de forte personalidade e feita para 

instrumentos (emoção que não se explica).



MELODIA



Com origem no grego meloidia, uma melodia é uma sucessão rítmica de tons 

em diferentes intervalos, e que é regrada pelo ritmo. Significa, em essência, o 

encadeamento harmonioso e bonito de sons musicais. Em sentido figurado, a 

expressa doçura ou suavidade na forma de ser ou de falar. A melodia é uma 

das três bases que formam a música (os demais são Harmonia e Ritmo), sendo 

a que “dá sentido” à música. 
  

Este nome confere suavidade, beleza  

e personalidade à fragrância.  

 
OBS.: Este seria o nome ideal para suceder o “Harmonia. Com o “Melodia” 

todas as fragrâncias da linha seriam menções às bases da música – 

Harmonia / Melodia / Ritmo.



AFETO 



O termo “Affetto” era usado por compositores barrocos para traduzir um estado 

de alma e ornamentos vocais inspirados em afetos do texto poético.  

Afeto também significa o sentimento de imenso carinho que se tem por alguém.  
 

Como o próprio nome sugere, a palavra remete 

simplesmente à emoção de carinho e ternura  

entre mãe e filho. 



EMBALAGEM



PROPOSTA 1 

VIBRAÇÕES



A música é capaz de transmitir sentimentos puros  
como o amor de uma mãe pelo filho. E essas vibrações 

positivas se refletem visualmente na estrutura 
molecular da água, como comprova um experimento  

real realizado por um pesquisador japonês.  
O resultado são lindos desenhos nos cristais  

de água vistos através do microscópio.



Água exposta a palavras  
de ódio

Beethoven's Piano Concerto 
No.1 in C major, Op.15



Se falamos das notas do coração em uma relação mãe  
e filho e estas notas em perfumaria são geralmente 
formadas por flores e frutas, logo utilizamos nesta 
proposta as flores como expressão deste amor e a 

estrutura visual do experimento da água como inspiração 
também para a solução desta linha criativa.





MELOD I A



Frasco, cartucho e bisnaga



Cartucho



Kit Dia das Mães

Utilizamos o hotstamp cobre 
para valorizar esta embalagem  
que é o “hero” do Dia das Mães







PROPOSTA 2 

AQUARELA



A música transmite sentimentos impossíveis de se 
traduzir em palavras como o amor de uma filho  

pela mãe. Ela é a linguagem da alma. É fluida e etérea. 
Para isto nos inspiramos na aquarela - 

por ser abstrata, leve e orgânica.





melodia



Frasco, cartucho e bisnaga



Cartucho



Kit Dia das Mães







PROPOSTA 3 

LINHAS



A música consegue transmitir sentimentos elevados,  
em um nível espiritual como o amor ágape - de uma mãe 
pelo filho. Nesta linha criativa a inspiração foram ondas 

verticais. E os seus movimentos lembram as ondas sonoras, 
o gesto do maestro, os sons e silêncio de uma composição. 

Ao mesmo tempo estas cada onda conecta dois pontos:  
mãe e filho em um amor sublime.





melodia



Frasco, cartucho e bisnaga





Kit Dia das Mães







KITS PRESENTEÁVEIS



Os kits Dia das Mães das demais linhas  
de O Boticário seguem de alguma maneira  
os conceitos descritos acima, já que todos  

convivem no mesmo espaço da loja. 
 

Estes conceitos se adaptam a cada linha  
de produto baseado no seu perfil  

ou na identidade visual já existente.



LILY 
Reinterpretamos a imagem dos lírios  

que inspiram o nome desta linha.  
Mulher feminina, delicada, elegante  
e clássica. Sugerimos aplicação de 

hotstamp dourado no label para conferir  
sofisticação à marca.



GLAMOUR 
Nos inspiramos no novo layout  
da marca e retratamos a sensualidade  
da mulher através das cores. 
Mulher encantadora, charmosa  
e segura de si.



CUIDE-SE BEM 
Nossa inspiração é a gota - que já é marca desta  

linha, que remete ao cuidado e ao bem-estar.



 

REFERÊNCIAS  
DE EMBALAGENS





A ideia é que todas as embalagens  
possuam ou pareçam ter  

uma tampa maior do que a base para  
manter um padrão visual.



PROPOSTA 1 

VIBRAÇÕES



Lily





Glamour





Cuide-se bem





PROPOSTA 2 

AQUARELA



Lily





Glamour





Cuide-se bem





PROPOSTA 3 

LINHAS



Lily





Glamour





Cuide-se bem





 

TODOS



VIBRAÇÕES



AQUARELA



LINHAS



OUTRAS FACAS/ 
MODELOS









OBRIGADO




