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Doja Cosmetics. Embalagens para 2 produtos: 1 Protetor 
solar e 1 Hidratante.

Mulheres de 26 a 33 anos, vaidosas, das classes B 
e C, moradoras das regiões Sul e Oeste do Rio de 
Janeiro, que amam cuidados com a pele e que 
não se importariam de pagar mais caro pelo
produto, se o mesmo possuir qualidades e
resultados comprovados. 

Mostrar através de uma embalagem Clean: A se-
riedade, poder, beleza e qualidade, fazendo com 
que o público se sinta importante por estar usu-
fruindo do produto.
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O QUE ELA FAZ NO DIA A DIA?

QUAIS SÃO OS SEUS VALORES?

QUAIS SÃO AS SUAS DORES?

28 ANOS
Rio de Janeiro - Zo

Diretora de Arte
Vaidosa, tranquila

e segura de si. 

Além de ir trabalhar, estudar e ir a
academia, ela ama ir em barzinhos,
shows e festivais de música.

• Empatia
• Honestidade
• Autoconfiança
• Respeito

Com sua agenda apertada, ela opta por
uma rotina de cuidados minimalista.
Mas, sempre se depara com cosméticos
caros com qualidade mediana.PER
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Em tempos em que o discurso sobre amor 
próprio vem ganhando muito mais força, Doja 
Cosmetics decidiu lançar a sua linha de cuidados 
chamada “So(lar)” juntamente com o slogam 
“Seu corpo é a sua casa” para transmitir:  
sedução, carinho, leveza e despertar o desejo de 
auto cuidado.

A escolha da palavra “Solar” veio por conta do 
ingrediente estrela dos produtos que são ricos 
em Vitamina D, mais conhecido como a
“Vitamina do Sol”.

Doja.



CORES:

TIPOGRAFIA:
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Abril Fatface Regular

Montserrat Light
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PRO
DU
TOS Hidratante

Protetor Solar



Doja.

200G

Doja.

FPS

++++ 50

Fonte de VITAMINA D
Controla o brilho
Previne o envelhecimento
Toque leve
Alta proteção UVA/UVB

PROTETOR SOLAR
FACIAL DIÁRIO

Pro+



Hidra+
150G

peso líq.++++

Doja.

Fonte de VITAMINA D   Controla o brilho    Previne o envelhecimento



Sobre as embalagens dos produtos:
Para o protetor solar foi escolhido uma bisnaga plástica de 
200g na cor branca com tampa Flip Top com batoque rosa. A 
arte está na cor preta e possui variações de rosa pastel. A caixa 
em que o produto vai embalado é retangular de base quadra-
da na cor branca cuja a arte segue o mesmo padrão da bisnaga.

Para o hidratante foi escolhido um frasco arredondado de 
vidro transparente com tampa fosca na cor rosa. A arte do 
frasco segue nas cores preto e variações de rosa. A caixa é re-
tangular de base quadrada, pequena e com relevo nas partes 
em que o logotipo da marca Doja Cosmetics aparece.

Diretrizes sintáticas



Para a arte das embalagens foi escolhido como tom principal o 
rosa pastel, que remete a sedução, auto-cuidado, feminili-
dade juntamente com a leveza da cor branca que foi escolhi-
do como background. Como a Doja Cosmetics pretende lançar 
mais produtos, a posição estratégica da logomarca como a 
primeira coisa na hierarquia da embalagem e o símbolo da 
logomarca com transparências nas caixas e embalagens foram 
para dar mais ênfase a marca para que as pessoas assosciem 
aos próximos produtos. Os nomes "Hidra+" e "Pro+" foram 
escolhidos para remeter que os produtos da linha solar tem
um "Plus" que as diferenciam das outras. A escolha da 
embalagem de vidro para o hidratante foi para agregar mais 
valor do produto e a opção da bisnaga para o protetor foi para 
o diferenciar dos demais.

Diretrizes semânticas



De acordo com o tamanho dos cosméticos, tanto o hidratante e 
o protetor solar foram feitos para usar na pele do rosto. O que 
não impede da consumidora optar de passar pelo corpo (ele só 
não vai durar tanto), e também não impede que elas reutilizem 
as embalagens depois.

Diretrizes pragmáticas
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