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RESUMO	

O	presente	trabalho	apresenta	a	proposta	de	embalagens	ambientalmente	sustentá-

veis	para	utensílios	domésticos	da	Tramontina,	cujo	objetivo	é	o	desenvolvimento	estrutural	

e	gráfico	de	embalagens,	através	da	busca	de	estratégias	para	a	redução	de	impacto	ambien-

tal.	O	projeto	é	desenvolvido	por	meio	da	proposição	de	uma	metodologia	que	tem	como	

base	uma	abordagem	dividida	em	dois	aspectos:	os	métodos	de	design	de	embalagem	sobre	

um	âmbito	geral,	através	da	metodologia	de	Seragini	(2008)	e	de	Mestriner	(2002);	e	o	mé-

todo	 de	 embalagem	 voltado	 à	 sustentabilidade,	 através	 da	 metodologia	 do	 Sustainable	

Packaging	Coalition	e	do	PSS	aplicado	ao	design	de	embalagens.	A	metodologia	proposta	é	

composta	por	5	etapas	principais:	Compreensão,	Conceituação	e	Estratégia,	Desenvolvimen-

to,	Implantação	e	Validação.	O	trabalho	demonstra	que	por	meio	da	adoção	de	estratégias	e	

diretrizes	 de	 ecodesign	 e	 sustentabilidade	 é	 possível	 desenvolver	 projetos	 de	 embalagem	

que	contribuam	para	a	redução	de	seu	impacto	ambiental.	

	

Palavras-chave:	embalagem	sustentável;	utensílios	domésticos;	Tramontina.	
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ABSTRACT	

This	work	shows	Tramontina's	proposal	of	environmentally	sustainable	packaging	for	

household	ware,	which	aims	to	structurally	and	graphically	develop	packaging	using	strate-

gies	for	reducing	environmental	impact.	The	project	is	developed	using	a	methodology	pro-

posal	based	in	an	approach	divided	into	two	aspects:	the	packaging	design	methodology	on	

a	 general	 scope,	 using	 the	methodology	 of	 Seragini	 (2008)	 and	Mestriner	 (2002);	 and	 the	

sustainability	based	packaging	methodology,	using	the	methodology	of	Sustainable	Packag-

ing	Coalition	and	PSS	applied	to	packaging	design.	The	proposed	methodology	is	composed	

of	 five	 main	 steps:	 Comprehension,	 Conceptualizing	 and	 Strategy,	 Development,	 Refine-

ment,	 Implementation	and	Validation.	The	work	shows	 that	when	adopting	ecodesign	and	

sustainability	 strategies	 and	guidelines	 it	 is	 possible	 to	develop	packaging	projects	 to	 con-

tribute	on	its	environmental	impact	reduction. 

 
Keywords:	sustainable	packaging;	household	ware;	Tramontina. 
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1 INTRODUÇÃO	

Segundo	o	relatório	da	Associação	Brasileira	de	Empresas	de	Limpeza	Pública	e	Resí-

duos	Especiais	(Abrelpe,	2014),	publicado	sobre	o	panorama	do	lixo	no	Brasil,	a	geração	de	

resíduos	 sólidos,	entre	2012	e	2013,	 teve	o	maior	 crescimento	da	última	década,	 gerando	

209.208	toneladas	de	lixo	diariamente,	servindo	de	alerta	para	o	país,	que	está	consumindo	

mais	e	descartando	em	uma	quantidade	nunca	vista	anteriormente.	Dados	a	cada	ano	me-

nos	otimistas	sobre	a	situação	do	lixo	no	Brasil	e	no	mundo	obrigam	a	população	a	repensar	

os	hábitos	e	a	cultura	da	sociedade	atual,	que	necessita	de	mudanças	urgentes	para	que	os	

impactos	causados	no	meio	ambiente	possam	ser	minimizados.	

De	acordo	com	o	Ministério	do	Meio	Ambiente1,	um	quinto	do	lixo	produzido	no	Bra-

sil	é	composto	por	embalagens,	totalizando	cerca	de	25	mil	toneladas,	sendo	que	cerca	de	

80%	destas	são	descartadas	após	serem	utilizadas	uma	única	vez.	A	cultura	do	descartável,	

principalmente	nos	países	desenvolvidos,	tem	um	papel	importante	no	crescimento	de	lixo	

gerado	mundialmente.	O	aumento	do	consumo	e	o	aumento	de	embalagens	estão	interliga-

dos,	pois	conforme	aumenta	o	primeiro,	ocorre	o	aumento	da	produção	de	resíduos	prove-

nientes	de	embalagens.	

Desde	meados	da	década	de	1980,	o	consumo	coletivo	de	recursos	pelos	seres	hu-
manos	excedeu	a	produção	anual	da	Terra.	Estamos	em	um	estado	que	os	cientis-
tas	chamam	de	“descompasso	ecológico”.	 Isso	significa	que	estamos	usando	mais	
recursos	do	que	o	planeta	é	capaz	de	gerar.	(DOUGHERTY,	2011,	p.	36)	

Não	só	o	consumo	é	responsável	pelo	impacto	causado	pela	geração	de	resíduos	só-

lidos,	mas	também	a	incorreta	separação	e	destinação	do	lixo.	Segundo	o	Panorama	de	Re-

síduos	Sólidos	no	Brasil	(2013),	divulgado	pela	Abrelpe,	24	milhões	de	toneladas	de	lixo,	cer-

ca	de	37,5%	do	total,	foram	enviados	para	destinos	inadequados	no	ano	de	2012.	Ou	seja,	a	

gestão	 de	 resíduos	 sólidos	 no	 Brasil	 possui	 muitas	 ineficiências,	 agravadas	 pelo	 consumo	

exagerado	e	falta	de	informação	da	população,	o	que	contribui	para	o	esgotamento	de	ater-

ros	e	lixões,	dificultando	a	degradação	de	outros	resíduos	e	por	conseguinte	aumentando	o	

impacto	ambiental.	

																																																								
1	<	http://www.mma.gov.br/component/k2/item/7586-impacto-das-embalagens-no-meio-ambiente>	Acesso	
em:	28	março	2015.	
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Apesar	de	existirem	produtos	e	embalagens	recicláveis	com	um	histórico	baseado	na	

gestão	ambiental	em	seu	processo	de	produção,	não	há	garantias	de	uma	correta	destinação	

de	resíduos	pós-consumo,	já	que	para	isso	é	necessário	que,	além	da	consciência	ambiental	

do	consumidor,	haja	 também	uma	gestão	de	 resíduos	eficiente	na	 região	onde	ocorrerá	o	

descarte.	Possíveis	estratégias	para	a	diminuição	efetiva	de	impacto	ambiental	são	a	redução	

do	consumo,	o	reuso	de	embalagens	e	produtos	e	o	encaminhamento	adequado	de	resíduos	

para	a	reciclagem.	

Apesar	das	evidências	nada	otimistas	sobre	o	futuro	do	meio	ambiente	como	conse-

quência	dos	modelos	econômicos	e	culturais	estabelecidos	até	a	atualidade,	a	empresa	Na-

tura	(2014,	p.10)	acredita	que	existe	um	“movimento	crescente	de	conscientização	e	busca	

de	soluções	para	levar	a	humanidade	a	um	futuro	mais	equilibrado	e	justo,	do	ponto	de	vista	

tanto	social,	quanto	econômico	e	ambiental”.	Tal	movimento	afeta	tanto	o	comportamento	

dos	consumidores	quanto	o	comportamento	de	grandes	e	pequenas	empresas,	que	buscam	

promover	ações	que	tenham	como	consequência	um	impacto	positivo	na	sociedade.	

Cerca	de	48%	das	pessoas	que	responderam	a	uma	pesquisa	do	Datamoniter	sobre	
embalagens	sustentáveis	e	tendências	emergentes	de	consumo	disseram	que	pro-
curariam	 produtos	 alternativos	 se	 achassem	 que	 a	 primeira	 escolha	 usasse	 uma	
embalagem	exagerada.	Apesar	de	as	embalagens	 sustentáveis	ainda	não	 serem	a	
principal	 razão	 de	 compra	 de	 um	produto,	 tornaram-se	 uma	das	 expectativas	 do	
consumidor.	(RONCARELLI;	ELLICOTT,	2010,	p.	110)	

Entre	os	principais	focos	das	empresas	interessadas	em	contribuir	para	questões	am-

bientais	e	sociais	globais	está	a	redução	de	resíduos	provenientes	de	embalagens.	Empresas	

como	a	Unilever	e	Natura	publicam	relatórios	que	incluem	metas	de	desempenhos	na	redu-

ção	de	impactos	gerados	por	embalagens.	Segundo	a	Unilever	(2013)	houve	uma	redução	na	

empresa	de	11%	de	impactos	em	termos	de	resíduos	provenientes	de	embalagens	desde	o	

ano	de	2010	devido,	entre	outros	fatores,	ao	redesign	de	embalagens,	que	proporcionam	a	

redução	do	peso	dos	recipientes	e	otimização	do	design.	Entre	as	metas	para	os	próximos	

cinco	anos	da	empresa	estão	a	eliminação	de	embalagens	desnecessárias,	a	otimização	da	

concepção	estrutural	e	de	materiais.	 Já	a	empresa	Natura	 (2014)	 tem	entre	as	 suas	proje-

ções	 o	 aumento	 da	 reciclabilidade	 das	 embalagens	 e	 o	 uso	 de	 materiais	 reciclados	 pós-

consumo.	

O	redesign	de	embalagens	é	um	dos	pilares	das	metas	de	sustentabilidade	estabele-

cidas	por	empresas	que	têm	em	seu	perfil	políticas	de	gestão	ambiental.	Essas	políticas	vão	
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além	do	objetivo	de	reduzir	 impactos	ambientais,	pois	as	empresas	reduzem	seus	custos	e	

percebem	melhoria	 em	 diversos	 pontos	 da	 cadeia	 de	 produção.	 Segundo	 Porto	 e	 Achcar	

(2010),	a	empresa	Johnson	&	Johnson	reduziu	18%	o	tamanho	de	suas	embalagens	de	Band-

Aid,	 gerando	 resultados	muito	 positivos	 em	diversos	 pontos	 da	 sua	 cadeia	 de	 produção	 e	

distribuição,	reduzindo	o	número	de	caixas	máster,	economizando	73	contêineres	por	ano,	

diminuindo	o	número	de	caminhões	necessários	para	 transporte	e	aumentando	as	vendas	

em	22%.	

Outro	 estudo	de	 caso	 relevante	 é	 o	 da	 empresa	de	produtos	 de	 limpeza	Method2,	

fundada	através	de	um	conceito	sustentável.	A	 filosofia	da	empresa,	segundo	Lowry	apud.	

Boylston	(2009),	é	baseada	no	ambientalismo	comercial,	Lowry	acredita	que	o	melhor	modo	

de	prover	uma	mudança	ambiental	positiva	é	fornecer	aos	consumidores	melhores	produtos	

através	do	design,	que	tenham	apelo	comercial,	em	oposição	a	criação	de	uma	marca	“ver-

de”	que	converse	somente	com	ambientalistas.	

A	 empresa	Method3	 tem	 sua	produção	 inteiramente	baseada	na	 cadeia	 ambiental,	

começando	pela	seleção	de	recursos	éticos,	passando	por	produção	verde,	distribuição	efici-

ente	e	incentivos	sustentáveis	para	fornecedores.	Os	ingredientes,	as	fragrâncias,	a	formula-

ção	e	até	mesmo	a	coloração	usados	para	a	fabricação	dos	produtos	não	afetam	o	meio	am-

biente,	não	afetam	os	consumidores	e	não	são	testados	em	animais,	as	embalagens	são	reci-

cláveis,	 feitas	com	material	 reciclado.	Segundo	Boylston	 (2009)	objetivo	da	empresa	é	 tor-

nar-se	100%	verde	até	o	ano	de	2020,	 tendo	entre	suas	perspectivas	a	eliminação	de	des-

perdícios,	uso	de	energia	100%	renovável	e	um	ciclo	fechado	de	produção.	

O	setor	de	embalagens	tem	um	grande	potencial	para	contribuir	de	forma	substan-
cial	para	o	consumo	sustentável,	se	encarar	o	desafio	de	atender	a	demanda	e	ao	
mesmo	tempo	eliminar	os	resíduos	pós-consumo	que	comprometem	o	meio	ambi-
ente.	Isso	implica	no	desenvolvimento	de	materiais	menos	agressivos	ao	meio	am-
biente,	em	reduzir	o	emprego	de	materiais	desnecessários	e	promover	a	coleta	de	
lixo	seletiva,	a	reutilização	e	a	reciclagem.	(CORTEZ,	2011,	p.7)		

Segundo	a	Sustainable	Packaging	Coalition	 (SPC)	 (2006),	 se	o	designer	atual	deseja	

aprimorar	seus	projetos,	reduzir	impactos	e	criar	um	mundo	melhor,	é	necessário	repensar	

seu	modo	de	projetar	em	todas	as	escalas.	As	decisões	de	projeto	de	design	podem	influen-

																																																								
2	<http://methodhome.com/>	Acesso	em:	03	abril	2015.	
3	<http://methodhome.com/wp-content/uploads/method_greenskeeping_toolkit_final_complete-100614.pdf>	
Acesso	em:	03	abril	2015.	
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ciar	diretamente	para	o	bem,	ou	para	o	mal,	a	qualidade	das	comunidades,	da	economia	e	

do	meio	ambiente.	Integrar	conhecimentos	de	design	de	produto	e	gráfico,	seleção	de	mate-

riais	e	 ciclo	de	vida	do	produto,	pode	ajudar	o	designer	a	minimizar	 impactos	negativos	e	

otimizar	benefícios.		

De	acordo	com	o	mesmo	autor,	projetos	de	embalagens	ambientalmente	sustentá-

veis	originam	soluções	criativas	que	diferenciam	um	produto	e	geram	valor	para	a	socieda-

de,	sendo	que	o	maior	desafio	para	estes	projetos	é	a	necessidade	de	inovação.	Para	isso,	é	

necessário	considerar	não	só	os	objetivos	básicos	de	um	projeto,	mas	também	objetivos	que	

incluam	otimização	de	 recursos,	 logística	 responsável,	materiais	que	não	agridam	do	meio	

ambiente	e	pós-consumo.	Ou	seja,	é	a	elevação	do	design	a	um	novo	patamar	de	projeto	e	

as	mudanças	precisam	ser	pensadas	em	pequenas	partes,	já	que	não	incluem	somente	deci-

sões	de	design	e	sim	de	toda	a	organização.	

Quanto	às	decisões	de	projeto	de	embalagem	que	podem	dar	início	à	prática	susten-

tável	influenciadas	pelo	designer,	estão	eliminar	elementos	tóxicos,	utilizar	menos	material,	

tornar	a	embalagem	reutilizável,	utilizar	materiais	reciclados	e	projetar	embalagens	que	pos-

sam	ser	recicladas	rapidamente.	Esses	são	considerados	os	primeiros	cinco	passos	básicos	de	

um	grande	processo	de	práticas	que	podem	ser	implementadas	em	organizações	para	torná-

las	mais	sustentáveis	(BOYLSTON,	2009,	p.38).	

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO	

As	decisões	de	projeto	de	embalagens	ambientalmente	 sustentáveis	 têm	como	um	

de	seus	principais	 fatores	a	escolha	e	a	otimização	de	material.	O	setor	de	embalagens	no	

Brasil	possui	um	valor	bruto	de	produção	física	de	R$55,1	bilhões,	sendo	39,07%	provenien-

tes	de	plásticos,	34,30%	de	embalagens	celulósicas	(somados	os	setores	de	papelão	ondula-

do,	 cartolina,	 papel	 cartão	 e	 papel),	 17,14%	 de	 embalagens	 metálicas,	 4,81%	 de	 vidro	 e	

2,59%	de	madeira	(ASSOCIAÇÃO	BRASILEIRA	DE	EMBALAGEM	-	ABRE,	2015).	

Ocupando	o	segundo	lugar	na	produção	brasileira,	as	embalagens	celulósicas	são	um	

fator	de	preocupação	ambiental	não	só	por	sua	grande	quantidade	de	produção,	mas	tam-

bém	pelo	impacto	ambiental	causado	por	esta.	O	papel	brasileiro	é	fabricado	a	partir	da	ex-

tração	 vegetal	 de	 eucalipto	 e	 pinheiro.	 Seu	 processo	 produtivo	 utiliza	 produtos	 químicos	
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altamente	poluentes,	além	de	utilizar	grande	quantidade	de	água	e	energia.	A	produção	de	

papel	é	destinada	principalmente	ao	comércio	e	a	indústria	(SANTOS	et	al.,	2010,	p.11).	

O	papel	é	um	dos	materiais	mais	utilizados	entre	as	embalagens	celulósicas,	podendo	

receber	diversos	acabamentos,	sendo	adotado	para	embalar	uma	grande	variedade	de	pro-

dutos.	As	principais	indústrias	que	utilizam	embalagens	de	papel	são	indústrias	alimentícias,	

cosméticas,	 farmacêuticas,	 calçadistas,	 moveleiras,	 indústria	 de	 produtos	 de	 limpeza,	 de	

eletrodomésticos	e	de	utilidades	domésticas	(RONCARELLI;	ELLICOTT,	2010,	p.26).		

No	caso	da	indústria	de	eletrodomésticos	e	utilidades	domésticas,	ocorre	particular-

mente	um	grande	consumo	de	materiais,	devido	ao	volume	dos	produtos	e	ao	descarte	pra-

ticamente	imediato	de	embalagens	pós-consumo,	já	que	na	maioria	dos	casos,	estes	produ-

tos	são	armazenados	diretamente	em	dispensas,	armários	ou	afins,	não	havendo	necessida-

de	 de	 um	 invólucro	 para	 sua	 conservação.	 Para	 esses	 casos	 percebe-se	 uma	 necessidade	

latente	de	novas	alternativas	que	visem	à	diminuição	do	volume	de	lixo	e	de	desperdício	de	

materiais	gerados	por	embalagens.	

Delimitando	geograficamente,	no	Brasil,	uma	das	indústrias	mais	relevantes	no	setor	

de	utilidades	domésticas	é	a	Tramontina,	que	tem	um	faturamento	previsto	em	R$4	bilhões	

(GUIMARÃES,	2013).	Diante	desse	contexto	e	devido	ao	acesso	da	autora	à	Tramontina	atra-

vés	 da	 agência	Design	Único,	 foi	 constatada	 a	 demanda	 real	 da	 empresa	 por	 embalagens	

mais	eficientes	e	ambientalmente	sustentáveis,	delimitando-se	nesse	trabalho	o	estudo	de	

caso	da	Tramontina.	O	projeto	visa	ao	desenvolvimento	de	embalagens	para	uma	 linha	de	

produtos,	selecionada	por	relevância,	possibilitando	a	expansão	do	projeto	por	meio	da	re-

produção	das	estratégias	e	procedimentos	empregados	nas	demais	linhas.	

1.1.1 	A	Tramontina		

A	Tramontina4	é	uma	empresa	brasileira	fundada	por	Valentim	Tramontina,	 inaugu-

rada	como	uma	ferraria	na	cidade	de	Carlos	Barbosa,	em	1911,	no	Rio	Grande	do	Sul.	Hoje,	

liderada	por	Clovis	Tramontina,	é	uma	das	maiores	fabricantes	de	panelas,	talheres	e	utensí-

lios	para	cozinha	do	mundo,	empregando	uma	equipe	superior	a	7	mil	funcionários,	distribu-

ídos	em	11	unidades	fabris,	localizados	nas	cidades	de	Carlos	Barbosa,	Farroupilha,	Garibaldi,	

																																																								
4	<http://www.tramontina.com.br/institucional/a-tramontina>	Acesso	em:	29	março	2015.	



20	

	

Belém	e	Recife,	além	de	uma	unidade	situada	nos	Estados	Unidos.	Responsáveis	pela	produ-

ção	de	cerca	de	18	mil	itens,	as	unidades	fabris	são	divididas	em	Belém,	Cutelaria,	Delta,	Ele-

trik,	Farroupilha,	Forjasul	Canoas,	Garibaldi,	Madeiras,	Multi	e	TEEC.	

A	empresa	exporta	seus	produtos	para	mais	de	120	países.	Os	principais	destinos	de	

exportação	são	os	Estados	Unidos,	Emirados	Árabes,	leste	Europeu	e	África.	Segundo	a	com-

panhia,	o	 seu	crescimento	ocorre	devido	a	 confiança	de	 seus	 clientes,	estabelecida	 com	o	

longo	tempo	de	mercado.	

A	empresa	tem	como	missão	“desenvolver,	produzir	e	entregar	produtos	de	qualida-

de,	que	tornem	melhor	a	vida	das	pessoas.	Assim,	a	empresa	gera	valor	para	seus	consumi-

dores,	 funcionários,	 acionistas	 e	 comunidades	 em	 que	 está	 inserida”	 (TRAMONTINA5,	

2015a).	Como	seus	valores,	busca	a	satisfação	do	cliente,	transparência,	trabalho,	liderança,	

valorização	das	pessoas	e	devoção.	

A	consciência	social	e	o	respeito	ao	meio	ambiente	também	são	características	mar-

cantes	 da	 companhia.	 A	 Tramontina	 mantém	 projetos	 de	 florestas	 de	 produção,	 viveiros	

com	 espécies	 nativas	 da	 Amazônia,	 abastecimento	 por	 termelétrica	 própria	 e	 sistema	 de	

retenção	de	pós	madeiras,	 além	de	projetos	 sociais	 nas	 comunidades	 em	que	 atua.	 (TRA-

MONTINA6,	2015b)	

Atualmente	 a	 principal	 fonte	 de	 faturamento	 da	 companhia,	 que	 tem	 uma	 receita	

prevista	de	R$4	bilhões	 em	2014,	 provém	da	 linha	de	produtos	para	 casa,	 como	 talheres,	

panelas,	baixelas	e	itens	de	cutelaria,	representando	60%	do	faturamento,	liderando	o	mer-

cado	de	cutelaria	no	Brasil.	O	setor	de	ferramentas	profissionais	representa	30%	do	fatura-

mento,	e	por	fim,	10%	do	faturamento	provém	da	linha	design	collection,	composta	por	pro-

dutos	mais	sofisticados.	(TRAMONTINA	apud.	GUIMARÃES,	2013)	

De	acordo	com	Terzian	(2015),	a	Tramontina	ocupa	um	lugar	de	importância	no	am-

biente	doméstico,	hoje	tem	entre	seus	itens	mais	vendidos	as	facas	de	churrasco	e	as	pane-

las	de	 inox	Solar,	disponíveis	há	40	anos	no	mercado.	A	Tramontina	diz	deter	entre	65%	e	

70%	do	mercado	de	panelas	e	cerca	de	75%	do	mercado	de	cutelaria	no	Brasil.	

																																																								
5	<http://www.tramontina.com.br/institucional/a-tramontina>	Acesso	em:	29	março	2015.	
6	<	http://www.tramontina.com.br/responsabilidade-ambiental>	Acesso	em:	10	março	2015.	
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Segundo	 Terzian	 (2015)	 a	 estratégia	 da	 Tramontina	 é	manter-se	 na	 categoria	 pre-

mium	e	superpremium,	crescendo	em	volume	sem	necessariamente	popularizar	seus	produ-

tos.	Vencendo	a	oferta	de	importados	asiáticos,	a	empresa	consegue	se	manter	no	segmento	

e	consegue	manter	sua	característica	de	produtos	com	maior	valor	agregado.	Para	isso,	cada	

fábrica	conta	com	um	centro	de	inovação,	pesquisa	e	desenvolvimento,	gerando	resultados	

reconhecidos	por	seus	consumidores,	através	de	produtos	de	qualidade,	marketing	e	capa-

cidade	de	distribuição.	

Quanto	à	percepção	dos	consumidores	gaúchos	sobre	a	marca	Tramontina,	segundo	

pesquisas	realizadas	por	Révillion	e	Pontin	 (2005),	a	qualidade	pode	ser	considerada	o	seu	

maior	diferencial	no	mercado,	seguida	da	regionalização	e	localidade	da	empresa.	Dentre	as	

principais	características	da	marca	estão	qualidade,	tradição,	modernidade	e	design.	Quanto	

à	percepção	dos	gestores	da	empresa	sobre	a	marca	Tramontina,	Révillion	e	Pontin	(2005)	

apontam	em	suas	pesquisas	que	a	maior	parte	dos	gestores	atribuem	o	poder	de	venda	da	

empresa	à	força	da	marca	Tramontina.	Segundo	os	gestores,	as	principais	razões	de	compra	

dos	consumidores	são	a	percepção	de	qualidade,	confiança	e	credibilidade.	Como	principais	

pontos	negativos	os	gestores	apontam	a	imagem	que	os	consumidores	têm	de	alto	custo	dos	

produtos.	

Devido	 a	 importância	 da	 Tramontina	 no	mercado	 brasileiro	 e	 internacional	 princi-

palmente	no	setor	de	utilidades	domésticas	e	ao	valor	agregado	de	seus	produtos,	o	presen-

te	 trabalho	busca	o	 fortalecimento	da	relação	empresa-consumidor	quanto	à	confiança	da	

marca	também	no	âmbito	ambiental	sustentável.	O	direcionamento	do	projeto	às	embala-

gens	ocorre	devido	ao	ponto	direto	de	contato	entre	a	empresa,	o	varejista	e	consumidor,	

transmitindo	todos	os	atributos	do	produto	e	da	marca.		

1.1.2 Linha	de	Utilidades	Domésticas	

Segundo	Tramontina	apud	Guimarães	 (2013)	a	 linha	de	utilidades	domésticas	é	de-

tentora	de	60%	do	faturamento	da	empresa,	compondo	produtos	classificados	em	bar,	cam-

ping,	chá	e	café,	cortar,	forno	e	fogão,	mesa,	servir,	utensílios	de	cozinha	e	utilidades	gerais	

para	 o	 lar.	 As	 utilidades	 domésticas	mais	 tradicionais	 da	 empresa	 e	 reconhecidas	 por	 seu	
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público-alvo	estão	inseridas	na	categoria	forno	e	fogão	e	são	compostas	principalmente	por	

panelas	em	aço	inox	e	antiaderentes.	

De	acordo	com	Elisa	Tramontina7	(2015),	os	jogos	de	panelas	com	maior	número	de	

vendas	são	os	jogos	Paris,	fabricados	em	alumínio	com	revestimento	interno	e	externo	anti-

aderente	Starflon,	e	os	jogos	Solar,	produzidos	em	aço	inox	com	fundo	triplo,	caracterizados	

por	sua	tradição	e	maior	tempo	no	mercado,	já	que	começou	a	ser	fabricada	há	mais	de	25	

anos.	Tanto	os	produtos	da	 linha	Paris	quanto	os	produtos	da	 linha	Solar	são	vendidos	em	

jogos	e	em	unidades,	de	acordo	com	a	necessidade	do	usuário.	

Diante	disso,	definem-se	como	critérios	de	seleção	da	 linha	de	produtos	para	o	de-

senvolvimento	 desse	 estudo:	 o	 segmento	 de	maior	 faturamento	 na	 empresa	 e	 a	 linha	 de	

produtos	com	maior	número	de	vendas	e	popularidade.	À	partir	desses	critérios,	a	linha	So-

lar	é	a	que	atende	a	esses	requisitos,	possuindo	uma	venda	mensal	de	40.000	à	50.000	uni-

dades,	fabricadas	pela	Tramontina	Farroupilha.	

A	linha	de	panelas	Solar8	é	composta	por:	frigideira,	panela	cocotte,	panela,	caçarola	

rasa,	caçarola	funda,	caldeirão	com	cabo,	caldeirão,	fervedor,	cozi-pasta,	cozi-vapore,	cuscu-

zeira	 e	 espagueteira.	 Os	 jogos	 são	 comercializados	 contendo	 de	 2	 a	 6	 peças,	 existindo	 6	

composições	de	jogos	disponíveis	para	venda.	

O	objetivo	é	que,	à	partir	do	resultado	do	redesign	de	embalagens	para	a	linha	Solar,	

no	futuro	possa	ocorrer	a	extensão	do	projeto	para	as	demais	linhas	similares.	Para	tanto,	é	

necessário	que	o	projeto	possa	ser	de	fácil	adaptação	para	outros	formatos	e	tamanhos	de	

produtos.	O	 intuito	é	que	ocorra	uma	 redução	significativa	no	 impacto	ambiental	 causado	

por	este	segmento	de	embalagens,	e	não	só	por	uma	única	linha	de	produtos.	

1.2 JUSTIFICATIVA	

A	partir	dos	dados	apresentados,	percebe-se	a	relevância	da	empresa	e	do	caso	em	

questão	 para	 o	mercado	 brasileiro.	 A	 possibilidade	 de	 implementação	 do	 projeto	 na	 Tra-

montina	é	uma	iniciativa	que,	devido	ao	porte	e	ao	reconhecimento	da	empresa	no	merca-

do,	serve	de	inspiração	para	demais	organizações	em	diferentes	nichos	e	até	mesmo	para	a	

																																																								
7	Elisa	Tramontina	é	sócia-proprietária	da	agência	Design	Único.	Informações	obtidas	por	meio	de	relato	verbal.	
8		<http://www.tramontina.com.br/produtos/linha/22-solar>	Acesso	em	30	de	março	de	2015.	
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expansão	do	projeto	nas	demais	fábricas	e	linhas	de	produtos	dentro	da	própria	companhia.	

Para	isso,	torna-se	necessário	viabilizar	o	projeto	quanto	a	custos	e	performance,	otimizando	

recursos,	aprimorando	a	seleção	de	materiais	e	diminuindo	matérias-primas	(SUSTAINABLE	

PACKAGING	COALITION,	2006,	p.79).	

Através	do	presente	projeto	é	possível	explorar	e	contribuir	para	o	campo	do	design	

por	meio	da	discussão	acerca	do	papel	do	designer	no	futuro	da	sociedade	e	do	meio	ambi-

ente,	visando	aplicar	novas	metodologias	que	considerem	o	ciclo	de	vida	do	produto	e	te-

nham	como	resultado	a	redução	de	desperdícios.	O	objetivo	principal	é	apresentar	os	bene-

fícios	de	embalagens	projetadas	 responsavelmente,	 tanto	para	 a	 economia	quanto	para	o	

meio	ambiente	e	para	a	sociedade,	e	mostrar	que	é	possível	aplicar	essas	metodologias	na	

maior	parte	dos	projetos	de	embalagem.	

A	fim	de	obter	sucesso	no	projeto	de	embalagens	sustentáveis,	é	necessário	conhe-

cer	alternativas	de	métodos	e	processos	que	auxiliem	na	redução	de	impactos.	Sendo	assim,	

o	projeto	contribui	em	relação	à	 importância	da	adoção	de	processos	gráficos	conscientes,	

incluindo	seleção	de	materiais,	tipos	de	impressão	e	acabamentos,	tintas	e	formatos.		

A	relevância	do	projeto	para	a	sociedade	dá-se	pela	contribuição	ao	consumo	consci-

ente,	educando	e	informando	os	consumidores,	através	de	embalagens	que	não	trazem	con-

sequências	negativas	para	o	meio	ambiente	e	consequentemente	para	as	comunidades,	con-

tribuindo	para	a	preservação	a	curto	e	a	longo	prazo.	Para	tanto,	a	embalagem	deve	informar	

os	benefícios	obtidos	pelo	redesign	e	os	impactos	positivos	de	uma	embalagem	sustentável.	

Segundo	Ivey	apud.	Boylston	(2009,	p.83),	o	designer	precisa	primeiramente	educar	a	

si	mesmo	acerca	do	design	 sustentável	 para	posteriormente	 cumprir	 seu	papel	 de	 agente	

social.	Designers	vem	educando	clientes	quanto	à	diversos	 requisitos	de	projeto,	 incluindo	

estética,	público-alvo	e	produção.	Agora	é	preciso	também	educá-los	em	relação	à	sustenta-

bilidade.	É	preciso	mostrar	ao	cliente	que	é	possível	vender,	proteger	e	dar	visibilidade	a	um	

produto	 utilizando	métodos	 sustentáveis.	 Este	 projeto	 tem	 a	 função	 de	 inspirar	 designers	

quanto	ao	papel	que	podem	cumprir	na	 sociedade,	no	mercado	e	no	meio	ambiente	 sem	

deixar	de	cumprir	com	todos	os	demais	requisitos	de	projeto.	
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2 DEFINIÇÃO	DO	PROBLEMA	DE	PROJETO	

2.1 PROBLEMA	DE	PESQUISA	

De	acordo	com	o	contexto	econômico,	social	e	ambiental	justificados	neste	projeto,	o	

problema	de	pesquisa	identificado	é:	Como	o	design	pode	contribuir	para	a	minimização	do	

impacto	ambiental	das	embalagens	de	utilidades	domésticas	da	empresa	Tramontina?	

2.2 HIPÓTESE	

Por	meio	da	adoção	de	estratégias	e	diretrizes	de	ecodesign	e	sustentabilidade	é	pos-

sível	 desenvolver	 projetos	 de	 embalagens	que	 contribuam	para	 a	 redução	de	 seu	 impacto	

ambiental.	

2.3 OBJETIVOS	

2.3.1 Objetivo	Geral	

O	objetivo	geral	do	projeto	é	o	desenvolvimento	estrutural	e	gráfico	de	embalagens	de	

uma	linha	de	produtos,	através	da	busca	de	estratégias	para	a	redução	do	impacto	ambiental.	

2.3.2 Objetivos	Específicos	

I. Compreender	os	princípios	da	sustentabilidade	ambiental	para	o	design;	

II. Compreender	o	cenário	atual	no	mercado	de	embalagens;	

III. Identificar	necessidades	e	oportunidades	para	o	projeto	de	embalagens	sus-

tentáveis;	

IV. Desenvolver	alternativas	para	a	 redução	de	 impacto	ambiental	em	todas	as	

fases	envolvidas	no	redesenho	das	embalagens.	

V. Testar	 e	 validar	 o	 projeto	 de	 embalagens	 ambientalmente	 sustentáveis	 em	

sua	parte	estrutural	e	gráfica.	
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3 FUNDAMENTAÇÃO	TEÓRICA	

O	presente	capítulo	apresenta	a	compilação	de	 informações	e	conceitos	acerca	dos	

tópicos	de	design	relevantes	para	o	embasamento	teórico	do	projeto.	A	fundamentação	di-

vide-se	em	Design	de	Embalagem	e	Design	de	Embalagem	e	Sustentabilidade.	

3.1 DESIGN	DE	EMBALAGEM	

Segundo	Dupuis	 e	 Silva	 (2008)	 embalagem	é	 o	 que	 carrega,	 protege	 e	 armazena	o	

conteúdo.	As	embalagens	 têm	seu	surgimento	 inspirado	em	elementos	da	natureza,	como	

por	exemplo,	a	casca	de	banana,	o	casulo	de	uma	borboleta	e	a	ostra.	Seguindo	esses	exem-

plos,	os	seres	humanos	também	passaram	a	utilizar	elementos	da	natureza	para	conservar	

alimentos,	 primeiramente	 apenas	 com	 o	 objetivo	 funcional.	 Ao	 longo	 do	 crescimento	 da	

sociedade	e	da	cultura,	a	comunicação	tornou-se	importante	e	os	símbolos	e	palavras	come-

çaram	a	estampar	os	recipientes.	

A	partir	do	século	XVIII,	iniciou-se	o	processo	de	produção	em	massa	de	embalagens,	

aperfeiçoando-se	o	uso	de	materiais,	transporte	e	impressão,	dando	início	aos	conceitos	do	

marketing	moderno.	Com	o	advento	do	sistema	de	autosserviço,	no	século	XX,	o	consumidor	

passou	a	selecionar	os	produtos	nas	prateleiras,	podendo	interagir	com	estes	antes	da	com-

pra,	acirrando	a	competição	entre	marcas.	Foi	então	que	iniciou	o	processo	de	consolidação	

dos	conceitos	de	embalagem	adotados	atualmente.	(DUPUIS	E	SILVA,	2008,	p.14)	

Atualmente,	a	embalagem	possui,	entre	outros,	o	papel	de	promover,	informar	e	ins-

truir	o	consumidor.	Além	do	fator	de	venda,	a	embalagem	precisa	cumprir	seu	papel	básico	

de	armazenagem,	com	o	surgimento	de	novas	tecnologias,	os	materiais	utilizados	nos	recipi-

entes	podem	variar	de	acordo	com	a	necessidade	do	cliente.	Os	materiais	escolhidos	para	

compor	 uma	 embalagem	 podem	 ter	 efeito	 sobre	 o	modo	 como	 o	 produto	 é	 percebido	 e	

usado.	(RONCARELLI;	ELLICOTT,	2010,	p.22)	

Materiais	bem	escolhidos	melhoram	a	experiência	visual	da	embalagem,	criam	in-
teresse	ao	tocar,	reduzem	(ou	aumentam)	os	custos	e	aumentam	(ou	diminuem)	o	
impacto	ambiental.	(RONCARELLI;	ELLICOTT,	2010,	p.22)	
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Através	da	história	das	embalagens	é	possível	compreender	que	estas	possuem	vari-

adas	funções,	indo	além	dos	recipientes	conhecidos	pelos	consumidores	no	ponto	de	venda	

(PDV).	Para	chegar	até	o	consumidor	e	para	cumprir	seus	objetivos,	as	embalagens	são	clas-

sificadas	de	acordo	com	a	sua	atribuição,	que	é	denominado	tipos	de	embalagem.	

3.1.1 Tipos	de	Embalagem	

De	acordo	com	Moura	e	Banzato	(1997),	as	embalagens	podem	ser	classificadas	de	

acordo	com	a	sua	função,	com	a	sua	finalidade,	com	a	sua	movimentação	e	com	a	sua	utili-

dade.	Os	tipos	de	embalagem	padronizados	conforme	a	norma	ISO	CD	18601	abordam	a	sua	

função	 classificando	 embalagens	 primárias,	 embalagens	 secundárias	 e	 embalagens	 terciá-

rias.		

A	Associação	Brasileira	de	Embalagem	(ABRE)9	classifica	as	embalagens	quanto	à	fun-

ção	em:	(i)	embalagem	primária,	é	a	que	se	encontra	em	contato	direto	com	o	produto;	(ii)	

embalagem	secundária,	é	o	acondicionamento	que	contém	uma	ou	mais	embalagens	primá-

rias,	podendo	ser	removida	sem	afetar	as	propriedades	do	produto;	(iii)	embalagem	terciá-

ria,	é	a	que	agrupa	embalagens	primárias	ou	secundárias.	Já	Moura	e	Banzato	(1997)	adicio-

nam	 duas	 classificações:	 (iv)	 embalagem	 quaternária,	 é	 a	 embalagem	 que	 facilita	 a	movi-

mentação	e	a	armazenagem	e	(v)	a	embalagem	de	quinto	nível,	é	a	unidade	conteinerizada	

ou	embalagens	especiais	para	envio	a	longas	distâncias	(Figura	1).	

Figura	1	–	Tipos	de	Embalagem	

	

Fonte:	THE	CONSUMER	GOODS	FORUM,	2011.	Adaptado	pela	autora.	

																																																								
9	<http://www.abre.org.br/setor/apresentacao-do-setor/a-embalagem/tipos-de-embalagens/>	Acesso	em:	06	
de	abril	2015.	
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Quanto	à	sua	 finalidade,	Moura	e	Banzato	 (1997)	classificam	as	embalagens	em:	 (i)	

embalagem	de	consumo;	 (ii)	 embalagem	expositora;	 (iii)	 embalagem	de	distribuição	 física;	

(iv)	embalagem	de	transporte	e	exportação;	(v)	embalagem	industrial	ou	de	movimentação,;	

(vi)	embalagem	de	armazenagem.	

Quanto	à	utilidade,	 são	utilizadas	as	classificações:	 (i)	embalagem	retornável,	 como	

aquela	que	normalmente	é	reutilizada	industrialmente	e	(ii)	embalagem	não-retornável,	co-

mo	aquela	que	é	utilizada	uma	única	vez	e	em	alguns	casos	é	reutilizada	pelo	destinatário.	

3.1.2 Materiais	

Para	o	desenvolvimento	de	um	projeto	de	embalagem,	é	fundamental	o	conhecimen-

to	acerca	dos	materiais,	métodos	e	processos	existentes	no	mercado,	o	material	selecionado	

para	 compor	 uma	embalagem	deve	 cumprir	 as	 funções	 fundamentais	 desta.	Os	 principais	

materiais	utilizados	na	produção	de	embalagens	atualmente	são	o	plástico,	materiais	celuló-

sicos	(papelão	ondulado,	cartolina,	papel	cartão	e	papel),	materiais	metálicos,	vidro	e	madei-

ra.	(GURGEL,	2007,	p.250)	

Atualmente,	a	Tramontina	e	demais	empresas	do	setor	utilizam	o	papel	como	o	prin-

cipal	material	de	suas	embalagens	de	panelas	e	utensílios,	devido	à	eficiência	deste	ao	cum-

prir	 todos	os	 requisitos	 fundamentais	de	armazenamento.	Por	esta	 razão,	o	material	a	 ser	

especificado	e	aprofundado	neste	item	é	o	papel.	

De	acordo	com	Gurgel	(2007,	p.274),	o	papel	pode	ser	utilizado	como	fonte	de	todos	

os	tipos	de	embalagem	–	primária,	secundária	e	terciária	–	portanto	existem	diversos	mode-

los	de	embalagens	empregados	de	acordo	com	a	necessidade	do	produto.	Os	principais	mo-

delos	são	os	sacos	de	papel,	cartuchos,	caixas	montadas,	caixas	de	papelão	ondulado	e	cai-

xas	supervinco.	Os	modelos	de	embalagem	comumente	utilizados	para	packs	de	utensílios	

de	cozinha	são	caixas	montadas,	caixas	de	papelão	micro-ondulado	e	caixas	de	papelão	on-

dulado.	As	caixas	montadas	são	compostas	por	cartões	multifoliados,	como	duplex	e	triplex,	

caracterizadas	por	suportar	a	força	de	compressão.	As	caixas	de	papelão	ondulado	e	micro-

ondulado	são	mais	resistentes	e	utilizadas	com	maior	frequência	no	setor	de	utensílios,	pos-

suindo	características	particulares.	
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Segundo	Metz10	(2015)	o	material	regularmente	utilizado	pela	Tramontina	para	com-

por	as	embalagens	é	papel	cartão	duplex,	papel	cartão	duplex	com	micro-ondulado	e	pape-

lão	 ondulado.	O	papelão	 ondulado	 tem	 como	matéria-prima	 a	 celulose	 e	 é	 composto	 por	

miolos,	constituídos	por	elementos	ondulados,	fixados	a	capas,	formadas	por	elementos	pla-

nos.	Essa	composição	pode	ser	obtida	através	de	diferentes	papéis,	resultando	em	papelões	

com	características	distintas.	Os	tipos	de	papéis	comumente	utilizados	para	compor	o	pape-

lão	ondulado	são	o	papel	kraft,	papel	test-liner	e	papel	reciclado.	O	papelão	ondulado	pode	

ser	composto	por	paredes	simples,	duplas,	triplas	ou	múltiplas.	(SANTOS	et	al.,	2006,	p.14).	

Segundo	Santos	et	al.	(2006,	p21)	as	características	estruturais	do	papelão	ondulado	

dependem	do	tipo	de	ondulação	empregado	na	fabricação,	usualmente	a	direção	de	ondula-

ção	em	uma	caixa	é	feita	verticalmente,	oferecendo	máxima	resistência	ao	empilhamento.	O	

tipo	de	ondulação	do	papelão	é	classificado	em	A,	B,	C	e	E,	determinadas	a	partir	da	altura	

da	onda	por	número	de	ondas	em	10cm.	As	ondas	utilizadas	no	Brasil	são	do	tipo	B,	C	e	E	

(Tabela	1).	

Tabela	1	–	Tipos	de	Ondulação	

Tipo	de	Onda	 Espessura	do	Papelão	Ondulado	 Número	de	ondas	em	10cm	

A	 4,5	–	5,0mm	 de	11	a	13	

B	 2,5	–	3,0	mm	 de	16	a	18	

C	 3,5	–	4,0	mm	 de	13	a	15	

E	 1,2	–	1,5	mm	 de	31	a	38	

	
Fonte:	MOURA;	BANZATO,	1997.	Adaptado	pela	autora.	

A	onda	do	tipo	B	tem	como	característica	sua	resistência	ao	esmagamento	e	é	utiliza-

da	em	caixas	pequenas	de	fabricação	supervinco.	A	onda	do	tipo	C	é	mais	utilizada	em	em-

balagens	de	 transporte,	 sendo	 resistente	ao	empilhamento.	 E	por	 fim,	 a	onda	do	 tipo	E	é	

conhecida	como	papelão	micro-ondulado,	possuindo	maior	resistência	mecânica	se	compa-

rada	ao	papel	cartão.	

																																																								
10	Marina	Metz	é	diretora	de	criação	da	agência	Design	Único.	Informações	obtidas	por	meio	de	relato	verbal.		
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3.1.3 Projeto	estrutural	

Através	das	características	do	papel	especificadas	no	tópico	anterior,	o	projeto	estru-

tural	busca	classificar	os	principais	tipos	de	embalagens	de	papel.	Para	a	armazenagem	dos	

utensílios	da	 linha	Solar	da	Tramontina	são	utilizados	 regularmente	cartuchos	e	caixas.	Por	

esse	motivo,	o	tópico	aborda	as	classificações	das	caixas	de	papelão	segundo	as	suas	caracte-

rísticas,	os	tipos	de	acessórios	internos,	os	sistemas	de	fechamento	e	as	vantagens	mercado-

lógicas.	

3.1.3.1 Estrutura	das	embalagens	de	papel	

De	acordo	com	Negrão	e	Camargo	(2008),	a	estrutura	das	embalagens	de	papel	pos-

suem	 uma	 classificação	 universal,	 normatizada	 pela	 ABNT,	 a	 fim	 de	 padronizar	 os	 termos	

para	exportação.	Essa	classificação	é	dividida	em:	(i)	caixas	tipo	normal	básica	-	constituídas	

por	uma	peça	com	junta	e	abas;	(ii)	caixas	tipo	telescópio	-	compostas	por	mais	de	uma	peça,	

possuem	tampa	e	(ou)	fundo	encaixados;	(iii)	caixas	tipo	envoltório	-	são	formadas	por	uma	

peça	onde	o	fundo	se	dobra	para	formar	paredes	e	(ou)	tampa,	não	necessitando	de	gram-

po,	cola	ou	adesivos;	(iv)	caixas	tipo	gaveta	-	são	formadas	por	cintas	que	se	complementam	

estruturalmente;	(v)	caixas	tipo	rígido	-	constituídas	por	duas	peças,	normalmente	testeira	e	

corpo,	necessitando	a	união	por	meio	de	colagem,	grampo	ou	 fita	adesiva;	 (vi)	 caixas	 tipo	

pré-montado	ou	fundo	automático	-	possuem	uma	peça	pronta	para	uso,	de	fácil	montagem	

(Figura	2).	
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Figura	2	–	Tipos	de	Caixas	

	

Fonte:	NEGRÃO;	CAMARGO,	2008.	Adaptado	pela	autora.	

3.1.3.2 Acessórios	das	embalagens	de	papel	

As	caixas	de	papel	possuem	elementos	que	facilitam	a	exposição	e	a	fixação	do	pro-

duto	dentro	da	caixa,	além	de	reforçar	sua	estrutura	e	separar	ou	proteger	o	seu	conteúdo.	

Tais	elementos	são	denominados	acessórios	internos	(Figura	3)	e	possuem	alguns	exemplos	

como:	tabuleiro,	separador,	igualador	de	abas,	cinta	de	reforço,	divisão,	cantoneiras,	colunas	

e	bandejas	(NEGRÃO;	CAMARGO,	2008).	
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Figura	3	–	Acessórios	das	embalagens	de	papel.	

	

Fonte:	NEGRÃO;	CAMARGO,	2008.	Adaptado	pela	autora.	

3.1.3.3 Tipos	de	fechamentos	

O	tipo	de	fechamento	utilizado	na	embalagem	pode	prevenir	a	violação	e	danos	cau-

sados	 durante	 o	 transporte	 e	manipulação.	 Em	 embalagens	 celulósicas	 os	 tipos	 de	 fecha-

mento	mais	utilizados	 são	 fitas	autoadesivas,	 fitas	gomadas,	grampos,	adesivos	hot-melt	 e	

cintas	rígidas	ou	cintas	de	arquear.	A	fita	autoadesiva	é	o	sistema	mais	utilizado	para	fecha-

mento	devido	à	sua	praticidade	e	desempenho,	podendo	ser	à	base	de	resina	e	borracha	ou	

à	base	de	acrílico.	(HAYASAKI,	2009)	

3.1.4 Projeto	gráfico	

O	projeto	gráfico	de	embalagem	tem	a	 função	de	assistir	o	consumidor,	 tanto	para	

comprar	o	produto,	 como	para	avisar,	 informar	ou	aconselhar	 sobre	o	uso	desse.	Um	dos	

aspectos	mais	relevantes	para	o	projeto	gráfico	é	que	a	embalagem	destaque-se	em	relação	

aos	concorrentes	no	ponto	de	venda,	para	tal	é	necessário	priorizar	os	pontos	de	relevância	
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do	projeto.	Os	pontos	de	 relevância	podem	ser	a	cor,	a	 imagem,	a	 tipografia,	a	 forma	e	a	

composição.	(MESTRINER,	2005)	

3.1.4.1 Cor	

A	escolha	das	cores	de	uma	embalagem	é	importante	devido	ao	fator	de	comunica-

ção	com	o	consumidor,	provocando	estímulo	visual	e	agregando	valor	ao	produto.	De	acordo	

com	Mestriner	(2005,	p.53),	através	das	cores	é	possível	despertar	ideias,	lembranças	e	sen-

sações,	para	isso	é	essencial	conhecer	o	público-alvo	e	os	atributos	do	produto.	Através	do	

conceito	da	embalagem	e	de	ferramentas	metodológicas,	como	painéis	semânticos,	é	possí-

vel	selecionar	as	cores	que	melhor	comunicarão	o	produto	com	seus	consumidores.	

3.1.4.2 Imagens	

O	uso	de	imagens	em	embalagens	podem	ser	utilizados	como	forma	de	padrões,	de	

pintura	e	desenho,	de	 iconografia,	de	simbolismo	e	de	fotografias.	Para	escolher	o	tipo	de	

imagem	 a	 ser	 utilizado	 no	 projeto	 de	 embalagem	 é	 necessário	 considerar	 a	 categoria	 do	

produto,	 a	essência	e	a	personalidade	da	marca,	 analisar	as	embalagens	 concorrentes	e	o	

valor	percebido	pelo	consumidor	(DUPUIS;	SILVA,	2008,	p.122).	

O	uso	de	padrões	podem	 ter	um	papel	 fundamental	para	 controlar	a	passagem	de	

olho	do	consumidor	pelas	prateleiras,	podendo	ser	utilizados	baseados	na	repetição	e	perio-

dicidade	 ou	 assimetricamente.	 Ao	 utilizar	 pinturas	 e	 desenhos	 em	embalagens	 o	 designer	

instiga	a	mente	do	consumidor	e	atrai	públicos	específicos	“o	designer	pode	atingir	um	pú-

blico	mais	sofisticado	e	experiente	com	um	estilo	de	arte	refinado	ou	um	público	adolescen-

te	que	pode	ter	preferencia	por	grafismos	e	cartoons”	(RONCARELLI;	ELLICOTT,	2010,	p.146).	

Ícones	e	símbolos	utilizados	como	ilustrações	ou	de	modo	informativo	em	embalagens	per-

mitem	o	fácil	reconhecimento	do	produto	na	prateleira,	através	de	uma	rápida	interpretação	

dos	elementos	 simplificados.	A	 fotografia	é	um	modo	eficiente	e	 impactante	de	 transmitir	

uma	 ideia	ou	 informação	na	embalagem,	podendo	 ser	utilizada	ao	natural	ou	 com	efeitos	

gráficos,	transformando	a	foto	em	ilustração.	
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3.1.4.3 Tipografia	

A	tipografia	também	cumpre	o	papel	fundamental	de	comunicar	a	embalagem	com	o	

consumidor,	agregando	valor	e	podendo	causar	impacto	emocional.	Segundo	Ellicott	e	Ron-

carelli	(2010,	p.172),	existem	alguns	fatores	na	área	de	tipografia	que	devem	ser	considera-

dos	em	projetos	de	embalagem.	A	 legibilidade	e	 leiturabilidade	 são	pontos	essenciais	que	

devem	ser	respeitados,	pois	a	leitura	deve	ser	fácil	e	clara.	Para	tanto,	fontes	em	tamanhos	

grandes	podem	ser	usadas	para	chamar	a	atenção	do	consumidor,	mas	não	devem	ser	utili-

zadas	 em	 passagens	 longas.	 Fontes	 cursivas	 podem	 causar	 problemas	 de	 leiturabilidade,	

devendo	ser	simples	e	em	tamanhos	maiores,	é	necessário	também	considerar	o	contraste	

entre	a	espessura	da	fonte	e	a	cor	de	fundo.	

3.1.4.4 Marca	

O	nome	de	um	produto	e	 sua	marca	 são	os	 fatores	de	maior	 importância	em	uma	

embalagem,	são	essenciais	para	distinguir	o	produto	dos	demais	e	para	atribuir	personalida-

de.	A	identificação	de	uma	embalagem	deve	ser	a	mais	simples	possível,	contendo	a	marca	

da	empresa	corporativa,	a	submarca	e	a	identificação	do	produto.	Para	a	melhor	identifica-

ção	do	produto	na	prateleira,	o	designer	precisa	entender	a	ordem	que	o	ser	humano	assimi-

la	os	elementos	em	uma	composição,	sendo	esta:	(i)	cor;	(ii)	forma;	(iii)	fotografia	e	(vi)	pala-

vras	(DUPUIS;	SILVA,	2008,	p.124).	

3.1.4.5 Informações	

De	 acordo	 com	a	ABRE11	 (2012),	 as	 informações	obrigatórias	 no	 rótulo	 de	 embala-

gens	são:	denominação	de	venda	do	produto	e	marca;	identificação	da	origem;	identificação	

do	 lote;	prazo	de	validade;	quantidade	nominal;	 instruções	sobre	o	produto;	 instruções	de	

uso	 e	 preparo;	 contato	 de	 atendimento	 ao	 consumidor;	 CNPJ	 do	 fabricante;	 cuidados	 de	

conservação;	simbologia	de	reciclabilidade	e	de	descarte;	especificações	de	acordo	com	cada	

																																																								
11	<http://www.abre.org.br/wp-content/uploads/2012/07/check_list.pdf>	Acesso	em:	14	de	abril	de	2015.	
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produto.	É	necessário	sempre	averiguar	com	os	órgãos	responsáveis	e	com	o	departamento	

jurídico	da	empresa	se	constam	todas	as	informações	necessárias	na	embalagem.	

Quanto	a	hierarquia	e	dominância	das	informações,	de	acordo	com	Ellicott	e	Ronca-

relli	 (2010,	p.168),	é	 importante	ter	um	elemento	dominante	na	embalagem	que	se	desta-

que	dos	demais,	devendo	ser	óbvio,	claro	e	bem	localizado,	resultando	em	uma	comunica-

ção	eficaz.	A	tipografia	dominante	deve	ser	legível	a	vários	metros	da	prateleira.	

3.1.4.6 Diagramação	e	configuração	

A	configuração	dos	elementos	em	uma	embalagem	são	percebidos	como	um	todo	e	

não	 isoladamente.	Portanto,	 “o	que	chamamos	de	configuração	é	o	conjunto	das	 relações	

organizacionais	que	define	os	objetos	no	campo	visual”	(NEGRÃO;	CAMARGO,	2008,	p.156),	

ou	seja,	é	a	percepção	de	elementos,	figura	principal,	fundo,	figuras	secundárias,	cor	e	textu-

ra,	como	um	todo.	Para	compor	espacialmente	esses	elementos	é	necessário	buscar	o	equi-

líbrio,	através	da	tensão	espacial	e	do	peso	dos	elementos.	

Para	diagramar	os	elementos	de	uma	embalagem	é	necessário	entender	o	layout	da	

faca	de	corte	e	distribuir	os	elementos	de	acordo	com	a	orientação	dessa.	No	caso	das	caixas	

de	utensílios	de	cozinha,	a	disposição	das	informações	devem	estar	de	acordo	com	o	modo	

que	a	embalagem	é	exposta	no	PDV	e	com	a	hierarquia	das	 informações,	que	deverão	ser	

distribuídas	de	acordo	com	a	sua	relevância	em	cada	face	da	embalagem.	

3.1.5 Processos	de	Impressão	

Segundo	 Santos	 et	 al.,	 os	 tipos	 de	 impressão	usualmente	 empregados	 em	embala-

gens	de	papel	e	papelão	ondulado	são	a	flexográfica,	serigráfica,	 impressão	digital	e	offset.	

Segundo	 Metz12	 (2015),	 a	 impressão	 comumente	 utilizada	 pela	 empresa	 Tramontina	 em	

embalagens	de	apresentação	de	utensílios	de	cozinha	é	a	offset.	

	Caracterizada	por	utilizar	 tintas	 a	base	de	óleos	 vegetais	 ou	minerais,	 a	 impressão	

offset	 possibilita	o	uso	de	acabamentos	 como	verniz	a	base	d’água,	 vernizes	UV	e	 lamina-

ções,	dentre	outros.	No	caso	do	papelão	ondulado,	a	impressão	é	realizada	em	papel	cartão	
																																																								
12	Marina	Metz	é	diretora	de	criação	da	agência	Design	Único.	Informações	obtidas	por	meio	de	relato	verbal.	
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duplex	 ou	 similar	 sendo	 posteriormente	 acoplada	 no	 papelão	 ondulado.	 Para	 embalagens	

terciárias,	normalmente	o	processo	de	impressão	utilizado	é	o	flexográfico,	com	restrição	de	

cores	para	diminuição	de	custos.	

3.1.5.1 Acabamentos	

Após	a	 impressão,	adicionam-se	os	acabamentos	desejados	no	projeto.	Os	 tipos	de	

acabamentos	comuns	em	embalagens	são:	corte	e	vinco,	laminação	e	plastificação,	vernizes,	

hot	stamping,	relevo,	gofragem,	braile	e	adereços.	Ao	utilizar	acabamentos	o	designer	deve	

levar	em	consideração	se	o	acabamento	atinge	o	resultado	esperado,	se	o	custo	é	conveni-

ente	à	funcionalidade	desse	e	se	há	como	consequência	a	geração	de	impacto	ambiental.	

Os	acabamentos	comumente	utilizados	nas	embalagens	de	utensílios	da	Tramontina	

são:	corte	e	vinco	e	verniz.	O	corte	e	vinco	pode	ser	utilizado	para	dar	uma	forma	diferencia	

a	embalagem,	para	aplicar	janelas	e	elementos	vazados.	Para	realizar	a	aplicação	“utiliza-se	

uma	faca	com	lâminas	que,	aplicadas	com	pressão	sobre	o	substrato,	darão	simultaneamen-

te	o	corte,	vinco	e	serrilha	para	destaque	e	dobras”	(HAYASAKI,	2009,	p.88).	Os	vernizes	são	

acabamentos	com	finalidade	estética	e	funcional,	à	base	d’água	ou	UV,	podendo	ser	aplica-

do	sobre	toda	a	área	da	folha	ou	sobre	localidades	específicas.	Os	vernizes	são	classificados	

em	 dois	 grupos:	 (i)	 vernizes	 funcionais,	 existindo	 opções	 como	 alta	 resistência	 à	 abrasão,	

impermeabilidade,	resistência	ao	calor,	ao	atrito,	podem	ser	termosseláveis	para	PVC	ou	PET	

e	blister;	 (ii)	vernizes	decorativos,	possuem	opções	como	alto	brilho,	acetinado,	de	 interfe-

rência,	perolizado	e	acabamentos	texturizados	(HAYASAKI,	2009,	p.88).	

3.2 DESIGN	DE	EMBALAGEM	E	SUSTENTABILIDADE	

O	 conceito	 de	 sustentabilidade	 é	 definido	 por	Dougherty	 (2011,	 p.33)	 como	 “qual-

quer	ação	que	não	degrade	os	sistemas	que	lhe	servem	de	suporte,	e	por	isso	pode	perdurar	

indefinidamente”.	 A	 sustentabilidade	 tem	 como	 princípio	 a	 não	 interferência	 humana	 no	

ciclo	natural	dos	sistemas,	baseando-se	em	recursos	renováveis,	 renaturalização	e	otimiza-

ção	de	recursos	não	renováveis	(MANZINI;	VEZZOLI,	2008).	
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(...)	há	alguns	anos	foi	 introduzido	o	conceito	de	sustentabilidade	ambiental.	Com	
esta	 expressão,	 referimo-nos	 às	 condições	 sistêmicas	 segundo	 as	 quais,	 em	nível	
regional	e	planetário,	as	atividades	humanas	não	devem	interferir	nos	ciclos	natu-
rais	 em	 que	 se	 baseia	 tudo	 o	 que	 a	 resiliência	 do	 planeta	 permite	 e,	 ao	mesmo	
tempo,	não	devem	empobrecer	 seu	capital	natural,	que	será	 transmitido	às	gera-
ções	futuras.	(MANZINI;	VEZZOLI,	2008,	p.27)	

Atualmente	 a	maior	 parte	 dos	 projetos	 de	 embalagem	 são	 lineares	 e	 não	 incluem	

etapas	 como	 pós-consumo	 e	 descarte	 eficiente.	 De	 acordo	 com	 Boylston	 (2009,	 p.12),	 os	

designers	têm	fracassado	em	proporcionar	uma	segunda	vida	aos	produtos,	na	maior	parte	

dos	casos,	os	projetos	não	são	realizados	com	o	intuito	da	reutilização,	o	principal	motivo	é	a	

cultura	do	descartável,	que	ainda	perdura	na	sociedade	e	consequentemente	nos	projetos	

de	design.	Segundo	Dougherty	(2011)	um	produto	que	é	reutilizado	diversas	vezes	tem	seu	

impacto	ambiental	amplamente	reduzido,	tornando	em	muitas	situações	a	reutilização	mais	

eficiente	do	que	um	design	de	uso	único.		

O	projeto	de	embalagem	deve	levar	em	consideração	todas	as	etapas	do	ciclo	de	vi-

da,	sendo	estas,	de	acordo	com	Vezzoli	(2010),	pré-produção,	produção,	distribuição,	uso	e	

descarte.	Para	desenvolver	embalagens	sustentáveis	é	necessário	conhecer	os	impactos	con-

sequentes	de	produções	ineficientes,	podendo	ser	estes:	(i)	desperdício	de	materiais	e	libe-

ração	de	toxinas;	(ii)	poluição	da	água;	(iii)	poluição	do	ar;	 (iv)	depredação	de	florestas;	(v)	

esgotamento	de	matérias-primas;	(vi)	consumo	de	energia;	(vii)	impactos	sociais	e	(viii)	mu-

danças	climáticas	(BOYLSTON,	2009,	p.30).	

De	acordo	com	Vezzoli	(2010),	os	impactos	ambientais	podem	ocorrer	em	dois	senti-

dos,	 como	entrada	 (input),	 através	da	extração	de	matérias-primas	e	como	saída	 (output),	

através	da	emissão	de	substâncias.	Para	conter	os	efeitos	causados	no	meio	ambiente	é	ne-

cessário	 ter	 iniciativas	 quanto	 às	 entradas	 (inputs)	 utilizando	mais	 recursos	 renováveis,	 e	

quanto	às	saídas	(outputs)	através	da	prevenção	da	poluição,	com	a	redução	de	emissões	e	

aumento	da	biocompatibilidade.	

De	acordo	com	Braungart	e	McDonough	(2013,	p.51)	os	termos	centrais	para	o	en-

contro	de	alternativas	menos	más	ao	meio	ambiente,	adotados	mundialmente	por	indústrias	

de	diversos	segmentos,	contidas	nas	agendas	ambientais	atuais,	são:	reduzir,	evitar,	minimi-

zar,	sustentar,	limitar,	parar.	Para	o	design,	existem	quatro	termos	fundamentais	para	proje-

tos	ecoeficientes,	os	quatro	Rs:	reduzir,	reusar,	reciclar	e	regulamentar.	
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Para	Manzini	e	Vezzoli	 (2008)	existem	duas	 terminologias	 complementares	que	de-

vem	ser	consideradas	para	um	projeto	efetivo	de	design	sustentável,	sendo	estas	o	design	

para	sustentabilidade	(do	termo	em	inglês	Design	for	Sustainability)	e	o	Life	Cycle	Design.	O	

design	para	 sustentabilidade	considera	a	gerência	de	 todo	o	 sistema	produtivo	 -	 incluindo	

produtos,	serviços	e	comunicações	-	com	ênfase	na	diminuição	drástica	de	recursos	ambien-

tais,	podendo	ser	considerado	uma	espécie	de	design	estratégico.	O	Life	Cycle	Design	foca	no	

desenvolvimento	 de	 produto	 considerando	 todo	 o	 seu	 ciclo	 de	 vida,	 buscando	minimizar	

impactos	em	todas	as	etapas:	pré-produção,	produção,	distribuição,	uso	e	descarte.	

3.2.1 Design	do	Ciclo	de	Vida	

O	termo	ecodesign,	ou	projeto	do	ciclo	de	vida	ou	ainda	design	para	o	meio	ambiente,	

surgiu	 na	 segunda	metade	dos	 anos	 1990,	 através	 do	design	 voltado	 a	 produtos	de	baixo	

impacto	ambiental	(VEZZOLI,	2010).	Segundo	Manzini	e	Vezzoli	(2008,	p.17)	“ecodesign	é	um	

modelo	projetual	ou	de	projeto	(design),	orientado	por	critérios	ecológicos”,	sendo	esse	um	

termo	genérico	para	sintetizar	o	conjunto	de	atividades	projetuais	que	tem	a	sustentabilida-

de	como	base.	

O	ciclo	de	vida	do	produto	considera	o	nascimento	do	produto,	 com	a	extração	da	

matéria-prima,	até	a	morte	do	produto,	incluindo	o	destino	dos	materiais	que	o	compõem.	A	

vida	de	um	produto	é	considerada	à	partir	de	seus	fluxos	de	matéria,	energia	e	emissão,	in-

cluídos	nas	fases	de	pré-produção,	produção,	distribuição,	uso	e	descarte.	A	partir	da	análise	

de	inputs	e	outputs	das	fases	do	produto,	avaliam-se	as	consequências	ambientais,	econômi-

cas	e	sociais.	(MANZINI;	VEZZOLI,	2008,	p.91)	

Segundo	Vezzoli	(2010),	as	estratégias	utilizadas	em	um	projeto	orientado	pelo	ciclo	

de	vida	do	produto,	para	a	redução	de	impacto	ambiental	são:	(i)	minimizar	o	uso	de	recur-

sos,	através	da	redução	de	materiais	e	energia;	(ii)	utilizar	recursos	e	projetos	de	baixo	im-

pacto	ambiental,	através	do	uso	de	 recursos	 renováveis	e	não	nocivos;	 (iii)	otimizar	a	vida	

dos	produtos,	evitando	o	desgaste	acelerado	e	intensificando	o	seu	uso;	(iv)	estender	a	vida	

dos	materiais,	através	do	uso	de	materiais	reciclados	e	materiais	recicláveis	ou	que	possam	

ser	 reutilizados	de	alguma	 forma;	 (v)	 facilitar	 a	desmontagem,	a	 separação	de	materiais	 e	

elementos,	viabilizando	e	otimizando	a	reciclagem.	
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	(...)	a	minimização	do	uso	de	recursos	e	a	escolha	de	recursos	e	processos	de	baixo	
impacto	ambiental,	 são,	portanto,	prioritárias.	 (...)	 num	contexto	do	 ciclo	de	vida	
que	leve	em	consideração	também	a	duração	de	um	produto	e	a	possibilidade	de	
reutilização	de	seus	componentes	e	materiais,	para	alguns	produtos	é	mais	eficaz	
(prioritário)	partir	das	estratégias	de	otimização	da	vida	dos	produtos	ou	da	exten-
são	da	vida	dos	materiais.	(MANZINI;	VEZZOLI,	2008,	p.107)	

Ainda	segundo	os	mesmos	autores,	dependendo	do	tipo	de	produto	a	ser	projetado,	

ocorrerá	a	definição	de	prioridades,	decidindo	quais	estratégias	devem	ser	adotadas	no	pro-

cesso.	Ao	utilizar	diversas	estratégias	ao	mesmo	tempo,	podem	ocorrer	conflitos	e	o	surgi-

mento	de	desvantagens,	a	fim	de	evitar	que	 isso	ocorra	é	necessário	decidir	quais	estraté-

gias	são	prioritárias	e	sinérgicas.		

As	 embalagens	 estão	 inseridas	 na	 categoria	 de	produtos	 do	 tipo	bens	de	 consumo	

(monouso),	tais	produtos	promovem	impacto	ambiental	maior	na	fase	de	produção	e	elimi-

nação.	O	prolongamento	da	vida	do	produto,	o	uso	de	materiais	reciclados	ou	recicláveis	são	

estratégias	interessantes	que	podem	ser	utilizadas	para	essa	categoria.	(MANZINI;	VEZZOLI,	

2008,	p.110)	De	acordo	com	Dougherty	(2011),	para	o	caso	das	embalagens,	as	estratégias	

que	levam	em	consideração	estender	a	vida	dos	materiais	normalmente	são	bem	sucedidas.	

Há	duas	categorias	em	que	essas	estratégias	estão	divididas:	a	embalagem	efêmera	e	a	em-

balagem	durável.	

A	embalagem	efêmera	é	“leve	e	biodegradável”,	projetada	para	ser	reciclável	e	rege-

nerada	 através	 da	 compostagem	 (DOUGHERTY,	 2011,	 p.76).	 Ao	 projetar	 uma	 embalagem	

efêmera	é	necessário	selecionar	os	materiais	mais	adequados,	facilitar	a	desmontagem,	ou	

até	mesmo	utilizar	um	único	material,	considerando	sempre	os	elementos	de	 junção.	Para	

embalagens	em	papel	é	necessário	ter	atenção	quanto	ao	uso	de	adesivos,	filmes	plásticos,	

tipos	de	tintas	e	acabamentos.	Também	é	possível	considerar	um	sistema	de	postos	de	cole-

ta,	para	garantir	a	reciclagem	das	embalagens.	(JEDLICKA,	2010,	p.217)	

A	embalagem	durável	é	projetada	com	o	intuito	de	ter	uma	vida	prolongada	através	

do	reuso,	necessitando	de	forte	valor	para	que	o	consumidor	queira	reutilizá-la	diversas	ve-

zes	(DOUGHERTY,	2011,	p.77).	Esse	tipo	de	embalagem	deve	levar	alguns	fatores	em	consi-

deração,	podendo	gerar	resultados	reversos	se	o	consumidor	não	fechar	o	ciclo	proposto.	Se	

a	embalagem	for	retornável,	é	necessário	levar	em	consideração	os	gastos	relativos	a	logísti-

ca	 para	 calcular	 se	 o	 sistema	 é	 compensatório.	Mesmo	 sendo	 uma	 embalagem	projetada	

para	durar	mais	tempo,	é	necessário	considerar	o	descarte	eficiente	(JEDLICKA,	2010,	p.217).	
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Para	minimizar	o	consumo	de	energia	de	transporte	é	necessário	otimizar	a	capaci-

dade	dos	veículos	e	dos	locais	de	armazenagem,	sendo	que	a	redefinição	da	forma	da	emba-

lagem	pode	 trazer	os	benefícios	necessários	para	que	ocorra	 essa	minimização.	As	 indica-

ções	são	projetar	embalagens	compactas,	considerar	a	possibilidade	de	montagem	do	pro-

duto	no	local	de	uso	e	tornar	produtos	e	embalagens	mais	leves.	

3.2.2 Projetar	para	o	Destino	

Uma	das	maiores	preocupações	presente	em	todos	os	projetos	que	visam	a	susten-

tabilidade	é	o	destino	dos	materiais	após	a	eliminação	do	produto	pelo	usuário,	já	que	é	nes-

se	momento	que	ocorre	um	dos	maiores	impactos	ambientais	do	ciclo	de	vida.	Com	algumas	

exceções	de	designs	totalmente	reutilizáveis,	praticamente	todos	os	processos	representam	

alguma	perda	de	valor	material.	Objetivando	avaliar	as	melhores	possibilidades	para	o	fim	da	

vida	de	um	produto,	é	necessário	conhecer	os	possíveis	destinos	dos	materiais,	sendo	esses:	

o	lixo	perpétuo,	o	aterro	sanitário,	a	incineração,	a	compostagem,	a	reciclagem	e	a	reutiliza-

ção.	(DOUGHERTY,	2011,	p.54)	

O	aterro	sanitário	é	o	destino	mais	utilizado	atualmente	no	Brasil,	existindo	dois	tipos	

de	 aterro:	 o	 aterro	 controlado,	 destino	 de	 24,3%	 do	 lixo	 e	 o	 aterro	 sanitário,	 destino	 de	

58,3%	do	lixo	(ABRELPE,	2013,	p.44).	A	 incineração	é	a	queima	do	lixo	em	estruturas	apro-

priadas,	podendo	ter	a	captura	da	energia	contida	no	material.	Os	problemas	da	incineração	

são	as	emissões	de	gases	e	de	cinzas	sólidas,	principalmente	devido	a	liberação	de	gases	pe-

rigosos	 por	 alguns	 tipos	 de	materiais	 quando	 queimados,	 como	 por	 exemplo	 o	 pigmento	

metálico	contido	em	algumas	tintas	(DOUGHERTY,	2011,	p.55).	

A	compostagem	é	um	processo	biológico	que	possibilita	que	os	nutrientes	dos	mate-

riais	continuem	a	circular	no	ecossistema,	podendo	servir	de	fertilizante	ou	como	habitat	de	

microrganismos.	A	fim	de	que	o	destino	das	embalagens	seja	a	compostagem,	é	necessário	

que	essas	sejam	biodegradáveis.	Para	isso	é	preciso	evitar	o	uso	de	tintas	não	compostáveis	

e	de	acabamentos	como	a	laminação	(DOUGHERTY,	2011,	p.56).	

A	reciclagem	é	efetuada	através	de	processos	químicos	ou	físicos	e	tem	como	finali-

dade	 dar	 ao	material	 novas	 possibilidades	 de	 aplicação	 (SAMPAIO,	 2008).	 De	 acordo	 com	

Manzini	e	Vezzoli	(2008,	p.214),	alguns	fatores	devem	ser	levados	em	consideração	quanto	à	
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reciclagem,	 como	 a	 necessidade	de	 analisar	 o	 ciclo	 de	 vida	 do	 produto	 para	 avaliar	 se	 há	

ocorrência	de	 impacto	ambiental	na	reciclagem	de	determinados	materiais	e	se	o	produto	

realmente	 será	 encaminhado	 para	 a	 reciclagem	 após	 o	 uso,	 além	 de	 considerar	 aspectos	

como	 a	 energia	 gasta	 em	 transporte.	 Alguns	materiais	 perdem	 suas	 propriedades	 quando	

reciclados,	reduzindo	sua	qualidade,	o	que	é	chamado	de	downcycling	ou	subciclagem.		

A	reutilização	é	o	processo	que	representa	maior	vantagem	quanto	ao	valor	material.	

“Se	um	design	é	usado	duas	vezes	em	vez	de	uma,	sua	pegada	ecológica	para	a	função	cum-

prida	poderia	 facilmente	cair	pela	metade.	Se	é	usado	diversas	vezes,	o	 impacto	ecológico	

cai	para	uma	simples	fração”	(DOUGHERTY,	2011,	p.56).	

3.2.3 Processos	de	Produção	Gráfica	Sustentáveis	

O	entendimento	dos	processos	gráficos	utilizados	para	a	produção	de	embalagens,	e	

materiais	gráficos	em	geral,	é	essencial	para	o	desenvolvimento	de	projetos	sustentáveis.	Os	

tipos	de	impressão,	tintas,	acabamentos	e	papéis	são	itens	que	demandam	decisões	impor-

tantes	do	designer,	podendo	aumentar	ou	diminuir	o	impacto	causado	no	meio	ambiente.	

3.2.3.1 Processos	de	Impressão	

De	acordo	com	Doughety	(2011,	p.95),	o	processo	de	impressão	é	o	maior	responsá-

vel	 pelo	 impacto	 ambiental	 causado	 por	materiais	 impressos,	 sendo	 responsável	 por	 52%	

dos	 impactos,	 ficando	atrás	 respectivamente	do	papel,	 com	31%,	e	da	 tinta,	 com	17%.	Os	

danos	 ao	meio	 ambiente	 podem	 ser	 diminuídos	 de	 acordo	 com	o	 tipo	 de	 impressão,	 que	

deve	ser	determinado	através	da	tiragem	do	projeto,	 já	que	a	 impressão	demanda	tempo,	

custo	e	perdas.	Além	do	tipo	de	impressão,	é	essencial	que	o	designer	projete	considerando	

o	tamanho	da	folha	de	 impressão,	visando	obter	o	máximo	de	uma	tiragem,	evitando	des-

perdício	de	material	e	otimizando	o	processo.	

Ainda	de	acordo	com	o	mesmo	autor,	o	processo	de	impressão	possui	três	fases	prin-

cipais:	o	acerto,	o	tempo	de	operação	e	a	limpeza.	Cada	uma	das	fases	possui	perdas	signifi-

cativas,	como	desperdício	de	papel,	uso	de	materiais	tóxicos,	gasto	de	energia,	poluição	at-

mosférica	(através	de	compostos	orgânicos	voláteis,	chamados	de	VOCs)	e	impactos	deriva-
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dos	do	uso	de	tintas	à	base	de	petróleo.	Todos	os	processos	de	impressão	apresentam	des-

vantagens,	mas	é	possível	identificar	uma	melhoria	de	acordo	com	a	quantidade	de	material	

a	ser	impresso.	

Para	tiragens	pequenas	(entre	uma	e	mil	 impressões)	e	dependendo	do	formato	do	

material,	é	indicada	a	impressão	digital.	Para	tiragens	médias	(entre	mil	e	50	mil),	a	impres-

são	offset	é	a	mais	indicada,	devido	ao	preço,	qualidade	e	flexibilidade,	sendo	esse	o	tipo	de	

impressão	utilizado	pela	Tramontina	em	suas	embalagens.	Deve-se	considerar	o	uso	de	tin-

tas	 solúveis	 em	água,	 eliminando	a	 limpeza	 a	base	de	 solventes.	Outro	 tipo	de	 impressão	

que	evita	a	liberação	de	VOCs	é	a	impressão	ultravioleta,	possuindo	tintas	que	secam	através	

de	lâmpadas	ultravioletas		e	não	necessitam	de	solventes	para	a	etapa	de	limpeza.		

3.2.3.2 Tintas	

O	 tipo	de	 tinta	utilizado	na	 impressão	de	um	projeto	 tem	grande	relevância	para	o		

impacto	ambiental.	Segundo	Boylston	(2009),	quanto	mais	preenchimento	de	cor	e	quanto	

mais	sangra	o	arquivo	possuir,	menos	ecológico	é	o	projeto,	não	só	pela	quantidade	de	tinta	

usada	no	processo,	mas	também	por	dificultar	o	processo	de	reciclagem.	Além	da	quantida-

de	de	tinta	utilizada,	também	é	necessário	pesquisar	as	características	químicas	das	tintas.	

Aproximadamente	20%	das	cores	do	sistema	Pantone	possuem	elementos	químicos	nocivos.	

As	cores	metálicas	e	fluorescentes	devem	ser	evitadas,	pois	contém	altos	níveis	de	cobre	e	

zinco,	assim	como	as	cores	Pantone	Warm	Red,	que	contém	níveis	de	bário	 (DOUGHERTY,	

2011).		

As	 tintas	a	base	de	petróleo	causam	 impacto	ambiental	 tanto	por	derivarem	de	re-

cursos	não-renováveis,	quanto	por	não	serem	biodegradáveis	e	liberarem	toxinas	ao	serem	

descartadas.	No	entanto,	existem	algumas	alternativas	para	o	uso	de	tintas	(Tabela	2),	como	

as	tintas	a	base	de	soja,	que	são	biodegradáveis	e	necessitam	de	menos	quantidade	de	tinta	

por	 serem	mais	 intensas,	 durante	 a	 fase	 de	 limpeza	 pode-se	 utilizar	 solventes	 a	 base	 de	

água,	e	tintas	a	base	de	óleos	vegetais	(BOYLSTON,	2009,	p.42).	
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Tabela	2	–	Uso	sustentável	de	tintas.	

TINTAS	 FONTE	 ENERGIA	 DESTINO	

À	base	de	petróleo	 	 	

De	base	vegetal	 	 	 	

Pigmentos	CMYK	 	 	 	

Maioria	dos	pigmentos	especiais	(spot)	 	 	 	

Tintas	pigmentadas	contendo	metal	 	 	 	

Pigmentos	metálicos	 	 	 	

Verniz	 	 	 	

Revestimento	aquoso	 	 	 	

Tintas	UV	 	 	 	

Estampagem	a	quente	 	 	 	

	
PREFERIDO		 	 Fonte:	feito	com	recursos	obtidos	de	forma	sustentável	e	renováveis,	sem	to-
xidade	conhecida.	|	Impactos	de	energia:	feito	com	energia	renovável,	energia	incorporada	bastante	
moderada.	|	Destino:	totalmente	reciclável,	totalmente	compostável,	reutilizável.	
CUIDADO	 	 Fonte:	 feito	 com	 fonte	 renovável	 convencional.	 |	 Impactos	de	energia:	 feito	
com	energia	não	renovável,	baixa	energia	incorporada.	|	Destino:	compatível	com	a	incineração.	
EVITAR	 										Fonte:	feito	com	recurso	não	renovável,	impactos	tóxicos	conhecidos.	|	Impactos	
de	energia:	feito	com	energia	não	renovável,	alta	energia	incorporada.	|	Destino:	requer	aterro	sani-
tário	convencional	ou	para	resíduos	perigosos.		

	
Fonte:	DOUGHERTY,	2011.	Adaptado	pela	autora.	

3.2.3.3 Papéis	

Como	citado	ao	 longo	desse	trabalho,	o	papel	possui	 fatores	relevantes	em	relação	

aos	impactos	ambientais	e,	devido	a	isso,	é	necessário	que	o	designer	conheça	os	principais	

cuidados	ao	selecionar	os	tipos	de	papeis	implementados	em	projetos.	De	acordo	com	Dou-

gherty	(2011),	os	principais	problemas	ambientais	da	produção	de	papel	estão	relacionados	

à	fibra,	à	água	e	à	energia,	para	cada	um	desses	itens	existem	alternativas	que	visam	diminu-

ir	esses	problemas.	

Em	relação	à	fibra,	existem	três	alternativas	para	a	diminuição	de	impacto	ambiental:	

(i)	o	uso	de	fibra	reciclada	pós-consumo,	que	provém	de	programas	de	coleta;	(ii)	o	uso	da	

fibra	virgem	sustentável,	que	deve	ser	certificada	para	a	garantia	da	sustentabilidade;	(iii)	o	

uso	de	fibras	alternativas.	
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Em	relação	à	água,	deve-se	optar	por	fibras	livres	de	cloro,	adquirir	papel	de	fábricas	

que	tenham	ciclo	fechado	e	utilizar	fibras	recicladas	pós-consumo,	que	requer	menos	água	

em	seu	processo	de	fabricação.	Em	relação	à	energia,	a	fibra	reciclada	pós-consumo	também	

é	uma	alternativa	mais	ecológica,	devido	ao	uso	consideravelmente	menor	de	energia	para	a	

sua	fabricação,	além	disso	é	 importante	priorizar	 fábricas	que	utilizem	energias	renováveis	

em	seus	processos	(Tabela	3).	

Tabela	3	–	Tabela	do	uso	sustentável	de	papéis.	

PAPEL	 FONTE	 ENERGIA	 DESTINO	

Fibra	reciclada	pós-consumo	 	 	

Fibra	reciclada	pré-consumo	 	 	 	

Fibra	virgem	certificada	pelo	FSC	 	 	 	

Fibra	virgem	convencional	 	 	 	

Fibra	agrícola	alternativa	 	 	 	

Fibra	de	resíduos	agrícolas	 	 	 	

Papéis	com	laminados	plásticos	 	 	 	

Branqueamento	TCF/PCF	 	 	 	

Branqueamento	ECF	 	 	 	

Papel	“de	energia	eólica”	 	 	 	

	
PREFERIDO		 	 Fonte:	feito	com	recursos	obtidos	de	forma	sustentável	e	renováveis,	sem	to-
xidade	conhecida.	|	Impactos	de	energia:	feito	com	energia	renovável,	energia	incorporada	bastante	
moderada.	|	Destino:	totalmente	reciclável,	totalmente	compostável,	reutilizável.	
CUIDADO	 	 Fonte:	 feito	 com	 fonte	 renovável	 convencional.	 |	 Impactos	de	energia:	 feito	
com	energia	não	renovável,	baixa	energia	incorporada.	|	Destino:	compatível	com	a	incineração.	
EVITAR	 										Fonte:	feito	com	recurso	não	renovável,	impactos	tóxicos	conhecidos.	|	Impactos	
de	energia:	feito	com	energia	não	renovável,	alta	energia	incorporada.	|	Destino:	requer	aterro	sani-
tário	convencional	ou	para	resíduos	perigosos.		

	
Fonte:	DOUGHERTY,	2011.	Adaptado	pela	autora.	

3.3 REVISÃO	

Os	tópicos	especificados	nesse	capítulo	são	uma	compilação	de	conceitos	e	técnicas	

essenciais	para	o	desenvolvimento	de	um	projeto	de	embalagem	voltado	à	sustentabilidade.	

A	 partir	 desses	 tópicos	 é	 possível	 compreender	 e	 conhecer	 as	 principais	 possibilidades	 e	

oportunidades	abordadas	nesse	projeto.	
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A	fundamentação	explica	as	denominações	técnicas	quanto	aos	tipos	de	embalagem,	

as	funções	que	as	embalagens	podem	exercer,	descreve	os	papéis,	que	são	os	materiais	re-

levantes	para	o	desenvolvimento	desse	projeto	e	as	características	estruturais	das	embala-

gens	feitas	com	esse	material,	incluindo	acessórios	e	tipos	de	fechamentos.	Tais	denomina-

ções	 serão	utilizadas	em	diferentes	etapas	do	projeto,	 como	na	avaliação	e	detalhamento	

das	embalagens	existentes	de	utensílios,	na	análise	de	mercado	e	na	etapa	de	desenvolvi-

mento.	

O	projeto	gráfico	é	fundamentado	de	acordo	com	os	aspectos	visuais	relevantes	para	

o	desenvolvimento	de	embalagem,	como	a	cor,	o	uso	de	imagens,	a	tipografia,	a	marca	e	sua	

hierarquia,	 as	 informações	 essenciais	 e	 a	 diagramação.	 Esses	 aspectos	 são	 fundamentais	

para	o	destaque	do	produto	no	ponto	de	venda	e	para	a	transmissão	de	informações,	estan-

do	presentes	no	detalhamento	das	embalagens	existentes	de	utensílios,	na	análise	de	mer-

cado	e	no	desenvolvimento	do	projeto	gráfico.	

O	estudos	dos	processos	gráficos	são	fundamentais	para	que	o	projeto	seja	desenvol-

vido	de	modo	eficiente	e	sustentável.	Para	tanto,	foram	identificados	os	principais	tipos	de	

impressão	utilizados	em	embalagens	de	papel	e	papelão	ondulado	e	as	principais	opções	de	

acabamentos	disponíveis	no	mercado.	Os	processos	de	produção	gráfica	são	retomados	na	

fundamentação	de	design	de	embalagem	e	sustentabilidade,	onde	são	apresentadas	alterna-

tivas	sustentáveis	para	a	impressão,	para	as	tintas	e	para	os	papéis.	

Por	conseguinte,	são	apresentadas	as	estratégias	essenciais	para	a	projeção	de	emba-

lagens	sustentáveis,	como	o	design	para	o	ciclo	de	vida	e	alternativas	de	projetar	para	o	des-

tino.	As	estratégias	 fundamentadas	 serão	abordadas	em	diversas	etapas	do	projeto,	 como	

na	compreensão,	através	da	análise	do	sistema	de	produção	de	embalagens	atual,	na	avalia-

ção,	compreensão	e	no	desenvolvimento	do	projeto.		
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4 METODOLOGIA	

O	uso	do	método	em	um	projeto	de	embalagem	auxilia	o	planejamento	de	aspectos	

técnicos	e	mercadológicos,	diminuindo	riscos.	Para	a	resolução	deste	problema	de	projeto,	

tornou-se	necessário	o	estudo	de	procedimentos	que	envolvem	diferentes	metodologias,	e	a	

partir	de	então	realizou-se	a	proposição	de	um	método	particular	para	o	desenvolvimento	

do	projeto	de	embalagens	sustentáveis	para	o	caso	Tramontina.	

A	abordagem	divide-se	em	dois	aspectos:	o	método	de	design	de	embalagem	sobre	

um	âmbito	geral,	através	da	metodologia	de	Seragini	(2008)	e	de	Mestriner	(2002);	e	o	mé-

todo	de	embalagem	voltado	à	sustentabilidade,	através	da	metologia	do	Sustainable	Packa-

ging	Coalition	(SPC)	e	do	Product	Service	System	(PSS)	aplicado	ao	design	de	embalagens.	

4.1 MÉTODOS	DE	DESIGN	DE	EMBALAGEM	

A	partir	dos	métodos	conhecidos	específicos	para	Design	de	Embalagem	e	do	reper-

tório	 adquirido	 ao	 longo	 da	 formação	 acadêmica	 foram	 selecionadas	 duas	 metodologias	

consideradas	 relevantes	 para	 o	 desenvolvimento	 de	 projetos	 de	 design	 de	 embalagem	 e	

para	a	pesquisa	em	questão.	Esta	seção	descreve	o	método	de	Seragini	(2008)	e	o	método	

de	Mestriner	(2002).	

4.1.1 Método	de	Seragini	

O	método	de	Lincoln	Seragini	(2008)	(Figura	4)	é	composto	por	sete	etapas,	propon-

do	um	“desenvolvimento	 racional	da	embalagem”.	As	 sete	etapas	 são:	 (i)	 identificação	do	

tipo	de	desenvolvimento	do	projeto;	(ii)	planejamento	preliminar;	(iii)	desenvolvimento	es-

trutural;	(iv)	desenvolvimento	formal	e	gráfico;	(v)	implantação;	(vi)	embalagem	operando	e	

(vii)	avaliação	e	correção	de	falhas.	(NEGRÃO;	CAMARGO,	2008,	p.138)	

O	primeiro	estágio	define	os	problemas,	os	objetivos	e	os	conceitos	que	serão	abor-

dados	no	projeto.	Também	define	a	predominância	de	acordo	com	o	produto	e	com	os	re-

quisitos	de	mercado,	enfatizando	uma	das	 cinco	alternativas:	 função,	proteção,	aparência,	

custo	e	disponibilidade.	O	segundo	estágio,	de	planejamento	preliminar,	utiliza	um	checklist	
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para	 auxiliar	 no	 desenvolvimento	 do	 projeto,	 que	 pode	 ser	 dividido	 em	duas	 partes,	 uma	

parte	técnica	e	outra	parte	mercadológica.	No	terceiro	estágio	ocorre	o	desenvolvimento	do	

produto,	envolvendo	decisão	e	pesquisa	de	materiais	e	suas	características	físico-químicas.	

No	quarto	estágio	ocorre	o	desenvolvimento	formal	e	gráfico	da	embalagem,	desenvolve-se	

a	identidade	da	marca	e	a	transmissão	da	imagem	da	empresa.	O	quinto	estágio	é	responsá-

vel	pela	 implantação	e	validação	do	projeto,	através	de	especificações	técnicas,	verificação	

os	parâmetros	de	qualidade	e	realização	de	testes	de	avaliação.	O	sexto	estágio	é	o	de	im-

plementação,	em	que	é	necessário	reavaliar	constantemente	a	embalagem	e	verificar	se	há	

necessidade	de	alterações	no	projeto.	O	último	estágio	é	o	de	avaliação	e	correção	de	falhas.		

Figura	4	–	Método	de	Seragini.	

	

Fonte:	NEGRÃO;	CAMARGO,	2008.	Adaptado	pela	autora.	
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4.1.2 Método	de	Mestriner	

O	método	de	Fabio	Mestriner	(2002)	(Figura	5)	baseia-se	em	dez	pontos-chave,	con-

siderados	indispensáveis	pelo	autor	no	desenvolvimento	de	um	projeto	de	embalagem.	Se-

gundo	Mestriner	 (2002,	p.50)	“o	objetivo	desta	metodologia	é	organizar	e	 instrumentalizar	

uma	sequência	de	atividades	que	permitam	que	o	design	da	embalagem	se	 faça	de	 forma	

consciente”.	

Os	dez	pontos-chave	 são:	 (i)	 conhecer	o	produto,	 compilar	 informações	 acerca	das	

características	do	produto,	histórico,	composição,	diferenciais,	atributos	e	processo	de	fabri-

cação;	(ii)	conhecer	o	consumidor,	para	tal	é	necessário	analisar	as	características	do	públi-

co-alvo,	hábitos	e	atitudes	em	relação	ao	produto	e	sua	motivação	de	compra;	(iii)	conhecer	

o	mercado,		analisar	aspectos	como	perspectivas,	dimensões	e	história;	(iv)	conhecer	a	con-

corrência,	através	do	estudo	do	ponto-de-venda	e	da	análise	de	similares;	(v)	conhecer	tec-

nicamente	a	embalagem,	é	necessário	conhecer	itens	como	o	processo	de	produção,	emba-

lamento,	materiais,	 técnicas	de	 impressão,	 fechamento	e	abertura;	 (vi)	conhecer	os	objeti-

vos	mercadológicos,	tais	como	os	objetivos	de	marketing,	a	participação	no	mercado,	o	pa-

pel	da	embalagem	no	mix	de	comunicação;	(vii)	ter	uma	estratégia	para	o	design,	através	do	

posicionamento	 visual	 do	 produto	 de	 forma	 que	 se	 obtenha	 uma	 vantagem	 competitiva;	

(viii)	desenhar	de	forma	consciente,	atendendo	as	premissas	do	projeto	e	os	objetivos	mer-

cadológicos;	(ix)	trabalhar	integrado	com	a	indústria,	conhecer	os	fornecedores	que	partici-

pam	do	processo	de	produção;	(x)	fazer	a	revisão	final	do	projeto,	por	meio	de	uma	visita	ao	

ponto-de-venda	para	avaliação	a	fim	de	propor	melhorias	e	ajustes.	

A	 partir	 dos	 dez	 pontos-chave	 considerados	 essenciais	 para	 o	 desenvolvimento	 de	

projeto	de	embalagem,	a	metodologia	é	estabelecida	dividindo-se	em	cinco	fases:	(i)	o	brie-

fing;	(ii)	o	estudo	de	campo;	(iii)	a	estratégia	de	design;	(iv)	o	desenho	e	(v)	a	implantação	do	

projeto.		

O	briefing	reúne	todas	as	informações	acerca	do	projeto,	compreendendo	os	objeti-

vos	mercadológicos.	O	estudo	de	campo	é	a	fase	em	que	ocorre	a	análise	de	concorrentes,	

análise	de	ponto-de-venda	e	a	definição	das	oportunidades	e	do	posicionamento	estratégi-

co.	A	fase	de	design	é	a	fase	do	desenvolvimento	gráfico	e	estrutural,	iniciando	pela	reunião	

de	 informações	essenciais,	para	à	partir	de	então	gerar	alternativas	e	estabelecer	uma	 lin-
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guagem	gráfica,	através	do	uso	de	cores,	seleção	de	imagens	e	ilustrações,	seleção	da	tipo-

grafia,	montagem	de	mock-up,	simulação	na	gôndola	e	apresentação	para	o	cliente.	Por	con-

seguinte,	a	etapa	de	implantação	do	projeto	inclui	pré-produção,	finalização	da	arte,	fecha-

mento	do	arquivo,	produção,	distribuição	e	análise	final	do	projeto.	

Figure	5	–	Método	de	Mestriner.	

	

Fonte:	MESTRINER,	2002.	Adaptado	pela	autora.	

4.2 MÉTODOS	DE	DESIGN	DE	EMBALAGEM	E	SUSTENTABILIDADE	

Em	virtude	do	desenvolvimento	de	um	projeto	de	embalagem	voltado	à	sustentabili-

dade,	 torna-se	relevante	a	descrição	de	métodos	específicos	para	essa	 finalidade.	Para	tal,	

são	descritas	nessa	seção	duas	metodologias	consideradas	relevantes	para	o	caso	Tramonti-

na:	a	metodologia	descrita	por	Boylston	(2009)	através	do	The	Sustainable	Packaging	Coali-
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tion	(SPC)	e	a	metodologia	do	Product	Service	System	(PSS)	voltado	ao	design	de	embalagem,	

proposta	por	Sampaio	(2008).	

4.2.1 O	Método	de	Boylston	e	o	Sustainable	Packaging	Coalition	

O	método	proposto	por	Boylston	(2009)	(Figura	6)	inicia	através	de	pesquisas,	como	

nos	métodos	gerais	de	embalagem,	devendo-se	pesquisar	o	comportamento	e	preferências	

do	consumidor,	a	essência	da	marca	e	a	 relevância	entre	o	valor	e	a	qualidade	percebida,	

pesquisar	o	mercado	e	concorrência,	definindo	as	características	do	produto	e	do	consumi-

dor.	Após	um	período	intenso	de	pesquisas,	inicia-se	a	fase	de	desenvolvimento	de	projeto,	

o	processo	de	refinamento	continua	juntamente	com	o	feedback	do	projeto,	podendo	sofrer	

alterações	de	acordo	com	novos	dados	coletados	ao	longo	do	desenvolvimento.	

Quanto	à	sustentabilidade,	Boylston	(2009)	apresenta	uma	série	de	itens	e	elementos	

que	 devem	 ser	 considerados	 ao	 projetar	 uma	 embalagem	 sustentável.	 Tais	 itens	 incluem	

alternativas	 para	 tomadas	 de	 decisões	 de	 projeto	 visando	 a	 redução	 de	 impactos,	 como		

escolha	de	materiais,	diminuição	da	quantidade	de	materiais,	toxidade,	utilização	de	energi-

as	renováveis,	reutilização	e	reciclagem,	diminuição	do	peso	das	embalagens.	O	autor	tam-

bém	cita	alternativas	de	design	para	o	fim	da	vida	do	produto,	apresentando	a	filosofia	de	

Braungart	e	McDonough	(2013),	o	cradle-to-cradle,	o	design	for	disassembly	(DfD)	e	a	com-

postagem.	

Ao	citar	as	organizações	visionárias	e	influentes	voltadas	à	sustentabilidade,	Boylston	

descreve	a	metodologia	do	The	Sustainable	Packaging	Coalition	 (SPC,	2006),	cujos	critérios	

são	guiados	por	objetivos	e	estratégias	sustentáveis	que	consideram	todo	o	ciclo	de	vida	da	

embalagem	 (Figura	 7).	 Tal	método	 também	 considera	 a	 filosofia	 cradle-to-cradle,	 mas	 foi	

criado	 com	o	 intuito	de	 ser	 flexível	 e	adaptável	 a	 cada	modelo	de	projeto.	A	metodologia	

apresenta	 estratégias	 sustentáveis	 correspondentes	 a	 cada	 objetivo	 de	 projeto	 (Figura	 8),	

sendo	os	objetivos:	(i)	otimizar	recursos;	(ii)	utilizar	materiais	saudáveis;	(iii)	utilizar	fontes	de	

abastecimento	responsáveis	e	(iv)	recuperar	recursos.	
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Figura	6	–	Método	de	Boylston.	

	

Fonte:	BOYLSTON,	2009.	Adaptado	pela	autora.	
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Figura	7	–	Ciclo	de	vida	da	Embalagem.	

	

Fonte:	SUSTAINABLE	PACKAGING	COALITION,	2006.	Adaptado	pela	autora.	

Figura	8	–	Método	do	Sustainable	Packaging	Coalition.	

	

Fonte:	SUSTAINABLE	PACKAGING	COALITION,	2006.	Adaptado	pela	autora.	
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4.2.2 O	PSS	voltado	ao	design	de	embalagem	

O	método	 proposto	 por	 Sampaio	 (2008)	 baseia-se	 na	 utilização	 do	Product	 Service	

System	(PSS)	aplicado	ao	design	de	embalagem	(Figura	9).	O	sistema	produto-serviço	propõe	

o	foco	do	design	voltado	a	um	sistema	de	produtos	e	serviços	em	oposição	ao	foco	do	design	

voltado	unicamente	a	venda	de	produtos	físicos.	“O	conceito	de	sistema	de	serviço	refere-se	

a	um	conjunto	inter-relacionado	de	produtos	e	serviços,	bem	como	as	necessárias	organiza-

ções,	redes	e	infraestrutura	física,	reguladora	e	institucional	que	juntas	permitem	ao	usuário	

ter	sua	necessidade	atendida.”	(Sampaio	apud.	Jelsma	e	Knot,	2008,	p.59)	

Dentre	os	métodos	de	PSS	o	autor	utiliza	o	Methodology	for	Product-Service	Systems	

(MEPSS),	 cujo	 objetivo	 é	 o	 desenvolvimento	 de	 novos	 produtos	 serviços	 que	 estejam	 de	

acordo	com	os	objetivos	de	negócios	das	empresas,	através	de	serviços	que	minimizem	im-

pactos	negativos	no	meio	ambiente	e	ofereçam	alta	qualidade	para	os	consumidores.		

As	principais	fases	do	MEPSS	são:	(i)	análise	estratégica,	através	da	compreensão	do	

sistema	original	utilizado	pela	empresa;	(ii)	exploração	de	oportunidades,	através	da	desco-

berta	de	novos	possíveis	cenário;	(iii)	desenvolvimento	do	conceito	de	PSS,	descobrir	como	

utilizar	 as	 oportunidades	 detectadas	 com	 sucesso;	 (iv)	 desenvolvimento	 do	 PSS	 escolhido,	

por	meio	da	identificação	do	parâmetro	de	design	com	maior	possibilidade	de	ser	bem	suce-

dido	e	à	partir	de	então	desenvolvê-lo;	(v)	preparo	da	implementação,	através	da	identifica-

ção	dos	instrumentos	para	a	implementação.		

Ao	aplicar	o	MEPSS,	Sampaio	(2008)	utiliza	ferramentas	dentro	de	cada	fase,	de	acor-

do	com	os	objetivos	do	seu	projeto.	As	ferramentas	utilizadas	nas	fases	de	avaliação	são:	(i)	

System	Map,	 realizado	com	base	nos	dados	das	entrevistas	e	do	mapeamento	do	sistema,	

detectando	os	atores	e	suas	atribuições,	o	tipo	de	interação	e	os	limites	do	sistema;	(ii)	Che-

cklist	do	sustainable	design	orienting	(SDO),	realizado	através	da	análise	qualitativa	dos	da-

dos	ambientais	relativos	à	situação	existente,	comparando	com	a	situação	proposta;	(iv)	ACV	

–	 Simapro,	 executado	 através	 da	 análise	 quantitativa	 dos	 dados	 ambientais	 coletados	 na	

fase	01.	Para	a	geração	de	novos	conceitos	são	utilizadas	ferramentas	como	brainstorming,	

complementado	por	técnicas	criativas	como	o	MESCRAI	e	o	uso	de	analogias,	gerando	con-

ceitos	através	de	cenários	e	storyboards.		
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Figura	9–	Método	de	Sampaio.	

	

Fonte:	SAMPAIO,	2008.	Adaptado	pela	autora.	

4.3 METODOLOGIA	PROPOSTA	

Através	da	análise	das	metodologias	citadas	nos	tópicos	anteriores	foi	desenvolvido	

um	método	específico	a	fim	de	abranger	todos	os	objetivos	visados	no	projeto	(Figura	10).	A	

metodologia	proposta	reúne	a	estrutura	do	método	de	Seragini	(1978)	e	suas	etapas	macro	

adaptadas,	inclui	a	fase	proposta	por	Mestriner	(2002)	de	estudo	de	campo	e	inclui	também	

ferramentas	das	metodologias	específicas	de	design	de	embalagem	sustentável	na	 fase	de	

conceituação	e	estratégia.	

O	método	proposto	baseia-se	em	cinco	etapas	macro,	sendo	estas:	(i)	compreensão;	

(ii)	conceituação	e	estratégia;	(iii)	desenvolvimento;	(iv)	 implantação	e	validação.	Cada	ma-

cro	etapa	possui	sub	etapas	e	ferramentas	auxiliares	a	fim	de	alcançar	os	objetivos	propos-

tos	em	cada	fase.	

A	etapa	de	compreensão	tem	como	objetivo	definir	o	problema	de	projeto	e	coletar	

dados	sobre	o	produto,	a	empresa	e	o	usuário,	e	analisar	o	mercado	em	que	o	produto	se	

insere.	A	coleta	de	dados	ambientais,	sobre	o	produto	e	sobre	a	empresa	é	realizada	através	
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de	entrevistas	individuais	com	especialistas,	incluindo	a	gráfica,	a	Tramontina	e	a	agência	de	

design	 responsável	 pelo	 desenvolvimento	 das	 embalagens,	 a	 Design	 Único.	 Por	meio	 das	

informações	coletadas	nas	entrevistas	e	da	análise	das	amostras	dos	produtos	e	das	embala-

gens	fornecidos	pela	Tramontina,	ocorre	o	detalhamento	do	produto,	da	embalagem	e	deta-

lhamento	ambiental.	Ainda	na	etapa	de	compreensão	é	determinado	o	estilo	de	vida	e	perfil	

do	 usuário	 através	 de	 questionário	online	 e	 análise	 de	mercado,	 através	 das	 ferramentas	

utilizadas	por	Mestriner	(2002),	como	análise	de	similares	e	análise	de	ponto-de-venda.	

A	etapa	de	conceituação	e	estratégia	é	composta	pelas	sub	etapas	de	identificação	de	

oportunidades,	definição	dos	requisitos	finais	do	projeto.	A	 identificação	de	oportunidades	

ocorre	 através	da	 aplicação	de	 ferramentas	 como	Workshop	 	 com	usuários	 locais	 (Pereira	

apud.	IDEO;	Vezzoli,	2012),	criação	de	personas	e	cenários,	definição	dos	requisitos	dos	usu-

ários	e	oportunidades,	e	a	geração	de	conceitos	para	o	projeto,	finalizando	a	primeira	etapa	

do	trabalho	de	conclusão.		

A	 segunda	etapa	do	 trabalho	de	conclusão	 inicia	 com	a	definição	dos	 requisitos	de	

projeto	através	da	aplicação	das	ferramentas	do	SPC	(2006),	por	meio	da	análise	ambiental	

dos	dados	coletados	na	etapa	anterior	e	da	definição	de	estratégias	para	cada	objetivo	do	

projeto.	Por	conseguinte	é	aplicada	a	matriz	de	requisitos	e	são	elaborados	painéis	semânti-

cos	(PEREIRA,	2012).	

A	etapa	de	desenvolvimento	tem	como	objetivo	desenvolver	o	conjunto	de	embala-

gens	de	acordo	com	a	 identificação	das	oportunidades	e	 requisitos	de	projeto,	essa	etapa	

inclui	a	ideação,	o	desenvolvimento	formal-estrutural	e	o	desenvolvimento	gráfico-visual.	A	

etapa	de	ideação	inclui	mapa	mental	e	brainstorming,	para	a	retomada	de	conceitos,	requisi-

tos	e	geração	de	 ideias	 iniciais.	O	desenvolvimento	 formal-estrutural	 inicia	pela	criação	de	

sketches	de	modelos	como	parte	do	processo	criativo,	para	a	partir	de	então	ocorrer	a	gera-

ção	e	seleção	de	alternativas,	por	conseguinte	inicia	o	desenvolvimento	da	alternativa	sele-

cionada,	por	meio	de	estudos	de	protótipos,	estudos	de	planificações,	realização	de	testes,	

de	análises	e	geometrização.	O	desenvolvimento	gráfico-visual	inicia	com	a	geração	de	alter-

nativas	gráficas,	após	a	seleção	de	alternativas	ocorre	o	desenvolvimento	de	protótipos	grá-

ficos,	o	desenvolvimento	de	componentes	gráficos,	como	assinatura	visual,	paleta	de	cores,	

aplicação	de	texturas,	de	grafismos,	criação	de	pictogramas,	diagramação	das	informações	e	

criação	materiais	complementares.	



55	

	

Na	etapa	de	implantação	e	validação	ocorre	a	avaliação	com	especialistas	e	usuários,	

a	adequação	formal	do	projeto	para	produção,	o	desenvolvimento	de	um	checklist	compara-

tivo	do	SPC	(2006)	e	a	descrição	da	solução	final.	Na	avaliação	ocorre	a	verificação	do	projeto	

com	especialistas	e	usuários,	esses	avaliam	os	principais	aspectos,	podendo	ocorrer	a	corre-

ção	de	erros	ou	ajustes	necessários.	A	adequação	inclui	a	arte-finalização,	com	a	disposição	

dos	elementos	nas	facas	de	corte,	a	realização	de	especificações	técnicas	das	planificações	e	

de	materiais	para	produção.	O	checklist	comparativo	guiado	pelas	diretrizes	do	SPC	avalia	os	

benefícios	sustentáveis	alcançados	no	projeto	e	possíveis	melhorias.	Por	conseguinte,	ocorre	

a	descrição	da	solução	final,	acompanhada	de	simulações	das	embalagens	aplicadas	aos	am-

bientes	do	cenário	em	que	o	projeto	se	encontra.	

	 	



56	

	

Figura	10	–	Método	Proposto.	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015.	
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5 COMPREENSÃO	

5.1 DEFINIÇÃO	DO	PROBLEMA	DE	PROJETO	

Como	definido	no	capítulo	dois,	o	problema	de	projeto	busca	a	contribuição	do	de-

sign	para	a	minimização	do	impacto	ambiental	das	embalagens	de	utilidades	domésticas	da	

empresa	Tramontina.	Por	conseguinte,	é	selecionada	a	 linha	de	utensílios	Solar	para	o	de-

senvolvimento	do	projeto.	

O	objetivo	do	projeto	é	desenvolver	embalagens	estrutural	e	graficamente,	buscando	

estratégias	 para	 a	 redução	 do	 impacto	 ambiental.	 Para	 tal,	 é	 necessário	 compreender	 os	

princípios	de	sustentabilidade	ambiental	para	o	design,	o	cenário	atual	no	mercado	de	em-

balagens	e	identificar	as	necessidades	e	oportunidades.	

5.2 COLETA	DE	DADOS	

A	coleta	de	dados	inicia	com	a	seleção	das	embalagens	de	utensílios	da	linha	Solar	da	

Tramontina	a	serem	desenvolvidas	no	projeto.	À	partir	de	então,	são	coletadas	amostras	de	

embalagens	e	produtos	e	realizam-se	as	entrevistas	individuais	com	especialistas.	Com	base	

nas	análises	das	amostras	coletadas	e	nos	dados	obtidos	nas	entrevistas,	é	possível	detalhar	

os	produtos,	as	embalagens	e	descrever	os	dados	ambientais	relevantes	oriundos	do	proces-

so	de	produção.	

A	linha	Solar	contém	14	variedades	de	produtos,	tais	produtos	possuem	opções	dife-

renciadas	de	tamanhos,	totalizando	em	37	utensílios.	A	linha	conta	com	seis	opções	de	jogos	

de	panelas,	contendo	de	duas	a	seis	peças.	Devido	a	grande	quantidade	de	produtos,	foram	

selecionados	utensílios	específicos	para	o	desenvolvimento	do	projeto,	com	base	na	diferen-

ça	estrutural	entre	os	utensílios	e	os	itens	que	possuem	maior	volume.	É	considerado	que	as	

embalagens	dos	demais	produtos	da	linha	possam	ser	adaptadas	às	embalagens	dos	produ-

tos	selecionados.	Portanto,	a	escolha	inclui	o	jogo	de	panelas	6	peças	(65510/200)	e	as	em-

balagens	 individuais	 dos	 produtos	 que	 compõem	 o	 jogo	 (Figura	 11):	 caçarola	 funda	

(62504/200),	fervedor	(62512/140),	frigideira	(62650/200)	e	panela	(62501/160).	
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Figura	11	–	Embalagens	atuais	dos	utensílios	selecionados.	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015,	à	partir	do	banco	de	dados	da	Tramontina.	

5.2.1 Entrevistas	com	Especialistas	

Para	o	desenvolvimento	de	um	projeto	de	embalagem	voltado	à	sustentabilidade,	é	

essencial	conhecer	todos	os	processos	e	métodos	de	produção	da	embalagem	original	a	fim	

de	identificar	os	principais	problemas	e	buscar	novas	soluções.	Para	tanto,	foram	realizadas	

entrevistas	individuais	de	caráter	qualitativo,	através	da	seleção	de	três	stakeholders-chave	

no	processo	de	desenvolvimento	das	embalagens	da	linha	Solar	da	Tramontina.	

Recomendamos	que	os	 ecodesigners	 envolvam-se	 ativamente	 tanto	 com	pessoas	
responsáveis	por	estratégias	empresariais	e	planos	de	marketing	quanto	com	o	sis-
tema	produtivo,	relativo	a	materiais,	fabricação	e	distribuição	da	área	de	experiên-
cia	do	designer	tradicional.	(DOUGHERTY,	2008,	p.48)	

Os	stakeholders-chave	selecionados	para	as	entrevistas	são:	(i)	a	Design	Único,	agên-

cia	de	design	 situada	em	Porto	Alegre,	 responsável	pelo	desenvolvimento	do	 conceito,	da	

parte	gráfica	e	do	layout	das	embalagens	da	Tramontina;		(ii)	a	Metagraf,	gráfica	localizada	

em	Caxias	do	Sul,	responsável	pela	produção	e	desenvolvimento	estrutural	das	embalagens	

da	linha	Solar;	(iii)	a	diretoria	da	Tramontina	Farroupilha,	responsável	pelo	desenvolvimento	

do	briefing	e	aprovações	das	embalagens,	mantendo	contato	direto	com	a	Metagraf	e	a	De-

sign	Único.	

Ao	 todo	 foram	entrevistados	 três	 especialistas,	 responsáveis	 pelo	 desenvolvimento	

do	projeto	dentro	de	cada	uma	das	empresas.	Realizadas	entre	os	dias	1	a	2	de	 junho,	as	

entrevistas	foram	conduzidas	presencialmente	através	de	um	roteiro	pré-estabelecido	espe-

cífico	para	 cada	empresa,	objetivando	a	 coleta	de	dados	mercadológicos,	 ambientais	 e	de	

produção.	A	síntese	dos	dados	obtidos	nas	entrevistas	encontram-se	nas	tabelas	4,	5	e	6,	os	
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roteiros	das	entrevistas	são	apresentados	nos	Apêndices	A,	B	e	C	e	as	entrevistas	completas	

no	Apêndice	D.	

Tabela	4	–	Dados	Mercadológicos	

MERCADO	

TRAMONTINA	

PRINCIPAIS	CLIENTES	

Tramontina	Farroupilha:	Carrefour,	Via	Inox,	
Magazine	Luiza,	Casas	Bahia,	Casa	Pernambu-
canas,	Becker,	Lojas	Colombo.	
Linha	Solar:	Lojas	Americanas	e	Via	Inox.	

PRINCIPAIS	CONCORRENTES	 Brinox,	Importadores	e	Backer.	

MÉDIA	DE	VENDA	SOLAR	 Mensal:	40.000	à	50.000	unidades.	

DECISÃO	DE	COMPRA	 Principais	fatores:	Preço,	praticidade.	

PERFIL	DO	CONSUMIDOR	 Público	mais	experiente,	mulheres	30-40	anos.		

DESIGN	ÚNICO	

	
O	QUE	CHAMA	A	ATENÇÃO	
DO	CONSUMIDOR	NA		
EMBALAGEM	
	

1:	Cor	2:	Imagens	3:	Tipografia	(quando	utiliza-
da	também	como	elemento	decorativo)	

ESSENCIAL	NA	EMBALAGEM	
-	Foto	do	produto	(para	os	PDVs	em	que	o	
produto	não	fica	exposto).		
-	Layout	de	acordo	com	o	público-alvo.		

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015.	

Os	dados	mercadológicos	coletados	nas	entrevistas	servirão	de	base	para	identificar	

pontos	relevantes	nas	próximas	etapas	do	projeto.	Tais	etapas	incluem:	a	determinação	do	

perfil	e	estilo	de	vida	dos	usuários,	através	da	identificação	do	público-alvo	para	a	realização	

das	entrevistas;	a	análise	de	mercado,	identificando	os	locais	mais	relevantes	para	realizar	a	

análise	de	ponto	de	venda	e	a	análise	de	similares;	o	estabelecimento	de	requisitos	de	proje-

to,	através	da	localização	dos	itens	essenciais	que	compõem	o	projeto	gráfico	e	estrutural.	
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Tabela	5	–	Dados	de	Produção	

PRODUÇÃO	

TRAMONTINA	

DEMANDA	DE	EMBALAGENS	
	
Estoque	de	3	meses.	

DESENVOLVEDORES	
Conceito:	design	único	
Desenvolvimento	de	protótipos:	gráfica	
Fábrica:	aprovações	

VALOR	DA	EMBALAGEM	
SOBRE	O	CUSTO	DO	
PRODUTO	

De	5	a	8%	do	valor	do	produto.	Depende	do	
tamanho	da	embalagem.	

PRINCIPAIS	PROBLEMAS	
Transporte:	dificuldades	devido	ao	tamanho	da	
embalagem,	ocorrem	danificações.	
Condições	do	meio:	umidade,	sol.	

DESIGN	ÚNICO	

	
ATUALIZAÇÃO	DAS		
EMBALAGENS	
	

Em	média	de	3	em	3	anos.	

PRINCIPAIS	PROBLEMAS	
1:	Layout.	2:	Estruturalmente	podem	ter	novas	
soluções.	3:	Ser	mais	objetivo	e	comercial	na	
transmissão	de	informações.	

METAGRAF	

TIPO	DE	TINTA		
PARA	IMPRESSÃO	

A	base	de	água.	

TRANSPORTE	

Farroupilha	está	há	15km	da	gráfica.	Cami-
nhões.	Empacotamento	das	embalagens	para	
evitar	atrito	e	para	estocagem,	proteger	contra	
umidade,	contra	a	luz.	

MATERIAIS	
Duplex	270gr,	marca	Klabin	(resistência,	rigi-
dez).	Micro-ondulado	260gr,	onda	E.		
Papelão	ondulado.	

TIPO	DE	COLA	PARA		
ACOPLAGEM	DOS	PAPÉIS	

A	base	de	amido	de	milho.	

TIPO	DE	IMPRESSÃO	
Offset:	embalagens	individuais.	
Flexografia:	caixas	dos	jogos	de	panelas	

RESTRIÇÕES	DE	TAMANHO	
Offset:	72x102cm	
Flexografia:	160x320cm	

ACABAMENTOS	 4	cores,	verniz	a	base	de	água.	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015.	

	

Os	dados	coletados	referentes	à	produção	das	embalagens	são	essenciais	para	o	en-

tendimento	do	sistema	de	produção	que	envolve	as	três	empresas.	Por	meio	desses	dados,	

em	conjunto	com	as	amostras	de	embalagens	fornecidas	pela	Tramontina,	é	realizado	o	de-

talhamento	gráfico	e	estrutural.	Esses	dados	também	serão	relevantes	para	a	etapa	de	defi-

nição	de	requisitos,	através	da	avaliação	dos	principais	problemas	encontrados	nas	embala-
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gens	atuais	e	também	na	etapa	de	desenvolvimento	do	projeto,	em	que	será	necessário	ava-

liar	a	viabilidade	das	alternativas.	

Tabela	6	–	Dados	Ambientais	

DADOS	AMBIENTAIS	

TRAMONTINA	

RECOLHIMENTO	INTERNO	DE	
EMBALAGENS	REFUGADAS	

Encaminhamento	para	a	usina	de	reciclagem	
situada	em	Carlos	Barbosa.	

REUSO	OU	RE-FABRICAÇÃO	
DAS	EMBALAGENS	

Ocorre	a	reutilização	interna	das	embalagens	
que	sobram	na	fábrica	(são	poucas),	recortam	
e	reutilizam	como	divisórias	e	reforço	lateral.	

RECOLHIMENTO	DAS		
EMBALAGENS	NOS		
CLIENTES	

Não	existe	atualmente.		
Quando	tem	algo	que	estraga	é	reposto,	mas	
não	retorna,	somente	os	estojos	de	madeira.	

METAGRAF	

	
SISTEMA	DE	GESTÃO		
AMBIENTAL	
	

Não	possui.	Somente	as	normas	obrigatórias	
da	Fepam.	

GASTOS	COM	A	IMPRESSÃO	
Setup	de	impressão:	100	a	200	folhas	para	
regulagem.		
30	minutos	com	as	máquinas	ligadas.	

ALTERNATIVAS	MAIS		
SUSTENTÁVEIS	

Já	utilizam	o	que	conhecem	de	mais	avançado.	

DESPERDÍCIO	DE		
MATERIAIS	

1.	Ajuste	de	impressão,	desperdício	de	em	
média	200	folhas.	
2.	Verniz,	perda	de	em	média	50	folhas	no	
ajuste.	
3.	Acoplagem,	desperdício	de	em	média	50	
folhas.	
4.	Corte	e	vinco,	desperdício	5	a	10	folhas.	
5.	Setup	de	colagem	também	tem		
desperdícios.	
Para	imprimir	10.000	embalagens,	precisam	
ser	liberadas	10.500	folhas	devido	a	perda	
durante	o	processo.	

REUTILIZAÇÃO	DE	MATERIAIS	
REFUGADOS	

Folhas	da	impressão	são	utilizadas	na	regula-
gem	do	verniz,	do	corte	e	vinco	e	da	colagem.	
Reciclagem:	venda	de	aparas.	

REUSO	OU	REFABRICAÇÃO	DE	
MATERIAIS	

Pessoas	que	coletam	as	aparas,	vendem	as	
bobinas.	Não	existe	coleta	de	embalagens.	

MATERIAIS	RECICLADOS	
Utilizam	papel	reciclado	no	miolo	dos	papéis	
micro-ondulados	e	papelão	ondulado.	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015.	

Os	dados	ambientais	coletados	nas	entrevistas	serão	analisados	e	à	partir	desses	se-

rão	traçados	estratégias	e	objetivos	na	etapa	de	definição	de	requisitos	para	o	projeto.	As	

empresas	 entrevistadas	mostraram-se	 abertas	 e	motivadas	 em	 relação	 à	 possibilidade	 do	
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redesign	das	embalagens,	destacando	que	a	Tramontina	é	uma	empresa	que	incentiva	ino-

vações	e	sempre	busca	a	diferenciação	e	o	que	há	de	mais	moderno	no	mercado.	

5.2.2 Detalhamento	do	Produto	

Os	produtos	da	linha	Solar	da	Tramontina	são	fabricados	em	aço	inox	com	fundo	tri-

plo,	podendo	ser	utilizados	em	fogões	elétricos,	a	gás,	por	indução	e	vitrocerâmicos.	A	com-

pilação	das	informações	técnicas	dos	utensílios	podem	ser	classificadas	em:	imagem	do	pro-

duto,	nome	do	produto	e	referencia,	dimensões,	capacidade	e	peso	(Tabela	7).		

Tabela	7	–	Informações	técnicas	dos	produtos.	

IMAGEM	 PRODUTO						
REFERÊNCIA	

DIMENSÕES														
(compr.	x	larg.	x	alt.)	

CAPACIDADE	 PESO	

	

	
Jogo	de	

Panelas	6pc.		
Ref.	65510/200	

	

565x290x230	mm	

	

	
1	Panela	
1	Fervedor	
1	Frigideira	

1	Cozi-Vapore	
1	Caçarola	Rasa	
1	Caçarola	Funda	
	

	

Líquido:	5,93kg	
Bruto:	0,035m3	

	

Panela	Ø16cm	
Ref.	62501/160	

 
334x182x117	mm	 1,30l	 Líquido:	0,8550	kg	

Bruto:	1,0050	kg	

	

Frigideira	com	
cabo	e	tampa	

Ø20cm		

Ref.	62650/200	

400x222x125	mm	 2,14l	
Líquido:	1,3350	kg	
Bruto:	1,5350	kg	

	

Fervedor	Ø14cm	
Ref.	62512/140	

220x161x175	mm	 2,10l	 Líquido:	0,7950	kg	
Bruto:	0,9650	kg	

	

Caçarola	Funda	
Ø20cm		

Ref.	62504/200	
274x223x170	mm	 3,65l	

Líquido:	1,4350	kg	
Bruto:	1,6250	kg	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015,	à	partir	do	banco	de	dados	da	Tramontina.	
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A	 linha	Solar	conta	com	uma	lista	de	atributos	desenvolvida	pela	fábrica	(Tabela	8),	

que	objetiva	destacar	as	principais	qualidades	e	diferenciais	dessa,	os	atributos	são	utiliza-

dos	principalmente	nas	embalagens	para	atrair	e	informar	o	consumidor,	“todos	os	atributos	

diferenciados	e	significativos	do	produto	devem	ser	comunicados	com	destaque”	(MESTRI-

NER,	2005,	p.61).	Os	atributos	fazem	referencia	a	qualidade	do	material	e	do	design	do	pro-

duto	quanto	a	seus	benefícios	e	vantagens.	

Tabela	8	–	Atributos	da	linha	Solar.	

ATRIBUTOS	

1 Totalmente	feitas	em	aço	inox,	por	isso	não	solta	nenhum	resíduo	nos	alimentos,	mantendo-os	saudá-
veis.	

2 Altamente	duráveis,	mantêm	as	características	originais,	preservando	a	beleza,	a	higiene	e	a	durabili-
dade	do		material.	

3 O	fundo	triplo	(aço	inox	+	alumínio	+	aço	inox)	distribui	o	calor	uniformemente,	proporcionando	um	
cozimento	mais	rápido	e	uniforme,	economizando	energia	e	deixando	os	alimentos	aquecidos	por	
mais	tempo.	

4 Possuem	design	diferenciado	e	moderno,	com	acabamento	em	alto	brilho.	

5 Desenho	limpo	e	sem	cantos	torna	a	limpeza	mais	fácil.	

6 Possuem	tampa	com	saída	de	vapor	e	encaixe	perfeito.	

7 Podem	ser	lavadas	diariamente	na	máquina	de	lavar	louças.	

Fonte:	Embalagens	Tramontina	Solar13.	Adaptado	pela	autora.	

	

As	instruções	de	uso	do	produto	(Tabela	9)	são	obrigatórias	e	essenciais,	para	tanto	

os	utensílios	vem	acompanhados	de	um	folheto	informativo	onde	constam	as	principais	in-

formações	sobre	o	produto	e	orientações	para	otimizar	o	uso	desse.		

Tabela	9	–Instruções	de	Uso.	

INSTRUÇÕES	DE	USO	

Use	uma	fonte	de	calor	brando	para	evitar	que	o	alimento	grude	no	fundo	da	panela.	

																																																								
13	Amostras	das	embalagens	Solar	fornecidas	pela	Tramontina	para	o	desenvolvimento	do	projeto.	
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O	fundo	triplo	distribui	uniformemente	o	calor,	não	sendo	necessário	o	fogo	alto.	E,	além	disso,	você	economi-
za	energia.	

Quando	a	panela	for	utilizada	no	fogão	a	gás,	a	chama	não	deve	ultrapassar	a	base	da	panela.	No	caso	de	uso	
de	chapa	elétrica,	a	chapa	deverá	ter	diâmetro	igual	ou	inferior	ao	da	panela.	

Sempre	dissolva	o	sal	em	água	fervendo	ou	com	os	alimentos,	mexendo	os	ingredientes	no	início	do	cozimento.	

Não	aqueça	o	alimento	colocando	uma	panela	do	mesmo	diâmetro	sobre	a	outra.	Esse	procedimento	é	perigo-
so,	pois	cria	vácuo	e	impossibilita	a	retirada	do	mesmo.	

Alguns	alimentos	que	possuem	amido,	como	massa	e	arroz,	poderão	deixar	manchas	na	parte	interna	da	pane-
la	durante	o	cozimento.	Para	remover	facilmente	as	manchas,	passe	um	pano	umedecido	com	suco	de	limão	ou	
vinagre,	ou	use	a	pasta	de	polir	inox	Tramontina.	

Evite	deixar	alimento	na	panela	por	muito	tempo;	o	sal	também	pode	provocar	manchas.	

Para	que	a	panela	de	aço	inox	fique	sempre	bonita	e	com	brilho,	recomendamos	que	seja	lavada	somente	com	
detergente	e	esponja.	A	Tramontina	desenvolveu	uma	pasta	especial	para	polir	e	remover	manchas	nos	produ-
tos	de	aço	inoxidável,	que	está	disponível	nos	principais	pontos	de	venda.	

Depois	da	lavagem,	sempre	que	possível,	enxágue	a	panela	com	água	quente	e	seque-a	imediatamente,	para	
que	ela	mantenha	o	brilho	original,	pois	o	cloro	e	as	substâncias	contidas	na	água	podem	deixar	manchas	na	
panela.	

Não	deixe	a	panela	vazia	sobre	uma	fonte	de	calor.	

Deixe	as	panelas	quentes	somente	em	superfícies	resistentes	ao	calor.	Os	cabos	de	inox	aquecem	durante	o	
cozimento,	por	isso	use	luvas	durante	o	manuseio.	

Fonte:	Folheto	Tramontina	Solar14.	Adaptado	pela	autora.	

5.2.3 Detalhamento	da	Embalagem	

As	embalagens	da	linha	Solar	podem	ser	detalhadas	de	acordo	com	as	suas	caracte-

rísticas	estruturais	e	de	acordo	com	as	suas	características	gráficas.	Os	parâmetros	utilizados	

para	 o	 detalhamento	 das	 embalagens	 são	 guiados	 pelas	 classificações	 descritas	 na	 funda-

mentação	teórica.	

5.2.3.1 Análise	Estrutural	

A	análise	estrutural	é	 realizada	através	do	detalhamento	das	amostras	das	embala-

gens	físicas	da	linha	Solar	da	Tramontina	e	das	informações	coletadas	nas	entrevistas,	a	aná-

																																																								
14	Amostra	do	folheto	Solar	fornecido	pela	Tramontina	para	o	desenvolvimento	do	projeto.	
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lise	estrutural	(Tabela	10)	classifica:	o	tipo	de	embalagem,	os	materiais	utilizados,	o	tipo	de	

estrutura,	os	tipos	de	fechamento,	planificações	e	dimensões.	

Segundo	as	classificações	do	The	Consumer	Goods	Forum	(2011),	a	Tramontina	utiliza	

embalagens	 primárias,	 secundárias,	 terciárias	 e	 quaternárias	 (Figura	 12).	 As	 embalagens	

primárias	são	compostas	por	sacos	plásticos	transparentes	em	que	os	produtos	são	direta-

mente	armazenados	para	proteger	o	material	dos	possíveis	danos	que	o	atrito	entre	as	pe-

ças	pode	causar.	As	embalagens	secundárias,	no	caso	das	caixas	dos	utensílios	individuais	e	

da	tampa	dos	jogos	de	panelas,	são	compostas	por	papel	cartão	duplex	270gr	da	marca	Kla-

bin	e	micro-ondulado	260gr	acoplado	em	papelão	com	onda	do	tipo	E.	No	caso	das	embala-

gens	 secundárias	dos	 jogos	de	panelas,	 são	utilizadas	 caixas	master	de	papelão	ondulado,	

em	que	a	ondulação	e	propriedade	do	papelão	dependem	da	demanda	e	da	resistência	ne-

cessária,	 o	miolo	 é	 composto	 por	 papel	 reciclado	 e	 as	 superfícies	 por	 papelão	 virgem.	 As	

embalagens	terciárias	também	são	compostas	por	caixas	master	de	papelão	ondulado.		

	 Segundo	as	classificações	de	Negrão	e	Camargo	(2008),	o	tipo	de	estrutura	das	caixas	

para	utensílios	 individuais	é	o	pré-montado	e	para	os	 jogos	de	utensílios	é	a	 caixa	normal	

básica.	Como	acessórios	podemos	classificar	a	tampa	das	caixas	master	de	jogos	de	utensí-

lios	e	o	papel	kraft	utilizado	como	separador.	Para	o	fechamento	das	caixas	master	são	utili-

zadas	fitas	autoadesivas	e	para	o	fechamento	das	caixas	de	utensílios	individuais	é	utilizado	

somente	o	encaixe	proporcionado	pelo	corte	e	vinco.	

Figura	12	–	Análise	dos	Tipos	de	Embalagem.	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015.	
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Tabela	10	–	Análise	Estrutural	das	Embalagens.	

EMBALAGEM	 PLANIFICAÇÃO	
DIMENSÕES															

(compr.	x	larg.	x	alt.)	

	

	

	
(tampa)	

565x290x230	mm	

	  

330x	186x	87	mm	

	

	 	

390x	227x	100	mm	

	

	
	

165x	175x	170	mm 

	
	

230x229x130	mm	

Fonte:	Elaborado	pelo	autor,	2015.	

5.2.3.2 Análise	Gráfica	

A	análise	gráfica	das	embalagens	existentes	busca	 identificar	os	principais	 itens	que	

compõem	as	embalagens	graficamente,	a	análise	é	realizada	através	das	amostras	 forneci-
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das	pela	Tramontina	e	das	planificações	gráficas	das	embalagens	da	linha	Solar	(Figura	13).	A	

classificação	divide-se	em:	cor,	uso	de	imagens,	tipografia,	marca	e	diagramação.	

Figura	13	–	Planificações	Gráficas	das	Embalagens	Solar	Tramontina	

	

Fonte:	Embalagens	Tramontina	Solar15.	Adaptado	pela	autora.	

	

As	linhas	de	utensílios	da	Tramontina	procuram	manter	a	mesma	ordem	e	padroniza-

ção	de	elementos	em	suas	embalagens,	“a	linha	de	produtos	é	ampliada	através	da	variação	

do	tema	da	marca,	permanecendo	fiel	aos	pontos	comuns	dos	principais	atributos	da	marca”	

(RONCARELLI;	ELLICOTT,	2010,	p.14).		Portanto,	a	análise	dos	elementos	gráficos	(Figura	14)	

é	realizada	à	partir	da	embalagem	de	um	dos	produtos	da	linha,	sendo	válida	também	para	

os	demais	produtos.		

O	padrão	 cromático	das	 embalagens	 é	 composto	predominantemente	por	 5	 cores,	

sendo	estas:	o	preto	como	cor	de	fundo;	elementos	de	apoio	em	tons	de	vermelho,	também	

																																																								
15	Amostras	das	embalagens	Solar	fornecidas	pela	Tramontina	para	o	desenvolvimento	do	projeto.	
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utilizado	como	fundo	em	uma	das	faces;	tipografia	em	branco;	e	azul	Tramontina,	utilizado	

no	logo	da	empresa.	As	embalagens	utilizam	a	imagem	do	produto	como	elemento	principal,	

acompanhado	 de	 grafismos,	 tais	 elementos	 estão	 presentes	 em	 três,	 ou	 quatro,	 faces	 da	

embalagem,	sempre	em	destaque	devido	a	cor	e	ao	tamanho	das	imagens.	

A	embalagem	utiliza	a	Clio	como	família	tipográfica,	tanto	para	as	chamadas	de	des-

taque	quanto	para	os	textos	informativos.	A	marca	da	Tramontina	é	sempre	utilizada	no	can-

to	 superior	 direito,	 seguida	 em	alguns	 casos	do	nome	da	 linha	 Solar,	 que	é	 escrito	 com	a	

mesma	fonte	do	restante	das	informações.	

As	embalagens	de	utensílios	de	cozinha	da	Tramontina	utilizam	selos	e	pictogramas	

padronizados,	que	informam	os	tipos	de	fogões	permitidos	para	o	uso	dos	produtos,	a	quali-

dade	e	a	origem	dos	materiais,	o	selo	ISO	14001,	e	o	selo	SAT.		

Figura	14	–	Elementos	Gráficos	

	

Fonte:	Elaborado	pelo	autor,	2015.	
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A	diagramação	dos	elementos	das	embalagens	(Figura	15)	é	realizada	de	acordo	com	

a	relevância	das	informações	para	o	consumidor	na	hora	da	compra.	A	imagem	do	produto	é	

sempre	o	elemento	principal,	seguida	da	descrição	da	quantidade	contida	na	embalagem	e	

dos	atributos	dos	materiais	 e	dos	produtos.	As	descrições	dos	produtos	 referentes	a	 litra-

gem,	diâmetro,	propriedades	dos	materiais,	selos	e	pictogramas	encontram-se	reunidas	na	

face	posterior	da	embalagem,	de	caráter	mais	informativa	e	instrucional.	As	faces	principais	

contém	 informações	 em	 3	 idiomas	 (português,	 inglês	 e	 espanhol,	 necessariamente	 nessa	

ordem),	as	faces	laterais	e	posterior	em	6	idiomas	(português,	inglês,	espanhol,	alemão,	ita-

liano	e	russo).		

Figura	15	–	Diagramação	dos	Elementos	

	

Fonte:	Elaborado	pelo	autor,	2015.	
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As	embalagens	atuais	da	linha	Solar	da	Tramontina	cumprem	as	funções	fundamen-

tais	 de	 uma	 embalagem,	 de	 contenção,	 proteção,	 comunicação	 e	 utilidade.	 As	 principais	

vantagens	 observadas	 nas	 embalagens	 atuais	 são:	 (i)	 sua	 função	 de	 proteção	 ao	 produto,	

não	permitindo	que	esse	seja	danificado	ao	longo	do	sistema;	(ii)	o	sistema	de	abertura,	fe-

chamento	e	montagem	das	embalagens	individuais;	(iv)	os	materiais	utilizados	nas	embala-

gens,	são	resistentes	e	os	papéis	são	certificados;	(iii)	a	distribuição	das	informações	nas	fa-

ces	da	embalagem,	que	possuem	um	padrão	para	todas	as	embalagens;	(iv)	imagem	clara	do	

conteúdo	da	embalagem.	Entre	as	principais	desvantagens	estão:	 (i)	os	danos	causados	às	

embalagens	ao	longo	do	sistema;	(ii)	a	quantidade	de	material	utilizado,	principalmente	nas	

embalagens	de	jogos	de	panelas,	incluindo	o	dimensionamento,	o	uso	de	plásticos	e	de	fitas	

autoadesivas;	(iii)	o	projeto	gráfico	não	contém	uma	linguagem	visual	de	acordo	com	o	perfil	

dos	consumidores.	

5.2.3.3 Análise	dos	Processos	de	Produção	

A	análise	dos	processos	de	produção	das	embalagens	da	linha	Solar	determina	o	de-

senvolvimento	dos	projetos	e	os	processos	de	impressão,	incluindo	os	tipos	de	tintas	utiliza-

dos,	os	acabamentos,	tipo	de	cola	e	informações	técnicas	sobre	a	montagem	do	layout	para	

impressão.	A	análise	é	realizada	com	base	nos	dados	fornecidos	pela	gráfica	Metagraf,	pela	

Tramontina	e	pela	Design	Único,	através	de	entrevistas	individuais.	

5.2.3.3.1 Desenvolvimento	dos	Projetos	

O	 fluxo	 de	 desenvolvimento	 dos	 projetos	 (Figura	 16)	 ocorre	 entre	 a	 Tramontina,	 a	

gráfica	e	a	agência	de	design.	Primeiramente	a	diretoria	da	Tramontina	determina	o	briefing	

do	projeto	e	solicita	uma	ordem	de	pedido	à	gráfica,	que	realiza	a	medição	dos	produtos	no	

setor	de	projetos	para	o	desenvolvimento	da	estrutura	das	embalagens,	realizado	por	meio	

do	software	Artios,	é	realizada	a	produção	de	protótipos	e	encaminhamento	desses	para	a	

Tramontina,	que	irá	avaliar	e	aprovar	a	parte	estrutural.		

Após	a	 aprovação	da	parte	estrutural,	 o	briefing	é	encaminhado	para	a	 agência	de	

design,	que	recebe	a	faca	juntamente	com	as	demais	informações,	como	textos	e	imagens.	A	
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partir	de	então,	na	agência	de	design,	 inicia-se	a	pesquisa	de	concorrentes,	PDV	e	referên-

cias	para	a	determinação	do	conceito	da	embalagem,	por	conseguinte	ocorre	o	desenvolvi-

mento	da	embalagem,	testes	de	layout	e	finalização.		

O	projeto	da	embalagem	é	apresentado	para	a	Tramontina,	após	a	aprovação	é	finali-

zado,	ocorrendo	o	 fechamento	de	arquivo	e	 retorno	para	a	 fábrica,	que	 reenvia	o	arquivo	

finalizado	para	a	gráfica.	Na	gráfica	é	emitido	o	pedido	e	então	 inicia-se	o	processo	de	 im-

pressão.	

Figura	16	–	Fluxo	de	desenvolvimentos	dos	projetos.	

	

Fonte:	Elaborado	pelo	autor,	2015.	

5.2.3.3.2 Processos	de	Impressão	

Como	 identificado	na	 análise	 estrutural,	 a	 Tramontina	utiliza	dois	 tipos	de	embala-

gens	secundárias	para	o	armazenamento	dos	utensílios	da	linha	Solar,	as	caixas	do	tipo	pré-

montado	de	papel	micro-ondulado,	para	armazenamento	dos	utensílios	individuais	e	as	cai-

xas	master	de	papelão	ondulado,	utilizadas	para	os	jogos	de	utensílios.	As	caixas	do	tipo	pré-

montado	possuem	ondas	do	tipo	E	são	impressas	em	offset,	utilizando	tinta	à	base	de	água.	

As	caixas	master	possuem	o	logo	da	Tramontina	impresso	em	flexografia.	O	tipo	de	cola	utili-
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zado	para	a	acoplagem	das	paredes	dos	papéis	com	o	miolo	tem	como	base	o	amido	de	mi-

lho.	

O	 limite	de	 tamanho	para	a	elaboração	das	 facas	que	utilizam	a	 impressão	offset	é	

72cmx1,2m.	O	tamanho	das	bobinas	de	impressão	em	flexografia	alcançam	a	medida	máxi-

ma	 de	 1,60mx3,20m.	Os	 acabamentos	 utilizados	 nas	 embalagens	 impressas	 em	offset	é	 a	

impressão	em	quatro	cores	e	o	uso	de	verniz	a	base	de	água.	

5.2.4 Detalhamento	Ambiental	

Como	descrito	na	fundamentação	teórica,	as	embalagens	pertencem	a	categoria	de	

produtos	do	tipo	bens	de	consumo	monouso,	promovendo	maior	impacto	ambiental	na	fase	

de	produção	e	eliminação	(MANZINI;	VEZZOLI,	2008).	Com	base	nessa	afirmativa,	são	coleta-

dos	dados	ambientais	principalmente	relativos	à	produção	e	eliminação	das	embalagens	da	

linha	Solar,	através	das	entrevistas	realizadas	com	a	Tramontina	e	com	a	Metagraf.	

A	Metagraf,	 responsável	pela	produção	das	embalagens	da	Tramontina,	não	possui	

um	sistema	de	gestão	ambiental	implantado,	seguindo	somente	as	normas	regulamentado-

ras	obrigatórias	da	Fepam	e	 realizando	algumas	ações	de	encaminhamento	para	a	 recicla-

gem	e	aproveitamento.	Em	relação	à	produção,	são	identificados	os	principais	gastos	e	des-

perdícios	do	processo	produtivo,	o	tipo	de	tinta	utilizado,	o	tipo	de	papel,	o	tipo	de	cola,	tipo	

de	fechamento	e	acabamentos.	Os	principais	gastos	envolvidos	no	processo	de	produção	são	

relativos	ao	setup	da	 impressão,	que	é	o	tempo	necessário	para	ajustar	as	máquinas	antes	

de	dar	início	ao	processo	de	impressão.	

O	setup	de	impressão	necessita	de,	em	média,	30	minutos	com	as	máquinas	ligadas	e	

paradas,	envolvendo	gasto	de	energia	e	material,	sendo	utilizadas	de	100	a	200	folhas	para	a	

regulagem.	Estima-se	que	para	um	pedido	de	10.000	unidades	de	embalagens,	seja	necessá-

rio	realizar	10.500	impressões,	devido	a	perda	que	ocorre	não	só	durante	a	impressão,	mas	

também	durante	os	processos	de:	aplicação	de	verniz,	 em	que	 são	perdidas	em	média	50	

folhas;	acoplagem,	em	que	 também	ocorre	o	desperdício	de	em	média	50	 folhas;	 corte-e-

vinco,	perdendo-se	de	5	a	10	folhas;	e	a	colagem,	em	que	também	ocorre	algum	desperdício.	

	Os	materiais	refugados	procedentes	do	processo	de	impressão	são	reutilizados	para	

a	regulagem	do	verniz,	corte-e-vinco	e	colagem,	as	aparas	restantes	da	produção	são	vendi-
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das	e	encaminhadas	para	a	reciclagem.	As	mesmas	pessoas	que	coletam	as	aparas,	vendem	

as	bobinas	resultantes	do	processo	de	reciclagem.	

O	tipo	de	tinta	utilizado	para	as	impressões	é	a	base	de	água,	não	liberando	substân-

cias	prejudiciais	ao	meio	ambiente.	São	utilizados	papéis	reciclados	para	a	produção	do	mi-

olo	do	papel	micro-ondulado	e	papelão	ondulado,	as	camadas	externas	são	compostas	por	

papel	virgem,	no	caso	das	embalagens	individuais	e	tampa	dos	jogos	de	panelas	é	utilizado	o	

papel	duplex	270gr	da	marca	Klabin	e	nas	caixas	dos	jogos	de	panela	é	utilizado	o	papelão.	

A	Tramontina	tem	como	exigência	para	a	produção	de	suas	embalagens	o	uso	do	pa-

pel	da	marca	Klabin16,	que	possui	certificação	FSC	e	ISO	14000	e	encontra-se	no	apêndice	de	

fornecedores	gráficos	certificados	do	livro	Design	Gráfico	Sustentável.	A	certificação	FSC	as-

segura	o	manejo	florestal	responsável	e	o	ISO	14000	define	os	requisitos	para	uma	empresa	

estabelecer	e	operar	um	Sistema	de	Gestão	Ambiental	(DOUGHERTY,	2011).	

O	tipo	de	cola	utilizado	para	a	acoplagem	das	camadas	do	papel	micro-ondulado	e	do	

papelão	ondulado	são	à	base	de	amido	de	milho.	Esse	tipo	de	cola	é	feito	com	recursos	obti-

dos	de	forma	sustentável	e	renovável,	sem	toxidade	conhecida	(DOUGHERTY,	2011).	Os	aca-

bamentos	utilizados	são	corte-e-vinco,	4	cores	e	verniz	à	base	de	água,	com	a	finalidade	de	

aumentar	a	resistência	e	a	proteção.	Para	o	fechamento	das	caixas	máster	de	jogos	de	pane-

las	são	utilizadas	fitas	autoadesivas	e	para	o	fechamento	das	embalagens	individuais	não	é	

necessário	o	uso	de	fitas	devido	ao	encaixe	proporcionado	pelo	corte	e	vinco.	

A	Tramontina	é	uma	empresa	certificada	pelo	ISO	14000,	em	relação	as	embalagens,	

eles	buscam	 reaproveitar	 as	poucas	quantidades	de	embalagens	que	 sobram	em	estoque,	

reutilizando-as	como	reforço	e	como	divisórias,	quando	é	necessário	o	descarte,	as	embala-

gens	são	encaminhadas	para	a	usina	de	reciclagem	de	Carlos	Barbosa.	A	empresa	não	possui	

sistema	de	recolhimento	de	embalagens	descartadas	pelos	clientes,	apenas	ocorre	a	reposi-

ção	 de	 embalagens	 danificadas	 e	 o	 recolhimento	 em	 caso	 de	 danificações	 em	 estojos	 de	

madeira.	

																																																								
16	Relatório	anual	de	sustentabilidade	2013,	Klabin.	<http://rs.klabin.com.br/>	Acesso	em	07	junho	2015.	
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5.3 USUÁRIOS:	PERFIL	E	ESTILO	DE	VIDA	

O	consumidor	é	uma	das	partes	mais	relevantes	das	relações	comerciais	de	uma	em-

presa,	“o	comportamento	do	consumidor	é	aquele	adotado	pelas	pessoas	quando	procuram,	

compram,	usam	ou	avaliam	produtos,	serviços	e	ideias”	(NEGRÃO;	CAMARGO,	2008,	p.58).	A	

embalagem	é	uma	ponte	de	comunicação	entre	a	empresa,	o	produto	e	o	consumidor,	por-

tanto	é	necessário	compreender	e	atender	a	seus	desejos	e	necessidades,	apresentando	as	

vantagens	da	aquisição	daquele	bem	de	consumo.	

De	 acordo	 com	Roncarelli	 e	 Ellicott	 (2010),	 ao	 projetar	 para	 o	 cliente	 é	 necessário	

compreender	o	perfil	psicográfico	e	os	dados	demográficos	do	público-alvo.	Para	a	compre-

ensão	 do	 perfil	 psicográfico	 do	 consumidor	 é	 necessário	 coletar	 informações	 sobre	 a	 sua	

personalidade,	valores,	atitudes	e	interesses.	Para	a	coleta	dos	dados	demográficos	é	neces-

sário	coletar	informações	sobre	sexo,	idade,	renda,	nível	educacional,	situação	profissional	e	

localização	geográfica.	

Para	a	coleta	de	dados	sobre	o	perfil	e	estilo	de	vida	do	usuário,	 foi	 realizada	uma	

pesquisa	com	consumidores	finais.	Na	pesquisa	são	determinados	os	dados	demográficos	e	

psicográficos	do	consumidor	e	 também	são	determinados	 fatores	 relacionados	às	embala-

gens	de	panelas	atuais.	

5.3.1 Pesquisa	com	usuários	

Com	base	nos	dados	 fornecidos	pelas	entrevistas	 individuais	com	especialistas	e	na	

análise	desses,	foi	elaborado	um	questionário	estruturado,	com	perguntas	objetivas	e	aber-

tas,	a	fim	de	coletar	dados	demográficos,	psicográficos,	de	usabilidade	e	de	compra	voltado	

a	embalagens	de	panelas.	

Realizado	no	período	entre	8	e	9	de	junho	de	2015,	o	questionário	foi	elaborado	onli-

ne	e	disponibilizado	nas	redes	sociais.	Através	do	compartilhamento	por	usuários	com	o	per-

fil	do	público-alvo	 identificado	através	das	entrevistas	com	especialistas,	mulheres	de	30	a	

45	anos,	foi	possível	coletar	uma	amostra	de	63	respondentes.	

As	perguntas	de	caráter	demográfico	 incluem	sexo,	 idade,	classe	econômica,	profis-

são	e	grau	de	escolaridade.	As	perguntas	 sobre	o	perfil	do	consumidor	 são	 relacionadas	a	
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sua	tomada	de	decisão	de	compra	e	as	suas	características	psicográficas.	Por	fim,	as	pergun-

tas	de	usabilidade	buscam	dados	sobre	a	experiência	do	consumidor	a	respeito	da	embala-

gem.	

No	total,	o	questionário	foi	preenchido	por	63	pessoas,	85%	mulheres	e	11%	homens,	

de	21	a	80	anos,	do	Brasil,	regiões	sul,	sudeste	e	nordeste	e	Argentina.	A	síntese	dos	dados	

obtidos	são	apresentados	na	Figura	17	e	nas	Tabelas	11	e	12,	o	questionário	é	apresentado	

no	Apêndice	E.	

Figura	17	–	Pesquisa	com	Usuários:	Dados	Demográficos		

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

	 Os	dados	demográficos	obtidos	confirmam	e	complementam	o	público-alvo	identifi-

cado	pela	Tramontina,	sendo	a	maior	parte	mulheres,	de	idade	entre	21	e	50	anos.	No	caso	

da	linha	Solar	pode-se	limitar	a	um	público	entre	30	e	45	anos,	devido	ao	tempo	de	produto	

no	mercado	e	às	características	do	material	que	compõem	as	panelas,	procuradas	por	pes-

soas	que	possuem	maior	experiência	ao	cozinhar.	A	maior	parte	dos	consumidores	que	res-

ponderam	ao	questionário	pertencem	à	classe	B,	são	da	região	sul	e	possuem	ensino	superi-

or	completo	ou	incompleto.	Os	entrevistados	possuem	profissões	diversas,	de	áreas	da	saú-
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de,	econômicas,	sociais,	da	educação	e	do	comércio.	O	questionário	também	foi	respondido	

por	donas	de	casa	e	aposentadas.	

A	Tabela	11	apresenta	a	síntese	dos	dados	obtidos	de	acordo	com	o	perfil	do	consu-

midor.	Os	dados	enumerados	possuem	ordem	de	relevância	de	respostas	mais	citadas	a	res-

postas	menos	citadas,	os	dados	sem	numeração	apresentam	as	 respostas	mais	citadas	em	

negrito	e	não	estão	distribuídas	por	ordem	de	relevância.	

Tabela	11	–	Pesquisa	com	Usuários:	Perfil	do	Consumidor	

DADOS	PSICOGRÁFICOS	

POR	QUÊ	E	QUANDO	
SURGIU	A	NECESSIDADE	
DE	COMPRAR	PANELAS?	

1	–	Mudança	de	casa/Casamento	
2	–	Troca	de	panelas	antigas	por	novas		
3	–	Busca	por	novidades	

4	–	Busca	por	novas	tecnologias	
5	–	Dar	de	presente	
6	–	Trabalho,	profissão	

QUAL	MARCA	VOCÊ		
ADQUIRIU?	

1	–	Tramontina	
2	–	Rochedo	
3	–	Le	Creuset	
4	–	Brinox	
5	–	Não	sabe	a	marca	
6	–	Panex	

Citadas	apenas	1	vez:	
–	Nigro	
–	Emeril	by	All-Clad	
–	Ikea	
–	Ceramflex	
–	Lekssa	
–	Multiflon	
–	Panelux	

QUAL	FATOR	FOI		
DETERMINANTE	PARA	A	
CONCRETIZAÇÃO	DA	
COMPRA	DE	UTENSÍLIOS	
DE	COZINHA?	

1	–	Performance	
2	–	Preço	

3	–	Marca	
4	–	Estética	

EM	QUAL	LOCAL	FOI	
EFETUADA	A	COMPRA?	

1	–	Supermercado/Hipermercado	
2	–	Loja	especializada	
3	–	Internet	
4	–	Camicado	
5	–	Americanas	
6	–	Lojas	Colombo	
7	–	Exterior	

Citadas	apenas	1	vez:	
–	Supreme	Inox	
–	Makro	
–	Tok	Stok	
–	Casas	Bahia	
–	Feiras	
–	Carrefour	

QUAL	A	IMAGEM	QUE	
VOCÊ	TEM	SOBRE	A	
MARCA	TRAMONTINA?	

1	–	Qualidade	
2	–	Ótimo	
3	–	Tradição	
4	–	Confiança	
5	–	Bom	
6	–	Diversidade	
7	–	Bonito	

8	–	Preço	
9	–	Caro	
Citadas	apenas	uma	vez:	
–	Segurança	
–	Eficiente	
–	Justa	
–	Descontraída	

COZINHAR	PARA		
VOCÊ	É...	

Amor	
Lazer	
Prazer	
Necessidade	
Trabalho	
Doação	
Hobby	
Reunião	

Divertido	
Uma	arte	
Meditação	
Terapia	
Alegria	
Cansativo	
Viajar	
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SUA	COZINHA	É	UM		
ESPAÇO...	

Mágico	
Divertido	
Agradável	
Pequeno	
De	reunião	
De	criatividade	
Alegre	
De	momentos	felizes	
De	relaxamento	

Sagrado	
Maravilhoso	
De	integração	
Bagunçado	
Aconchegante	
Único	
Acolhedor	
De	atividade	
De	aromas	e	sabores	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

De	 acordo	 com	 os	 dados	 obtidos,	 a	 principal	 necessidade	 de	 compras	 de	 panelas	

ocorre	pela	mudança	de	casa,	muitas	vezes	relacionada	a	casamentos,	e	também	pela	troca	

de	produtos	 antigos	 por	 produtos	novos.	A	marca	mais	 adquirida	pelos	 consumidores	 é	 a	

Tramontina,	 aparecendo	bem	à	 frente	 da	 segunda	marca	mais	 citada,	 a	 Rochedo.	O	 fator	

determinante	 para	 a	 concretização	 da	 compra	 é	 a	 performance	 dos	 produtos,	 seguida	 de	

preço.	Os	locais	mais	frequentados	pelos	consumidores	para	a	realização	das	compras	são	os	

hipermercados	e	supermercados,	seguidos	de	lojas	especializadas	e	compras	realizadas	pela	

internet.	

Algumas	perguntas	permitiram	respostas	abertas	por	parte	dos	consumidores,	com	o	

objetivo	de	conhecer	melhor	a	personalidade	desses.	Para	tanto,	foram	questionadas	a	ima-

gem	da	marca	Tramontina,	o	que	significa	cozinhar	para	o	consumidor	e	o	que	representa	a	

sua	cozinha.	A	Tramontina	possui	uma	imagem	positiva	para	a	grande	maioria	dos	entrevis-

tados,	representando	qualidade,	uma	empresa	ótima	e	de	tradição.	A	palavra	amor	é	a	res-

posta	mais	significativa	e	frequente	para	o	ato	de	cozinhar,	seguida	de	lazer,	prazer	e	neces-

sidade.	A	cozinha	é	um	espaço	mágico,	divertido,	agradável,	criativo	e	alegre,	sendo	relacio-

nado	muitas	 vezes	 a	 um	 lugar	 de	 reunião	 da	 família	 e	 dos	 amigos,	 porém	 pequeno	 para	

grande	parte	dos	usuários.	

Os	 dados	 relativos	 à	 usabilidade	 das	 embalagens	 de	 panelas	 (Tabela	 12),	 buscam	

identificar	os	principais	problemas	das	embalagens	e	os	fatores	que	os	usuários	consideram	

relevantes	nas	embalagens.	Os	dados	enumerados	possuem	ordem	de	relevância	de	respos-

tas	mais	citadas	a	respostas	menos	citadas	e	também	são	apresentadas	algumas	frases	con-

sideradas	relevantes	escritas	pelos	usuários.		
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Tabela	12	–	Pesquisa	com	Usuários:	Dados	de	Usabilidade		

DADOS	DE	USABILIDADE	DAS	EMBALAGENS	DE	PANELAS	

QUE	TIPO	DE		
INFORMAÇÃO	VOCÊ	
BUSCA	AO	REALIZAR	
UMA	COMPRA	DE		
PANELAS?	

1	–	Qualidade	
2	–	Durabilidade		
3	–	Material	
4	–	Preço	
5	–	Praticidade	
6	–	Tamanho	
7	–	Saúde	
8	–	Funcionalidade	
9	–	Resistência	

10	–	Facilidade	de	limpeza	
11	–	Formato	
12	–	Aderência	
13	–	Design	
14	–	Marca	
15	–	Beleza	
16	–	Custo-Benefício	
17	–	Garantia	

COMO	OS	PRODUTOS	
ESTAVAM	DISPOSTOS		
NA	HORA	DA	COMPRA?	

61%		–	Soltos	nas	prateleiras	
29%		–	Em	embalagens	
10%		–	Outro:	compra	online	

HOUVE	PROBLEMAS	
COM	A	EMBALAGEM	
ENTRE	O	MOMENTO	DA	
COMPRA	E	A	CHEGADA	
AO	LOCAL	DE	DESTINO?	

98%		–	Não	
		2%		–	Sim	
Comentários	relevantes:	
“foram	colocadas	em	sacolas	plásticas”	
“as	embalagens	não	tinham	nenhum	auxilio	
específico	para	o	carregamento”	
“as	caixas	não	são	firmes”	
“a	caixa	era	muito	grande”	

	“não	chegou	a	haver	problemas	
porque	a	caixa	foi	transportada	
até	um	carro,	mas	se	fosse	em	
outro	meio	de	transporte,	como	
ônibus,	certamente	haveria”	
“ela	é	difícil	de	carregar,	por	
causa	do	tamanho”	

HOUVE	PROBLEMAS	
PARA	A	ABERTURA	DA	
EMBALAGEM	E		
MANUSEIO?	

100%	–	Não	
Comentários	relevantes:	
“a	retirada	de	adesivos	das	etiquetas	é	
sempre	um	problema.”	

	
“as	aberturas	eram	simples,	de	
fácil	manuseio”	

HOUVE	LEITURA	DA		
EMBALAGEM	NA		
RESIDÊNCIA?	

52%		–	Sim	
48%		–	Não	

	

COMO	OCORREU		
O	DESCARTE	DA		
EMBALAGEM?	

59%	–	Lixo	Seco	
25%	–	Reciclagem	
		8%	–	Reutilização	
		5%	–	Outro:	não	tinha	embalagem	
		2%	–	Lixo	orgânico	

	

O	QUANTO	VOCÊ		
CONSIDERA	QUE	A		
EMBALAGEM	FOI		
IMPORTANTE	NO		
PROCESSO	DE...	

	
Transporte	

Decisão		
de	Compra	
	
	

	
Armazenamento	
	

	
Segurança	
	

	
Informação	

PARA	VOCÊ	UMA		
EMBALAGEM	DE		
PANELAS	DEVE	TER,		
OU	SER...	

1	–	Informativa	
2	–	Prática	
3	–	Proteção	
4	–	Resistente	
5	–	Boa	para	o	transporte	
6	–	Segura	
7	–	Demonstrar	o	conteúdo	
8	–	Fácil	de	abrir	
9	–	Minimalista	

10	–	Fácil	de	carregar	
11	–	Demonstrar	como	fazer	a		
manutenção	e	limpeza	
Citadas	apenas	uma	vez:	
–	Funcional	
–	Alça	
–	Alegre	
–	Direta	
–	Objetiva	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	
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O	tipo	de	informação	buscada	pelos	usuários	ao	realizar	uma	compra	de	panelas	é	re-

ferente	principalmente	à	qualidade,	à	durabilidade	e	ao	material.	A	maior	parte	dos	produ-

tos	estavam	dispostos	soltos	nas	prateleiras	no	momento	da	decisão	de	compra,	muitas	ve-

zes	foram	armazenados	em	embalagens	após	efetuada	a	compra.	Para	grande	parte	dos	en-

trevistados	não	houve	problemas	com	a	embalagem	entre	o	momento	da	compra	e	a	che-

gada	ao	local	de	destino.	Para	os	usuários	que	relataram	problemas,	tais	foram	relacionados	

ao	tamanho	grande	das	embalagens	e	à	dificuldade	para	carregar.	Nenhum	usuário	relatou	

problemas	para	 a	 abertura	 das	 embalagens,	mas	 apresentaram	alguma	dificuldade	para	 a	

retirada	dos	adesivos	dos	produtos	vendidos	avulsos	soltos	nas	prateleiras.	Do	total	de	en-

trevistados,	52%	 leem	a	embalagem	em	suas	 residências	e	59%	descartam	as	embalagens	

em	lixo	seco.	Para	o	usuário,	a	embalagem	foi	considerada	importante	no	processo	de	trans-

porte,	segurança	e	informação,	devendo	ser	prática,	resistente	e	minimalista,	apresentando	

o	conteúdo	contido	na	embalagem,	através	de	janelas	ou	imagens.	

O	questionário	mostra	as	preferências	e	necessidades	dos	usuários,	apresentando	o	

seu	ponto	de	vista,	que	são	relevantes	para	a	etapa	de	estabelecimento	de	requisitos	e	con-

ceituação	do	projeto.	Através	dos	dados	da	pesquisa	é	possível	identificar	e	analisar	o	mer-

cado	e	as	oportunidades.	

5.4 ANÁLISE	DE	MERCADO	

Para	analisar	o	mercado	é	essencial	conhecer	os	concorrentes	e	o	ambiente	em	que	a	

embalagem	 estará	 exposta,	 pois	 a	 compreensão	 da	 linguagem	 visual	 de	 uma	 categoria	 é	

fundamental	para	projetos	dessa	natureza.	Por	isso,	realizou-se	a	análise	de	ponto	de	venda	

(PDV)	e	a	análise	de	similares.		

Na	análise	de	PDV	são	identificados	os	principais	concorrentes,	o	modo	como	as	em-

balagens	são	expostas	em	diferentes	 locais	e	a	mancha	gráfica	formada	pelas	embalagens.	

Na	análise	de	similares	foram	identificados	os	elementos	gráficos	e	estruturais	dos	principais	

concorrentes,	realizou-se	a	análise	de	embalagens	que	possuem	algum	diferencial	relevante	

e	a	análise	de	embalagens	referenciais	em	sustentabilidade.	
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5.4.1 Análise	de	Similares	

A	 análise	 de	 similares	 de	 embalagens	 de	 panelas	 tem	 como	 objetivo	 identificar	 os	

padrões	da	categoria,	os	diferenciais	que	existem	no	mercado	e	as	tendências	em	design	de	

embalagem	sustentável.	A	análise	pode	ser	dividida	em	três	etapas:	análise	de	concorrentes,	

identificados	através	da	 coleta	de	dados	 com	especialistas	 e	usuários;	 análise	de	aspectos	

explorados	no	mercado	de	embalagens,	realizada	através	de	pesquisas	de	referências	online;	

e	análise	de	embalagens	sustentáveis	de	produtos	diversos,	buscando	referências	estruturais	

e	gráficas	utilizadas	no	mercado.	

5.4.1.1 Análise	de	Concorrentes	

Para	a	análise	de	concorrentes	foram	selecionadas	as	três	marcas	brasileiras	mais	ci-

tadas	pelos	consumidores	na	etapa	de	coleta	de	dados,	sendo	essas:	Brinox,	Panex	e	Roche-

do	 (Figura	18).	Considerando	que	as	embalagens	 individuais	 seguem	o	mesmo	padrão	dos	

jogos	de	panelas,	foram	analisadas	as	embalagens	de	jogos	de	panelas	da	mesma	categoria	

da	linha	Solar,	com	material	em	aço	inox.	

Figura	18	–	Embalagens	Concorrentes	

	

Fonte:	Elaborado	pelo	autor,	2015	

	

Considerada	 a	 maior	 concorrente	 da	 Tramontina	 no	 Brasil,	 a	 Brinox17	 está	 no	

mercado	desde	1988	e	possui	uma	grande	variedade	de	utilidades	domésticas	em	seu	port-

																																																								
17	<http://www.brinox.com.br/institucional/a-marca>	Acesso	em	16	de	junho	de	2015.	
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fólio.	A	Rochedo18	 e	 a	Panex19	pertencem	ao	grupo	SEB,	detentora	de	marcas	nacionais	 e	

internacionais	de	eletro	portáteis,	como	a	marca	americana	All-Clad	e	a	 italiana	Lagostina,	

considerada	líder	mundial	no	mercado	de	cookware.	

Os	concorrentes	foram	analisados	de	acordo	com	a	adaptação	do	roteiro	para	estudo	

de	campo	avançado	descrito	por	Mestriner	 (2005,	p.34),	buscando	a	avaliação	dos	 fatores	

que	mais	chamam	a	atenção	do	consumidor	no	PDV.	Por	conseguinte,	a	análise	de	similares	

dos	 concorrentes	 (Tabela	13),	 foi	 realizada	através	dos	 itens:	estrutura	da	embalagem;	 in-

formações	e	sua	hierarquia;	uso	de	grafismos	e	imagens;	e	cores.	

Tabela	13	–	Análise	de	Similares:	Concorrentes	

	

EMBALAGEM	 ESTRUTURA	
HIERARQUIA	DAS	
INFORMAÇÕES	
PRINCIPAIS	

IMAGENS	E	
GRAFISMOS	 CORES	

	

Caixa	tipo	normal	
básica	com		
tampa.		

Papel	cartão	com	
micro-ondulado.	

Marca	
Nome	da	Linha	

Material	
Número	de	Peças	
Informação	de	cada	

peça	

• Foto	Ambientada	
Cozinha	

• Uso	de	Grafismos	
• Tipografia	como	
elemento	gráfico	

• Pictogramas	
Informativos	

	

	

	

Caixa	tipo	normal	
básica.		

Papel	cartão	com	
micro-ondulado.	

Marca	

Material	

Nome	da	linha	

Atributos	do	material	

Quantidade	de	peças	

Informação	de	cada	
peça	

• Foto	do	Produto	
• Fonte	sem	serifa	
• Ilustrações	
Informativas	

• Uso	de	boxes	para	
organizar	as		
Informações	

	

	

Caixa	tipo	normal	
básica.		

Papel	cartão	com	
micro-ondulado.	

Marca	

Material	

Atributos	do	Material	

Número	de	peças	

• Foto	do	Produto	
• Ilustração	ao	fundo	
• Ilustrações		
informativas	

• Uso	de	faixas	
• Fonte	sem	serifa	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

	

																																																								
18	<http://www.rochedo.com.br/rochedo.aspx>	Acesso	em	16	de	junho	de	2015.	
19	<http://www.panex.com.br/institucional/default.asp>	Acesso	em	16	de	junho	de	2015.	
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Através	da	análise	das	três	embalagens	concorrentes	é	possível	concluir	que	a	emba-

lagem	da	Brinox	utiliza	a	tipografia	e	foto	ambientada	do	produto	como	elementos	informa-

tivos	e	simbólicos	da	embalagem,	conectadas	ao	ato	de	cozinhar	e	do	preparo	de	alimentos.	

As	informações	são	sucintas	e	acompanhadas	de	pictogramas	simples,	utilizadas	para	especi-

ficar	o	conteúdo	do	jogo	de	panelas	e	para	demonstrar	os	atributos	dos	produtos.	

As	embalagens	da	Rochedo	e	da	Panex	são	mais	objetivas	na	disposição	das	informa-

ções,	com	o	uso	da	imagem	do	produto	sobre	fundo	branco	ou,	como	no	caso	da	Panex,	so-

bre	um	grafismo	simples,	as	duas	marcas	utilizam	pouca	variação	de	cores,	com	a	predomi-

nância	do	branco	e	do	cinza.	Os	atributos	dos	produtos	são	demonstrados	através	de	ilustra-

ções	explicativas	e	o	conteúdo	dos	jogos	através	de	fotos	individuais.		

5.4.1.2 Aspectos	Explorados	no	Mercado	de	Embalagem	

Essa	análise	tem	como	objetivo	identificar	os	diferentes	aspectos	que	são	explorados	

no	mercado	de	embalagens.	A	pesquisa	foi	realizada	através	dos	principais	sites	de	design	de	

embalagens,	conhecidos	mundialmente	por	publicar	o	que	tem	de	mais	novo	no	mercado.	

	As	referências	pesquisadas	identificam	sete	aspectos	explorados:	(i)	embalagens	com	

ilustrações	 detalhadas;	 (ii)	 embalagens	 em	 papelão	 ondulado;	 (iii)	 embalagens	 com	 fotos,	

ilustrações	e	tipografia;	(iv)	embalagens	que	utilizam	fotos	ambientadas;	(v)	embalagens	que	

tem	 o	 produto	 como	 elemento	 principal	 em	 destaque;	 (vi)	 embalagens	 que	 destacam	 os	

atributos	do	produto;	(vii)	embalagens	que	tem	como	diferencial	a	estrutura	(Figura	19).	

As	 embalagens	 com	 ilustrações	 detalhadas	 dos	 produtos	 permitem	 que	 esse	 seja	

identificado	pelo	consumidor	na	hora	da	compra,	mas	demandam	a	presença	de	uma	amos-

tra	do	produto	sem	a	embalagem	no	PDV.	Esse	tipo	de	ilustração	permite	a	impressão	direta	

em	papelão	ou	papel	reciclado.	A	 impressão	direta	em	papel	reciclado	ou	papelão	é	muito	

utilizada	para	embalagens	de	utensílios	no	exterior,	atraindo	a	atenção	do	consumidor	por	

transmitir	a	 sensação	de	algo	 feito	a	mão.	Normalmente	a	 impressão	é	 realizada	em	duas	

cores,	a	primeira	é	o	preto	ou	branco,	utilizadas	paras	as	informações	essenciais	e	a	segunda	

é	selecionada	de	acordo	com	o	conceito	do	produto.	
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Figura	19	–	Aspectos	Explorados	no	Mercado	de	Embalagem	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

O	uso	de	 fotos,	 ilustrações	e	 tipografia	 como	elementos	gráficos	principais	de	uma	

embalagem	pode	atrair	um	público-alvo	específico	e	 chamar	a	 atenção	do	 consumidor	no	

PDV.	As	imagens	dos	produtos	são	utilizadas	de	duas	formas,	por	meio	de	fotos	ambientadas	

e	por	meio	da	foto	do	produto	isolado,	em	destaque.	A	foto	ambientada	do	produto	trans-

mite	o	conceito	da	embalagem	e	busca	um	contato	emocional	com	o	consumidor,	enquanto	

a	 foto	 técnica	do	produto	 isolado	busca	 transmitir	 suas	principais	 características	 e	benefí-

cios.	Algumas	embalagens	utilizam	fotos	do	produto	em	ângulos	específicos,	para	destacar	

seus	atributos.		
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Quanto	à	estrutura	das	embalagens,	nota-se	que	a	grande	maioria	 segue	o	mesmo	

padrão	utilizado	pela	Tramontina,	que	são	as	caixas	do	tipo	normal	básica,	sem	alças	ou	auxí-

lios	para	pega.	Algumas	empresas	buscam	inovar	nesse	quesito,	como	a	embalagem	de	co-

cotte	da	marca	Le	Creuset20.	

5.4.1.3 Análise	de	Embalagens	Sustentáveis	

A	análise	de	embalagens	sustentáveis	foi	realizada	à	partir	dos	estudos	de	caso	des-

critos	por	Boylston	(2009)	e	de	pesquisas	online.	Os	produtos	pesquisados	pertencem	a	dife-

rentes	nichos	de	mercado,	mas	demonstram	as	alternativas	utilizadas	para	tornar	as	emba-

lagens	mais	sustentáveis,	podendo	ser	dividias	em	três	categorias:	 (i)	embalagem	reutilizá-

vel;	 (ii)	 embalagem	 com	 redução	de	materiais;	 (iii)	 embalagem	 com	materiais	 alternativos	

(Figura	20).	

Figura	20	–	Análise	de	Embalagens	Sustentáveis	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

O	estudo	de	 caso	de	embalagem	reutilizável	demonstra	o	 reuso	de	embalagens	de	

vinho	 da	 Tresdon	 (BOYLSTON,	 2009,	 p.82).	 A	 embalagem	pode	 ser	 reutilizada	 de	maneira	

modular	para	a	organização	e	armazenamento	das	garrafas	e	de	taças.	Além	de	ser	reutilizá-

vel,	 a	embalagem	utiliza	menos	quantidade	de	material	do	que	as	embalagens	 convencio-

nais,	sendo	segura	para	o		transporte	e	armazenamento.		

																																																								
20	<http://ambalaj.se/2010/11/06/easy-to-flatten-from-le-creuset/>	Acesso	em	17	de	junho	de	2015.	
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O	 redesign	das	 caixas	de	 tênis	da	Puma21	é	um	dos	casos	de	 sustentabilidade	mais	

conhecidos	do	mercado.	O	projeto	alcança	grande	redução	no	uso	de	materiais	das	embala-

gens,	através	de	um	sistema	que	protege	o	produto	com	o	mínimo	de	material	e	não	utiliza	

cola.	Para	tanto,	a	embalagem	é	composta	por	uma	sacola	reutilizável	e	uma	estrutura	de	

papel	cartão,	que	utiliza	65%	menos	papel	que	a	embalagem	anterior.	

As	empresas	que	utilizam	materiais	alternativos	em	suas	embalagens	normalmente	

possuem	uma	política	forte	de	gestão	ambiental	implantada,	investindo	em	estudos	de	me-

lhorias	sustentáveis	para	seus	produtos	e	embalagens.	Esse	é	o	caso	da	Pangea	Organics22,	

que	 possui	 diversos	 tipos	 de	 embalagens	 sustentáveis,	 como	 as	 caixas	 de	 polpa	moldada,	

que	contém	sementes	em	sua	composição,	permitindo	o	plantio	após	o	uso,	além	de	serem	

impressas	com	tinta	à	base	de	soja.	

Através	da	 análise	de	 similares	 é	possível	 conhecer	os	 tipos	de	embalagens	que	as	

empresas	estão	utilizando	no	mercado	e	identificar	os	padrões	e	oportunidades	da	catego-

ria.	Para	o	caso	da	Tramontina	as	oportunidades	identificadas	são	a	possibilidade	do	reuso	e	

da	redução	de	materiais,	sendo	as	opções	mais	acessíveis	e	com	maior	possibilidade	de	apli-

cação	e	execução,	a	criação	de	um	projeto	estrutural	diferenciado,	o	uso	de	cores	e	o	desta-

que	aos	atributos	dos	produtos	de	forma	mais	objetiva.	O	uso	de	imagens	dos	produtos	ou	a	

exposição	desse	na	embalagem	é	um	padrão	que	deve	ser	mantido,	assim	como	o	uso	de	

ilustrações	e	da	tipografia	como	elementos	simbólicos.	Essas	características	são	fundamen-

tais	para	a	definição	dos	requisitos	do	projeto	e	para	o	desenvolvimento	estrutural	e	gráfico	

das	embalagens.	

5.4.2 Análise	de	PDV	

A	análise	de	ponto	de	venda	 (PDV)	 tem	como	principal	objetivo	 identificar	o	modo	

que	os	utensílios	de	cozinha	são	expostos	nos	diferentes	ambientes	comerciais,	ajudando	a	

definir	os	principais	fatores	que	determinam	a	compra	desse	segmento	do	mercado.	Os	lo-

																																																								
21	<http://www.fuseproject.com/work/puma/clever_little_bag/?focus=overview>	Acesso	em	18	de	junho	de	
2015.	
22	<https://www.behance.net/gallery/646551/Pangea-Organics-Holiday-Gift-Boxes>	Acesso	em	18	de	junho	de	

2015.	



86	

	

cais	 analisados	 foram	 selecionados	 de	 acordo	 com	o	 resultado	 da	 pesquisa	 com	usuários,	

que	identificam	onde	são	realizadas	as	compras	de	panelas.	

Conforme	a	análise	da	pesquisa,	foram	identificados	três	pontos	de	venda	principais	

em	que	se	realizam	compras	de	panelas.	O	primeiro	local	são	os	supermercados	e	hipermer-

cados,	 o	 segundo	 são	 as	 lojas	 especializadas	 em	utensílios	 domésticos	 e	 o	 terceiro	 são	 as	

lojas	de	departamentos.	Assim,	foram	selecionados	três	locais	de	acordo	com	essas	catego-

rias:	(i)	na	categoria	de	supermercados	e	hipermercados,	o	Zaffari	Bourbon;	(ii)	na	categoria	

de	 lojas	especializadas	em	utensílios	domésticos,	a	Camicado;	 (iii)	na	categoria	de	 lojas	de	

departamento,	a	Lojas	Americanas.	Após	definidos	os	locais	de	análise,	esses	foram	fotogra-

fados	para	a	análise	posterior	dos	principais	aspectos,	pois	“com	o	uso	da	 fotografia,	uma	

pesquisa	cria	um	 levantamento	preciso	das	condições	dentro	das	 lojas,	que	depois	podem	

ser	estudadas	em	detalhes.”	(STEWART,	2010,	p.71).	

5.4.2.1 Análise	de	Hipermercados	

A	análise	em	hipermercados	é	realizada	em	duas	unidades	da	rede		Zaffari	Bourbon,	

o	Bourbon	Country	e	o	Bourbon	Wallig,	a	primeira	no	dia	19	de	maio	e	a	segunda	no	dia	20	

de	junho,	ambos	localizados	na	cidade	de	Porto	Alegre	(Figura	21).	A	escolha	do	local	foi	rea-

lizada	devido	a	frequência	com	que	foi	citado	nas	entrevistas	com	usuários.		

O	setor	de	utensílios	de	cozinha	é	 localizado	próximo	a	entrada	principal	dos	hiper-

mercados,	em	ambas	as	sedes	os	conjuntos	de	panelas	de	aço	inox	estavam	localizadas	em	

ilhas	no	centro	do	corredor,	juntamente	com	outros	jogos	da	marca	Tramontina.	As	embala-

gens	 da	 linha	 Solar	 não	 foram	 encontradas	 nesses	 pontos	 de	 venda	 devido	 a	 embalagem	

promocional	 lançada	pela	 linha	Allegra,	que	é	muito	similar	a	 linha	Solar,	porém	com	algu-

mas	diferenças	em	detalhes	estruturais.	

No	Bourbon	Country,	além	dos	 jogos	de	panelas	em	aço	 inox	expostos	em	 ilhas	no	

centro	do	corredor,	os	produtos	individuais	estavam	presentes	em	uma	área	grande	de	pra-

teleiras,	 onde	as	 frigideiras	 são	dispostas	 em	gancheiras	 e	 as	panelas	 empilhadas.	Não	 foi	

encontrado	nenhum	tipo	de	informação	do	produto	vendido	individualmente,	somente	eti-

quetas	com	o	código	de	barras	do	produto.	Em	relação	a	panelas	em	aço	inox,	foi	encontra-
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do	somente	um	concorrente,	da	marca	Meridional,	que	possui	preço	bastante	 inferior	aos	

utensílios	da	Tramontina.	

No	Bourbon	Wallig	não	 foi	possível	encontrar	utensílios	de	aço	 inox	da	Tramontina	

vendidos	avulsos,	somente	o	jogo	de	panelas	promocional	da	linha	Allegra.	Como	concorren-

te,	 também	 foram	 identificados	 os	 utensílios	 da	marca	Meridional.	 Além	 da	 presença	 no	

centro	do	corredor,	o	 jogo	de	panelas	Allegra	também	foi	encontrado	em	prateleiras,	ocu-

pando	uma	única	posição	na	prateleira	mais	alta.	Utensílios	de	diversos	tipos	e	marcas	esta-

vam	dispostos	lado	a	lado,	não	sendo	possível	estabelecer	um	padrão	ou	uma	lógica	para	a	

organização	 desses,	mas	 é	 possível	 compreender	 que	 as	 embalagens	 que	 possuem	maior	

volume	encontram-se	nas	prateleiras	superiores.	

Em	relação	à	mancha	gráfica,	a	embalagem	promocional	da	Tramontina	Allegra	pos-

sui	grande	destaque	no	PDV,	devido	ao	uso	das	cores	amarelo,	roxo	e	rosa,	não	utilizada	por	

nenhuma	outra	embalagem.	Nas	prateleiras	é	predominante	o	uso	das	cores	branco,	azul,	

vermelho,	preto	e	cinza.	

Figura	21	–	Análise	de	PDV:	Hipermercado	Bourbon	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

	

HIPERMERCADO BOURBON
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5.4.2.2 Análise	de	Lojas	Especializadas	

A	análise	de	lojas	especializadas	em	utensílios	domésticos	foi	realizada	no	dia	19	de	

maio	na	Camicado	(Figura	22),	localizada	na	cidade	de	Porto	Alegre.	A	Camicado23	é	especia-

lizada	em	artigos	para	casa	e	decoração,	oferecendo	o	serviço	de	atendimento	personalizado	

ao	cliente.	

A	Camicado	possui	uma	área	da	loja	específica	para	a	venda	de	panelas	avulsas	e	jo-

gos	 de	 panelas,	 é	 composta	 por	mesas	 e	 prateleiras.	Os	 utensílios	 ficam	expostos	 sem	 as	

embalagens	nas	prateleiras	médias	e	altas	e	sobre	as	mesas,	acompanhados	de	uma	placa,	

contendo	o	preço	e	a	identificação	do	produto.	Os	utensílios	da	Tramontina	possuem	etique-

tas	autoadesivas	com	a	marca	e	código	de	compras.	Algumas	marcas	utilizam	cintas	e	tags	

no	lugar	das	etiquetas.	As	embalagens	encontram-se	nas	prateleiras	baixas	e	a	maior	parte	

delas	estão	posicionadas	com	o	fundo	ou	o	verso	da	embalagem	voltados	para	frente,	sendo	

essa	a	face	que	contém	as	etiquetas	com	a	referência	do	produto	e	código	de	barras,	com	

informações	importantes	para	o	vendedor.	

Figura	22	–	Análise	de	PDV:	Camicado	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

	

																																																								
23	<http://www.camicado.com.br/a-camicado/content/1>	Acesso	em	20	de	junho	de	2015.	
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Através	da	análise	concluiu-se	que	o	comprador	visualiza	a	panela	individualmente	e	

obtém	o	auxílio	do	vendedor	para	a	tomada	de	decisão	e	obtenção	de	informações	sobre	o	

produto.	Após	a	realização	da	venda,	esse	é	armazenado	na	embalagem	correspondente	e	

entregue	ao	consumidor.	Poucas	embalagens	são	expostas	em	prateleiras	médias,	no	caso	

analisado	a	embalagem	exposta	pertence	a	linha	premium	da	Tramontina	e	não	contém	ne-

nhuma	informação	além	da	identificação	da	marca,	criada	com	o	objetivo	de	ser	uma	emba-

lagem	para	presentear.	As	cores	predominantes	na	macha	gráfica	das	embalagens	é	o	ver-

melho,	branco,	preto	e	cinza.	

5.4.2.3 Análise	de	Lojas	de	Departamentos	

A	Lojas	Americanas24	é	uma	das	mais	conhecidas	redes	de	varejo	do	Brasil,	possuindo	

948	lojas,	atuando	também	com	comércio	eletrônico.	A	seleção	da	Lojas	Americanas	para	a	

análise	de	PDV	na	categoria	de	lojas	de	departamentos	ocorre	devido	ao	resultado	da	pes-

quisa	com	consumidores,	em	que	parte	desses	a	citam	como	local	de	compra	de	panelas.	A	

análise	foi	realizada	no	dia	20	de	junho,	na	Americanas	do	Shopping	Lindóia,	 localizada	em	

Porto	Alegre	(Figura	23).	

Figura	23	–	Análise	de	PDV:	Lojas	Americanas	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

																																																								
24	<http://ri.lasa.com.br/a-empresa/perfil>	Acesso	em	20	de	junho	de	2015.	
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Nesse	 local	de	análise	todos	os	utensílios	encontram-se	em	embalagens,	sendo	que	

muitas	 delas	 estavam	 violadas,	 comprovando	 a	 necessidade	 do	 consumidor	 em	 avaliar	 o	

produto	antes	da	compra.	As	panelas	de	aço	inox	da	Tramontina	estavam	presentes	também	

através	da	linha	Allegra,	ocupando	um	único	espaço	na	prateleira	mais	alta.	Entre	os	concor-

rentes	de	panelas	em	aço	inox	foram	encontradas	a	marca	Euro,	a	Rochedo	e	a	Class	Home,	

dispostas	em	três	prateleiras	sem	ordem	específica	e	misturadas	com	 jogos	de	panelas	de	

outros	materiais.	

A	estrutura	das	embalagens	concorrentes	são	compostas	por	caixas	do	tipo	normal	

básica,	de	papel	cartão	com	papelão	ondulado.		A	mancha	gráfica	formada	pelas	embalagens	

mostra	a	predominância	das	cores	branco,	vermelho,	azul,	cinza	e	marrom.		

De	acordo	com	a	análise	de	PDV	dos	três	mercados	identificados	é	possível	concluir	

que	a	exposição	do	produto	sem	a	embalagem	na	gôndola	possui	relevância	para	a	tomada	

de	decisão	do	consumidor,	já	que	a	panela	é	um	bem	de	consumo	durável	e	o	usuário	possui	

a	necessidade	de	verificar	o	produto.	É	possível	concluir	também	que	o	uso	de	cores	vivas	

nas	embalagens	promovem	o	destaque	no	PDV	e	é	uma	característica	da	marca	Tramontina	

para	as	embalagens	de	menor	custo.	Todas	as	embalagens	possuem	as	mesmas	característi-

cas	 estruturais.	 A	 vantagem	 competitiva	 das	 panelas	 em	aço	 inox	 da	marca	 Tramontina	 é	

perceptível	nos	pontos	de	venda,	já	que	essa	é	a	única	marca	que	pode	ser	encontrada	em	

todos	os	pontos	verificados.	

	As	 informações	 coletadas	na	etapa	de	 compreensão	 são	 a	base	para	o	desenvolvi-

mento	da	conceituação	e	estratégia	do	projeto.	Através	da	coleta	de	dados	e	análise	de	mer-

cado	são	identificadas	as	oportunidades	e	definidos	o	conceito	e	os	requisitos	do	projeto.	
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6 CONCEITUAÇÃO	E	ESTRATÉGIA	

O	presente	 capítulo	destina-se	a	definir	os	 requisitos	e	o	 conceito	do	projeto,	 com	

base	 nas	 informações	 coletadas	 nos	 capítulos	 anteriores.	 Para	 tanto,	 são	 utilizadas	 ferra-

mentas	que	identificam	as	oportunidades	e	sintetizam	e	avaliam	os	dados	coletados.	

6.1 IDENTIFICAÇÃO	DE	OPORTUNIDADES	

“A	etapa	de	 identificação	de	oportunidades	 tem	como	objetivo	encontrar	possibili-

dades	de	soluções	para	o	novo	sistema,	a	partir	das	 informações	coletadas	anteriormente,	

por	meio	de	um	processo	colaborativo”	(PEREIRA,	2012,	p.	265).	Para	identificar	novas	opor-

tunidades,	 são	analisadas	as	 ideias	do	usuário	 sobre	o	 sistema,	gerando	conceitos	a	partir	

dessas.	Com	base	nesses	dados	e	nas	pesquisas	anteriores	são	desenvolvidos	três	perfis	ca-

racterísticos	de	usuários	e	são	estabelecidos	níveis	de	prioridade	para	as	possíveis	soluções.	

As	 ferramentas	 utilizadas	 para	 alcançar	 esse	 objetivo	 são:	 (i)	workshop	 com	 usuários,	 (ii)		

criação	de	personas	e	cenários,	(iii)	identificação	dos	requisitos	dos	usuários	e	oportunidades	

(iv)	e	o	desenvolvimento	de	conceitos	para	o	projeto.		

6.1.1 Workshop	com	Usuários	

O	workshop	com	usuários	 tem	como	objetivo	a	geração	de	 ideias	pelo	público-alvo	

para	a	experiência	e	o	ambiente	que	envolve	o	uso	de	panelas	e	a	sua	visão	sobre	as	emba-

lagem	desse	tipo	de	segmento,	além	disso	é	abordada	também	a	questão	da	sustentabilida-

de	para	embalagens	através	do	reuso.	O	workshop	foi	realizado	através	das	ferramentas	de	

brainstorming,	seguida	de	mapa	mental	e	seleção	e	justificativa	de	alternativas	visuais.		

Nesse	 caso,	 o	 brainstorming	 não	 é	 desenvolvido	 partindo	 do	 objetivo	 principal	 do	

projeto,	devido	a	complexidade	técnica	desse	e	aos	diversos	fatores	que	envolvem	o	desen-

volvimento	de	 embalagens	 sustentáveis.	Optou-se	então	por	 gerar	 insights	que	 auxiliem	a	

geração	 de	 alternativas	 gráficas,	 estruturais	 e	 ambientais	partindo	 das	 principais	 questões	

relacionadas	ao	contexto	do	uso	de	panelas	e	consequentemente	de	suas	embalagens.	
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Realizado	no	dia		17	de	junho,	o	workshop	reuniu	três	usuários,	mulheres	de	30	a	45	

anos	com	diferentes	perfis	e	estilos	de	vida,	e	uma	mediadora.	Baseado	em	um	roteiro	pré-

estabelecido,	o	workshop	foi	dividido	em	quatro	momentos:	(i)	brainstorming	sobre	a	expe-

riência	de	cozinhar,	seguido	de	mapa	mental;	(ii)	brainstorming	sobre	como	é	e	como	seria	a	

cozinha	ideal	para	o	usuário,	seguido	de	mapa	mental;	(iii)	seleção	e	justificativa	de	embala-

gens	através	de	um	painel	de	 referências	desenvolvido	pela	mediadora;	 (iv)	brainstorming	

sobre	como	tornar	as	embalagens	de	panelas	mais	sustentáveis,	através	de	um	painel	visual	

auxiliar	desenvolvido	pela	mediadora.	

O	primeiro	momento	iniciou	através	de	orientações	da	mediadora	sobre	como	é	rea-

lizado	um	brainstorming	e	quais	seus	objetivos.	Em	seguida	foram	distribuídos	post-its	para	

cada	participante	e	no	centro	da	mesa	foi	posicionada	uma	folha	com	o	primeiro	tema	es-

crito	no	centro:	Como	é	a	experiência	de	cozinhar	para	você?	Foram	disponibilizados	10	mi-

nutos	para	a	geração	de	ideias,	escritas	nos	post-its.	Passados	os	10	minutos,	foi	elaborado	o	

mapa	mental,	cada	participante	 leu	e	explicou	a	sua	 ideia	para	o	grupo.	Os	demais	partici-

pantes	verificaram	se	geraram	ideias	iguais	ou	similares,	e	então	ocorreu	a	distribuição	dos	

post-its	na	folha	ao	centro	da	mesa,	agrupados	por	similaridade	(Figura	24).	

Figura	24	–	Workshop	com	Usuários:	Brainstorming	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

	

O	segundo	momento	ocorreu	da	mesma	forma	que	o	primeiro,	porém	o	tema	do	bra-

instorming	 foi:	Como	é	a	 sua	cozinha?	Como	é	a	 cozinha	 ideal	para	você?	Também	 foram	
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disponibilizados	 10	minutos	 para	 a	 geração	 de	 ideias,	 com	 posterior	montagem	 do	mapa	

mental	e	agrupamento	por	similaridade	(Figura	25).	

Figura	25	–	Workshop:	Mapas	Mentais	Cozinhar	e	Cozinha	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

O	primeiro	mapa	mental	gerado,	sobre	a	experiência	de	cozinhar,	distribuiu	as	ideias	

em	sete	grupos:	(i)	fatores	econômicos,	com	ideias	como	opção	de	economia	e	investimento	

em	utensílios;	 (ii)	exigências,	 é	 necessário	 ter	 talento,	 ser	 inventivo,	 superar	 expectativas,	

pesquisar;	 (iii)	 sentimentos,	 cozinhar	 é	 entusiasmante,	 recreativo,	 divertido,	 alegre,	 bom;	

(iv)	preparo,	 surgem	 ideias	 como	misturar	 temperos,	 explosão	 de	 sabores,	 assar,	 grelhar,	

fritar,	novas	receitas;	(v)	requisitos,	tem	que	ter	disposição,	força	de	vontade,	conforto,	pra-

ticidade,	 não	 pode	 ser	 obrigação;	 (vi)	 experiências,	 cozinhar	 agrega	 conhecimento,	 mexe	

com	memórias,	 é	 um	aprendizado,	 uma	maneira	 de	 receber	 a	 família	 e	 os	 amigos,	 trocar	

experiências,	é	um	convívio,	tem	cheiro	bom,	é	um	estilo	de	vida;	(vii)	sensações,	cozinhar	é	

prazeroso,	relaxante,	terapêutico,	anti-stress.	Entre	diversas	ideias	geradas	é	realizada	uma	

votação	da	ideia	mais	importante	em	cada	categoria,	gerando	o	seguinte	conceito:	A	experi-

ência	de	cozinhar	é	relaxante	e	prazerosa,	é	uma	opção	de	econômica	que	exige	invenção	e	

disposição.	Na	hora	do	preparo	é	essencial	misturar	temperos,	cozinhar	é	sempre	um	apren-

dizado,	um	momento	para	reunir	a	família	e	os	amigos.	

O	 segundo	mapa	mental,	 que	 diz	 respeito	 ao	 ambiente	 da	 cozinha,	 teve	 as	 ideias	

agrupadas	em	sete	categorias:	(i)	horta	e	temperos,	a	cozinha	ideal	possui	espaço	para	uma	

mini-horta,	e	para	temperos	organizados	e	identificados;	(ii)	integração,	a	cozinha	ideal	pos-
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sui	um	espaço	integrado	com	a	sala,	TV	e	DVD;	(iii)	aparência,	a	cozinha	ideal	é	clean,	colori-

da,	decorada	e	bonita;	(iv)	organização,	a	cozinha	atual	é	pequena	e	não	funcional,	a	cozinha	

ideal	é	prática,	organizada,	limpa	e	funcional;	(v)	utensílios,	a	cozinha	ideal	tem	que	ser	bem	

equipada,	com	utensílios	específicos	para	cada	preparação,	jogo	de	panelas	completo,	uten-

sílios	coloridos	e	alegres,	máquina	de	lavar	louça,	forno	e	fogão	potentes,	eletros	modernos;	

(vi)	móveis,	precisa	ter	uma	bancada	maior,	mesas	e	cadeiras;	 (vii)	ambiente,	 tem	que	ser	

espaçosa,	 arejada	 e	 bem	 iluminada.	 A	 votação	 das	 ideias	 consideradas	 mais	 importantes	

gerou	 o	 conceito:	 A	 cozinha	 ideal	 é	 um	 ambiente	 espaçoso,	 integrado	 com	 a	 sala,	 possui	

uma	pequena	horta	para	temperos,	é	limpa,	funcional	e	bonita,	contendo	utensílios	específi-

cos	para	cada	tipo	de	preparação.	

O	terceiro	momento	do	workshop	buscou	identificar	a	percepção	dos	usuários	sobre	

as	embalagens	de	panelas.	Na	preparação	para	essa	etapa	foram	selecionadas	onze	embala-

gens	 com	 as	 características	 identificadas	 na	 análise	 de	 diferenciais.	 As	 embalagens	 foram	

numeradas	e	organizadas	em	uma	apresentação	em	que	cada	embalagem	aparece	individu-

almente,	 ao	 fim	 da	 apresentação	 todas	 as	 embalagens	 foram	 apresentadas	 juntas	 em	 um	

quadro	(Figura	26).	No	momento	do	workshop	os	participantes	visualizaram	a	apresentação	

e	selecionaram	três	embalagens	que	mais	 lhe	agradaram,	anotando	o	número	dessas	para	

posterior	justificativa.	As	justificativas	foram	feitas	em	voz	alta	e	gravadas	através	do	celular	

pela	mediadora.	A	transcrição	das	justificativas	é	apresentada	no	Apêndice	F.	

Entre	as	três	seleções	de	cada	usuário,	a	embalagem	de	número	11	foi	escolhida	por	

unanimidade	 e	 as	 associações	 dos	 participantes	 sobre	 a	 embalagens	 foram	 representadas	

pelas	palavras:	bonita,	clean,	rústica,	conforto,	praticidade	e	objetiva.	A	embalagem	de	nú-

mero	 6	 foi	 selecionada	 por	 dois	 participantes,	 associando	 a	 embalagem	 a	 palavra	 chique,	

justificada	por	suas	cores.	As	embalagens	selecionadas	por	apenas	um	dos	participantes	fo-

ram	a	de	número	3,	justificada	por	ter	um	aspecto	limpo	sem	muitos	elementos,	a	de	núme-

ro	5,	devido	as	cores,	ilustração	dos	ingredientes,	fotos	do	produto	e	explicações,	a	embala-

gem	de	número	2,	por	transparecer	uma	grande	compra,	com	grande	volume	e	muita	varie-

dade	de	panelas	no	conteúdo,	e	por	fim	a	embalagem	de	número	7,	justificada	pela	foto	do	

produto,	que	transparece	exatamente	o	que	tem	dentro	da	caixa.	
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Figura	26	–	Workshop:	Quadro	de	Embalagens	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

O	quarto	e	último	momento	do	workshop	teve	como	objetivo	 instigar	os	participan-

tes	a	encontrar	soluções	para	o	principal	problema	do	projeto,	que	é	como	tornar	as	emba-

lagens	de	panelas	mais	sustentáveis.	Foi	solicitado	que	os	participantes	focassem	na	reutili-

zação.	Antes	do	início	do	último	brainstorming	foram	mostradas	e	explicadas	aos	participan-

tes	imagens	de	casos	de	embalagens	sustentáveis,	como	os	especificados	na	análise	de	em-

balagens	sustentáveis,	com	o	objetivo	de	auxiliar	a	geração	de	ideias.	Devido	a	maior	com-

plexidade	do	 tema	do	brainstorming	 foram	disponibilizados	15	minutos	para	a	geração	de	

ideias,	ao	 fim	do	 tempo,	com	as	 ideias	escritas	em	post-its,	 foi	organizado	o	mapa	mental	

(Figura	27).	

O	mapa	mental	resultante	do	processo	foi	dividido	em	nove	categorias,	sendo	essas:	

(i)	quadros,	com	a	ideia	de	uma	face	da	embalagem	possuir	um	desenho	que	pudesse	virar	

um	quadro	 e	 a	 ideia	 de	quadros	 de	 recados	 ;	 (ii)	horta,	 embalagem	 ser	 transformada	 em	

uma	horta	vertical;	(iii)	organizadores,	para	as	tampas	das	panelas,	para	ingredientes,	cada	

embalagem	virar	um	recipiente	organizador	diferente;	(iv)	baús,	utilizar	pallets,	baús	coleci-

onáveis;	(v)	retornável,	“vale-troca”,	ganhar	um	brinde	ao	retornar	a	embalagem;	(vi)	recei-

tas,	 embalagens	 com	 receitas	 que	 pudessem	 ser	 guardadas;	 (vii)	 panos,	 embalagem	 em	

forma	de	saco	que	pudesse	ser	transformada	em	pano	de	chão	ou	panos	de	prato;	(viii)	sa-

colas,	 ecobags,	 sacos	 de	 panos,	 sacola	 térmica;	 (ix)	puff,	 quadrados,	 coloridos	 com	 flocos	
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dentro.	Após	a	realização	do	mapa	mental	foi	solicitado	que	os	participantes	votem	em	uma	

das	ideias	geradas,	para	o	reuso	a	ideia	votada	foi	a	sacola	reutilizável,	mas	também	foi	con-

siderada	pelos	participantes	a	ideia	de	poder	retornar	a	embalagem	como	um	“vale-troca”.		

Figura	27	–	Workshop:	Mapa	Mental	Embalagens	Sustentáveis	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

Através	do	workshop	foi	possível	compreender	as	principais	necessidades	do	usuário	

e	a	sua	visão	sobre	os	diferentes	aspectos	que	envolvem	o	desenvolvimento	do	projeto	de	

embalagem.	Os	relatos	sobre	os	fatores	simbólicos	que	representam	o	contexto	em	que	as	

embalagens	de	panelas	estão	 inseridas	serão	utilizados	para	o	desenvolvimento	da	 lingua-

gem	gráfica	e	para	a	geração	de	alternativas	de	um	possível	reuso	da	embalagem,	assim	co-

mo	as	ideias	do	brainstorming	sobre	esse	tópico	específico.	O	momento	de	seleção	das	em-

balagens	 existentes	 no	 mercado	 orientam	 as	 preferências	 do	 público-alvo	 por	 elementos	

específicos	e	ajudam	a	entender	o	que	é	percebido	pelo	consumidor	em	uma	embalagem.	

Os	dados	coletados	através	do	workshop	e	da	pesquisa	com	os	usuários	são	a	base	da	pró-

xima	etapa	de	identificação	de	oportunidades,	a	criação	de	personas	e	cenários.	

6.1.2 Personas	e	Cenários	

A	criação	de	personas	baseou-se	na	descrição	dos	principais	perfis	de	usuários	identi-

ficados	nas	etapas	anteriores	do	projeto,	através	de	suas	necessidades	e	desejos.	“O	perfil	

deste	usuário	deve	ser	constituído	a	partir	de	pesquisas	desenvolvidas,	entrevistas	e	da	ob-
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servação	de	grupos	sociais,	assumindo,	assim,	as	características	demográficas,	psicológicas,	

necessidades,	 desejos,	 hábitos	 e	 estilo	 de	 vida	 das	 pessoas	 reais	 que	 foram	 pesquisadas”	

(PEREIRA,	2012,	p.354).	As	personas	e	os	cenários	criados	são	apresentados	nas	Figuras	28,	

29	e	30.	

Figura	28	–	Persona	e	Cenário	1	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	
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Figura	29	–	Persona	e	Cenário	2	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	
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Figura	30	–	Persona	e	Cenário	3	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

As	personas	e	os	cenários	identificam	três	perfis	de	usuários	que	possuem	diferentes	

necessidades.	Os	 pontos	 comuns	 dos	 cenários	 relatados	 são:	 a	 compra	 por	 necessidade	 e	

não	por	impulso,	a	garantia	de	durabilidade	e	qualidade,	a	busca	de	informações	prévias	ou	

na	embalagem	sobre	o	material	das	panelas	e	a	dificuldade	para	o	transporte	e	carregamen-

to.	Os	cenários	buscam	identificar	três	opções	de	destino	para	a	embalagem,	através	do	reu-

so,	do	descarte	e	do	uso	um	pouco	mais	prolongado	por	meio	da	embalagem	para	presente-

ar.	Os	dados	sobre	os	usuários	coletados	nas	etapas	anteriores	e	nessa	etapa	são	sintetiza-

dos	para	então	gerar	os	requisitos	e	identificar	as	oportunidades.	
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6.1.3 Requisitos	dos	Usuários	e	Oportunidades	Identificadas	

A	síntese	dos	dados	coletados	nas	etapas	anteriores	permitem	 identificar	as	princi-

pais	necessidades	do	usuário,	nessa	etapa	as	necessidades	são	transformadas	em	requisitos	

(Tabela	14).	Por	meio	dos	requisitos	são	estabelecidas	também	as	restrições	(Tabela	15)	do	

projeto.	

Tabela	14	–	Requisitos	dos	Usuários	

REQUISITOS	DOS	USUÁRIOS	

1 A	embalagem	deve	ser	fácil	de	transportar	e	armazenar,	permitindo	o	empilhamento;	

2 A	embalagem	deve	ser	fácil	de	carregar,	contendo	elementos	de	apoio	como	alças;	

3 A	embalagem	deve	proteger	o	produto	contra	danos	e	adversidades;	

4 A	embalagem	deve	ser	resistente;	

5 A	embalagem	deve	conter	poucos	elementos	visuais	e	estruturais;	

6 A	embalagem	deve	comunicar	de	forma	comercial	e	objetiva;	

7 A	embalagem	deve	informar	sobre	os	materiais,	o	conteúdo	(com	dimensões,	quantidade,		
variações),	os	atributos	e	sobre	a	manutenção	e	limpeza;	

8 A	embalagem	deve	ser	de	fácil	abertura	e	fechamento;	

9 A	embalagem	deve	demonstrar	o	conteúdo	por	meio	de	fotos,	janelas	ou	ilustrações;	

10 A	embalagem	deve	ter	uma	linguagem	visual	simples,	identificando	prontamente	o	produto;	

11 A	embalagem	deve	se	diferenciar	no	PDV	explorando	o	contraste	visual	de	padrões	cromáticos	
ou	através	de	uma	forma	estrutural	diferenciada;	

12 A	embalagem	deve	ter	seu	volume	reduzido	em	comparação	com	a	embalagem	atual;	

13 O	produto	deve	ser	exposto	no	PDV	para	a	análise	pelo	usuário;	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

Tabela	15	–	Restrições	

RESTRIÇÕES	

1 É	necessário	que	as	informações	obrigatórias	sejam	mantidas;	

2 É	necessário	ter	informações	sobre	os	atributos	do	produto	em	três	idiomas	e	infor-
mações	sobre	conteúdo	em	seis	idiomas;	

3 É	necessário	que	a	embalagem	esteja	de	acordo	com	as	normas	governamentais;	
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4 É	necessário	que	a	estrutura	seja	modular	para	o	transporte;	

5 É	necessário	que	sejam	mantidas	a	rigidez	e	a	resistência	da	embalagem;	

6 É	necessário	utilizar	separadores	para	não	danificar	os	produtos,	tanto	nos	jogos	
quanto	nas	embalagens	individuais,	separando	tampa	e	base	da	panela;	

7 Há	restrição	de	volume	e	peso	da	embalagem	de	acordo	com	as	características	dos	
produtos;	

8 O	nome	da	linha	de	produtos	deve	ser	mantida.	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

	

As	oportunidades	foram	identificadas	por	meio	das	análises	de	ponto	de	venda	e	das	

análises	de	 similares.	Através	dos	PDVs	e	dos	 concorrentes	 foi	possível	determinar	que	as	

embalagens	de	panelas	não	possuem	diferenças	estruturais	 significantes,	 todas	mantém	a	

mesma	forma	estrutural	e	sistema	de	abertura	e	fechamento.	Assim,	esta	é	uma	oportuni-

dade	para	diferenciar	o	produto	dos	concorrentes.	Nas	entrevistas	realizadas	com	especialis-

tas,	esses	citam	que	a	mudança	estrutural	e	a	inserção	de	elementos	que	facilitem	o	uso	e	o	

carregamento	do	produto,	como	alças,	são	muito	bem	vistas	pelos	usuários	e	nas	vezes	em	

que	foram	utilizadas	pela	Tramontina	obtiveram	êxito	nas	vendas.		

Quanto	as	linguagens	gráficas,	a	Tramontina	iniciou	um	processo	de	diferenciação	e	

aproximação	de	seus	produtos	com	o	público-alvo	nos	últimos	anos,	aumentando	suas	ven-

das	e	 inovando	entre	os	 concorrentes	 através	do	uso	de	 cores,	 de	 fotos	 ambientadas	dos	

produtos,	do	uso	de	grafismos	e	da	tipografia	como	elemento	de	apoio,	sendo	uma	oportu-

nidade	percebida	pela	empresa	que	pode	ser	mantida	e	atualizada	constantemente.	A	análi-

se	 que	 foi	 realizada	 de	 aspectos	 explorados	 no	 mercado	 de	 embalagens	 mostra	 alguns	

exemplos	 de	 oportunidades	 que	 podem	 ser	 adotadas	 para	 diferenciar	 as	 embalagens	 de	

panelas,	como	por	exemplo	a	identificação	dos	atributos	dos	produtos	em	destaque.	

A	oportunidade	mais	relevante	é	o	desconhecimento	de	casos	de	embalagens	ambi-

entalmente	 sustentáveis	 para	 panelas,	 limitando-se	 à	 possibilidade	 de	 reciclagem.	 Assim,	

além	dos	requisitos	dos	usuários	listados	e	dos	conceitos	identificados	nesta	etapa,	posteri-

ormente	estes	serão	complementados	com	as	diretrizes	do	SPC.	Ainda	com	base	nas	pesqui-

sas	com	usuários,	são	definidos	os	conceitos	para	o	projeto.	



102	

	

6.1.4 Conceitos	

A	 geração	 de	 conceitos	 para	 o	 projeto	 foi	 desenvolvida	 através	 da	 listagem	 das	

palavras-chave	citadas	pelos	usuários	no	questionário	e	no	workshop,	divididos	entre	a	visão	

da	 cozinha,	 do	 ato	 de	 cozinhar	 e	 da	 embalagem	 para	 panelas.	 As	 palavras-chave	 foram	

agrupadas	por	similaridade	e	para	cada	grupo	é	atribuído	um	conceito	(Figura	31).	

Figura	31	–	Palavras-Chave	e	Conceitos	

	

Fonte:	Elaborado	pelo	autor,	2015	

A	integração	é	a	palavra	mais	representativa	e	presente	nas	citações	dos	usuários	so-

bre	o	que	é	o	ato	de	cozinhar,	como	eles	gostariam	que	fosse	o	ambiente	da	sua	cozinha	e	o	

que	isso	proporciona	afetivamente.	É	reunir	os	amigos	e	a	família	em	um	único	local,	é	inte-

grar	 ambientes	 facilitando	a	 socialização.	 Cozinhar	 tem	que	 ser	prático	e	 simples	para	 ser	

prazeroso	e	sempre	tem	como	resultado	o	aprendizado.		

Prática	e	simples	é	a	tradução	dos	usuários	de	como	tem	que	ser	uma	embalagem	de	

panelas,	 facilitando	o	uso,	o	 transporte	e	a	 sua	disposição	no	PDV	e	 informando	objetiva-

mente	 o	 conteúdo	 da	 embalagem.	 O	 aprendizado	 está	 presente	 através	 das	 informações	
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sobre	o	produto	e	sua	manutenção,	e	sobre	as	vantagens	ambientais	da	embalagem.	O	pra-

zer	e	a	integração	devem	estar	presentes	no	uso	da	embalagem,	em	sua	linguagem	gráfica	e	

na	solução	proposta	visando	a	sustentabilidade,	seja	ela	o	reuso,	a	redução	ou	a	proposição	

de	um	novo	sistema.	Esses	fatores	em	conjunto	devem	transformar	a	compra	de	panelas	em	

uma	 experiência	 agradável,	 que	 gera	 benefícios	 para	 o	 usuário,	 para	 a	 empresa	 e	 para	 o	

meio	ambiente.		

Dessa	 forma,	 embora	o	 tema	 sustentabilidade	não	 apareça	 como	um	 conceito,	 ele	

está	presente	em	todos	os	demais	atributos.	A	sustentabilidade	será	pontualmente	aborda-

da	no	projeto	por	meio	das	diretrizes	e	estratégias	do	SPC,	aliadas	aos	requisitos	projetuais.	

6.2 REQUISITOS	FINAIS	DO	PROJETO	

Os	requisitos	finais	do	projeto	foram	estabelecidos	por	meio	da	análise	de	objetivos	e	

estratégias	 sustentáveis	 guiadas	 pelas	 diretrizes	 do	 SPC	 (2006)	 aliadas	 as	 necessidades	 do	

projeto.	Por	meio	dessa	análise	é	possível	estabelecer	os	requisitos	ambientais.	Identificados	

os	requisitos	ambientais	e	os	requisitos	dos	usuários,	esses	são	convertidos	em	requisitos	de	

projeto,	utilizando	o	Diagrama	de	Mudge	para	avaliar	o	grau	de	importância	de	cada	requisi-

to	e,	assim,	estabelecendo	os	requisitos	prioritários	do	projeto.	Concluindo	a	etapa	de	con-

ceituação	e	estratégia,	foram	criados	Painéis	Semânticos	com	os	conceitos	estabelecidos	nas	

etapas	anteriores,	a	fim	de	auxiliar	o	início	da	etapa	de	desenvolvimento.	

6.2.1 SPC:	estratégias	e	objetivos	

Por	meio	das	diretrizes	do	SPC	(2006)	para	o	design	de	embalagem	sustentável	foram	

listadas	as	estratégias	e	objetivos	compatíveis	com	os	dados	coletados	nas	etapas	anteriores,	

como	os	dados	 ambientais,	 de	produção	e	de	mercado,	 e	os	dados	 coletados	 através	dos	

usuários	sobre	a	usabilidade	das	embalagens	atuais.	A	 listagem	das	estratégias	e	objetivos	

incluem:	 (i)	 redução	 de	 recursos;	 (ii)	 utilizar	 materiais	 reciclados;	 (iii)	 design	 para	 o	

transporte;	 (iv)	 conhecer	 a	 propriedade	dos	materiais;	 (v)	 design	para	o	 reuso;	 (vi)	 design	

para	a	reciclagem;	e	(vii)	design	para	a	compostagem.	
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Como	 citado	 na	 fundamentação	 teórica,	Manzini	 e	 Vezzoli	 (2008)	 acreditam	 que	 é	

necessário	priorizar	estratégias	para	o	desenvolvimento	de	um	projeto	sustentável,	podendo	

ocorrer	conflitos	e	o	surgimento	de	desvantagens	ao	utilizar	diversas	estratégias	simultane-

amente.	 Portanto,	 após	 a	 listagem	das	 diretrizes	 do	 SPC	 (2006)	 cabíveis	 ao	 projeto,	 essas	

estratégias	 e	 objetivos	 são	 convertidos	 em	 requisitos	 sustentáveis	 do	 projeto	 (Tabela	 16),	

para	 posteriormente	 serem	 dispostos	 no	 Diagrama	 de	Mudge,	 selecionando	 os	 requisitos	

com	maior	grau	de	importância.	

Tabela	16	–	Requisitos	Sustentáveis	do	Projeto	

REQUISITOS	SUSTENTÁVEIS	DO	PROJETO	

1 Considerar	o	menor	número	de	materiais,	aditivos	e	auxiliares;	

2 Selecionar	materiais	de	fornecedores	com	boa	prática	ambiental;		

3 Utilizar	materiais	reciclados;	

4 Otimizar	as	embalagens	primárias,	secundárias	e	terciárias,	considerando	o	
tamanho	dos	pallets;	

5 Considerar	a	propriedade	das	tintas,	acabamentos	e	papéis;		

6 Design	para	o	reuso;	

7 Educar	o	consumidor	para	que	esse	tenha	a	iniciativa	de	reutilizar	ou	descar-
tar	a	embalagem	adequadamente;		

8 Design	para	a	reciclagem;	

9 Retorno	da	embalagem	por	meio	de	postos	de	coleta;	

10 Considerar	o	uso	de	materiais	biodegradáveis.	

	 	
Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

6.2.2 Matriz	de	Requisitos	

A	matriz	de	requisitos	tem	como	objetivo	estabelecer	os	requisitos	com	maior	grau	

de	 importância	 para	 o	 projeto.	 Para	 tanto,	 foram	 realizados	 dois	 Diagramas	 de	Mudge,	 o	

primeiro	 para	 definir	 a	 ordem	 de	 prioridade	 dos	 requisitos	 sustentáveis	 do	 projeto	 e	 o	

segundo	para	definir	 a	ordem	de	prioridade	dos	 requisitos	 finais	do	projeto.	Os	 requisitos	
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finais	do	projeto	(Tabela	17)	são	resultado	da	conversão	dos	requisitos	do	usuário,	contendo	

itens	de	projeto	estrutural	e	de	projeto	gráfico.	

Tabela	17	–	Requisitos	Finais	do	Projeto	

REQUISITOS	FINAIS	DO	PROJETO	

1 Modularidade	das	embalagens	secundárias	e	terciárias	para	facilitar	o	trans-
porte;	

2 As	embalagens	devem	permitir	o	empilhamento;	

3 A	embalagem	deve	conter	elementos	de	auxílio	a	pega,	como	alças;	

4 A	embalagem	deve	ter	calços	e	acondicionamento	interno	para	o	produto;	

5 A	embalagem	deve	ter	poucos	elementos	visuais	e	estruturais;	

6 A	embalagem	deve	comunicar	com	textos	breves	e	claros,	permitindo	o	en-
tendimento	imediato	por	parte	do	consumidor;		

7 A	embalagem	deve	informar	sobre	os	materiais,	o	conteúdo	(com	dimensões,	
quantidade,	variações),	os	atributos	e	sobre	a	manutenção	e	limpeza;		

8 A	embalagem	deve	ser	de	fácil	abertura	e	fechamento;	

9 A	embalagem	deve	demonstrar	o	conteúdo	por	meio	de	fotos,	janelas	ou	
ilustrações;	

10 A	embalagem	deve	ter	uma	linguagem	visual	simples,	identificando		
prontamente	o	produto;	

11 A	embalagem	deve	se	diferenciar	no	PDV	explorando	o	contraste	visual	de		
padrões	cromáticos	ou	através	de	uma	forma	estrutural	diferenciada;	

12 A	embalagem	deve	ter	seu	volume	reduzido	em	comparação	a		
embalagem	atual;	

13 O	produto	deve	ser	exposto	no	PDV	para	análise	pelo	usuário.	

Fonte:	Elaborado	pelo	autor,	2015	

O	Diagrama	de	Mudge	avalia	o	grau	de	importância	dos	requisitos	projetuais,	em	que	

cada	 requisito	 é	 confrontado	entre	os	demais	 atribuindo	pesos	de	 acordo	 com	a	 seguinte	

convenção:	(i)	grau	1	-	a	estratégia	x	é	menos	importante	que	a	estratégia	y;	(ii)	grau	3	-	a	

estratégia	 x	 é	 tão	 importante	 quanto	 a	 estratégia	 y;	 (iii)	 grau	 5	 -	 a	 estratégia	 x	 é	 mais	

importante	que	a	estratégia	y.	Os	Diagramas	de	Mudge	dos	requisitos	finais	do	projeto	e	dos	

requisitos	 sustentáveis	 do	 projeto	 encontram-se	 no	 Apêndice	G	 e	 H.	 A	 realização	 de	 dois	
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diagramas	 ocorreu	 devido	 a	 relevância	 dos	 requisitos	 sustentáveis	 para	 o	 projeto,	 sendo	

necessário	priorizá-los.	

Por	meio	dos	resultados	obtidos,	foi	possível	classificar	os	requisitos	de	acordo	com	

as	 maiores	 pontuações,	 definindo	 as	 prioridades	 finais	 do	 projeto	 e	 as	 prioridades	

sustentáveis	do	projeto.	Os	requisitos	sustentáveis	e	seus	respectivos	graus	de	importância	

são:	 (i)	 14%	 -	 seleção	 de	materiais	 de	 fornecedores	 com	boa	 prática	 ambiental;	 (ii)	 14%	 -	

considerar	a	propriedade	das	 tintas,	acabamentos	e	papéis;	 (iii)	12%	 -	considerar	o	menor	

número	de	materiais,	aditivos	e	auxiliares;	(iv)	11%	-	design	para	reciclagem;	(v)	10%	-	utilizar	

materiais	 reciclados;	 (vi)	 10%	 -	 otimizar	 as	 embalagens	primárias,	 secundárias	 e	 terciárias,	

considerando	o	tamanho	dos	pallets;	(vii)	9%	-	educar	o	consumidor	para	que	esse	tenha	a	

iniciativa	 de	 reutilizar	 ou	 descartar	 a	 embalagem	 adequadamente;	 (viii)	 8%	 -	 considerar	 o	

uso	de	materiais	biodegradáveis;	e	(ix)	8%	-	design	para	o	reuso.	

Os	requisitos	finais	de	projeto	e	seus	respectivos	graus	de	importância	são:	(i)	12%	-	

permitir	 o	 empilhamento;	 (ii)	 11%	 -	 informar	 sobre	 os	 materiais,	 o	 conteúdo	 (com	

dimensões,	quantidade,	variações),	os	atributos	e	sobre	a	manutenção	e	limpeza;	(iii)	11%	-	

modularidade	das	embalagens	secundárias	e	terciárias	para	facilitar	o	transporte;	(iv)	9%	-	a	

embalagem	 deve	 ter	 seu	 volume	 reduzido	 em	 comparação	 à	 embalagem	 atual;	 (v)	 8%	 -	

demonstrar	o	conteúdo	por	meio	de	fotos,	 janelas	ou	 ilustrações;	 (vi)	7%	-	 fácil	abertura	e	

fechamento;	 (vii)	 7%	 -	 se	 diferenciar	 no	 PDV	 explorando	 o	 contraste	 visual	 de	 padrões	

cromáticos	ou	através	de	uma	forma	estrutural	diferenciada;	(viii)	6%	-	conter	elementos	de	

auxílio	 a	 pega,	 como	 alças;	 (ix)	 6%	 -	 a	 embalagem	 deve	 ter	 poucos	 elementos	 visuais	 e	

estruturais;	(x)	6%	-	a	embalagem	deve	comunicar	com	textos	breves	e	claros,	permitindo	o	

entendimento	 imediato	 por	 parte	 do	 consumidor;	 (xi)	 6%	 -	 a	 embalagem	 deve	 ter	 uma	

linguagem	 visual	 simples,	 identificando	 prontamente	 o	 produto;	 (xii)	 5%	 -	 ter	 calços,	

acondicionamento	interno	para o produto; (xiii) 5% - o	produto	deve	ser	exposto	no	PDV	

para	a	análise	pelo	usuário.	

O	 desenvolvimento	 do	 projeto	 será	 guiado	 pelos	 requisitos	 pioritários	 definidos	

nessa	 etapa,	 porém	 todos	 os	 requisitos	 são	 relevantes	 para	 o	 projeto	 e	 devem	 ser	

considerados	 na	 fase	 de	 geração	 de	 alternativas.	 Além	 dos	 requisitos,	 os	 conceitos	

estabelecidos	 na	 identificação	 de	 oportunidades	 também	 serão	 essenciais	 para	 o	

desenvolvimento	estrutural	e	gráfico	das	embalagens.	
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6.2.3 Painéis	Semânticos	

Após	definidos	os	 requisitos	do	projeto	são	criados	os	painéis	 semânticos,	a	 fim	de	

contribuir	 para	o	 início	 da	 etapa	de	desenvolvimento	do	projeto	que	 inclui	 o	 processo	de	

geração	de	alternativas.	De	acordo	com	Baxter	(2000),	painel	semântico,	ou	mood	board,	é	

uma	 ferramenta	 que	 consiste	 na	 criação	 de	 painéis	 visuais	 com	 imagens	 que	 permitem	 a	

visualização	do	conceito	do	projeto,	transmitindo	seus	significados,	sentimentos	e	emoções.	

Para	dar	 início	a	geração	de	alternativas	 fez-se	necessário	a	elaboração	de	duas	te-

máticas	de	painéis	semânticos,	a	primeira	são	os	painéis	semânticos	conceituais	(Figura	32),	

criados	de	acordo	com	os	conceitos	estabelecidos	na	etapa	de	identificação	de	oportunida-

des,	dividindo-se	em	cinco	painéis	com	os	seguintes	conceitos:	aprendizado,	integração,	pra-

ticidade,	prazer	e	simplicidade.	A	segunda	temática	contém	o	painel	do	tema	visual	do	proje-

to	(Figura	33),	com	imagens	de	produtos	que	estão	de	acordo	com	a	linguagem,	com	os	sig-

nificados	e	com	as	funções	pretendidas	para	o	novo	sistema.	

Figura	32	–	Painéis	Semânticos	Conceituais	
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Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

Figura	33	–	Painel	Semântico	Tema	Visual	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	
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Os	painéis	semânticos	gerados	indicam	a	linguagem	do	projeto	por	meio	de	formas,	

cores,	tipografia,	possíveis	materiais,	texturas	e	funções.	Portanto,	com	a	análise	dos	painéis	

gerados	é	possível	destacar	alguns	elementos	relevantes	para	o	novo	sistema:	(i)	cores	quen-

tes	e	vibrantes	-	presença	constante	do	marrom	e	do	kraft,	contrastando	com	cores	alegres	e	

leves	como	o	amarelo,	verde	e	laranja;	(ii)	formas	geométricas	e	orgânicas	-		circunferências,	

cubos	e	retângulos	presentes	nas	formas	dos	utensílios	e	embalagens	contrastando	com	as	

formas	orgânicas	dos	alimentos;	(iii)	rusticidade	-	os	elementos	apresentados	pelos	painéis	

possuem	formas,	texturas	e	cores	que	remetem	a	conforto,	a	aconchego	e	a	produtos	casei-

ros;	(iv)	simplicidade	-	a	utilidade	dos	organizadores,	produtos	e	embalagens	encontram-se	

em	suas	formas	simples	e	práticas;	(v)	organização	-	as	imagens	demonstram	a	relevância	da	

organização	dos	elementos	em	ambientes	relacionados	a	cozinha	e	ao	ato	de	cozinhar,	por	

meio	de	caixas	organizadoras,	prateleiras,	nichos	e	tags.	

A	 análise	 dos	 painéis	 semânticos	 finaliza	 a	 etapa	 de	 conceituação	 e	 estratégia,	 em	

que	foi	possível	coletar,	sintetizar	e	avaliar	os	dados	que	dizem	respeito	aos	usuários	e	aos	

produtos.	A	etapa	de	conceituação	e	estratégia	delimitou	o	cenário	em	que	o	projeto	se	en-

contra,	estabelecendo	os	conceitos	e	os	requisitos,	que	irão	guiar	a	geração	de	alternativas	

do	desenvolvimento	estrutural	e	gráfico.	Devido	ao	fato	do	projeto	ser	voltado	à	sustentabi-

lidade,	é	importante	que	no	decorrer	da	etapa	de	desenvolvimento	sejam	revisados	e	refor-

çados	as	restrições	e	os	requisitos	estabelecidos	para	a	efetiva	validação	da	proposta	ao	final	

do	projeto.	
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7 DESENVOLVIMENTO	

A	fase	de	desenvolvimento	inicia	com	a	aplicação	de	um	brainstorming	e	mapa	men-

tal.	A	partir	das	 ideias	geradas	por	essas	 ferramentas,	ocorrem	o	desenvolvimento	 formal-

estrutural	e	gráfico-visual.	

7.1 IDEAÇÃO	

A	etapa	de	ideação	foi	o	marco	inicial	de	geração	de	ideias.	Nessa	etapa	foram	gera-

dos	um	mapa	mental	e	um	brainstorming	com	o	objetivo	de	retomar	os	conceitos	e	requisi-

tos	estabelecidos	para	o	projeto	e	por	meio	desses	buscar	novas	soluções	para	o	problema	

de	projeto.	

7.1.1 Mapa	mental	e	Brainstorming	

No	primeiro	momento	se	deu	a	criação	de	um	mapa	mental	(Figura	34),	com	o	obje-

tivo	principal	de	retomar	aspectos	relevantes	para	o	projeto	definidos	na	etapa	de	conceitu-

ação	e	estratégia.	Os	aspectos	 foram	escritos	em	uma	 folha	como	elementos	principais.	A	

partir	dos	mesmos,	foram	geradas	ideias	e	soluções	para	o	novo	sistema,	representadas	por	

meio	de	palavras	 e	pensamentos	 visuais,	 posteriormente	utilizados	na	etapa	de	 sketch	 de	

modelos	e	geração	de	alternativas	(Figura	34).	

Em	 um	 segundo	momento	 foi	 realizado	 um	brainstorming	 com	 o	 objetivo	 de	 criar	

possibilidades	para	o	novo	sistema.	Com	as	ideias	resultantes	foi	elaborada	uma	lista	de	pa-

lavras	 (Figura	35).	Como	resultado	do	brainstorming	é	possível	destacar	que	a	maior	parte	

das	ideias	geradas	são	voltadas	ao	reuso	e	a	atividades	e	objetos	que	estejam	inseridos	no	

ambiente	da	cozinha.	
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Figura	34	–	Mapa	Mental	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

Figura	35	–	Lista	de	Palavras	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	
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7.2 DESENVOLVIMENTO	FORMAL-ESTRUTURAL	

7.2.1 Sketch	de	Modelos	

Os	sketches	de	modelos	representam	visualmente	as	ideias	geradas	no	brainstorming	

e	mapa	mental,	para	a	partir	de	então	surgirem	alternativas	relacionadas	às	características	

funcionais	e	de	reuso	e	à	proposição	de	novos	sistemas.	Os	desenhos	tiveram	como	ponto	

de	partida	o	requisito	principal	do	projeto	que	é	a	redução,	seguida	da	modularidade.	Tendo	

em	 vista	 esses	 dois	 requisitos	 como	elementos	 fundamentais,	 foram	então	 geradas	 novas	

possibilidades	que	pudessem	adicionar	outros	requisitos	ao	sistema.	Os	desenhos	dos	sket-

ches	de	modelos	encontram-se	no	Apêndice	I.	

7.2.2 Geração	e	Seleção	de	Alternativas	

A	geração	de	alternativas	estruturais	 iniciou	com	a	divisão	dos	sketches	de	modelos	

mais	promissores	em	grupos	de	ideias	similares.	Em	cada	grupo,	as	ideias	foram	refinadas	e	

transformadas	 em	alternativas,	 para	 posteriormente	ocorrer	 a	 avaliação,	 seleção	 e	 refina-

mento	da	alternativa	final.	

As	 alternativas	 foram	 avaliadas	 de	 acordo	 com	 as	 suas	 vantagens	 e	 desvantagens,	

guiadas	pelos	requisitos	de	projeto	e	de	sustentabilidade	(Tabelas	18,	19	e	20).	As	que	apre-

sentaram	as	melhores	soluções	de	acordo	com	os	requisitos	estabelecidos	pelo	Diagrama	de	

Mudge	e	com	o	menor	número	de	desvantagens	relevantes	para	o	sistema	foram	as	alterna-

tivas	 selecionadas	 para	 dar	 continuidade	 ao	 projeto,	 que	 tem	em	 suas	 próximas	 etapas	 o	

desenvolvimento	de	protótipos,		testes	e	análises.	
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Tabela	18	–	Geração	de	Alternativas	Estruturais:	Embalagens	Individuais	

ALTERNATIVAS	ESTRUTURAIS:	Embalagens	Individuais	

ALTERNATIVA	 VANTAGENS	 DESVANTAGENS	

1:	ECOBAG	
	

	
	
Sacola	em	tecido	de	PET	reciclado	envolto	por	
uma	cinta	de	papelão	micro-ondulado	
contendo	as	informações	do	produto.			

	
1. Reuso	da	Ecobag;	
2. Modular	e	empilhável;	
3. Auxílio	a	pega;	
4. Materiais	reciclados	e	

recicláveis;	
5. Fácil	abertura	e		

fechamento;	
6. Diferenciação	no	PDV;	
7. Pode	ser	aberta	no	PDV.	
	
	

	
1. Cinta	não	reutilizável;	
2. Aumento	da	quantidade	

de	materiais;	
3. Uso	de	mais	de	um	tipo	

de	material;	
4. Produto	não	fica	exposto	

no	PDV.	
	
	

2:	TAGS	ORGANIZADORAS	
	

	
	
Embalagem	formada	por	duas	cintas	em	
papelão	micro-ondulado,	com	marca	de	
corte	para	tags	organizadoras.	

	
1. Reuso	no	ambiente	da	

cozinha;	
2. Modular	e	empilhável;	
3. Fácil	abertura	e		

fechamento;	
4. Material	reciclado	e		

reciclável.	

	
1. Reuso	de	uma	pequena	

parcela	da	embalagem;	
2. Consumidor	necessita	de	

ferramentas	auxiliares		
para	reutilizar	e	cortar	a	
embalagem;	

3. Não	contém	auxílio	a	
pega;	

4. Pequena	redução	de		
materiais.	

3:	CINTAS	
	

	
Cintas	ajustadas	no	corpo	do	produto.	

	
1. Redução	grande	de		

materiais;	
2. Pode	ser	empilhável;	
3. Fácil	abertura	e		

fechamento;	
4. Produto	exposto	no	PDV;	
5. Material	reciclável.	

	
1. Produto	sofre	maior	risco	

a	danos	e	adversidades;	
2. Necessidade	de		

embalagem	terciária;	
3. Hábitos	de	consumo	do	

brasileiro.	

4:	ORGANIZADOR	PARA	COZINHA	

	
Cinta	de	papelão	micro-ondulado	com	
suporte	para	colocar	o	produto,	podendo	
ser	utilizado	como	display	no	PDV	e	reuti-
lizado	como	organizador.	

	
1. Redução	de	materiais;	
2. Modular	e	empilhável;	
3. Fácil	abertura	e		

fechamento;	
4. Produto	pode	ser	exposto	

no	PDV;	
5. Possibilidade	de	reuso	de	

toda	a	embalagem;	
6. Material	reciclado	e		

reciclável;	
7. Auxílio	a	pega;	
8. Pode	ser	aberta	no	PDV.	

	

1. Menor	redução	de	mate-
riais	se	comparada	as	cin-
tas	tradicionais;	

2. Menos	resistente	que	as	
embalagens	atuais;	

3. Produto	pode	sofrer	risco	
a	danos	e	adversidades.	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	



114	

	

De	acordo	com	as	análises	realizadas	na	tabela	acima,	as	alternativas	4	e	5	são	as	que	

abrangem	o	maior	número	de	vantagens	e	o	menor	número	de	desvantagens	significativas	

levando	em	consideração	a	ordem	de	importância	dos	requisitos	do	projeto.	São	eles:	sele-

ção	de	materiais	de	fornecedores	com	boa	prática	ambiental,	considerar	a	propriedade	das	

tintas,	 acabamentos	 e	 papéis,	 considerar	 o	menor	 uso	 de	materiais,	 aditivos	 e	 auxiliares,	

permitir	o	empilhamento	e	modularidade.	Para	selecionar	a	opção	mais	promissora	entre	as	

duas	alternativas	vantajosas,	foi	elaborada	uma	análise	envolvendo	outros	fatores	relevan-

tes	para	o	sistema.	

De	acordo	com	Marina	Metz25	(2015),	embalagens	em	formato	de	cinta	ajustadas	ao	

produto,	como	na	alternativa	de	número	3,	ainda	não	são	bem	vistas	no	mercado	brasileiro.	

O	país	possui	uma	cultura	de	consumo	baseada	na	norte-americana,	em	que	produtos	que	

possuem	um	grande	volume	aparente	em	suas	embalagens	chamam	mais	atenção	no	PDV	e	

transmitem	a	 ideia	de	maior	qualidade.	Além	disso,	o	mercado	brasileiro	também	entende	

que	 as	 cintas	 ajustadas	 não	 proporcionam	 a	 segurança	 necessária	 ao	 produto	 e	 proteção	

contra	choques	e	adversidades.	Levando	em	consideração	que	o	produto	é	fabricado	em	aço	

inox,	é	 importante	considerar	que	a	embalagem	deve	oferecer	a	proteção	necessária	para	

que	não	ocorra	a	devolução	pelo	consumidor	devido	a	danos	provocados	durante	o	 trans-

porte	ou	no	PDV.	

A	alternativa	de	número	4	 também	apresenta	uma	opção	de	cinta,	porém	essa	en-

volve	todo	o	produto	e	possui	suporte	oferecendo	maior	proteção	a	danos	e	adversidades,	

sendo	ainda	empilhavel	e	modular.	Essa	opção	apresenta	uma	redução	menos	significativa	

de	material	se	comparada	ao	uso	de	cintas	ajustadas	ao	produto,	porém,	apresenta	possibi-

lidade	de	redução	considerável	frente	às	embalagens	atuais.	Além	da	redução,	essa	alterna-

tiva	apresenta	duas	opções	de	reuso.	A	primeira	é	a	utilização	como	expositor	no	PDV	e	a	

segunda	é	o	reuso	pós-consumo,	como	organizador	para	condimentos	e	utensílios	de	cozi-

nha.	Tais	possibilidades	podem	aumentar	o	ciclo	de	vida	da	embalagem,	evitando	que	essa	

seja	descartada	imediatamente	após	o	consumo.	

Considerando	um	maior	número	de	possibilidades	e	vantagens	para	o	consumidor	e	

para	as	empresas	envolvidas	no	sistema,	e	também	por	seu	caráter	de	diferenciação	e	ino-

																																																								
25	Marina	Metz	é	diretora	de	criação	da	agência	Design	Único,	responsável	pelas	criações	das	embalagens	da	
Tramontina.	Informações	obtidas	por	meio	de	relato	verbal.	
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vação,	a	alternativa	de	número	4	foi	selecionada	para	dar	continuidade	ao	projeto	de	emba-

lagem	individual.	

Tabela	19	–	Geração	de	Alternativas	Estruturais:	Embalagens	de	Jogos	de	Panelas	

ALTERNATIVAS	ESTRUTURAIS:	Embalagem	de	Jogos	de	Panelas	

ALTERNATIVA	 VANTAGENS	 DESVANTAGENS	

1:	REUSO	DA	TAMPA	
	

	
	
Caixa	de	papelão	ondulado	com	cinta	encai-
xada	com	as	informações.	Reuso	da	tampa	
da	caixa	como	bandeja	para	alimentos	e	
condimentos.	

	
1. Reuso	no	ambiente	da	

cozinha;	
2. Mantém	as	propriedades	

físicas	das	embalagens	
atuais;	

3. Modular	e	empilhável;	
4. Fácil	abertura	e		

fechamento;	
5. Material	reciclado	e	

reciclável;	
6. Auxílio	a	pega;	
7. Redução	de	material	na	

cinta.	

	
1. Não	ocorre	redução	de	

material	na	caixa;	
2. Reuso	específico	e		

somente	de	uma		
pequena	parte	da		
embalagem.	

	

2:	REUSO	DA	CAIXA	COMO		
ORGANIZADOR	
	

	
	
Caixa	de	papelão	ondulado	com	cinta	encai-
xada	com	as	informações.	Reuso	da	caixa	
como	organizador,	com	impressão	de	gra-
fismos	em	flexografia.	

	
1. Reuso	de	todo	o	material	

da	caixa,	fácil	de		
reutilizar;	

2. Mantém	as	propriedades	
físicas	das	embalagens	
atuais;	

3. Modular	e	empilhavel;	
4. Fácil	abertura	e		

fechamento;	
5. Material	reciclado	e	

reciclável;	
6. Auxílio	a	pega;	
7. Redução	de	material	na	

cinta.	
	

	
1. Não	ocorre	redução	de	

material	na	caixa;	
2. Aumento	do	uso	de	

tinta	devido	a	impressão	
de	textura	na	caixa.	

3:	REUSO	DA	CAIXA	COMO	SACOLA	DE	
COMPRAS	
	

	
	
Caixa	de	papelão	ondulado	com	cinta	igual	à	das	
caixas	atuais.	Caixa	com	vincos	que	pudessem	
reduzir	seu	tamanho	ao	tamanho	de	uma	sacola	
de	compras.	Para	ser	reutilizada	no	supermer-
cado,	no	lugar	das	sacolas	plásticas.	

	
1. Reuso	de	todo	o	material	

da	caixa.	
2. Modular;	
3. Fácil	abertura	e		

fechamento;	
4. Material	reciclado	e	

reciclável;	
5. Auxílio	a	pega;	

	
1. Não	mantém	as		

propriedades	físicas	das		
embalagens	atuais;	

2. Vincos	na	caixa		
diminuem	sua		
resistência	a		
empilhamentos;	

3. Não	ocorre	redução	de	
material	na	caixa.	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	
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Para	pensar	alternativas	para	as	embalagens	dos	jogos	de	panelas,	considerou-se	que	

a	embalagem	atual	já	apresenta	volume	otimizado	devido	ao	empilhamento	de	produtos	no	

seu	interior.	Com	o	auxílio	da	tabela	acima,	é	possível	analisar	as	vantagens	e	desvantagens	

das	alternativas	geradas.	As	três	ideias	foram	as	consideradas	exequíveis,	selecionadas	den-

tre	as	demais,	que	foram	descartadas	pelo	elevado	uso	de	materiais	e	componentes.	

Para	atender	à	 restrição	de	volume	e	manter	as	mesmas	propriedades	de	 rigidez	e	

resistência	da	embalagem,	as	alternativas	foram	focadas	no	reuso.	Entre	as	três	geradas,	a	

de	número	2	foi	a	que	permitiu	o	reuso	de	todo	o	seu	material,	de	forma	simples	e	prática,	

além	de	manter	 todas	as	 características	 físicas	das	 caixas	atuais,	possibilitando	o	empilha-

mento	 e	mantendo	 a	modularidade.	 A	 redução	 nesse	 caso	 torna-se	 possível	 por	meio	 da	

diminuição	das	proporções	da	cinta,	reduzindo	papel	e	material.	

Com	o	objetivo	de	encontrar	alternativas	mais	sustentáveis	e	originais	em	relação	ao	

uso	do	papelão	micro-ondulado	e	ondulado,	 foram	analisadas	duas	opções.	A	primeira	é	o	

uso	de	polpa	moldada	como	material	e	a	segunda,	a	logística	reversa.	

Tabela	20	–	Geração	de	Alternativas	Estruturais:	Embalagens	Individuais	e	de	Jogos	de	Panelas	

ALTERNATIVAS	ESTRUTURAIS:	Embalagens	Individuais	e	de	Jogos	de	Panelas	

1:	POLPA	MOLDADA	
	

	
	
Caixas	em	polpa	moldada	com	cinta	em	papel	
duplex,	acompanhadas	de	uma	tag	de	papel	
semente.	Como	reuso	o	consumidor	pode	
plantar	a	tag	de	papel	semente	na	própria	
embalagem,	transformando-a	em	uma	horta.	

2:	LOGÍSTICA	REVERSA	
	
	

	
	
	
	
Na	logística	reversa	o	consumidor	retornaria	as	
embalagens	por	meio	de	postos	de	coleta	e	essas	
seriam	retornadas	à	Tramontina	para	o	reuso.	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

A	alternativa	de	número	1	da	tabela	acima	considera	o	uso	de	polpa	moldada26	como	

material	alternativo	ao	uso	do	papelão	ondulado	e	micro-ondulado,	já	que	esse	é	um	mate-

																																																								
26	<http://www.polpatec.com.br/polpa-moldada.php>	Acesso	em	6	de	outubro	de	2015.	
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rial	biodegradável,	que	se	decompõe	em	no	máximo	90	dias	e	é	100%	reciclado,	além	de	ter	

uma	boa	absorção	de	impactos.		

Em	pesquisa	para	a	busca	de	similares	de	embalagens	em	polpa	moldada,	foram	en-

contrados	exemplares	primários	e	secundários	para	pequenos	volumes,	como	em	cosméti-

cos.	Para	grandes	volumes,	 foram	encontradas	referências	do	material	somente	para	calço	

interno.	Em	entrevista	por	e-mail,	concedida	a	esta	autora,	Weihermann	(2015),	diretor	co-

mercial	da	empresa	ColePack27,	fabricante	de	polpa	moldada,	apontou	para	a	impossibilida-

de	do	uso	deste	material	para	o	fim	desejado.	De	acordo	com	o	diretor,	as	embalagens	finais	

dos	produtos	em	questão	necessitariam	de	colunas	de	sustentação	devido	às	dimensões,	e	

tendo	a	limitação	de	produção	devido	à	linha	de	secagem	que	comporta	uma	altura	máxima	

de	150mm.	O	material	seria	indicado	somente	para	a	utilização	em	calços	internos.	

O	uso	da	logística	reversa	como	uma	alternativa	foi	descartado	devido	à	complexida-

de	do	sistema	de	transporte	e	abastecimento	dos	consumidores	varejistas	da	Tramontina.	A	

falta	 de	 dados	 concretos	 e	 de	 conhecimento	 sobre	 a	 cadeia	 de	 produção	da	 empresa	 iria	

impedir	a	avaliação	e	validação	dos	resultados	obtidos.	O	retorno	das	embalagens	implicaria	

o	uso	de	combustíveis	e	logística	de	transporte,	sendo	difícil	de	mensurar,	como	designer,	as	

vantagens	e	desvantagens	reais	do	novo	sistema	a	ser	aplicado.	

Por	conseguinte,	as	alternativas	selecionadas	para	a	realização	das	próximas	etapas	

são:	(i)	embalagens	individuais	–	cinta	em	papelão	micro-ondulado	com	suporte	para	o	pro-

duto	e	reuso	como	organizador	de	temperos,	condimentos	e	utensílios;	 (ii)	embalagem	do	

jogo	de	panelas	–	cinta	em	papel	duplex,	encaixada	em	caixa	de	papelão	ondulado	com	tex-

tura	em	flexografia,	para	o	reuso	como	organizador.	

7.2.3 Estudos	de	Protótipos	e	Planificações	

A	construção	de	protótipos	e	de	planificações	 iniciou	ainda	na	etapa	de	geração	de	

alternativas.	 Os	 primeiros	 volumes	 criados	 tiveram	 como	 objetivo	 gerar	 ideias	 estruturais	

visando	à	redução	de	material	da	embalagem	atual.	A	partir	da	seleção	das	alternativas,	co-

meçaram	a	ser	gerados	estudos	de	planificação	(Figura	36)	e	estudos	de	protótipos	(Figura	

37)	para	a	redução	de	material	e	aproveitamento	de	papel.	Para	a	caixa	do	jogo	de	panelas,	

																																																								
27	<http://colepack.com.br/>	Acesso	em	6	de	outubro	de	2015.	
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que	tem	sua	estrutura	baseada	em	modelos	padrão	de	caixas	máster,	os	estudos	foram	rea-

lizados	 inicialmente	 por	 meio	 de	 pesquisas	 em	 livros	 de	 planificação,	 como	 o	 de	 Roojen	

(2004)	e	de	Garrofé	(2007),	para	posteriormente	serem	prototipados.		

Figura	36	–	Estudos	de	planificação.	

	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	
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Figura	37	–	Estudos	de	protótipos.	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

7.2.4 Testes	e	Análises	

Na	etapa	de	testes	e	análises,	as	embalagens	são	refinadas	para	obter	o	máximo	de	

aproveitamento	da	folha	de	impressão	e	para	fornecer	opções	de	reuso	como	organizador	e	

como	expositor	no	PDV	da	maneira	mais	prática	e	eficiente	possível.	Para	ocorrer	uma	redu-

ção	significativa	no	uso	de	papel,	o	objetivo	dessa	etapa	é	que	a	folha	de	impressão	que	atu-

almente	comporta	apenas	uma	embalagem,	passe	a	comportar	duas,	alcançando	uma	redu-

ção	de	50%	do	uso	de	folhas	de	impressão.	Para	tanto,	ocorreu	o	refinamento	dos	tipos	de	

encaixes,	dos	tamanhos	e	dos	formatos	das	abas	laterais.	A	maior	dificuldade	dessa	etapa	foi	
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encontrar	um	modelo	padrão	de	faca	de	corte	em	que	ocorresse	a	redução	em	todas	as	em-

balagens,	buscando	manter	a	rigidez	e	a	resistência	necessárias,	já	que	elas	possuem	forma-

tos	e	medidas	variados.	

O	objetivo	de	redução	das	folhas	de	impressão	em	50%	foi	alcançado	para	as	emba-

lagens	de	menor	volume:	panela,	caçarola,	 fervedor	e	cinta	do	 jogo	de	panelas.	A	embala-

gem	da	frigideira,	que	possui	a	maior	dimensão	entre	as	abordadas	no	projeto,	foi	dividida	

em	duas	partes,	alcançando	uma	redução	de	25%	do	uso	de	folhas	de	impressão.	Devido	à	

dificuldade	em	reduzir	as	dimensões	da	caixa	da	embalagem	do	 jogo	de	panelas,	optou-se	

por	manter	 suas	dimensões	e	 fortalecer	o	 conceito	do	 reuso	através	da	parte	gráfica.	 Por	

conseguinte,	foram	montados	novos	protótipos	em	escala	das	estruturas	finais	(Figura	38).	

Figura	38	–	Protótipos:	estruturas	finais.	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

Com	a	aprovação	das	planificações	e	dos	protótipos	em	escala	reduzida,	foram	inicia-

dos	os	testes	com	protótipos	em	tamanho	real	para	a	avaliação	estrutural	(Figura	39).	Para	

tanto,	foram	montados	dois	protótipos.	O	primeiro	em	papel	duplex,	para	teste	de	dimen-

sões	 e	 encaixes,	 e	 o	 segundo	 em	 papelão	micro-ondulado,	 utilizado	 atualmente	 pela	 Tra-

montina,	por	meio	de	adaptações	na	embalagem	atual.		

Esses	protótipos,	 juntamente	com	os	aqueles	em	escala	 reduzida,	 foram	analisados	

por	uma	equipe	de	cinco	profissionais	do	design,	sendo	dois	designers	gráficos	e	três	desig-

ners	 de	 produto.	 Na	 análise	 foram	 apontadas	 as	 seguintes	 questões:	 (i)	 não	 utilizar	 alça,	

porque	ao	utilizá-la,	poderia	ocasionar	riscos	de	abertura	acidental	da	embalagem	ou	danos	

em	sua	resistência;	(ii)	testar	e	aumentar	as	áreas	de	encaixe	das	faces;	(iii)	informar	ao	con-
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sumidor	o	modo	de	reutilizar	e	os	benefícios	sustentáveis	obtidos;	(iv)	aumentar	as	medidas	

das	faces	de	acordo	com	a	altura	do	cabo	da	panela,	para	que	a	embalagem	mantenha	a	sua	

rigidez;	(v)	o	reuso	deve	se	dar	por	meio	de	um	organizador	que	fique	apoiado	sobre	a	su-

perfície,	devido	ao	aumento	da	fragilidade	desse	ao	ser	utilizado	suspenso.	

Figura	39	–	Protótipos	para	avaliação	estrutural.	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

7.2.5 Geometrização	

A	etapa	de	geometrização	iniciou	após	a	realização	de	todas	as	correções	verificadas	

nos	testes	e	análises.	Nessa	etapa	as	planificações	foram	finalizadas	(Figura	40)	e	organiza-

das	nas	folhas	de	impressão	(Figura	41).	Como	as	planificações	foram	construídas	no	softwa-

re	de	vetorização	Adobe	Illustrator,	e	não	em	um	programa	específico	para	esse	tipo	de	de-

manda,	é	necessário	que	a	gráfica	reconstrua	as	facas	de	corte	e	faça	os	ajustes	necessários	

de	acordo	com	os	softwares	utilizados	por	eles.	Esse	processo	de	ajustes	já	é	realizado	atu-

almente	entre	a	gráfica,	a	equipe	responsável	pelas	embalagens	na	Tramontina	e	a	Design	

Único.	
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Figura	40	–	Planificações	Finais	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

Figura	41	–	Disposição	das	Facas	nas	Folhas	de	Impressão	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	



123	

	

7.2.5.1 Sistemas	de	abertura	e	fechamento,	encaixes	e	pegas	

O	 sistema	 de	 encaixes,	 abertura	 e	 fechamento	 (Figura	 42)	 das	 embalagens	 foi	

estruturado	por	meio	de	abas	e	cortes,	com	uso	de	cola	somente	para	a	embalagem	da	Fri-

gideira.	 A	 embalagem	 da	 frigideira	 é	 composta	 por	 duas	 partes,	 que,	 unidas	 por	 encaixe,	

poderiam	gerar	danos	estruturais	em	sua	resistência.	As	abas	utilizadas	nas	 facas	de	corte	

foram	baseadas	nas	mesmas	das	embalagens	atuais	da	Tramontina.	Porém,	a	gráfica	pode	

sugerir	novas	opções	de	encaixes	para	otimizar	o	processo	de	montagem	e	uso.	

Figura	42	–	Sistema	de	encaixes,	abertura	e	fechamento	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

Para	o	auxílio	a	pega,	foram	estudadas	opções	de	alça	para	as	embalagens	individuais,	

que	foram,	porém,	descartadas	devido	ao	risco	de	abertura	acidental	da	embalagem	ou	danos	

em	sua	resistência.	Para	o	auxílio	a	pega	da	pack	(Figura	43),	foram	adicionados	cortes	nas	suas	

laterais,	para	o	transporte	e	para	o	manuseio	quando	essas	estiverem	dispostas	em	prateleiras.	

	

Figura	43	–	Auxílio	a	Pega	Embalagem	Pack	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	
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7.3 DESENVOLVIMENTO	GRÁFICO-VISUAL	

O	desenvolvimento	gráfico-visual	busca	traduzir	em	sua	 linguagem	visual	os	concei-

tos	estabelecidos	para	o	projeto,	retomados	a	seguir:	integração,	prazer,	aprendizado,	prati-

cidade	 e	 simplicidade.	 Para	 tanto,	 são	 criadas	 combinações	 de	 elementos	 essenciais	 que	

compõem	o	layout	de	uma	embalagem:	identidade	visual,	texturas,	grafismos,	imagens,	co-

res	e	tipografia.	

7.3.1 Geração	de	Alternativas	Gráficas	

O	processo	de	geração	de	alternativas	gráficas	dividiu-se	em	três	etapas:	

I. Geração	de	Painéis	de	Linguagem	Visual	

II. Estudos	Tipográficos	do	Logotipo	

III. Estudos	de	Layout	

O	painel	de	linguagem	visual	A	(Figura	44)	transmite	em	seu	grafismo	floral	as	formas	

orgânicas	e	as	cores	das	frutas	e	verduras.	O	grafismo	geométrico	representa	a	praticidade	e	

transmite	o	dinamismo	do	ato	de	cozinhar.	A	textura	de	mármore	representa	as	superfícies	

das	cozinhas	modernas,	transmitindo	o	aspecto	de	clareza	e	limpeza.		

O	painel	de	linguagem	visual	B	(Figura	45)	é	traduzido	por	um	grafismo	mais	tradicio-

nal,	com	desenhos	de	frutas	e	flores,	contornos	e	jogos	de	luz	e	sombra.	As	cores	seleciona-

das	foram	retiradas	dos	painéis	e	buscam	transmitir	as	sensações	e	os	significados	descritos	

pelos	 usuários	 nas	pesquisas,	 como	prazer,	 diversão,	 agradável,	 relaxamento	e	momentos	

felizes.	A	textura	de	kraft	representa	os	tons	quentes	predominantes	nas	imagens.	
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Figura	44	–	Painel	de	Linguagem	Visual	A.	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

Figura	45	–	Painel	de	Linguagem	Visual	B.	

	
Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	



126	

	

Os	estudos	de	assinatura	visual	iniciaram	pelas	análises	tipográficas	do	logotipo	(Figu-

ra	46).	As	tipografias	mais	legíveis	e	inseridas	no	contexto	das	linguagens	visuais	criadas	na	

etapa	anterior	foram	selecionadas.	Em	seguida,	foram	realizados	estudos	de	assinatura	visu-

al	(Figura	47)	com	as	tipográficas	selecionadas,	compondo	o	logotipo	da	Tramontina	com	o	

da	linha	Solar.	Como	regra	do	manual	de	identidade	visual	da	fabricante,	o	logotipo	da	linha	

de	produtos	não	pode	ter	aparência	maior	que	o	da	Tramontina,	que	deve	ser	mantido	em	

sua	forma	original	e	na	cor	azul.	

Figura	46	–	Análises	Tipográficas	do	Logotipo.	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	
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Figura	47	–	Estudos	de	Assinatura	Visual.	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

A	partir	das	alternativas	de	linguagem	visual	e	assinatura	visual	geradas,	foram	exe-

cutados	dois	estudos	de	 layout.	O	Estudo	de	Layout	A	 (Figura	48	e	Figura	49)	apresenta	a	

foto	do	produto	com	destaque	para	os	seus	atributos,	assinatura	visual	com	tipografia	cursi-

va	–	para	acompanhar	a	linguagem	dos	grafismos	–	e	tipografia	auxiliar	básica	sem	serifa.	

Figura	48	–	Estudo	de	Layout	A:	Face	Principal.	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	
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Figura	49	–	Estudo	de	Layout	A:	Composição.	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

O	Estudo	de	Layout	B	(Figura	50	e	Figura	51)	tem	a	foto	do	produto	e	os	grafismos	

como	elementos	principais.	Aqui,	os	atributos	ganham	menos	destaque.	A	assinatura	visual	e	

a	 tipografia	 contém	 linhas	 e	 traços	 que	 buscam	 uma	 composição	 com	 os	 grafismos	 da	

embalagem,	contrapondo	os	grafismos	mais	pesados	com	fontes	mais	leves	e	descontraídas.	

Figura	50	–	Estudo	de	Layout	B:	Face	Principal.	

	

Fonte:	Elaborado	pelo	autor,	2015	
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Figura	51	–	Estudo	de	Layout	B:	Composição.	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

7.3.2 Seleção	de	Alternativas	

A	seleção	da	alternativa	gráfica	 foi	 realizada	através	da	Matriz	de	Pugh	 (Figura	52),	

em	que	foram	avaliados	critérios	considerando	pesos	de	1,0	a	3,0,	sendo	1,0	para	os	menos	

relevantes	e	3,0	para	os	mais	relevantes.	Os	critérios	são:		

I. Adequação	ao	contexto	do	público-alvo		(peso	2,0).		

II. Originalidade/diferenciação	(peso	2,0).	

III. Significação/transmissão	dos	conceitos	(peso	3,0)	

IV. Possibilidades	de	reuso	(peso	3,0).	

V. Destaque	no	PDV	(peso	3,0)	

VI. Conexão	entre	conceito	estrutural	e	conceito	gráfico	(peso	3,0).	

Figura	52	–	Matriz	de	Pugh.	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	
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A	pontuação	avaliada	para	cada	critério	recebeu	notas	de	1	a	5,	sendo	1	a	nota	mais	

baixa	e	5	a	nota	mais	alta.	Como	resultado	da	matriz,	a	alternativa	B	(Figura	51)	foi	selecio-

nada,	devido	à	sua	maior	pontuação	e	adequação	ao	conceito	do	projeto.	

Figura	53	–	Alternativa	Final	Selecionada.	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

7.3.3 Protótipos	Gráficos	

Os	protótipos	gráficos	(Figura	54)	foram	montados	durante	o	processo	de	desenvol-

vimento	 e	 escolha	 dos	 componentes,	 para	 a	 verificação	 de	 leiturabilidade,	 disposição	 dos	

elementos	 nas	 facas	 de	 corte,	 cores	 e	 informações.	 Por	 meio	 dos	 protótipos	 foi	 possível	

identificar	e	corrigir	erros,	além	de	rearranjar	as	informações	nas	faces	das	embalagens.	

Figura	54	–	Protótipos	Gráficos.	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	
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7.3.4 Componentes	Gráficos	

7.3.4.1 Marca	

As	definições	da	assinatura	visual	da	linha	Solar	(Figura	55)	ocorreram	respeitando	os	

parâmetros	do	manual	de	 identidade	visual	da	Tramontina.	Para	 tanto,	 a	marca	 foi	 criada	

em	uma	grade	de	construção,	baseada	em	unidades	modulares,	com	a	função	de	organizar	

espacialmente	 os	 elementos	 da	 marca	 e	 estabelecer	 proporções	 entre	 eles	 (MUNHOZ,	

2009).	O	módulo	de	construção	 (h)	 consiste	em	¼	da	altura	do	 logotipo	da	Tramontina.	A	

medida	da	altura	da	letra	T	é	definida	pela	Tramontina	como	unidade	de	separação	entre	o	

seu	logotipo	e	o	das	linhas	de	produtos.	Também	foram	definidas	a	área	de	proteção	a	inter-

ferências	e	as	cores	que	compõem	a	assinatura.		

Figura	55	–	Definições	da	Assinatura	Visual.	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

O	resultado	final	da	Assinatura	Visual	(Figura	56),	apresenta	o	logotipo	da	linha	Solar	

na	fonte	Dream	Orphans,	com	modificações	em	suas	entre	letras	para	oferecer	maior	leitu-

rabilidade.	Para	a	adequação	ao	conceito	da	embalagem	e	identificação	com	o	nome	da	li-

nha,	foram	criados	contornos	e	grafismos	ao	redor	do	nome,	como	se	fossem	raios	de	sol	e	

suas	sombras.	
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Figura	56	–	Assinatura	Visual.	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

7.3.4.2 Tipografia	

A	tipografia	é	um	elemento	fundamental	em	uma	embalagem.	A	 leiturabilidade	e	a	

legibilidade	 são	os	principais	 fatores	que	devem	ser	 considerados	 (RONCARELLI;	 ELLICOTT,	

2010).	Portanto,	foram	selecionadas	três	tipografias	(Figura	57)	com	finalidades	diferentes,	

sendo	essas:	 (i)	Klavika	 –	 família	 tipográfica	 sem	 serifa	 com	diferentes	 tamanhos	 e	pesos,	

utilizada	nos	textos	 informativos	obrigatórios,	que	necessitam	alta	 legibilidade	e	 leiturabili-

dade,	podendo	ser	 reduzida	a	 tamanhos	pequenos	sem	perder	 sua	 funcionalidade;	 (ii)	Os-

trich	Sans	Inline	–	tipografia	sem	serifa,	selecionada	por	conter	traços	alinhados	ao	conceito	

da	embalagem,	boa	 leiturabilidade	e	uso	em	caixa	alta,	deve	 ser	utilizada	para	 compor	as	

chamadas	principais	e	os	títulos;	(iii)	Shintia	Script	–	tipografia	gestual	complementar,	utili-

zada	para	acompanhar	a	Ostrich	Sans	Inline	em	chamadas	pequenas.	A	tipografia	que	com-

põe	o	logotipo	da	linha	Solar,	Dream	Orphans,	é	também	utilizada	para	informar	a	quantida-

de	de	peças	da	embalagem.	

Figura	57	–	Tipografias.	
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Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

7.3.4.3 Cor	

O	padrão	cromático	definido	para	o	projeto	provém	dos	painéis	semânticos	concei-

tuais,	dos	estudos	de	similares	e	de	PDV,	distinguindo	as	novas	embalagens	Solar	das	con-

correntes	e	atraindo	a	atenção	do	consumidor.	Para	tanto,	foram	selecionadas	duas	paletas	

de	cores	(Figura	56),	uma	para	as	embalagens	dos	produtos	individuais	e	outra	para	as	em-

balagens	pack.	Além	disso,	 foram	selecionadas	as	cores	padrão	 (Figura	59)	preto	e	branco	

que	compõem	os	textos,	e	o	azul	da	marca	Tramontina.	

Figura	58	–	Paletas	de	Cores	

	 	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	
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Figura	59	–	Cores	Padrão	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

7.3.4.4 Imagens	

7.3.4.4.1 Texturas	e	Grafismos	

A	linguagem	visual	da	embalagem	da	linha	Solar	explora	texturas	e	grafismos	(Figura	

60)	que	podem	controlar	a	passagem	de	olho	do	consumidor	pela	gôndola.	Além	disso,	seus	

aspectos	visuais	são	fundamentais	para	o	reuso,	que	possui	uma	característica	particular	de	

deixar	 exposta	 a	matéria-prima	 em	 seu	 estado	 natural.	 Portanto,	 para	 criar	 uma	 unidade	

visual	entre	o	lado	externo	e	o	lado	interno	da	embalagem/organizador,	optou-se	pelo	uso	

do	grafismo	sobre	a	simulação	do	papel	kraft	e	sobre	fundo	colorido	(Figura	61).		

Os	 grafismos	 foram	 selecionados	 por	 seu	 aspecto	 orgânico,	 composto	 por	 frutas	 e	

flores,	 ideal	para	o	 reuso	no	ambiente	da	cozinha,	podendo	servir	de	 suporte	organizador	

para	temperos	e	condimentos.	O	grafismo	traduz	em	suas	formas,	cores	e	textura	as	pala-

vras-chave	atribuídas	pelos	usuários	ao	ato	de	cozinhar	e	ao	ambiente	da	cozinha.	Os	gra-

fismos	não	possuem	um	módulo	fixo,	e	podem	variar	de	acordo	com	o	tamanho	da	superfí-

cie	e	disposição	das	informações.	
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Figura	60	–	Texturas	e	Grafismos	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

Figura	61	–	Aplicação	do	Grafismo	sobre	kraft	e	cor.	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

7.3.4.4.2 Fotos	dos	Produtos	

Como	citado	nas	pesquisas	com	especialistas,	consumidores	e	análise	de	PDV,	é	fun-

damental	 que	 a	 embalagem	deixe	o	produto	exposto,	 por	meio	de	 fotografias	 ou	 janelas.	

Para	tanto,	optou-se	por	manter	o	uso	de	fotos	dos	produtos	(Figura	62)	na	embalagem,	por	

ser	um	modo	eficiente	do	usuário	identificar	de	forma	rápida	o	produto	que	procura	no	PDV.	

Além	do	uso	de	fotografias,	o	reuso	da	embalagem	como	display	no	PDV	permite	que	o	pro-

duto	fique	exposto	de	forma	segura	e	prática.	
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Figura	62	–	Fotos	dos	Produtos.	

	 	

Fonte:	Elaborado	pelo	autor,	2015	

7.3.4.5 Selos	e	Pictogramas	

O	 projeto	 de	 desenvolvimento	 das	 embalagens	 foi	 norteado	 pela	 sustentabilidade,	

conseguindo	alcançar	metas	relevantes	quanto	à	redução	de	materiais	e	ao	reuso.	Para	que	

a	embalagem	consiga	fechar	o	seu	ciclo-de-vida	corretamente,	é	essencial	a	participação	do	

usuário	no	processo.	Portanto,	para	educar	e	 informar	os	consumidores	de	forma	rápida	e	

eficiente	 sobre	 os	 benefícios	 da	 embalagem	para	 o	meio	 ambiente,	 e	 para	 o	 consumidor,	

foram	criados	selos	e	pictogramas	(Figura	63).		

Os	selos	informam	sobre	os	benefícios	obtidos	na	redução	de	material	e	reuso,	e	os	

pictogramas,	o	modo	de	reutilizar.	Para	a	efetividade	da	transmissão	da	 informação,	é	 im-

portante	que	os	pictogramas	e	os	selos	das	embalagens	sejam	breves	e	simples.	Portanto,	é	

sugerido	que	seja	criada	uma	página	no	site	da	Tramontina	explicando	com	maior	especifici-

dade	os	benefícios	obtidos	e	as	 instruções	de	reuso,	com	comentários,	para	que	o	usuário	

possa	acessar	caso	tenha	interesse	ou	dúvidas.	Além	dos	selos	e	pictogramas	criados,	tam-

bém	são	utilizados	os	obrigatórios	fornecidos	pela	Tramontina.		
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Figura	63	–	Selos	e	Pictogramas	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

7.3.4.6 Informações	e	Diagramação	

As	 informações	contidas	na	embalagem	foram	fornecidas	pela	Tramontina,	que	é	a	

responsável	pela	criação	dos	textos	e	das	traduções.	As	informações	adicionadas	(Figura	64)	

na	embalagem	dizem	respeito	ao	conceito	de	sustentabilidade	do	projeto,	portanto	é	 indi-

cado	que	as	traduções	sejam	revisadas	por	profissionais.		

Figura	64	–	Informações	Adicionadas.	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

A	configuração	dos	elementos	(Figura	65	e	Figura	66)	no	layout	da	embalagem	possui	

um	padrão	de	distribuição	baseado	na	hierarquia	das	informações.	Porém,	não	contém	me-
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didas	 fixas,	 devido	à	 variação	das	 facas	de	 corte,	 que	muitas	 vezes	 exigem	adaptações	na	

disposição	dos	elementos.	É	sugerido	que	as	informações	tenham	a	distância	de	no	mínimo	

cinco	milímetros	da	faca	de	corte.	

Figura	65	–	Configuração	dos	Elementos:	Embalagem	Pack.	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	
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Figura	66	–	Configuração	dos	Elementos:	Embalagem	Individual	e	Pack.	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	
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7.3.4.7 Simulação	na	Gôndola	

De	acordo	com	Mestriner	(2002),	a	simulação	na	gôndola	(Figura	67)	é	uma	etapa	impor-

tante	no	projeto	de	embalagem	pois	permite	que	o	designer	perceba	a	embalagem	do	modo	

que	o	consumidor	a	enxerga	no	PDV.	Com	a	simulação	é	possível	avaliar	o	grupo	de	embalagens,	

pois	o	consumidor	não	vê	o	produto	individualmente	e	sim	repetida	lado	a	lado.	

Figura	67	–	Simulação	na	Gôndola	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

7.3.5 Material	Complementar	

Além	das	embalagens,	foram	criadas	tags	 informativas	(Figura	68)	para	os	produtos	

que	são	vendidos	avulsos,	sem	embalagem,	como	identificado	em	alguns	pontos	de	venda.	

Também	podem	ser	utilizadas	pelas	lojas	especializadas	que	tem	os	seus	produtos	expostos	

em	mesas	e	prateleiras,	ocorrendo	o	embalo	depois	da	decisão	de	compra.	As	tags	têm	co-

mo	objetivo	 substituir	 os	 adesivos	 colados	diretamente	na	 superfície	do	produto,	 o	que	é	

prejudicial	para	o	meio	ambiente	e	não	é	prático	para	o	consumidor.	Como	conteúdo	infor-
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mativo	encontram-se:	a	marca	da	Tramontina,	os	atributos,	o	código	de	barras,	o	selo	SAT,	a	

referência	e	o	bloco	de	endereço.	

Figura	68	–	Tags	informativas.	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	
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8 IMPLANTAÇÃO	E	VALIDAÇÃO	

A	etapa	de	implantação	e	validação	é	composta	pelas	fases	de	avaliação,	adequação	

formal,	checklist	comparativo	e	descrição	da	solução	final.	Nessa	etapa	o	projeto	é	finaliza-

do,	especificando	os	itens	necessários	para	a	produção,	comprovando	os	benefícios	do	pro-

jeto	 por	 meio	 da	 opinião	 de	 usuários,	 especialistas	 e	 comparações,	 e	 demonstrando	 por	

meio	de	imagens	a	aplicabilidade	do	projeto	no	mercado.	

8.1 AVALIAÇÃO	

A	etapa	de	avaliação	compreendeu	as	análises	do	projeto	por	especialistas	e	usuá-

rios,	por	meio	dessas	foi	possível	validar	o	projeto	e	realizar	as	últimas	correções.	Nas	avalia-

ções	foi	utilizado	um	protótipo	piloto	(Figura	69)	da	embalagem	do	fervedor,	em	tamanho	

real,	o	protótipo	em	escala	da	embalagem	do	jogo	de	panelas,	os	protótipos	das	tags	e	com	

os	usuários	também	foram	mostrados	renders	do	produto	final.	Como	critério	de	avaliação	

foram	utilizadas	duas	 tabelas	de	 verificação,	 a	 primeira	para	os	 especialistas,	 e	 a	 segunda	

para	os	usuários.		

Figura	69	–Protótipo	Piloto	

	

Fonte:	Elaborado	pelo	autor,	2015	
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8.1.1 Verificação	Especialistas	

A	verificação	com	especialistas	(Tabela	21)	contou	com	a	participação	de	cinco	profis-

sionais	do	design.	Foi	solicitado	para	que	esses	dessem	notas	de	1	a	5,	sendo	1	a	mais	baixa	e	

5	a	mais	alta,	para	os		critérios	a	seguir:	(i)	adequação	ao	contexto	do	público-alvo;	(ii)	legibi-

lidade	e	leiturabilidade;	(iii)	praticidade	e	conveniência;	(iv)	viabilidade	técnica	e	produtiva;	

(v)	 viabilidade	 econômica;	 (vi)	 redução	 do	 impacto	 ambiental;	 (vii)	 diferenciação	 no	 PDV;	

(viii)	originalidade	e	diferenciação;	(ix)	significação	e	transmissão	do	conceito.	Além	das	no-

tas,	 os	 avaliadores	 escreveram	 sugestões	 e	 críticas,	 justificando	 as	 notas	 avaliadas.	 Como	

sugestão,	 os	 avaliadores	 citaram	principalmente	 a	necessidade	em	destacar	o	 conceito	da	

sustentabilidade	nas	faces	principais	das	embalagens,	valorizando	os	pictogramas	de	reuso.	

As	sugestões	completas	encontram-se	no	Apêndice	J.	Como	consequência	da	avaliação	dos	

especialistas	ocorreram	correções	de	diagramação	e	 retirada	 final	da	alça	das	embalagens	

individuais.		

Tabela	21	–	Verificação	com	Especialistas	

Critério	
Nota	do	Avaliador	

Total	
A	 B	 C	 D	 E	

Adequação	ao	Contexto		
do	público-alvo	

4	 4	 5	 5	 5	 23	

Legibilidade	e	Leiturabilidade	 5	 5	 5	 5	 5	 25	

Praticidade	e	Conveniência	 4	 4	 4	 4	 4	 20	

Viabilidade	Técnica	e	Produtiva	 5	 5	 5	 5	 5	 25	

Viabilidade	Econômica	 5	 5	 5	 5	 5	 25	

R		Redução	do	Impacto	Ambiental	 5	 5	 5	 4	 5	 24	

Diferenciação	no	PDV	 5	 5	 5	 5	 5	 25	

Originalidade/Diferenciação		 5	 5	 5	 5	 5	 25	

Significação	e	Transmissão		
do	Conceito	 4	 5	 4	 4	 4	 21	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	
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8.1.2 Verificação	com	Usuários	

A	 verificação	 com	 usuários	 (Tabela	 22)	 ocorreu	 com	 os	 mesmos	 participantes	 do	

workshop	realizado	na	etapa	de	conceituação	e	estratégia.	Para	tanto,	foi	solicitado	que	es-

ses	dessem	notas	de	1	a	5,	sendo	1	a	mais	baixa	e	5	a	mais	alta,	para	os		critérios	a	seguir:	(i)	

originalidade	e	diferenciação;	 (ii)	 transmissão	dos	 conceitos;	 (iii)	 reuso	e	 (iv)	 praticidade	e	

conveniência.	Entre	os	comentários	dos	avaliadores28	esse	apontaram	o	benefício	de	poder	

ver	o	produto,	mesmo	que	dentro	da	embalagem	e	a	facilidade	de	abri-la	no	PDV	para	verifi-

car	o	conteúdo.	Os	usuários	ficaram	em	dúvida	quanto	ao	reuso	das	embalagens	individuais,	

porém	reutilizariam	com	maior	facilidade	a	embalagem	do	jogo	de	panelas.	O	ponto	forte	da	

embalagem	foi	considerado	o	uso	dos	grafismos.	

Tabela	22	–	Verificação	com	Usuários	

Critério	
Nota	do	Avaliador	

Total	
A	 B	 C	

Originalidade	e	Diferenciação	 5	 5	 5	 15	

Transmissão	dos	Conceitos	 5	 5	 5	 15	

Reuso	 5	 5	 4	 14	

Praticidade	e	Conveniência	 5	 5	 5	 15	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

	

8.2 ADEQUAÇÃO	FORMAL	

Na	adequação	formal	ocorre	a	arte-finalização,	o	desenvolvimento	de	especificações	

técnicas	e	a	listagem	de	materiais	para	a	produção.	

																																																								
28	Realizados	por	meio	de	relato	verbal.	
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8.2.1 Arte-Finalização	

Na	arte-finalização	(Figura	70,	Figura	71	e	Figura	72)	o	projeto	gráfico	foi	unificado	ao	

projeto	de	produto,	com	a	disposição	dos	elementos	nas	 facas	de	corte	e	organização	das	

planificações	nas	folhas	de	impressão,	conforme	o	padrão	utilizado	pela	Metagraf29.	A	orga-

nização	das	planificações	nas	folhas	de	impressão	encontram-se	no	Apêndice	K.	

Figura	70	–Arte-Finalização:	Embalagem	Pack.	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

	 	

																																																								
29	Metagraf	é	a	gráfica	responsável	pelo	processo	de	impressão	das	embalagens	da	Tramontina	Farroupilha.	
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Figura	71	–Arte-Finalização:	Embalagens	Individuais	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	
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Figura	72	–Arte-Finalização:	Tags	

	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

8.2.2 Especificações	Técnicas	

Nas	especificações	técnicas	constam	os	desenhos	técnicos	das	planificações	das	em-

balagens	individuais,	da	embalagem	pack	e	das	tags.	As	especificações	técnicas	das	embala-

gens	individuais	são	apresentadas	nos	Apêndices	L	e	M,	da	embalagem	pack	no	Apêndice	N,	

e	das	tags	no	Apêndice	O.	

8.2.3 Especificações	de	Materiais	

A	seleção	de	materiais	foi	guiada	por	parâmetros	de	sustentabilidade.	Pelo	motivo	da	

Tramontina	 já	utilizar	opções	 certificadas	e	de	baixo	 impacto	ambiental,	 grande	parte	dos	

materiais	permaneceu	como	nas	embalagens	atuais.	Foi	decidido	manter	o	papel	duplex	e	o	

verniz	 a	 base	 de	 água	 como	 acabamento,	 devido	 ao	material	 reciclado	 não	 ser	 bem	 visto	

pelo	consumidor	brasileiro	nas	embalagens	de	utensílios	domésticos	e	devido	à	performance	

do	material,	que	é	otimizada	com	o	uso	do	verniz.	
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Tabela	23	–	Materiais	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

8.3 SPC:	CHECKLIST	COMPARATIVO	

Para	a	validação	dos	resultados	obtidos	pelas	embalagens	no	âmbito	da	sustentabi-

lidade,	 foi	 elaborado	um	checklist	 comparativo	 (Tabela	24)	 entre	 as	 embalagens	utilizadas	

atualmente	com	os	benefícios	das	novas	propostas,	com	base	nas	diretrizes	do	SPC	(2006).	

	 	

Embalagem	 Material	 Especificação	

Individual	

Papelão	Micro-
Ondulado	

Parede	Externa	com	Impressão:	Papel	Cartão	Duplex	
270gr.	Klabin.	
Miolo:	Micro-ondulado	com	fibra	reciclada	pós-
consumo	260gr.	Onda	E.	
Parede	Interna:	Fibra	reciclada	pós-consumo.	

Impressão	 Offset	

Cola	
A	base	de	amido	de	milho,	para	acoplagem	do	papelão	
micro-ondulado.	

Acabamento	
4	Cores	
Verniz	a	Base	de	Água	
Corte	e	Vinco	

Tintas	 A	Base	de	Água	

Cinta	Pack	

Papel	 Cartão	Duplex	

Impressão	 Offset	

Acabamento	 4	Cores	
Verniz	a	Base	de	Água	
Corte	e	Vinco	

Tintas	 A	Base	de	Água	

Caixa	Pack	

Papelão		
Ondulado	

Parede	Externa	com	Impressão:	Fibra	reciclada	pós-
consumo.	Klabin.	
Miolo:	Papelão	Ondulado	com	fibra	reciclada	pós-
consumo.	
Parede	Interna:	Fibra	reciclada	pós-consumo.	

Impressão	 Flexografia	

Cola	 A	base	de	amido	de	milho,	para	acoplagem	do	papelão	
micro-ondulado.	

Acabamento	 Corte	e	Vinco	
1	Cor	

Tintas	 A	Base	de	Água	
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Tabela	24	–	Checklist	Comparativo	

ESTRATÉGIAS	 CHECKLIST	COMPARATIVO	

Redução	de	Recursos	

• Redução	do	uso	de	folhas	de	impressão	em	50%	para	as	emba-
lagens	da	panela,	do	fervedor,	da	caçarola	e	da	cinta	do	jogo	de	
panelas;	

• Redução	do	uso	de	folhas	de	impressão	em	25%	para	a	emba-
lagem	da	frigideira;	

• É	sugerida	a	eliminação	do	uso	de	sacos	plásticos	nas	embala-
gens	e	substituição	desses	por	calços	de	polpa	moldada;	

• Eliminação	do	uso	de	fitas	adesivas	das	embalagens	pack	por	
meio	do	redesign	da	caixa	para	uma	opção	com	fundo	automá-
tico	e	tampa;	

• Substituição	do	uso	de	adesivos	colados	diretamente	nos	pro-
dutos	por	uma	tag	em	material	reciclado.	

	
Utilização	de	Materiais	
Reciclados	

• Todas	as	embalagens	fazem	uso	de	material	reciclado,	princi-
palmente	a	caixa	do	jogo	de	panelas.	

Conhecer	a	Propriedade	
dos	Materiais	

• Uso	de	tintas	a	base	de	água;	
• Uso	de	verniz	a	base	de	água;	
• Uso	de	papéis	certificados;	
• Uso	de	cola	a	base	vegetal.	

Design	para	o	Reuso	

• Prolongamento	do	ciclo-de-vida	da	embalagem	por	meio	do	
reuso	das	embalagens	individuais	e	das	embalagens	de	jogos	
de	panelas.	Nas	embalagens	atuais	ocorre	o	descarte	imediato	
da	embalagem	pós-consumo;	

• Reuso	das	embalagens	individuais	como	expositor	no	PDV,	au-
xiliando	nas	vendas.	

Design	para	a		
Reciclagem	

• As	embalagens	atuais	não	são	100%	recicláveis	devido	ao	uso	
de	sacos	plásticos	e	fitas	adesivas;	

• As	embalagens	propostas	são	100%	recicláveis	devido	a	elimi-
nação	dos	sacos	plásticos	e	substituição	de	adesivos	por	tags	
de	papel	reciclado.	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

8.4 DESCRIÇÃO	DA	SOLUÇÃO	FINAL	

A	solução	final	do	projeto	de	embalagens	ambientalmente	sustentáveis	para	utensí-

lios	domésticos	teve	como	principal	objetivo	inserir	a	sustentabilidade	nesse	nicho	de	mer-

cado.	Por	consequência	provou	que	também	é	possível	proporcionar	vantagens	para	a	em-

presa	 e	 para	 os	 consumidores.	 Os	 objetivos	 foram	 alcançados	 sem	 aumentar	 custos,	 sem	

utilizar	tecnologias	avançadas	e	sem	afetar	a	aparência	comercial	da	embalagem.	

	 Como	 solução	 final	 (Figura	 73),	 foi	 criada	 uma	 linha	 de	 embalagens,	 sendo	 quatro	

para	utensílios	individuais	e	uma	para	jogo	de	panelas.	O	foco	principal	do	projeto	era	a	re-

dução	de	materiais	 e	 o	 reuso.	 Como	 resultado	 foi	 possível	 alcançar	 a	 redução	do	uso	das	
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folhas	de	impressão	em	50%	para	três	das	embalagens	individuais	e	para	a	cinta	do	jogo	de	

panelas,	e	em	25%	para	a	embalagem	da	frigideira,	o	que	é	muito	significativo	para	uma	li-

nha	que	tem	sua	média	de	venda	estimada	de	40.000	a	50.000	unidades	por	mês.	

Figura	73	–	Solução	Final	

	

Fonte:	Render	elaborado	por	FALCÃO30,	2015	

Como	oportunidade	de	estender	a	vida	útil	das	embalagens,	que	na	sua	grande	maio-

ria	são	descartadas	 imediatamente	após	o	consumo,	as	mesmas	 foram	desenvolvidas	para	

que	 pudessem	 ser	 reutilizadas	 tanto	 pelo	 consumidor	 quanto	 pelo	 varejista	 no	 ponto	 de	

venda.	O	reuso	das	embalagens	 individuais	 (Figura	74)	e	o	da	embalagem	pack	 (Figura	75)	

como	organizador	 foram	 fortalecidos	 pela	 parte	 gráfico-visual,	 onde	 foi	 adotado	o	 uso	 de	

texturas	–	de	acordo	com	as	características	psicográficas	dos	usuários	–,	de	pictogramas	e	de	

frases	motivadoras	para	estimular	o	reuso.	

	
	
	
	
	

	

																																																								
30	Carolina	Falcão	é	designer	de	produto	da	agência	Design	Único.	
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Figura	74	–	Reuso	Embalagens	Individuais	

	

Fonte:	Render	elaborado	por	FALCÃO31,	2015	

Figura	75	–	Reuso	Embalagem	Pack	

	

Fonte:	Render	elaborado	por	FALCÃO32,	2015	

																																																								
31	Carolina	Falcão	é	designer	de	produto	da	agência	Design	Único.	
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O	reuso	no	ponto	de	venda	se	dá	pela	adaptação	da	embalagem	como	display	para	o	

produto	(Figura	76).	Esta	medida	é	importante	visto	que	na	análise	de	PDV	foi	 identificado	

que	os	usuários	abrem	as	embalagens	para	a	verificação	e	em	alguns	locais	de	venda	os	pro-

dutos	ficam	expostos	fora	das	caixas.	

Figura	76	–	Reuso	como	Display	

	

Fonte:	Render	elaborado	por	FALCÃO33,	adaptado	pela	autora,	2015.	

Além	da	redução	e	do	reuso,	foi	considerado	utilizar	o	menor	número	de	materiais,	

aditivos	e	auxiliares,	de	fornecedores	com	boa	prática	ambiental.	Grande	parte	dos	papéis	

utilizados	no	projeto	é	reciclada	e	as	propriedades	dos	materiais	contêm	baixo	impacto	am-

biental,	permitindo	a	reciclagem	ao	fim	da	vida	do	produto.	

A	estrutura	das	embalagens	permite	o	empilhamento	e	a	modularidade	para	o	trans-

porte	como	nas	atuais,	já	que	os	volumes	foram	mantidos.	Elas	são	de	fácil	abertura,	fecha-

mento	e	reestruturação	para	o	reuso,	com	um	sistema	composto	por	encaixes	e	dobras	(Fi-

gura	77).	 Para	 a	 embalagem	pack,	que	possui	maior	 volume,	 foram	adicionados	auxílios	 a	

																																																																																																																																																																													
32	Carolina	Falcão	é	designer	de	produto	da	agência	Design	Único.	
33	Carolina	Falcão	é	designer	de	produto	da	agência	Design	Único.	
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pega	por	meio	de	aberturas	em	suas	faces.	As	propriedades	do	papelão	ondulado	e	micro-

ondulado	foram	mantidas	para	garantir	a	resistência	necessária.	

Figura	77	–	Embalagem	Caçarola	

	

Fonte:	Render	elaborado	por	FALCÃO34,	2015	

A	solução	final	contém	informações	sobre	os	materiais,	o	conteúdo	e	os	atributos	dos	

produtos,	por	meio	de	uma	linguagem	visual	simples.	Ela	exemplifica	e	estimula	o	reuso	por	

meio	de	pictogramas,	frases	curtas	e	selos.	O	conceito	utilizado	em	seus	elementos	visuais	

explora	os	sentimentos	e	os	significados	relatados	pelos	usuários	quanto	ao	ato	de	cozinhar	

e	do	cenário	da	cozinha,	que	são	de	integração,	prazer,	aprendizado,	praticidade	e	simplici-

dade.	

	 	

																																																								
34	Carolina	Falcão	é	designer	de	produto	da	agência	Design	Único.	
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Figura	78	–	Embalagem	Pack	Ambientada	

	

Fonte:	Render	elaborado	por	FALCÃO35,	2015	

	

																																																								
35	Carolina	Falcão	é	designer	de	produto	da	agência	Design	Único.	



155	

	

9 CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

O	desenvolvimento	da	pesquisa	realizada	possibilitou	a	compreensão	dos	métodos	e	

ferramentas	para	o	desenvolvimento	de	embalagens	sustentáveis,	do	mercado	de	embala-

gens	para	utensílios	domésticos	e	dos	consumidores	desse	segmento.	Como	exposto	no	ob-

jetivo	do	projeto,	esse	caracterizou-se	pelo	desenvolvimento	estrutural	e	gráfico	de	embala-

gens,	mediante	a	busca	de	estratégias	para	a	redução	do	impacto	ambiental.		

As	etapas	da	metodologia	proposta	foram	reavaliadas	e	reestruturadas	ao	 longo	do	

projeto,	conforme	as	necessidades	do	sistema.	Ao	fim,	essa	mostrou-se	eficiente	pois	atra-

vés	 de	 suas	 etapas	 foi	 possível	 abordar	 todas	 as	 questões	 consideradas	 relevantes	 para	 a	

resolução	do	problema.	

As	dificuldades	encontradas	ao	longo	do	projeto	foram,	basicamente,	decorrentes	do	

desafio	em	desenvolver	a	parte	formal-estrutural	das	embalagens,	por	exigir	conhecimentos	

da	área	de	design	de	produto.	Outro	desafio	foi	desenvolver	um	projeto	em	que	fosse	possí-

vel	obter	benefícios	sustentáveis	em	todo	o	ciclo	de	vida	da	embalagem,	identificando	que	

para	isso	é	necessário	a	colaboração	e	o	envolvimento	de	todos	os	stakeholders	do	sistema,	

não	só	da	equipe	de	design.	

O	projeto	demonstra	que	o	design	pode	 contribuir	para	a	minimização	do	 impacto	

ambiental	 das	 embalagens	 de	 utilidades	 domésticas	 por	 intermédio	 do	 redesign	 gráfico	 e	

estrutural,	reduzindo	o	uso	de	materiais	e	criando	possibilidades	de	reuso.	O	projeto	com-

prova	que	para	tanto	não	é	necessário	aumentar	custos,	utilizar	novas	tecnologias	e	sacrifi-

car	a	aparência	do	produto,	o	 redesign	pode	ser	bem	sucedido	por	meio	do	uso	de	 ferra-

mentas	e	metodologias	tradicionais.	Com	mudanças	simples,	embora	demandem	inúmeros	

testes	e	análises,	é	possível	gerar	impactos	positivos	significantes.	Quanto	a	aplicações	futu-

ras,	a	solução	final	demonstra	que	é	possível	aplicar	o	projeto	ao	mercado	e	estender	a	solu-

ção	para	as	demais	linhas	de	produtos.	
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10 CRONOGRAMA	

Tabela	25	–	Cronograma	

CRONOGRAMA	TCC	

MARÇO	
Dias	15	a	30		
Introdução	
Justificativa	

	

ABRIL	
Dias	01	a	07	
Definição	do	Problema		
de	Projeto	

Dias	07	a	30	
Fundamentação	Teórica:	
Design	de	Embalagem	
Design	de	Embalagem	e		
Sustentabilidade	

MAIO	 Dias	01	a	15	
Metodologia	

Dias	15	a	30	
Compreensão:	
Definição	do	Problema	de	Projeto	
Coleta	de	dados	

JUNHO	

Dias	01	a	15	
Compreensão:	
Coleta	de	dados	
Pesquisa	com	Usuários	
Análise	de	Mercado	

Dias	15	a	29	
Compreensão:	
Análise	de	Mercado	
Conceituação	e	estratégia:	
Identificação	de	Oportunidades	

FINALIZAÇÃO	TCC	1	–	INÍCIO	TCC	2	

AGOSTO	

Dias	1	a	09	
Requisitos	finais	do	projeto:		
Diretrizes	ambientais	
Matriz	de	Requisitos	
Painel	Semântico	

	
Dias	10	a	31	
Desenvolvimento	Estrutural	e	Gráfico:	
Brainstorming	
Sketch	de	Modelos	
Geração	de	Alternativas	
	

SETEMBRO	

Dias	01	a	07	
Desenvolvimento	Estrutural		
e	Gráfico:	
Protótipos	
Testes	e	Análises	

Dias	07	a	30	
Desenvolvimento	estrutural	e	Gráfico:	
Seleção	de	alternativas	
Refinamento:	
Adequação	formal	

OUTUBRO	
Dias	01	a	10	
Refinamento:	
Adequação	formal	

Dias	10	a	31	
Refinamento:	
Renderização	
Prototipagem	

NOVEMBRO	
Dias	01	a	15	
Detalhamento	e	Especificações	
	

	
Dias	15	a	30	
Avaliação	e	validação	
Finalização	

Fonte:	Elaborado	pelo	autor,	2015	
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APÊNDICE	A	–	Roteiro	da	Entrevista	com	Especialistas:	Design	Único	

Entrevistado:	Design	Único	

Endereço:	Av.	Carlos	Gomes	1492,	sala	510.	Porto	Alegre,	RS.	

	

Dados	sobre	as	embalagens	de	utensílios	de	cozinha	

1)	O	que	mais	chama	a	atenção	do	consumidor	em	uma	embalagem?	

2)	O	que	é	essencial	ter	nas	embalagens	de	utensílios	de	cozinha?	

3)	Como	é	determinada	a	planificação	das	embalagens?	Por	quem?	É	utilizado	algum	softwa-

re	para	o	desenvolvimento	das	planificações?	

4)	Descreva	o	processo	de	desenvolvimento	dos	projetos.	

5)	Quais	métodos	vocês	utilizam	para	o	desenvolvimento	das	embalagens?	

6)	De	quanto	em	quanto	tempo	as	embalagens	precisam	ser	atualizadas?	

7)	Quais	os	principais	problemas	das	embalagens	atuais?	

8)	Qual	a	porcentagem	do	valor	da	embalagem	sobre	o	custo	do	produto?	

	

Sugestões	de	melhoria?	
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APÊNDICE	B	–	Roteiro	da	Entrevista	com	Especialistas:	Metagraf	

Entrevistado:	Metagraf	

Endereço:	Rua	Jacob	Luchesi,	4550	-	Santa	Lúcia.	Caxias	do	Sul,	RS. 

 

Questões	sobre	a	empresa	

1)	A	empresa	possui	um	Sistema	de	Gestão	Ambiental	implantado?	

2)	Quais	são	os	maiores	gastos	do	processo	de	impressão?	O	que	pode	ser	feito	para	minimi-

zar	esses	gastos?	

3)	Qual	o	tipo	de	tinta	utilizado	na	impressão?	

4)	Como	é	realizado	o	transporte	das	embalagens	até	o	cliente?	

	

Questões	sobre	a	impressão	de	embalagens	para	a	Tramontina	

1)	Quais	os	materiais	mais	utilizados	para	a	fabricação	das	embalagens	de	utensílios	de	cozi-

nha	da	Tramontina?	

2)	Qual	o	tipo	de	papel	utilizado	nas	embalagens	micro-onduladas?	Qual	tipo	de	cola	é	utili-

zada	para	a	acoplagem	dos	papéis?		Qual	o	tipo	de	onda?	Qual	o	tipo	de	impressão?	Quais	as	

restrições	de	 tamanho	para	a	elaboração	da	 faca?	Quais	os	métodos	para	evitar	desperdí-

cios?	

3)	E	na	de	papelão	ondulado,	qual	o	tipo	de	papel?	Qual	o	tipo	de	cola?	Qual	o	tipo	de	onda?	

Qual	o	tipo	de	impressão?	Qual	o	tamanho	das	bobinas	de	impressão?	

4)	Existem	alternativas	mais	sustentáveis	de	materiais	e	impressão	para	o	caso	das	embala-

gens	de	utensílios,	que	sejam	melhores	para	a	reciclagem?	E	para	a	usabilidade?	Se	existem	

possibilidades	mais	sustentáveis,	o	custo	é	mais	elevado?	Quanto	mais?	

5)	Quais	os	acabamentos	utilizados	nas	embalagens?	Existem	opções	mais	sustentáveis?	

6)	Há	desperdício	 de	material	 no	processo	de	 impressão?	O	que	 é	 feito	 com	os	materiais	

refugados?	Todos	os	resíduos	são	destinados	ao	descarte?	
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7)	Qual	a	média	de	gastos	com	energia	para	imprimir	um	lote	de	x	embalagens?	

8)	São	utilizados	materiais	renováveis	ou	biodegradáveis	nas	embalagens?	

9)	Há	possiblidade	de	reuso	ou	re-fabricação	das	embalagens?	
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APÊNDICE	C	–	Roteiro	da	Entrevista	com	Especialistas:	Tramontina	

Entrevistado:	Tramontina	Farroupilha	

Endereço:	Rodovia	RS	122,	Km	61.	Distrito	Industrial.	Farroupilha,	RS.	

 

Dados	sobre	a	Empresa	

1)	Quem	são	os	principais	clientes	da	Farroupilha?	E	da	linha	Solar?	

2)	Quem	são	os	principais	concorrentes?	

	

Dados	sobre	a	linha	Solar	

1)	Qual	a	média	de	venda	(anual,	mensal)	dos	utensílios	da	linha	Solar?	

2)	Quais	os	principais	fatores	que	influenciam	a	decisão	de	compra	do	consumidor?	

3)	O	quanto	a	embalagem	influencia	na	venda?		

4)	O	que	é	essencial	ter	nas	embalagens	de	utensílios	de	cozinha?	

5)	Qual	o	perfil	dos	consumidores	finais?	

	

Dados	sobre	as	embalagens	da	linha	Solar	

1)	Qual	a	demanda	de	embalagens	da	linha?	(mensal,	anual)	

2)	Quantas	embalagens	são	utilizadas	ao	longo	de	todo	processo	do	ciclo	de	vida	do	produ-

to?	(produção,	estocagem,	transporte,	distribuição)	

4)	Quais	são	as	embalagens	utilizadas	para	o	transporte	e	distribuição?	

5)	Como	ocorre	o	desenvolvimento	das	embalagens?	Quem	faz	as	planificações?	Quem	gera	

o	conceito?	Quem	desenvolve	o	conteúdo?	

	

6)	Existem	serviços	de	para	recolher	embalagens	e	outros	componentes	do	sistema	que	são	

descartados?	
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7)	Há	possiblidade	de	reuso	ou	re-fabricação	das	embalagens?	

8)	Há	possibilidade	de	recolhimento	das	embalagens?	

9)	Quais	os	principais	problemas	das	embalagens	atuais?	

10)	Quem	cuida	da	política	de	resíduos	sólidos	da	Tramontina?	

11)	Qual	a	porcentagem	do	valor	da	embalagem	sobre	o	custo	do	produto?	

	

Sugestões	de	melhoria	

Quais	as	sugestões	de	melhorias	para	as	embalagens?	E	para	o	sistema?	 	
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APÊNDICE	D	(1	CD)	–	Áudio	das	Entrevistas	com	Especialistas	

Conteúdo	do	CD:	

Áudio	Entrevistas	com	a	Tramontina	

Áudio	Entrevista	com	a	Gráfica	

Áudio	Entrevista	com	a	Design	Único	
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APÊNDICE	E	–	Roteiro:	Questionário	com	Usuários	

1) Sexo:	(	)	Feminino	(	)	Masculino		

2) Idade	

3) Cidade	de	Residência	

4) Classe	econômica:	

(		)	A		(		)	B		(		)	C		(		)	D	

5) Profissão	

6) Grau	de	Escolaridade	

(		)	Ensino	Fundamental	Incompleto	
(		)	Ensino	Fundamental	Completo	
(		)	Ensino	Médio	Incompleto	
(		)	Ensino	Médio	Completo	
(		)	Ensino	Superior	Incompleto	
(		)	Ensino	Superior	Completo	
(		)	Especialização	
	

7) Por	quê	e	quando	surgiu	a	necessidade	de	comprar	panelas?	

8) Qual	marca	e	linha	de	panelas	você	adquiriu?	

9) Qual	fator	foi	determinante	para	a	compra	de	utensílios	de	cozinha?	

(		)	Preço		(		)	Estética		(		)	Performance		(		)	Marca		(		)	Embalagem		(		)	Outro	

10) Em	qual	local	foi	efetuada	a	compra?	

11) Que	tipo	de	informação	você	busca	ao	realizar	uma	compra	de	panelas?	

12) Como	os	produtos	estavam	dispostos	na	hora	da	compra?	

(		)	Em	embalagens		(		)	Soltos	nas	prateleiras		(		)	Outro	

13) A	embalagem	ajudou	na	tomada	de	decisão	da	compra?	

(		)	Sim		(		)	Não		
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14) Houve	problemas	com	a	embalagem	entre	o	momento	da	compra	e	a	chegada	ao	local	

de	destino?	

15) Houve	problemas	para	a	abertura	e	manuseio?	

16) Onde	as	panelas	foram	armazenadas	após	a	compra?	

17) Houve	leitura	da	embalagem	na	residência?	

(		)	Sim		(		)	Não	

18) Como	ocorreu	o	descarte	da	embalagem?	

(		)	Lixo	seco		(		)	Lixo	orgânico		(		)	Reciclagem		(		)	Reutilização	(		)	Outro	

Perguntas	para	nota	de	1	a	3:	

19) quanto	você	considera	que	a	embalagem	foi	importante	no	processo	de	TRANSPORTE:	

20) quanto	você	considera	que	a	embalagem	foi	importante	no	processo	de	INFORMAÇÃO:	

21) quanto	 você	 considera	 que	 a	 embalagem	 foi	 importante	 no	 processo	 de	DECISÃO	DE	

COMPRA:	

22) quanto	 você	 considera	 que	 a	 embalagem	 foi	 importante	 no	 processo	 de	 ARMAZENA-

MENTO:	

23) quanto	você	considera	que	a	embalagem	foi	importante	no	processo	de	SEGURANÇA:	

24) Qual	a	imagem	que	você	tem	sobre	a	marca	Tramontina?	

25) Para	você	uma	embalagem	de	panelas	deve	ter,	ou	ser…	

26) Cozinhar	para	você	é…	

27) Sua	cozinha	é	um	espaço…	
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APÊNDICE	F	–	Workshop	Com	Usuários:	Justificativas	

Usuário	1	

Escolhi	a	11	porque	era	bonita	e	era	clean.	A	panela	parece	a	Le	Creuset.	A	número	6	

porque	achei	bonita	a	embalagem.	Gosto	de	embalagem	colorida	e	da	combinação	de	cinza	

com	marrom.	Também	gostei	da	número	3.	São	as	três	embalagens	que	não	tem	muito	fru-

fru.	São	embalagens	limpas,	que	mostram	o	produto	e	não	tem	muita	coisa	escrita	nem	mui-

to	desenho.	

	

Usuário	2	

Escolhi	a	5	porque	ela	tem	umas	explicações,	tem	foto	do	produto,	tem	os	ingredien-

tes	(ilustrações).	Achei	bem	bonita	e	colorida.	Achei	bonito	o	estilo,	me	passa	uma	sensação	

boa.	A	6	porque	é	chique.	E	da	11	porque	é	clean,	parece	uma	coisa	meio	rústica	e	dá	uma	

sensação	de	conforto,	de	coisa	do	campo.	Um	chique	rústico.	

	

Usuário	3	

Gostei	da	número	2	porque	a	primeira	impressão	que	eu	tenho	é	que	é	uma	baita	de	

uma	compra,	cheia	de	panela	dentro.	A	número	7	porque	parece	que	eu	estou	olhando	o	

que	está	dentro	da	caixa.	A	foto	salienta	muito	o	que	tem	dentro	da	caixa	e	foi	a	que	mais	

me	chamou	a	atenção	dentre	todas	as	embalagens.	E	a	número	11	pela	praticidade	da	caixa.	

Eu	não	dou	muito	valor	para	a	embalagem	e	ela	é	bem	objetiva.	O	que	está	aí	é	o	que	tem	

dentro.	
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APÊNDICE	G	–	Diagrama	de	Mudge:	requisitos	sustentáveis	do	projeto	
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APÊNDICE	H	–	Diagrama	de	Mudge:	requisitos	finais	do	projeto	
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APÊNDICE	I	–	Sketch	de	Modelos	
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APÊNDICE	J	–	Verificação	com	Especialistas	

AVALIADOR	1	

a) Colocar	o	tipo	de	panela	mais	destacado	(na	frente	da	embalagem);	

b) A	embalagem	remete	a	um	conceito	tropical/alegre;	

c) Rever	a	alça	–	testar	a	resistência;	

d) Gostei	das	tags	nas	panelas.	

	

AVALIADOR	2	

e) Gostei	da	frase	“melhor	para	o	meio	ambiente,	melhor	para	você”;	

f) Acho	que	poderia	dar	mais	destaque,	já	que	envolve	o	conceito	do	projeto;	

g) Adorei	as	sugestões	de	uso;	

h) Propor	uma	maneira	prática	e	resistente	para	prender	as	tags.	

	

AVALIADOR	3	

	 Gostei	muito	da	explicação	do	 reuso	com	 ilustrações.	Achei	excelente	expor	

para	o	consumidor	que	a	embalagem	utiliza	50%	menos	material.	É	uma	redução	muito	sig-

nificativa.	O	consumidor	costuma	ser	resistente	a	utilização	de	cintas	no	Brasil,	o	meio	termo	

entre	cinta	e	caixa	atende	ao	gosto	do	brasileiro	e	do	público	do	produto,	além	de	estruturar	

melhor	a	embalagem	e	atender	ao	desafio	de	proteger	o	produto,	muitas	vezes	transportado	

sem	o	devido	cuidado,	ao	mesmo	tempo	oferendo	uma	redução	de	impacto	ambiental.	

	

AVALIADOR	4	

a) Achei	os	grafismos	muito	legais	e	modernos,	sem	deixar	de	agradar	ao	públi-

co	mais	velho.	Dão	um	ar	de	comidinha	caseira	sem	ter	cara	de	vó;	
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b) Fontes	utilizadas	bem	legíveis,	porém,	acho	que	a	questão	do	reuso	precisa	fi-

car	muito	mais	evidente.	Os	 ícones	ficaram	muito	 legais,	bem	por	 isso	preci-

sam	ser	mais	valorizados.	Eu	não	sei	se	sugeriria	o	apoio	dos	utensílios	na	alça.	

Me	parece	que	não	ia	dar	certo,	pela	altura	da	alça	e	pelo	equilíbrio	do	orga-

nizador;	

c) Nem	todas	as	pessoas	vão	reutilizar	a	embalagem,	por	isso,	não	dei	nota	má-

xima	para	conveniência.	O	impacto	ambiental	é	bastante	significativo	do	pon-

to	de	vista	da	 redução	de	material.	Mas	seria	ainda	melhor	 se	o	papel	ou	o	

material	tivesse	degradação	super-rápida	-	mas	aí	depende	de	novas	tecnolo-

gias;	

d) Achei	 bem	original,	 vai	 se	destacar	no	PDV,	mas	 ainda	 acho	que	o	 conceito	

precisa	estar	“gritando”	na	cara	do	consumidor;	

e) No	tag	tu	vai	precisar	de	um	furo	e	um	fita	que	fique	bem	firme	ao	produto.	O	

tag	somente	com	a	marca	é	dispensável	ao	meu	ver.	
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APÊNDICE	K	–	Disposição	das	Embalagens	nas	Folhas	de	Impressão		

Dimensões	da	folha	de	impressão:	72x102cm.	
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APÊNDICE	L	–	Desenhos	Técnicos	das	Embalagens	Individuais:	panela	e	fervedor	

Unidade	de	Medida:	Milímetros	
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APÊNDICE	M	–	Desenhos	Técnicos	das	Embalagens	Individuais:	frigideira	e	caçarola	

Unidade	de	Medida:	Milímetros	
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APÊNDICE	N	–	Desenhos	Técnicos	da	Embalagem	Pack	

Unidade	de	Medida:	Milímetros	
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APÊNDICE	O	–	Desenhos	Técnicos	da	Tag	

	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2015	

	

	


