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Resumo 

 

Este trabalho investigou os processos, materiais e modelos de design de 

embalagens a fim de desenvolver e testar uma nova embalagem secundária para 

creme dental, a qual servirá de solução alternativa para as atuais disponíveis no 

mercado. O objetivo foi propor uma embalagem multipack com redução de material 

para tubos de creme dental, considerando questões mercadológicas e de 

sustentabilidade. Para tanto, o trabalho se utilizou de uma metodologia exploratória 

que consiste na utilização de uma pesquisa quantitativa de observação que testa e 

valida junto aos consumidores os protótipos construídos a partir do método do 

metaprojeto.  A nova proposta de embalagem secundária desenvolvida utiliza menos 

material se comparada com a atual e abrange a necessidade atual do processo de 

produção e não atrapalha o ponto de venda. Outro valor agregado é a possibilidade 

de vender mais de um produto na mesma compra, por se tratar de uma embalagem 

multipack. 

 

Palavras-chave: Design; Embalagem; Multipack; Redução de material.  
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Abstract 

 

The presented work studied packaging design processes, materials and models in 

order to develop and test a new secondary packaging for dental cream, which will 

serve as an alternative to the ones currently available in the market. The objective 

was to propose a multipack package with material reduction for dental cream tubes, 

considering marketing factors and sustainability issues. The work has been based on 

an exploratory methodology which uses a quantitative observational survey that tests 

and validates with the consumers the prototypes constructed from the metaproject 

method. The new proposal for secondary packaging uses less material compared to 

the current one, covers the current needs of the production process and does not 

disrupt the point of sale. Another value is the possibility of selling more than one 

product in the same time, because it is a multipack package. 

 

Key-words: Design; Packaging; Multipack; Material reduction. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

  

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Esquema de embalagem primária, secundária e terciária .......................... 22 

Figura 2 Ciclo de vida do produto e da embalagem na economia circular ................ 31 

Figura 3  Embalagem multipack de lâmina de barbear ............................................. 33 

Figura 4 Embalagem multipack de iogurtes .............................................................. 33 

Figura 5 Embalagens multipack de papel, explorando o layout na junção dos 

produtos .................................................................................................................... 36 

Figura 6 Cartucho de creme dental com a mesma aparência dos dias atuais .......... 37 

Figura 7 Embalagem de creme dental – primária (tubo) e secundária (cartucho) ..... 38 

Figura 8 Embalagem de creme dental - terciária ....................................................... 39 

Figura 9 Embalagem de creme dental planificada e itens mandatórios relacionados

 .................................................................................................................................. 40 

Figura 10  Fases do Brainstorm ................................................................................ 45 

Figura 11 Estrutura do painel semântico ................................................................... 46 

Figura 12 Metodologia científica aplicada no trabalho .............................................. 51 

Figura 13 Metodologia desenvolvimento de projeto aplicada no trabalho ................. 54 

Figura 14 Prateleira de cremes dentais no mercado ................................................. 55 

Figura 15 Oportunidade de expor nas gancheiras .................................................... 56 

Figura 16 Tampa com lacre....................................................................................... 59 

Figura 17 Tampa sem lacre....................................................................................... 59 

Figura 18 Semelhança nas formas cartuchos de cremes dentais na prateleira e a 

gancheira ao lado comportando escovas de dente ................................................... 61 

Figura 19 Descarte do cartucho ................................................................................ 62 

Figura 20 Escovando os dentes ................................................................................ 62 

Figura 21 Painel semântico para criação da nova proposta de embalagem ............. 63 

Figura 22 Envase e fechamento dos tubos de cremes dentais ................................. 64 

Figura 23 Embalagem secundária no processo de produção de cremes dentais ..... 65 

Figura 24 Embalagem secundária de creme dental Colgate planificada ................... 66 

Figura 25 Rascunho da nova proposta de embalagem ............................................. 67 

Figura 26 Modelagem da opção de plástico para a nova proposta ........................... 68 

file:///F:/Dissertacao_15_11_2018/PROJETO/Dissertacao_natalia_RA13235.doc%23_Toc4743620


 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

  

 

 

Figura 27 Modelagem da opção de plástico extensão da tampa para a nova proposta

 .................................................................................................................................. 68 

Figura 28 Modelagem da nova proposta de embalagem secundária ........................ 70 

Figura 29 Desenho técnico protótipo da nova embalagem ....................................... 71 

Figura 30 Nova proposta de embalagem ambientada na gancheira ao lado da 

escova de dentes ...................................................................................................... 72 

Figura 31 Lacre para creme dental ........................................................................... 72 

Figura 32 Caixa atual de embarque para cremes dentais ......................................... 73 

Figura 33 Nova proposta de embalagem terciária de cremes dentais ...................... 74 

Figura 34 Modelo final do protótipo no display para a venda .................................... 76 

Figura 35 Display de embalagem multipack inserido no mercado local .................... 77 

Figura 36 Benefícios da nova proposta de embalagem secundária para cremes 

dentais ....................................................................................................................... 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

  

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 Cremes dentais mais vendidos no Brasil ................................................... 57 

Quadro 2 Análise técnica dos cartuchos de cremes dentais mais vendidos do Brasil

 .................................................................................................................................. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

  

 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

ABRE  Associação Brasileira de Embalagens 

ABERGO Associação Brasileira de Ergonomia 

CEP  Comitê de Ética e Pesquisa 

CM   Centímetro 

ISO  International Organization for Standardization (Organização 

Internacional para Padronização) 

MM   Milímetro 

PEBD  Polietileno de baixa densidade 

PNRS  Política Nacional de Resíduos Sólidos 

SINIR Sistema Nacional de Informações Sobre a Gestão dos Resíduos 

Sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

  

 

 

 

SUMÁRIO 

 

SUMÁRIO.................................................................................................................. 16 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................... 15 

1.1 Problema de pesquisa ..................................................................................... 18 

1.2 Hipótese .......................................................................................................... 18 

1.3 Objetivos ......................................................................................................... 18 

1.3.1 Objetivo Geral .............................................................................................. 18 

1.3.2 Objetivos Específicos ................................................................................... 19 

1.4. Justificativa ...................................................................................................... 19 

2. REVISÃO DE LITERATURA ............................................................................... 21 

2.1. Embalagem ..................................................................................................... 21 

2.1.1 Funções da embalagem ............................................................................... 22 

2.1.2 Design gráfico de embalagem ...................................................................... 24 

2.2 Sustentabilidade .............................................................................................. 25 

2.3 Ecoeficiência ................................................................................................... 26 

2.4 Embalagem e sustentabilidade........................................................................ 27 

2.5 Embalagem na economia circular ................................................................... 28 

2.6 Ciclo de vida do produto e da embalagem ...................................................... 30 

2.7 Embalagem multipack ..................................................................................... 32 

2.7.1 Fatores mercadológicos na mudança estrutural de embalagem .................. 34 

2.8 Embalagem de creme dental ........................................................................... 37 

2.8.1 Informações obrigatórias nas embalagens de cremes dentais .................... 39 

2.9 Materiais envolvidos ........................................................................................ 41 

2.9.1 Papel cartão ................................................................................................. 41 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

  

 

 

2.9.2 Plástico ......................................................................................................... 41 

2.10 Processos de impressão .............................................................................. 42 

2.11 Acabamentos gráficos .................................................................................. 43 

2.12 Brainstorm .................................................................................................... 44 

2.13 Painel semântico .......................................................................................... 45 

2.14 Princípios da ergonomia ............................................................................... 47 

2.14.1 Interação humana ..................................................................................... 48 

2.12.2 Ergonomia aplicada ao produto ................................................................ 48 

3. MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................... 50 

3.1 Pesquisa de observação ................................................................................. 52 

3.2 Metaprojeto: critérios para desenvolvimento de produto ................................. 53 

4. DESENVOLVIMENTO DA NOVA PROPOSTA DE EMBALAGEM .................... 55 

4.1 Fatores mercadológicos: cenário atual de embalagens de cremes dentais .... 55 

4.1.1 Cartucho de creme dental ............................................................................ 57 

4.2 Sistemas de design ......................................................................................... 60 

4.3 Tipologia de uso e aspectos ergonômicos ...................................................... 61 

4.3.1 Criação do painel Semântico ....................................................................... 63 

4.4 Tecnologia produtiva e materiais empregados do creme dental ..................... 64 

4.5 Design e sustentabilidade ............................................................................... 65 

4.6 Geração de ideias para a nova embalagem secundária multipack ................. 67 

4.7 Nova proposta de embalagem secundária multipack ...................................... 69 

4.8 Embalagem terciária para embalagem secundária selecionada ..................... 73 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO .......................................................................... 75 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................ 80 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 82 

APÊNDICES .............................................................................................................. 87 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

  

 

 

Apêndice A ................................................................................................................ 87 

Apêndice B ................................................................................................................ 88 

Apêndice C ................................................................................................................ 90 

ANEXO A .................................................................................................................. 95 

ANEXO B .................................................................................................................. 96 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 

 

 

 

15 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Embalagem (ABRE, 2012), a 

embalagem participa na composição de custo do produto e o desafio cotidiano é 

melhorar sua utilização, ela impacta diretamente no consumidor e é o canal de 

relacionamento das marcas e dos produtos com este público. Uma alteração na 

embalagem pode significar aumento do volume de vendas, por ser um grande 

agente de comunicação e uma eficiente ferramenta de marketing e de vendas.  

Segundo Oliveira (2009, apud CAMILO, 2009), na sociedade contemporânea, 

a função da embalagem foi também expandida para adaptar-se as demandas e 

necessidades da vida moderna, a movimentação das pessoas exige embalagens 

portáteis, fáceis de abrir, manipular, transportar, caber em variados espaços e 

diferentes momentos de consumo. 

Uma pesquisa feita pela Pira Internacional para a World Packaging 

Organisation (WPO) (2009, apud CAMILO, 2009) mostrou quais são as principais 

motivações para o aumento da demanda de embalagem no mundo, entre elas estão: 

envelhecimento da população, residências cada vez menores, conveniência, 

saudabilidade, estilo de vida, diferenciação de marca, desenvolvimento de novos 

materiais de embalagem, embalagens menores e reciclagem.  

Mestriner (2002) diz que a embalagem pode realizar as seguintes ações 

como ferramenta de marketing: tornar o produto mais competitivo, ser um eficiente 

meio de comunicação e inovação. 

Considerando as definições de ABRE (2012); Oliveira (2009); WPO (2009); 

Mestriner (2002) que sintetizam o pensamento acadêmico, associações e 

profissionais que atuam na área citados anteriormente, o que reforça a necessidade 

da realização de estudos cada vez mais atualizados sobre o tema. Sobretudo, se 

forem considerados outros fatores de influência da embalagem na sociedade, tal 

qual sua relação direta com custos, tecnologia de fabricação, impacto ambiental, 
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distribuição de produtos e conquista de consumidores, fatores que somados 

contribuem para que empresas de todos os portes possam agregar valor a seus 

produtos e, deste modo, consolidar suas posições no mercado atual, além de terem 

acesso a mercados mais sofisticados.  

Embalagens novas, bem projetadas ou as preexistentes reestruturadas 

podem impactar positivamente o arrecadamento de receita por meio da venda dos 

produtos. Isto porque, elas estimulam o consumismo social, ainda que 

subconsciente, sendo este fator primordial para gerar uma série de efeitos positivos 

agregados em todo planejamento de vendas de uma empresa (HAYASAKI, 2009). 

De forma semelhante, embalagens modernas ou redesenhadas podem 

diminuir o impacto ambiental a partir da redução dos materiais utilizados, dado que o 

descontrole e desperdício de materiais é motivo de preocupação global. Por 

exemplo, o mau aproveitamento de papel nas gráficas produz uma elevada 

quantidade de refile1. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2017) na produção total de embalagens, o papel fica em primeiro 

lugar com 40,5% e desta porcentagem cerca de 46% do papel, produzido e 

comercializado no Brasil, é reciclado e volta para a cadeia produtiva. As fibras que 

constituem o papel e o papelão perdem suas características físico-químicas durante 

os vários processos de reciclagem, ou seja, chega um momento em que a qualidade 

desse material não é mais adequada para a reciclagem, sendo necessário incentivar 

a redução de sua geração e consumo. Dessa forma, o excesso de produtos e 

material de embalagens são uma constante social.  

A situação é agravada quando uma nova linha de embalagens passa a ser 

produzida sem que haja qualquer perspectiva de mudança da conjuntura 

mencionada. Com isso, toneladas de materiais continuam sendo descartadas a 

partir do desperdício de materiais de embalagem. Tal circunstância acaba causando 

                                            

1 Refile: O refile é o acabamento realizado para fazer “cortes” e deixar o material impresso no formato 

final de uso. O acabamento feito pelo refile elimina as margens e marcas de impressão. 
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uma diminuição da qualidade de vida da população, pois afeta diretamente o 

ambiente.  

O problema do lixo caracteriza uma ampla e fundamental discussão sobre 

saúde, considerando a estimativa de que, no mundo, cerca de 5,2 bilhões de 

indivíduos morrem por ano em função de doenças referentes ao lixo (SIQUEIRA, 

2008).  

A Agenda 21 (1992), na conferência das nações unidas sobre meio ambiente 

e desenvolvimento, frisa em seu decreto que é necessária a redução ao mínimo dos 

resíduos e o objetivo é reduzir a produção de resíduos em sua composição com o 

objetivo de formular políticas de minimização dos resíduos, utilizando instrumentos 

econômicos ou de outro tipo para promover modificações benéficas nos padrões de 

produção e consumo. 

Além da questão ambiental, também existe a supracitada questão 

mercadológica, ambas as questões estão mutuamente associadas: menos materiais 

e maior venda do mesmo. O mercado de produtos de consumo que abrange as 

embalagens não age mais sozinho, sempre está alinhado a tomadas de decisões 

mercadológicas. Entretanto, na grande maioria das vezes, a embalagem é o único 

meio de comunicação que um produto possui. (NEGRÃO, et. al. 2008) 

Cerca de 90% dos produtos expostos nas prateleiras dos supermercados não 

tem apoio de outra forma de estratégia de marketing. O primeiro passo é conhecer 

como o mercado é organizado e como o consumidor se comporta perante a ele para 

assim poder traçar um plano condizente com o todo. (MESTRINER, 2002) 

Partindo desse princípio, o estudo visa a possibilidade de diminuir a 

quantidade de material utilizado na embalagem secundária (cartucho) de cremes 

dentais, no segmento de higiene pessoal, tendo como foco o produto creme dental.  
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1.1 Problema de pesquisa 

 

Apresenta-se como problema do trabalho a busca pela solução da escassez 

de embalagens alternativas para creme dental, que atendam às necessidades 

sustentáveis e que também vise a praticidade, atratividade, melhoria da função e 

redução de material. 

De modo que todo o trabalho se pautou na busca por uma resposta possível ao 

seguinte questionamento: como contribuir para o processo de desenvolvimento de 

embalagens de cremes dentais, adequando os requisitos da embalagem sustentável 

e suas necessidades mercadológicas? 

 

1.2 Hipótese 

 

A solução proposta foi desenvolver uma embalagem secundária para cremes 

dentais que objetivava a questão sustentável e sejam portáteis, fáceis de abrir, 

manipular, transportar, caber em variados espaços e também considerar requisitos 

mercadológicos. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O presente trabalho pretendeu desenvolver uma embalagem secundária para 

cremes dentais, visando o aperfeiçoamento dos processos industriais para o menor 

desperdício possível de material, ser uma embalagem ecoeficiente atendendo às 

necessidades negligenciadas pelos modelos de cartuchos disponíveis no mercado 

atual. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Analisar os itens do processo de desenvolvimento de embalagem em relação 

a perspectiva teórica e metodológica; 

• Identificar características de embalagens secundárias do segmento de 

cremes dentais; 

• Identificar requisitos de projeto de embalagem adequado ao produto; 

 

1.4.   Justificativa 

 

O desperdício descontrolado de materiais no planeta se configura como uma das 

motivações do presente trabalho pelo fato de que a embalagem, em que pese sua 

função social e econômica em todo o globo, produz, em geral, lixo em excesso. Em 

virtude desta inegável realidade, segundo Pelegrini e Kistmann (2003), o 

desenvolvimento sustentável é uma questão a ser levada em conta pela indústria, 

determinando que todos os problemas que a embalagem gera desde o início de sua 

produção até o seu descarte devem ser avaliados. Existe ainda a motivação devido 

aos altos custos de materiais, em função da quantidade de matérias-primas gastas 

em um processo de produção industrial e, a falta de competitividade no segmento de 

higiene pessoal, tendo em foco o creme dental como produto principal, pois ao longo 

dos anos a embalagem secundária, cartucho, permaneceu a mesma na maioria dos 

casos.  

A embalagem, muitas vezes, é o único canal de mídia e o principal veículo de 

comunicação entre o produto e o consumidor (MESTRINER, 2002), essa afirmação 

feita há alguns anos, atualmente está mudando, pois constantemente pessoas 

procuram por produtos que são amigos do ambiente, isto é, produzam menos 

resíduos, sejam recicláveis e  sustentáveis ao invés de uma embalagem com um 

layout diferenciado. Em uma pesquisa feita pela Environment Research, realizada 
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pela Tetra Pak (2017), baseada em 6.500 respostas, em 13 países, a maioria das 

pessoas entrevistadas preferem um produto sustentável, e estão com a consciência 

ambiental em expansão. É notório que questões ambientais têm se tornado cada 

vez mais um quesito para decisão de compra, de acordo com Saad, Carvalho e 

Costa (2002): 

 

Quando uma empresa é socialmente responsável, sua preocupação se 
estende à comunidade em que está inserida. Se a empresa passa uma 
imagem de socialmente responsável, criará uma empatia com o 
consumidor, incentivando a compra de seus produtos. Caso contrário, ele 
poderá deixar de comprar o produto na tentativa de punir a empresa por sua 
“má atuação” perante a comunidade (Saad, Carvalho e Costa, 2002, p. 
318). 

 

Lucente e Nantes (2003) reforçam que uma forma das empresas tornarem os 

seus produtos mais competitivos é a redução dos custos finais do produto, 

principalmente os relacionados ao transporte, armazenamento e exposição no ponto 

de venda, que também visa o lado mercadológico.  

Por essas razões, a pesquisa torna-se necessária para que se discuta uma 

alternativa para os cartuchos de cremes dentais utilizados no mercado desde o 

século passado (COLGATE, 2018) e cuja a necessidade e a função são 

questionáveis em face do cenário atual, ao passo que do ponto de vista ambiental 

apresenta uso desnecessário de material e da ótica mercadológica pode ser 

melhorada para que atenda os consumidores que buscam por produtos 

sustentáveis.  

Além disso, a sugestão da inclusão da embalagem multipack pode ser um 

importante elemento para as vendas, pela possibilidade de incentivar o consumidor 

a levar mais de um produto por vez (MESTRINER, 2002). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1.  Embalagem 

 

Como apresentou Moura e Banzato (1990 apud Romano, 1996, p. 64), a 

classificação de embalagens ocorre segundo vários parâmetros: suas funções, 

materiais, consumo, finalidades, forma de transporte entre outras. O nível primário é 

regido pela resolução RDC nº 259 da ANVISA. Esse tipo de embalagem nada mais 

é do que a unidade de venda no varejo. Basicamente, sua função é proteger o 

conteúdo de uma contaminação biológica. Ou seja, embalagem primária é a que 

contém cada unidade de consumo do produto e está em contato direto com o 

mesmo. É o caso das embalagens de plástico para o açúcar, das garrafas de água e 

dos tubos de cremes dentais entre muitas outras embalagens que estão diretamente 

em contato com o produto. (CAMILO, 2009) 

O nível secundário entende-se pela embalagem que envolve uma ou mais 

embalagens do nível primário e funciona como reforço à proteção do produto 

durante o transporte e ao ato promocional, quando incorpora várias unidades de 

consumo para constituir uma unidade de venda.  Pode tratar-se, por exemplo, de 

uma embalagem multipack: uma cartela de barbeador com duas unidades, um pack 

de cerveja com 12 unidades, um blister2 com três escovas de dentes, ou seja, uma 

embalagem que vende mais de um produto para o consumidor final (MESTRINER, 

2002).  

  Como na figura 1, o esquema de embalagens mostra um cartucho retangular 

que é uma das embalagens mais utilizadas como secundárias de cremes dentais, o 

objeto de estudo do presente projeto (SUPER VAREJO, 2016). 

                                            

2 Blister:  Embalagem em plástico, com bolhas transparentes, usada para guardar coisas muito 

pequenas.  
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O nível terciário contém embalagens de nível secundário e primário e 

normalmente são utilizadas para venda em atacado, unificando um grupo de 

embalagens e permitindo transportar um certo número de unidades do produto da 

fábrica para os pontos de venda. Por exemplo, o uso de paletes agrupando várias 

dezenas de packs de cerveja. Esse terceiro nível de embalagem tem funções mais 

logísticas do que de marketing. (Figura 1) 

 

Figura 1 Esquema de embalagem primária, secundária e terciária 

 

 

Fonte: SB Embalagens (2018) 

 

2.1.1 Funções da embalagem  

 

Conforme descrito pela ABRE (2017) as funções fundamentais da 

embalagem são conter e proteger o conteúdo, mantendo-o adequado para consumo; 

transportar e otimizar espaços; facilitar a armazenagem e distribuição do produto, 

influenciando nos custos e impacto ambiental do projeto. Devido ao crescimento 

populacional e das atividades econômicas, a embalagem também conquistou a 

função de transmitir informações e chamar a atenção do consumidor por meio de 
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sua comunicação visual. Como está presente na rotina das pessoas a embalagem 

torna-se um meio de comunicação eficiente e abrangente. 

Como discutiu Mestriner (2002), a embalagem tem o poder de transmitir 

conceitos, expressões culturais e também evidenciar o estágio de desenvolvimento 

de um local, sendo um elo do produto com o consumidor final.  

O Instituto de Embalagens (2009, p. 42) indica que as embalagens têm as 

seguintes três funções: 

• Tecnológica: garantir proteções mecânicas, físicas e químicas ao 
produto embalado; 

• Mercadológica: comunicar-se com o consumidor e realizar a “venda” do 
produto; 

• Econômica: garantir que o custo seja compatível com o valor do 
produto, agregando valor. 

 

Como a ABRE (2017), o Instituto de Embalagens (2009) também frisa a 

importância dos requisitos para a embalagem, como acondicionar o produto e 

proteger de toda a cadeia logística de abastecimento, facilitar o transporte, 

estocagem, da produção até o consumo e também a parte de comunicação e 

promoção de produto: persuadir, seduzir e induzir o ato de compra. Acrescenta mais 

algumas condições, como preservar a qualidade do produto, minimizando alterações 

do produto, determinar a vida da prateleira do produto, permitir a utilização total de 

seu conteúdo, atender as normas regionais e internacionais, observando a 

legislação de cada país, veicular a informação técnica: conteúdo, composição, modo 

de utilização, performance etc. Ter boa relação com o meio ambiente, isto é, pensar 

em design sustentável, identificar-se com o público alvo no qual o produto se destina 

e diferenciar o produto nas prateleiras seja por meio do layout ou por meio da 

estrutura. 
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2.1.2 Design gráfico de embalagem 

 

No design gráfico de embalagem é estudado a compreensão da linguagem 

visual da categoria à que o produto pertence. É preciso conhecer os consumidores 

para entender a linguagem visual que a embalagem constitui (MESTRINER, 2002). 

 

O conceito de linguagem do produto pode enfocar-se desde a 
correspondência homem-objeto, já que o desenho tem a ver com a relação 
entre usuário e o produto. Neste tema, tem particular interesse as funções 
que facilitam a percepção (BÜRDEK,1994, p. 178). 

 

Essa definição pode ser aplicada ao produto, como também à embalagem, 

pois o consumidor identifica, observa e organiza os objetos de acordo com a 

compreensão que se tem de forma, procurando observar suas funções e qualidades. 

Cada produto passa, assim, a ter sua própria linguagem e transmite ao usuário 

sensações de beleza, funcionalidade, resistência, durabilidade, segurança, sem a 

necessidade de uma explicação de como manusear o produto. 

Segundo Mestriner (2001), durante sua evolução, a embalagem apresentou 

grandes avanços tecnológicos e seguiu tendências de consumo como um todo. A 

embalagem foi construindo uma linguagem visual própria e característica para cada 

produto. Como as outras áreas do conhecimento, a embalagem atual acompanha a 

as tendências culturais e ainda atende à expectativa de marketing do produto, o que 

torna a embalagem uma ferramenta considerando os aspectos mercadológicos. 

Assim, o design gráfico estabelece a relação entre embalagem e consumidor 

com objetivo da motivação da compra. Para isso, são utilizadas formas, cores e 

estruturas que tornam as embalagens suportes de comunicação.  

  No creme dental, a embalagem do tubo tem espaço disponível para o design 

gráfico ser aplicado cumprindo sua função, o que acontece hoje, é que muitas vezes 

o layout gráfico é replicado no cartucho com mais efeitos gráficos, de certa forma é 
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desnecessário se levado em conta a importância de um produto ecoeficiente, isto é, 

que dispensa os acabamentos gráficos para maior benefício do ecossistema. 

 

2.2 Sustentabilidade 

 

Muito utilizado na atualidade, o termo sustentabilidade teve o início de sua 

popularização em meados da década de 70 do século XX, quando durante as 

reuniões realizadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) se disseminou o 

sentimento e a consciência dos limites do 'crescimento a todo custo' - que punha em 

crise o modelo praticado pela maior parte das sociedades do mundo à época. 

Modelo esse que ainda predomina no planeta. 

Na publicação 'Sustentabilidade: o que é - e o que não é' (2012), Leonardo Boff se 

utiliza de uma análise etimológica para atribuir sentidos palpáveis e concretos ao 

termo. Boff destaca que na raiz de sustentabilidade e de sustentar está a palavra do 

latim sustentare que nos oferece dois sentidos, um passivo e outro ativo. 

 

O passivo diz que "sustentar" significa equilibrar-se, manter-se, conservar-se sempre 

à mesma altura, conservar-se sempre bem. Neste sentido "sustentabilidade" é, em 

termos ecológicos, tudo o que a Terra faz para que um ecossistema não decaia e 

não se arruíne. Esta diligência implica que a Terra e os biomas tenham condições 

não apenas para conservar-se assim como são, mas também que possam prosperar, 

fortalecer-se e coevoluir (BOFF, 2012, p.26). 

 

Sobre o sentido ativo da palavra, Boff disserta sobre a enfatização da ação feita de 

fora para conservar, manter, proteger, nutrir, alimentar, fazer prosperar, subsistir, 

viver. 
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No dialeto ecológico isto significa: sustentabilidade representa os procedimentos que 

tomamos para permitir que a Terra e seus biomas se mantenham vivos, protegidos, 

alimentados de nutrientes a ponto de estarem sempre bem conservados e à altura 

dos riscos que possam advir (Boff, 2012, p. 27).  

 

Como exemplo a essa definição ativa, o autor utiliza a plantação de árvores 

na encosta da montanha, que servem de escora contra a erosão e os 

deslizamentos. 

Em adição à definição etimológica trazida por Boff, é importante destacar o 

que disse a Carta da Terra - documento nascido de uma consulta feita, entre os 

anos de 1992 e 2000, a milhares de pessoas residentes de diversos países e 

pertencentes a uma grande multiplicidade de culturas, instituições e religiões. 

O documento , define a sustentabilidade real como o conjunto dos processos e 

ações que se destinam a manter a vitalidade e a integridade da Mãe Terra, a 

preservação de seus ecossistemas com todos os elementos físicos, químicos e 

ecológicos que possam possibilitar a existência e a reprodução da vida, o 

atendimento a existência e a reprodução da vida, atendimento das necessidades da 

presente e das futuras gerações, bem como a continuidade, a expansão e a 

realização das potencialidades da civilização humana em suas várias expressões. 

 

2.3 Ecoeficiência 

 

Em um período no qual as preocupações com a sustentabilidade ambiental, 

econômica e social são imperativas nas estratégias e nos projetos das empresas 

dos mais variados segmentos, o tema ecoeficiência surgiu como uma espécie de 

balizador - de norte a ser seguido. 

Reconhecido como 'criador do termo' ao mencioná-lo publicamente pela 

primeira vez no ano de 1996, o World Business Council for Sustainable Development 

(Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável) define 
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ecoeficiência como a forma de produzir e fornecer bens, ou serviços, competitivos 

no mercado sendo capaz de, ao mesmo tempo, contribuir para o progresso 

ambiental. 

A definição central de ecoeficiência, para o Conselho, é a promoção da 

prosperidade econômica por utilização mais eficiente dos recursos e de menos 

emissões nocivas para o ambiente, sempre se pautando pela procura de melhoras 

ambientais que potencializam - simultaneamente, os ganhos econômicos. 

 

O World Business Council for Sustainable Development aponta que a ecoeficiência é 

alcançada por meio da oferta de bens e serviços a preços competitivos, que, por um lado, 

satisfaçam as necessidades humanas e contribuam para a qualidade de vida e, por outro, 

reduzam progressivamente o impacto ecológico e a intensidade de utilização de recursos ao 

longo do ciclo de vida, até atingirem um nível, que, pelo menos, respeite a capacidade de 

sustentação estimada para o planeta (MUNCK, CELLA-DE-OLIVEIRA e BANSI, 2011, p. 183-

199). 

 

Resumindo a definição de ecoeficiência, o especialista em economia 

ambiental e de recursos - Raimund Bleischwitz (2003), afirmou que a eficiência 

econômica for unida à eficiência ambiental, leva a ecoeficiência. 

 

 

2.4 Embalagem e sustentabilidade 

 

A embalagem desempenha um papel crítico na indústria de bens de consumo, 

ela protege e preserva os produtos e matérias primas conforme transitam nas 

cadeias de fornecimentos. A indústria tem a responsabilidade de analisar e 

aperfeiçoar o desempenho ambiental de suas embalagens em todos os estágios 

relevantes do ciclo de vida. A análise de impactos deve ser feita globalmente 

considerando o ciclo de vida do produto em si e deve analisar o impacto da 

utilização da embalagem em excesso. Encontrar o equilíbrio entre falta e excesso de 
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embalagem é o objetivo da maioria das empresas e deve ser uma responsabilidade 

compartilhada entre todos os parceiros comerciais (ABRE, 2015). 

A responsabilidade compartilhada instituída pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), envolve os varejistas em geral. por meio de um acordo de 

setor (SINIR, 2015) e em concordância com a PNRS, os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes são obrigados a implementar medidas sustentáveis de 

logística reversa e reciclagem para cumprir seu papel em sociedade. 

O dimensionamento calculado de maneira enxuta em uma embalagem 

representa uma economia em diversos aspectos. Empregando-se uma menor 

quantidade possível de material, é possível ter uma redução de custos, um 

transporte com mais produtos de uma única vez e, assim, uma economia em 

investimentos em transporte e armazenamento. Além disto, não se pode esquecer 

de que estas ações também diminuem o impacto ecológico que o descarte da 

embalagem terá no pós-uso. (NEGRÃO, et. al. 2008) 

Com o aumento da responsabilidade da sociedade em geral e na medida que 

as empresas são exigidas a cumprir compromissos com a sustentabilidade, práticas 

de aperfeiçoamento da quantidade de material utilizada nas embalagens, de 

reciclagem, logística reversa e reuso de embalagens vão se tornando cada vez mais 

necessárias, como sugere a economia circular.  

 

2.5 Embalagem na economia circular  

 

A embalagem é considerada Fast Moving Consumer Good (FMCG), do termo 

em inglês, significa uma ação veloz, se move rápido no processo. São produtos 

projetados para ter uma vida útil curta e estão constantemente em rotação. Por isso, 

o desenvolvimento de soluções de embalagem dentro de uma economia circular 

requer estratégias diferentes daquelas usadas para bens de consumo comuns 

(BAKKER, 2018).  
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Os produtos que tem uma vida útil curta são consumidos em grandes 

quantidades e em um ritmo acelerado, por esse motivo deve-se tomar cuidado com 

os resíduos e substratos empregados nas embalagens. As embalagens se espalham 

pelo ambiente, em todos os lugares e é um desafio pensar em uma solução 

sustentável e que tenha baixo custo, seja aceitável e funcional para todos envolvidos 

no processo Haffmans (2018). 

Haffmans afirma ainda que os designers precisam sempre verificar se podem 

fazer um produto durar mais, mas que em certas situações, é necessário pensar em 

embalagens com a vida útil curta e então precisa fazer uma solução que se encaixe 

nessa situação, de forma circular. 

A seguir as etapas da economia circular de acordo com o curso Embalagem 

Sustentável em uma Economia Circular (2018), que são repensar, reutilizar, reciclar 

e renovar. 

A primeira estratégia de design é repensar e que se refere a perguntar ao 

processo: por que desenvolver dessa maneira? Por que utilizar essa embalagem? 

Por que utilizar descartáveis? Refletir sobre essas questões podem levar a novas 

soluções que não terão desperdício. 

A segunda é reutilizar e isso significa reutilizar as embalagens. Como uma 

garrafa, você pode reabastecer uma garrafa, usá-la de novo. E isso economiza 

muito resíduo se puder fazer isso, mas é necessário organizar um sistema para 

fazer isso. Não é apenas sobre embalagem, mas também em combinação com o 

sistema. 

A terceira é a reciclagem, todos os resíduos que temos disponíveis, devem ser 

reciclados no futuro. Mas o que muitos designers e empresas esquecem é que 

também precisam reutilizar o conteúdo reciclado na sua própria embalagem. Porque 

você pode reciclar algo e alguém tem que resolvê-lo, mas você também tem que 

usar o conteúdo reciclado. 
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A última etapa é renovar, envolve o uso de conteúdo bio, como papel, papelão, 

bioplásticos, entre outros, para fazer uma embalagem. Pode-se também trabalhar na 

possibilidade de reciclá-lo novamente ou torná-lo biodegradável e devolvê-lo ao 

ambiente natural. Quando aplicar qual estratégia é realmente uma questão difícil, 

porque ela sempre depende do produto. Que tipo de produto ou embalagem está 

sendo utilizado e o tipo de aplicação.  

Nem toda produção, ainda mais para embalagens que tem uma vida útil curta, é 

capaz de fazer um sistema reutilizável acontecer, então às vezes é necessário fazer 

algo com a menor quantidade de materiais possíveis, que será reciclado e, por 

conseguinte sustentável.  

 

2.6 Ciclo de vida do produto e da embalagem 

 

Os produtos interagem com o ambiente e geram emissões de resíduos e/ou 

poluentes, que resultam em impactos ambientais. A abordagem de ciclo de vida é 

usada para identificar os aspectos e impactos ambientais que ocorrem durante o 

ciclo de vida completo da embalagem, desde a extração da matéria prima, 

fabricação, uso e seu descarte), auxiliando assim a definir as diretrizes do projeto de 

melhorias ambientais (ABRE, 2006). 

Nos tempos atuais, a compra de um produto que não tenha uma embalagem, 

seja ela de papel, plástico ou outros materiais é rara. Para alguns produtos, ela é 

essencial, por proteger o produto, manter a qualidade, expor entre outros. 

Entretanto, a maioria dessas embalagens adquiridas, são jogadas no lixo, isto é, 

acumulando mais resíduos para o ambiente, por esse motivo, estudar o ciclo de vida 

de determinado produto/embalagem, se torna indispensável a fim de encontrar uma 

alternativa em alguma das etapas, seja ela matéria prima, produção, uso entre 

outros, a fim de melhorar a relação com o ecossistema (FRAGMAQ, 20017). 
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É de suma importância considerar todas as etapas do ciclo de vida da 

embalagem, conhecer como podem afetar o ambiente nos diferentes estágios. 

Deve-se garantir que qualquer melhoria efetuada no processo de produção da 

embalagem não prejudique o ambiente. No caso das embalagens de cremes dentais 

deve-se considerar a fabricação das matérias-primas e insumos, o impacto gerado 

pelo seu transporte, a energia dos equipamentos de conversão da embalagem, a 

geração de refugos, entre outros aspectos.   

Na maioria das vezes a embalagem é descartada quando cumpriu sua 

finalidade, isto é, depois de utilizar-se o produto (BAKKER, 2018). 

Os impactos ambientais de uma embalagem, na maioria das vezes, são 

determinados pelas entradas e saídas de materiais e energia geradas em todas as 

etapas de seu ciclo de vida. Os impactos ambientais abrangem também a forma de 

uso da embalagem, do produto e de seu descarte. Na Figura 2 é possível ver o ciclo 

de vida da embalagem e do produto sob a ótica da economia circular, que preza o 

pensamento do ciclo como um todo, de forma que realmente cumpra o seu ciclo.  

 

Figura 2 Ciclo de vida do produto e da embalagem na economia circular 

 

 

Fonte: Curso: Embalagem Sustentável em uma Economia Circular (2018) 
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De acordo com a ABRE (2004), por meio da análise de ciclo de vida do 

produto e da embalagem, é possível ter uma visão mais ampla do processo em si. 

Diferentes critérios ambientais podem ser considerados considerando melhorias sob 

uma ampla variedade de possíveis impactos, como: redução de volume da 

embalagem, economia de matérias primas, redução de resíduos gerados, 

otimização de transporte, melhoria no processo de fabricação da embalagem, 

reutilização e aproveitamento da embalagem, reduzindo a necessidade de extração 

de novos recursos naturais, matérias-primas de menor impacto ambiental, e que 

sejam compatíveis entre si em termos de reciclagem ou que tenham sua separação 

facilitada, neste último caso, proporcionando a reutilização de algumas das partes ou 

possibilitando a sua reciclagem.  

Muitas vezes separar a embalagem reciclável pode se tornar uma tarefa 

difícil, por isso é importante considerar a possibilidade que o maior número de 

resíduos fique no ponto de venda a fim de facilitar a coleta e reciclagem das 

embalagens (SILVA, 2018). 

 

2.7 Embalagem multipack 

 

Embalagens multipacks são produtos agrupados em um único pack, ou seja, 

você compra uma embalagem e acaba levando mais de um produto,  pode ser uma 

embalagem ligada por uma linha de picote como por exemplo, a lâmina de barbear 

(Figura 3) conforme a ou uma embalagem de iogurtes (Figura 4), onde a única 

opção é levar a embalagem toda com todos os produtos dentro. (MESTRINER, 

2002). 
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Figura 3  Embalagem multipack de lâmina de barbear 

 

Fonte: Mercado Qualidade (2018) 

 

Figura 4 Embalagem multipack de iogurtes 

 

Fonte: Danone Activia (2018) 
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2.7.1 Fatores mercadológicos na mudança estrutural de embalagem  

 

Em um mercado cada vez mais competitivo, diversos produtos feitos para 

atender necessidades/desejos semelhantes do consumidor disputam espaço nas 

prateleiras dos mercados, sejam eles físicos ou virtuais, e, muitas vezes, somente o 

preço de venda não é o suficiente para convencer o consumidor de que ele deve 

adquirir determinado produto em detrimento de outro semelhante. 

Nesse contexto de competitividade não raramente as embalagens são os 

instrumentos que acabam desempenhando esse papel de persuasão/diferenciação 

final. Mestriner (2002) afirma que o marketing é uma matéria de percepção, não de 

produtos, enfatizando o fato de que a maneira como o produto é percebido pelo 

consumidor no ato da compra – na maioria das vezes por meio da embalagem em 

que ele está contido, acaba suplantando seu conteúdo.  

Segundo Persona (2008, p. 78): 

 

Como acontece com os livros, outros produtos também precisam de uma 
casca que valorize o miolo. É a embalagem, este simples invólucro, que é 
hoje um elemento-chave na promoção, principalmente para produtos 
vendidos em supermercados, perdidos em labirintos de prateleiras repletas 
de iguais. Ali a embalagem precisa gritar para quem passa: "Eu sou melhor, 

eu lavo mais branco, eu dou mais energia”. 

 

Esse potencial de atratividade das embalagens pode se dar por duas formas 

centrais: layout gráfico (design gráfico) e estrutura (design de produto), conforme 

mostra a Figura 5, a embalagem multipack de papel cartão agrupando mais de um 

produto. A primeira delas, de acordo com Mestriner (2002) é responsável por 

primordialmente dar destaque à marca do produto por meio do visual, da cor, da 

identidade e da relação com o público alvo de modo a estreitar uma identificação 

imagética com o cliente e promover a fidelização. 

Em suma, o design gráfico da embalagem é responsável por garantir a 

comunicação entre o consumidor e o produto, a fim de garantir que nenhuma 
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informação passe despercebida – motivar uma identificação possível identificação 

pessoal entre ambos, por meio de alguma frase de efeito e/ou a disposição estética 

da embalagem, com o objetivo de fazer com que o consumidor final seja impelido à 

adquirir a mercadoria.  

Já a estrutura da embalagem busca garantir que o conteúdo do produto 

permaneça em segurança, a facilitação dos processos de logística/transporte do 

produto e, por fim, que o produto otimize sua adaptabilidade às oportunidades do 

mercado. (CAMILO, 2009) 

Em relação à estrutura, o agrupamento de produtos em embalagens 

multipack – como salientou Mestriner (2002) – conquistam um ponto extra de 

exposição para o produto, abrindo a oportunidade de vender várias unidades de uma 

só vez. 

Além disso, o autor destaca que – por possuírem um tamanho maior do que 

embalagens single, elas permitem uma maior exposição do nome do produto e ainda 

possuem a singularidade de poderem assumir caráter promocional ante os olhos do 

consumidor. 

Por todas essas razões, sempre que for possível e o produto comportar, os 
designers devem propor a embalagem multipack, tomando sempre o 
cuidado de adotar uma abordagem diferenciada e promocional, evitando 
repetir apenas o rótulo ou o painel frontal da embalagem (MESTRINER, 
2002, p.101). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 

 

 

 

36 

 

 

 

Figura 5 Embalagens multipack de papel, explorando o layout na junção dos produtos 

 

 

Fonte: Harpak Ulma (2018) 

 

Resumidamente, as características somadas influenciam na vontade de 

compra do consumidor, a pesquisa realizada pela Research International para a 

ABRE (2016) constatou que o consumidor leva em conta os aspectos estéticos 

(aparência, cor e formato), assim como os aspectos funcionais (praticidade, 

conservação, proteção, comodidade e facilidade de uso) de uma embalagem no 

momento de aquisição de um produto – concluindo as embalagens são agentes 

mercadológicos tão poderosos quanto outras atividades de marketing como as 

propagandas, por exemplo. 

O presente projeto concentra seus esforços nos produtos em que o 

consumidor tem a opção de levar ou não os produtos que estão colocados à venda 

de forma conjunta – dando a opção de escolha. 
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2.8 Embalagem de creme dental 

 

Para entendimento do contexto estudado, foi necessária uma pesquisa acerca 

das estruturas de embalagens para cremes dentais, um uma ordem cronológica, 

como mostra  a Figura 6, reflete uma das primeiras embalagens secundárias de 

creme dental (cartucho), que foi lançada no ano de 1896 pela empresa Colgate – 

Palmolive Company, nela é possível observar a semelhança com as embalagens 

atuais do mesmo segmento e marca, como mostra a Figura 7.  

 

Figura 6 Cartucho de creme dental com a mesma aparência dos dias atuais 

 

 

Fonte: Origem das coisas (2018) 

 

A embalagem primária (tubo) era composta de tubo de estanho com 

impressão de duas cores e utilizava tampa de metal, já a embalagem secundária 

(cartucho), era impressa também em duas cores no material papel cartonado em um 

formato retangular. 
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Figura 7 Embalagem de creme dental – primária (tubo) e secundária (cartucho) 

 

Fonte: Colgate (2018) 

 

Na embalagem atual de tubos (primária) da marca Colgate – Palmolive 

Company é feita de um tipo de plástico polietileno de baixa densidade (PEBD), 

laminado por dentro com alumínio e tampa de plástico. Já o cartucho ainda é feito de 

papel cartonado, agora com uma laminação plástica e a embalagem terciária, uma 

caixa de embarque feita de papelão conforme Figura 8. A caixa de embarque 

comporta 48 cartuchos de cremes dentais 

Um dos possíveis motivos que a embalagem secundária do creme dental 

permaneça com as mesmas características técnicas com o tempo, é que o layout 

ajuda a vender o produto, isto é, de acordo com Mestriner (2002), muitas vezes a 

embalagem serve como propaganda no ponto de venda e é o último contato com o 

consumidor. Entretanto, essa afirmação pode ter mudado ao longo do tempo, hoje 

as pessoas verificam a embalagem que possivelmente geram menos resíduos, 

sustentáveis, recicláveis entre outros (GLOBO, 2018). 
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Figura 8 Embalagem de creme dental - terciária 

 

Fonte: Colgate (2018) 

 

 

2.8.1 Informações obrigatórias nas embalagens de cremes dentais  

 

A Organização Internacional de Normalização classifica os itens mandatórios 

para a rotulagem de cremes dentais: 

 

Com exceção de pequenas unidades individuais (menos de 10 ml), todos os 
recipientes primários devem ser marcados com as seguintes informações: 

a) a palavra “creme dental” ou equivalente; 

b) o nome comercial; 

c) o nome e as informações de contato do fabricante ou distribuidor 
responsável; 

d) o código de rastreamento que inclui uma data de produção inteligível; 

e) uma lista completa de ingredientes de acordo com a Nomenclatura 
Internacional de Ingredientes Cosméticos (INCI); 

f) a concentração e o tipo de flúor, se presente, expresso em microgramas 
por grama ou por cento em massa, ou ambos; 

g) o volume líquido, em mililitros, ou massa líquida em gramas, ou ambos; 

h) o prazo de validade, expresso de acordo com a ISO 8601, se o período 
de estabilidade (prazo de validade) for inferior a 30 meses; 

i) um aviso de segurança relativo à utilização, por crianças com idade 
inferior a 6 anos, de creme dental contendo concentrações de fluoreto de 1 
000 μg / g ou mais. 

(ISO 11609, 2017, p.9) 
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Estes itens de normatização devem ser seguidos a fim de cumprir as normas 

estabelecidas para a exposição das embalagens de cremes dentais, como mostra a 

Figura 9, onde os itens da norma estão relacionados.  

 

Figura 9 Embalagem de creme dental planificada e itens mandatórios relacionados 

 

Fonte: Da autora (2018) 
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2.9 Materiais envolvidos 

2.9.1 Papel cartão 

 

É grande a oportunidade de produção de embalagens por meio do papel 

cartão, inovação não só nos produtos, mas sim na forma de vendê-los, no método e 

na matéria-prima, aproveitando as possibilidades. O papel cartão é feito por 

multicamadas de celulose, resultante da união, em estado úmido, de diversas 

camadas de papel superpostas, iguais ou diferentes, que aderem umas às outras 

por compressão e o custo é baixo na produção (CAMILO, 2009). 

Uma das variações do papel cartão é o duplex, utilizado nos cartuchos atuais 

de creme dental, é composto por verso com porcentagem variável de aparas, frente 

com papel branco ou não e pinturas no verso, pode apresentar brilho ou lisura 

também no verso.  

Segundo Staschower (2018, apud XAPURI 2018), o papel é biodegradável e 

100% reciclável, oferece uma variedade de possibilidades de design, além de ser 

sustentável, fonte de matéria prima renovável e reciclável, oferece alta qualidade na 

impressão, variedade de texturas e acabamentos e design estrutural. 

 

2.9.2 Plástico  

 

O plástico é um polímero3 originado em sua maioria dos derivados do petróleo. 

Atualmente são utilizados em grande escala na indústria de embalagens, em suas 

mais diversas áreas. A popularização do plástico acontece, pois, o custo é baixo, 

peso reduzido, elevada resistência e possibilidade de fabricação de várias formas, 

tamanhos e cores (MENDES, 2009 apud CAMILO, 2009). 

                                            

3 Um polímero é uma macromolécula estruturada de unidades menores,  que se ligam pelas reações 

químicas (CIÊNCIA VIVA, 2018). 
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Mendes (2009) ainda reforça que o plástico se subdivide de acordo com a 

composição de sua cadeia de moléculas, tem o termoplástico que são os mais 

encontrados no mercado, eles podem serem fundidos por várias vezes, até 

dissolverem-se em solventes. Por escoarem quando aquecidos, podem ser 

moldados sob pressão e temperatura, ficando na sua nova forma ao reestabelecer a 

temperatura ambiente, por esse motivo, podem ser reciclados. Já os termofixos, 

rígidos e frágeis, são mais estáveis a variações de temperaturas, uma vez 

moldados, eles não voltam a fundir-se. O aquecimento do polímero acabado, 

promove decomposição do material antes da sua fusão, o que dificulta o processo 

de reciclagem.  

Sendo reciclável ou não, o descarte incorreto do plástico pode ser muito nocivo 

para o ambiente e para a saúde humana, à medida que, ao entrar em contato com o 

ambiente, os resíduos podem contaminar e entrar na cadeia alimentar. Por essa 

razão, é preciso tomar cuidado para não permitir que o plástico se perca no 

ambiente, seja reutilizando-o, destinando-o para a reciclagem (quando for reciclável) 

ou para aterros sanitários (quando não for possível reciclá-lo) (ECYCLE, 2018). 

 

2.10 Processos de impressão 

 

Nos dias de hoje, um dos principais processos de impressão utilizados para 

cartuchos de cremes dentais são a flexografia e a rotogravura. Um dos assuntos 

mais discutidos atualmente é o futuro dos processos de impressão e o avanço das 

tecnologias das impressões digitais, a busca por valor agregado aos impressos, seja 

pelo acabamento ou pela impressão (SILVA, 2015). 

A rotogravura destaca-se pela agilidade, são altas tiragens e imagens com alta 

definição, proporciona maior fidelidade de cor e consistência na impressão de 

sólidos. Apesar dos fatores positivos, a rotogravura possui um serrilhado 

característico devido à gravação do cilindro. As principais características são: forma 
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cilíndrica com gravação em baixo relevo, impressão direta no substrato, tinta líquida 

e de secagem rápida, matriz durável para altas tiragens (cerca de 10 milhões de 

cópias), imprime sobre qualquer tipo de substrato desde que seja flexível. 

(SCARPETA, 2009 apud CAMILO, 2009). 

A flexografia é um processo de impressão de banda estreita, com um registro 

de cores mais criterioso e com menor margem de erro, atende o mercado que 

procura por impressão em materiais mais sofisticados englobando a complexidade 

de novos produtos. Os principais atributos são: forma flexível de borracha com 

gravação em alto relevo, tinta líquida de secagem rápida, a matriz dura certa de um 

milhão de cópias boas, imprime sobre qualquer tipo de substrato, irregular ou não. 

 

2.11 Acabamentos gráficos 

 

Após a impressão, o substrato passa por outros processos até chegar no 

resultado final da embalagem, pode-se aplicar verniz, laminação, hot stamping, o 

básico corte e vinco entre outros. 

O verniz pode ser aplicado a base de água ou UV (ultravioleta), personaliza o 

impresso e pode ser aplicado na impressão de rotogravura e flexografia, possibilita a 

aplicação de maneira localizada, isto é, apenas em uma parte da embalagem, como 

também em toda, além da proteção se aplicado em toda superfície do substrato, 

também agrega valor ao produto (MEDIA TALL, 2016). 

O processo de laminação acontece por meio de uma aplicação de uma película 

plástica no papel, a película pode ter diversas características como ser brilhante, ou 

fosca, com padrões de cores, holografia, texturas, etc. A laminação também fornece 

proteção extra ao material e dificulta rasgos que estragam a apresentação do 

mesmo. (LAGUZZI, 2009 apud CAMILO, 2009) 

 Laguzzi (2009) explica que o hotstamping consiste na aplicação de detalhes 

metálicos nos impressos, como o dourado e prata. Porém as cores não se limitam 
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aos dourados e prateados, já que diversas opções estão disponíveis no mercado. 

Além dos metalizados, também existem alguns acabamentos simulando holografias, 

padrões gráficos, entre outros. 

 Os acabamentos citados anteriormente têm um resultado agradável 

visualmente, entretanto eles são nocivos ao ambiente pelas suas camadas 

aplicadas, dificulta o processo de reciclagem e permanecem mais tempo no 

ecossistema (ECYCLE, 2017). 

 O corte e vinco é o acabamento utilizado nas embalagens para dar o formato 

da mesma, isto é, cortando e vincando nos pontos indicados no desenho da faca4 da 

embalagem. A faca e os detalhes são feitos em um software gráfico no computador 

a fim de tornar as medidas precisas, garantindo a qualidade da embalagem final. As 

facas de corte e vinco são utilizadas em equipamentos automáticos e manuais, que 

pressionam contra os substratos, promovendo cortes e dobras nas folhas. A 

complexidade do desenho estrutural tem impacto na definição do aproveitamento da 

folha (LAGUZZI, 2009). 

 

2.12 Brainstorm 

 

Consagrado no processo de produção de designers e publicitários, o brainstorm 

é uma técnica que incentiva a quebra de bloqueios criativos desses profissionais. 

Uma espécie de tempestade de ideias difusas que objetivam ultrapassar as ideias 

óbvias - ou ideias superficiais. De acordo com o professor e pesquisador Baxter 

(2005), essa técnica se baseia no princípio de quanto mais ideias, melhor e se 

estrutura - geralmente - em sete etapas que podem ser observadas em detalhes na 

Figura 10. 

Finalizado esse processo, os desenvolvedores do produto devem sair com 

uma ideia amadurecida e selecionada dentre as ideias iniciais. 

                                            

4 Faca de embalagem é o desenho do formato planificado da mesma. 
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Fonte: Adaptação de Baxter (2005) 

 

2.13 Painel semântico  

 

O painel semântico é um quadro de referências visuais no qual são colocados 

diversos aspectos do projeto, tais como formas, texturas e conceitos. Também 

 

Figura 10  Fases do Brainstorm 
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conhecido como mood board, o painel é canal fundamental para a transmissão de 

elementos subjetivos não necessariamente contidos no material técnico do projeto, 

por exemplo. Essa característica encontra explicação no fragmento de Baxter 

(2005), o pesquisador afirma "[...] o painel semântico serve para transmitir certos 

sentidos de emoção através de imagens, para afunilar a sua transmissão da 

informação". 

O processo de desenvolvimento de um Painel Semântico se inicia na 

conceituação das informações advindas das etapas de pesquisa e se desenvolve 

apoiado em um ciclo composto por: coleta de dados, seleção de imagens, arranjos 

de imagens e período de reflexão, no qual cada uma das etapas interagem entre si.  

Na Figura 11, as etapas do painel semântico estão reproduzidas (KORNER, 2015). 

 

Figura 11 Estrutura do painel semântico 

 

Fonte: Edwards et al. (2017) 

De acordo com Pazmino (2015), o Painel Semântico apóia o designer por 

meio da articulação do pensamento imaginativo e do raciocínio por analogia, pode 

resolver problemas complexos por meio da articulação de aprendizados. No painel 

que se cria uma atmosfera do projeto, sobretudo nas etapas iniciais, período em que 

as ideias e os conceitos do produto ainda precisam de referências visuais. 
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2.14 Princípios da ergonomia  

 

Algumas pessoas enfrentam limitações físicas e cognitivas e são influenciadas 

na forma como captam as mensagens com determinado produto ou serviço. A 

ergonomia é o estudo científico das relações entre homem e máquina, visando a 

uma segurança e eficiência ideais no modo como um e outra interagem. 

Conforme definição da International Ergonomics Association (2018), a 

ergonomia é a disciplina científica relacionada com a compreensão das interações 

entre seres humanos e outros elementos de um sistema, e a profissão que aplica 

teoria, princípios, dados e métodos para projetar a fim de otimizar o bem-estar 

humano e o sistema em geral. 

A ergonomia ajuda a harmonizar as coisas que interagem com as pessoas em 

termos de necessidades, habilidades e limitações das pessoas. 

A ergonomia tem por objetivo sempre a melhor acomodação possível do objeto 

aos seres humanos. Principalmente em relação à segurança, ao conforto e à 

eficácia de uso ou da função dos objetos, isto é, nas atividades e tarefas humanas 

(GOMES FILHO, 2012). 

No presente trabalho serão utilizados os seguintes domínios de especialização: 

a ergonomia física, que está relacionada aos padrões da anatomia humana e a 

ergonomia cognitiva, que objetiva aos processos mentais, como a percepção, a 

memória, o raciocínio e resposta motora quando influenciem as interações de 

humanos e outros elementos dentro de um sistema (ABERGO, 2000). A fim de 

compreender a relação das pessoas com uma embalagem de cremes dentais. 
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2.14.1 Interação humana 

 

Seja no trabalho, no ambiente escolar, em casa, na rua, em ambientes 

públicos ou privados, a ergonomia é relacionada diretamente às atividades humanas 

em seu dia-a-dia e tem caráter multidisciplinar, pois faz uso de diversas áreas de 

conhecimento. Ela tem o objetivo de adequar às atividades humanas, habilidade, 

limitações dos indivíduos e peculiaridades, levando em consideração critérios como 

eficiência, conforto, segurança, variando conforme os tipos trabalho, propósitos e 

critérios: A Ergonomia objetiva modificar os sistemas de trabalho para adequar a 

atividade nele existentes às características, habilidades e limitações das pessoas 

com vistas ao seu desempenho eficiente, confortável e seguro (ABERGO, 2000). 

Por ser multidisciplinar, a ergonomia interage com várias áreas, tanto no 

campo das ciências, humanas ou sociologia, com o objetivo de propor soluções 

adequadas para os problemas dentro do contexto a ser estudado, buscando assim 

resolver os problemas dos usuários, no sentido de entender a atividade humana. 

Observando o relacionamento entre as pessoas, o ambiente em que vivem; o 

trabalho que desenvolvem; as máquinas e equipamentos que utilizam, a ergonomia 

busca a solução para os problemas resultante dessas interações (PIZO, 2005). 

  

2.12.2 Ergonomia aplicada ao produto 

 

A ergonomia aplicada ao produto, em sua concepção, contribui para que o 

sistema homem-máquina-ambiente se relacione adequadamente, de modo que o 

desempenho conjunto desses sistemas resulte na segurança, no conforto, na 

satisfação e no bem-estar do usuário. 

Laville (1977) diz que ao se desenvolver produtos, deve-se considerar não só 

os limites técnicos, econômicos e comerciais, mas também os limites ergonômicos 

que envolvem a sua fabricação.  
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Estudos ergonômicos são áreas recentes de pesquisa quando se destina aos 

produtos de consumo, sendo uma ferramenta capaz de identificar, analisar e 

contribuir para a otimização dos aspectos de segurança, conforto e satisfação do 

usuário (IEA, 2018). 

A ergonomia pode exercer parte importante no desenvolvimento de produtos 

de consumo, pois apresenta informações teóricas para que seja considerada a 

interface entre o produto, o usuário e o ambiente, e antecipa o uso regular e o mau 

uso, observando as diferenças individuais de diversidade de usuários, que englobam 

perfis e idades variados e leva em conta pessoas que são saudáveis ou não (IIDA et 

al. 2016). 

IEA (2018) ainda reforça que a ergonomia precisa considerar os tipos mais 

variados de usuários, isto é, se o produto funcionar para pessoas com algum tipo de 

deficiência que permita o uso de determinado produto, logo será efetivo para o 

restante das pessoas. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Conforme discutido por Gil (2008), a pesquisa científica pode ser classificada sob 

diferentes panoramas, seus objetivos podem ser: pesquisa exploratória, pesquisa 

descritiva ou explicativa. Já do ponto de vista dos procedimentos técnicos pode ser: 

pesquisa bibliográfica, documental, experimental, levantamento, estudo de caso, 

pesquisa expost-facto, pesquisa-ação e ou pesquisa participante.  

“O método experimental consiste essencialmente em submeter os objetos de 

estudo à influência de certas variáveis, em condições controladas e conhecidas pelo 

investigador, para observar os resultados que a variável produz no objeto.”  

(GIL, 2008, p. 16). 

Ainda pode ser classificada do ponto de vista de sua natureza: básica ou 

aplicada. E também da forma de abordagem do problema: quantitativa, qualitativa ou 

quantiqualitativa. 

Sendo assim, para responder à pergunta problema inicial como contribuir para o 

processo de desenvolvimento de embalagens de cremes dentais, adequando os 

requisitos da embalagem sustentável e suas necessidades mercadológicas? Este 

trabalho irá quanto à sua natureza, adotar a pesquisa aplicada, pois objetiva 

desenvolver uma nova proposta de embalagem. Do ponto de vista de seus objetivos, 

a pesquisa é do tipo exploratória, na medida em que visa obter conhecimento do 

assunto por meio de procedimentos técnicos como pesquisa bibliográfica e 

experimental, por meio da observação quantitativa da relação das pessoas diante de 

uma nova solução para embalagens secundárias de creme dental e para chegar à 

solução é necessária a construção de protótipos desenvolvidos a partir de critérios 

sugeridos pela metodologia do metaprojeto. Com relação à abordagem do problema, 

a metodologia adotada é quantitativa visto que esses dados serão tratados 

estatisticamente.  
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A estrutura da metodologia utilizada no presente trabalho pode ser observada em 

detalhes na Figura 12. 

 

Figura 12 Metodologia científica aplicada no trabalho 

 

Fonte: Da autora (2018) 
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3.1  Pesquisa de observação 

 

O uso da observação como técnica de coleta de dados se dá por meio do uso 

dos sentidos com vistas a adquirir os conhecimentos necessários para o cotidiano. 

Pode ser utilizada como procedimento científico, à medida que: serve a um objetivo 

formulado de pesquisa; é sistematicamente planejada; é submetida a verificação e 

controles de validade e precisão. A pesquisa de observação mostra como principal 

vantagem, que se diferencia de outras técnicas, a de que os acontecimentos são 

compreendidos sem qualquer interferência, de forma natural. Por esse motivo, a 

subjetividade, que cerca todo o processo de investigação social, tende a ser 

reduzida. O processo de observação deve ser realizado de forma discreta, sem que 

o observado perceba a presença do pesquisador, isto é, a presença de instrumentos 

para a gravação como câmeras e filmadoras é contraindicada, pois podem 

comprometer o andamento do todo (GIL, 2008). 

Foi realizada uma pesquisa de observação oculta estruturada, no total de 15 

horas, no mês de janeiro do ano de 2019. Objetivando relatar a ação das pessoas 

envolvidas no processo de compra do produto estudado (creme dental na 

embalagem multipack). O expositor com os cremes dentais na nova embalagem 

multipack foi alocado em um mercado na zona central na cidade de São José dos 

Campos – São Paulo. As questões foram desenvolvidas com o interesse de validar 

os protótipos como funcionais e em criar as relações de marketing presentes em 

mudanças estruturais de embalagem. 

Os critérios de inclusão dos participantes foram as pessoas que frequentaram 

o local onde as embalagens foram expostas e tiveram uma interação com a mesma, 

a inclusão foi arbitrária.  Os critérios de exclusão se deram pelo fato das pessoas 

que frequentaram o local onde as embalagens foram expostas e não interagiram 

com a ela. 
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  Os dados foram coletados por meio de observação feita pelo pesquisador, 

onde o mesmo seguiu um roteiro por meio de um questionário (apêndice), e anotou 

todas as observações de interação das pessoas com a embalagem. O questionário 

não foi respondido pelo participante da pesquisa de observação, pois o objetivo da 

pesquisa de observação de novos produtos é apenas observar sem interferir. 

Partindo desse princípio, o observador ficou alocado no caixa do estabelecimento, 

muito próximo onde o display foi exposto, podendo observar nos mínimos detalhes.  

Os dados foram analisados por meio de leitura e tabulação das anotações do 

pesquisador a fim de validar a hipótese ou não. 

O benefício da pesquisa é validar o protótipo a fim de oferecer uma sugestão de 

embalagem secundária de cremes dentais para a indústria com menos material, isto 

é, mais sustentável. 

O objetivo do requerimento da pesquisa junto ao Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP), consta no Anexo A, é regular a pesquisas que envolvem seres humanos 

visando garantir o resultado fiel aquilo que será observado, em busca do crescente 

progresso sempre em benefício da humanidade e do planeta, por se tratar de um 

projeto com a ótica sustentável, onde visa a redução de materiais. 

 

3.2  Metaprojeto: critérios para desenvolvimento de produto 

 

Este trabalho utiliza a metodologia do metaprojeto que consiste em estudar e 

analisar as fases do processo de criação de um produto de uma maneira que 

sustente e oriente a atividade de design em um cenário fluido e dinâmico, a 

metodologia considera todas as hipóteses possíveis dentro da potencialidade do 

design, Dijon de Moraes (2010) salienta que a abordagem é complexa e pode ser 

considerada o projeto do projeto. Na Figura 13 é possível identificar as fases 

aplicadas para o desenvolvimento do projeto e o que cada uma representa. 
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Figura 13 Metodologia desenvolvimento de projeto aplicada no trabalho 

 

 

Fonte: Adaptação das etapas do metaprojeto proposta por Moraes (2010), elaborada pela autora 

(2018) 

 

As fases são importantes para que de fato ocorra o desenvolvimento de 

protótipos para sanar o problema detectado no nicho de embalagens secundárias de 

cremes dentais, o autor da metodologia do metaprojeto ainda salienta que: 

 

[...] a complexidade hoje presente na atividade de design exige por vez, 
dentro da cultura projetual, a compreensão do conceito da gestão da 
complexidade por parte dos designers, pois, ao atuarem em cenários 
múltiplos, fluidos e dinâmicos lidam de igual forma com o excesso de 
informações disponíveis. Torna-se então necessário, para o design atual, 
dentro do cenário da complexidade existente, valer-se de novas 
ferramentas, instrumentos e metodologias para a compreensão e gestão da 
complexidade contemporânea (MORAES, 2010, p. 13). 
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4. DESENVOLVIMENTO DA NOVA PROPOSTA DE EMBALAGEM 

 

4.1 Fatores mercadológicos: cenário atual de embalagens de cremes dentais 

 

O nível secundário entende-se pela embalagem que envolve uma ou mais 

embalagens do nível primário e funciona como reforço à proteção do produto 

durante o transporte e ao ato promocional, quando incorpora várias unidades de 

consumo para constituir uma unidade de venda. Na Figura 14, no supermercado 

Extra, foi constatado que a maioria dos cremes dentais são vendidos em cartuchos 

unitários. 

 

Figura 14 Prateleira de cremes dentais no mercado 

 

 

Fonte: Da autora (2017) 

 

Também foi percebido que ao lado da prateleira onde ficam os cartuchos, há 

um espaço com ganchos onde se pendura produtos de higiene bucal, como a 
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escova de dentes. Uma pesquisa de campo foi realizada pela autora do presente 

trabalho (2018), na cidade de São José dos Campos, em cinco mercados da cidade, 

a escolha foi de maneira arbitral, sendo um em cada região e de públicos diferentes, 

a fim de observar as possíveis oportunidades quando se diz respeito a expor o 

produto, seja pela sua facilidade, sendo ergonomicamente correta, de acordo com 

os estudos realizados, a pessoa responsável por repor o produto e a pessoa que vai 

comprar o produto não encontra problemas ao fazê-lo, seja na prateleira ou nas 

gancheiras, como mostra a Figura 15, no atacado Roldão. As demais imagens 

encontram-se nos Anexos. Observando as imagens é possível compreender que 

tanto nos ganchos como nas prateleiras, o produto é de higiene bucal, isto é, a 

ergonomia cognitiva é ativada relacionando os produtos sem maiores problemas. 

 

Figura 15 Oportunidade de expor nas gancheiras 

 

Fonte: Da autora (2018) 
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4.1.1 Cartucho de creme dental 

 

De acordo com a Super Varejo (2016), os cremes dentais mais vendidos no 

Brasil são respectivamente: Colgate (Colgate-Palmolive), Close-up (Unilever), Oral-B 

(P&G), Even (Raymundo da Fonte) e Sensodyne (GSK), a visualização por 

empresas e sua divisão pelo Brasil (Quadro 1). 

 

Quadro 1 Cremes dentais mais vendidos no Brasil 

 

Fonte: Super Varejo (2016) 

 

A partir dos dados dos cremes dentais mais vendidos, foi analisada as 

embalagens secundárias de cada uma das marcas (Quadro 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 

 

 

 

58 

 

Quadro 2 Análise técnica dos cartuchos de cremes dentais mais vendidos do Brasil 

 

Fonte: Da autora (2018) 

 

É possível perceber o padrão das embalagens dos cremes dentais analisados no 

Quadro 2, todos possuem como embalagem secundária o cartucho, sendo alguns 

tubos com lacre de segurança feito de plástico laminado e outros apenas lacrando 

com a própria tampa de plástico, conforme Figura 16 e 17. 
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Figura 16 Tampa com lacre 

 

Fonte: Da autora (2018) 

 

Figura 17 Tampa sem lacre 

 

Fonte: Da autora (2018) 

 

A embalagem secundária estudada é a de cartucho de creme dental, 

composto por papel cartão 250g na cor branca, impressão de três cores. As 

informações presentes no cartucho e no tubo são as mesmas: nome do produto, 

benefícios do produto, informações de rotulagem e recursos visuais. As informações 

seguem os padrões legais proposto pelo ISO 11609 (2017). 
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4.2 Sistemas de design 

 

O produto creme dental mantém a coerência com o sistema, na medida que a 

embalagem é bastante característica e mantém um padrão para o segmento, não há 

dificuldades de identificação do produto em seu nicho. 

A marca na maioria dos casos está associada aos benefícios que o creme dental 

possui, em forma de layout e acabamentos gráficos que tentam demonstrar de uma 

maneira visual os pontos positivos daquele determinado creme dental.  

Os produtos são expostos na maioria das vezes nas prateleiras ao lado das 

gancheiras de escova dental como pode ser visto na Figura 18 e outros produtos de 

higiene pessoal, abrindo um questionamento da possibilidade de uso dos ganchos 

para exposição dos cremes dentais. 

Como o presente estudo mostra, o cartucho de creme dental não possui 

inovação em termos de sustentabilidade e não se adequa ao contexto de cuidado 

com o ambiente. 

O preço do produto creme dental, vendido em cartucho, tem uma média de R$ 

4,50, o preço foi calculado levando em consideração as embalagens das marcas do 

Quadro 2 (EXTRA, 2018). Esse é um preço calculado em cima da matéria prima do 

produto e embalagem, logo ele carrega um valor tangível. 
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Figura 18 Semelhança nas formas cartuchos de cremes dentais na prateleira e a 

gancheira ao lado comportando escovas de dente 

 

 

Fonte: Da autora (MAKRO ATACADISTA, 2018) 

 

4.3 Tipologia de uso e aspectos ergonômicos 

 

O uso do creme dental se dá pela abertura do cartucho, o descarte (Figura 19), e 

a abertura do tubo para depositar a quantidade na escova dental (Figura 20), depois 

de utilizado o produto, ele é fechado para utilizar uma próxima vez até o final do 

produto para o descarte da embalagem primária.  
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Figura 19 Descarte do cartucho 

 

Fonte: Da autora (2018) 

 

Figura 20 Escovando os dentes 

 

Fonte: Colgate Brushing Your Teeth (2013) 

 

 



 

 

 

Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 

 

 

 

63 

 

4.3.1 Criação do painel Semântico 

 

O painel semântico (Figura 21) foi criado a fim de ajudar a compor o brainstorm 

de possíveis soluções a serem geradas. No painel é possível observar aspectos 

ergonômicos de embalagens multipacks, que tem aberturas que possibilitam que as 

embalagens sejam penduradas em uma gancheira, embalagens de papel e plástico 

que unem mais de um produto e o faz se tornar multipack.  

 

Figura 21 Painel semântico para criação da nova proposta de embalagem 

 

Fonte: Da autora (2018) 
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4.4  Tecnologia produtiva e materiais empregados do creme dental 

 

Na fabricação do tubo é levado em conta a laminação, que consiste nos 

processos existentes para junção de dois ou mais suportes (papel cartão, plásticos 

flexíveis, folhas metalizadas). A sua finalidade é aumentar a segurança do produto 

por meio de espessura e solidez, proporcionando proteção e bom acabamento ao 

produto (LUNARDELLI, 2004). A Figura 22 mostra o envase e fechamento dos tubos 

laminados. 

 

Figura 22 Envase e fechamento dos tubos de cremes dentais 

 

Fonte: Kalix Tube Line (2001) 

 

O método de envase é específico para o creme dental, sendo utilizado o 

fundo da bisnaga para o processo. O tubo não possui lacre na sua tampa pois é 

envasado pela extremidade anteposta à tampa, alguns cremes dentais possuem 

listras coloridas, por esse motivo é produzido pela parte onde o diâmetro é maior 

para a entrada do bico envasador (SILVA, 2015). 
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O tubo passa pela esteira e é empurrado para dentro da embalagem secundária 

(cartucho), terminando com o ciclo de envase e armazenamento (Figura 23). 

 

Figura 23 Embalagem secundária no processo de produção de cremes dentais 

 

Fonte: Kalix Tube Line (2001) 

 

 

4.5  Design e sustentabilidade 

 

O design sustentável da proposta parte do princípio de economizar o mesmo 

material, utilizado na faca atual (Figura 24) do cartucho, sem a impressão e nenhum 

acabamento gráfico, o que dificultaria a reciclagem. Além da grande quantidade de 

papel cartão utilizado, a cola também faz parte da embalagem, o que gera um 

resíduo a mais para o ecossistema. 
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Figura 24 Embalagem secundária de creme dental Colgate planificada 

 

 Fonte: Elaborado pela autora com base na atual forma dos cartuchos existentes (2017) 
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4.6  Geração de ideias para a nova embalagem secundária multipack 

 

Rascunhos iniciais foram criados a partir dos itens estudados anteriormente, 

como o painel semântico, onde foi possível observar aspectos ergonômicos, 

materiais utilizados e outras características já existentes em projetos de 

embalagens, com isso foi possível começar os rascunhos sobre a nova proposta, 

como mostra na Figura 25. 

 

Figura 25 Rascunho da nova proposta de embalagem 

 

Fonte: Da autora (2017) 

 

Foram prototipados três modelos de embalagens multipacks de acordo com os 

estudos realizados nas fases anteriores. Os dois modelos que utilizam o plástico na 

sua composição foram descartados, na Figura 26 mostra a possível solução de 
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plástico flexível, mas se considerado os aspectos do produto ecoeficiente, ela será 

descartada pelo tempo de reciclagem do material plástico.  

 

Figura 26 Modelagem da opção de plástico para a nova proposta 

 

 

Fonte: Da autora (2017) 

 

A proposta de solução na Figura 27 também foi descartada pois precisaria alterar 

o processo de produção da embalagem de creme dental, tal como o manejo se torna 

complicado pela proximidade das argolas no contexto multipack. 

 

Figura 27 Modelagem da opção de plástico extensão da tampa para a nova proposta 

 

 

Fonte: Da autora (2017) 
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A proposta que mais se encaixou nos estudos e análises foi de desenvolver a 

embalagem com o material de papel cartão, que tem as características necessárias 

para se tornar um produto ecoeficiente. 

 

4.7  Nova proposta de embalagem secundária multipack 

 

Foi desenvolvida uma embalagem (Figura 28) de acordo com os estudos 

realizados nas fases anteriores e do processo de brainstorm. No processo de 

brainstorm foi considerada a opção de fazer a embalagem de plástico, uma extensão 

da tampa, uma opção de plástico flexível diminuindo o tamanho da faca atual, e uma 

opção de papel cartão, diminuindo também o tamanho da faca se comparada com a 

embalagem atual. As opções de plástico foram descartadas ao passo que segundo o 

levantamento das pesquisas do presente trabalho, não é bom para a economia 

circular e demora mais tempo para se decompor no meio ambiente. 

  O modelo selecionado e desenvolvido é feito de papel cartão 250g (o mesmo 

material utilizado atualmente) a fim de sustentar os dois tubos de creme dental e 

permite sua exposição em uma gancheira, onde ficam produtos de higiene como 

escovas dentais. 
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Figura 28 Modelagem da nova proposta de embalagem secundária 

 

 

Fonte: Da autora (2017) 

 

 

A ideia feita de papel cartão tem facilidade na hora da montagem, por não 

precisar de cola, apenas encaixe e também por ser do mesmo material já utilizado 

previamente sendo possível calcular a redução de material de uma forma mais 

prática e segura. E no processo de produção não muda.  A embalagem é apenas um 

suporte para junção de duas bisnagas, sem impressão, o que facilita a reciclagem 

da mesma ou então a decomposição no ambiente. Se comparado com o desenho 

técnico da embalagem do cartucho que é utilizada atualmente, pode-se perceber 

uma redução de 80% no uso de material, como mostra o desenho técnico da 

proposta (Figura 29). 
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Figura 29 Desenho técnico protótipo da nova embalagem 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

A nova proposta facilita a reposição do produto, colocando nos ganchos do 

ponto de venda conforme Figura 30. 
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Figura 30 Nova proposta de embalagem ambientada na gancheira ao lado da 

escova de dentes 

 

 

Fonte: Da autora (2018) 

 

Pela eliminação do cartucho, o lacre de segurança deve ser mantido a fim de 

proteger o conteúdo do creme dental, conforme mostra a Figura 31. 

 

Figura 31 Lacre para creme dental 

 

Fonte: Da autora (2018) 
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4.8  Embalagem terciária para embalagem secundária selecionada 

 

A embalagem terciária atual de creme dental, comporta 48 unidades (Figura 32) 

do produto, sendo ele disposto por meio de cartuchos e um grupo de cartuchos 

agrupado por uma camada de plástico flexível. 

 

Figura 32 Caixa atual de embarque para cremes dentais 

 

 

Fonte: Da autora (2018) 

 

O novo modelo desenvolvido (Figura 33) conta com uma divisória de papelão 

(colmeia), mesmo material da caixa de embarque, fazendo com que caiba mais 

tubos dentro da caixa, a fim de preservar a maior parte de resíduos para o ponto de 

venda, assim ele pode cumprir a sua responsabilidade de reciclar ou de fazer a 

logística reversa com determinada marca. 
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Figura 33 Nova proposta de embalagem terciária de cremes dentais 

 

 

Fonte: Da autora (2018) 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A nova proposta de embalagem foi construída e teve uma redução significativa 

do uso de material papel cartão, a nova proposta de embalagem secundária é 

construída apenas com 20% do material da atual,  não interferiu no processo de 

produção da mesma e por não ter acabamento gráfico nem impressão como no 

cartucho atual estudado, tem um grande impacto na sustentabilidade, pelo descarte 

ser reciclado ou decomposto no ambiente. Além disso, a proposta é multipack, o que 

facilita a venda de mais de um produto na mesma compra. A caixa de embarque 

sugerida contempla a segurança das bisnagas por ter uma separação de papelão e 

facilita a sua reciclagem pois o material fica no ponto de venda e eles usam de 

políticas de reciclagem e logística reversa, como sugere a economia circular, o que é 

estatisticamente maior a reciclagem do que com o consumidor final. Mestriner (2002) 

concorda que, um projeto de design eficiente deve considerar aspectos para 

melhorar o meio ambiente, isto é, uma embalagem com um olhar na 

sustentabilidade é um projeto mais efetivo se comparado a outros que não fazem 

isso, ele também pontua a importância de se construir uma embalagem acoplada, 

sendo multipack, uma estratégia de venda de mais de um produto é atrelada. 

Na pesquisa de observação aplicada, as pessoas interagiram com a nova 

embalagem multipack de creme dental desenvolvida, o preço aplicado foi o regular 

de unidade de creme dental da marca em questão (R$2,80) sendo fixado por 

unidade.  

O display não foi construído pela autora do presente trabalho, por isso 

impossibilitou o alinhamento dos produtos no mesmo, pode-se observar que a 

embalagem multipack tem dois furos o que viabiliza a opção de levar um produto e 

encaixar novamente no display o que não será levado (Figura 34). 
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O novo modelo desenvolvido foi aplicado. Para um milhão de tubos produzidos 

com a embalagem secundária, será utilizado aproximadamente 1/5 em insumos e 

matérias primas se comparado com o atual processo de fabricação. 

 

Figura 34 Modelo final do protótipo no display para a venda 

 

 

Fonte: Da autora (2017) 

 

No total, 32 pessoas (N=32) foram envolvidas nas interações com a nova 

embalagem prototipada (Figura 35), sendo que mais de 80% tiveram intenção de 

compra5 da embalagem com duas unidades e não destacaram para levar apenas 

uma: A partir do apontamento acima é possível constatar que o mercado de 

embalagens multipacks funciona na maior parte do tempo. As pessoas que tiveram a 

                                            

5 Como é um trabalho acadêmico, a intenção de compra se dá no momento que a pessoa leva o 

produto até o caixa, e é anunciado no ato que se trata de um experimento. 
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intenção de comprar apenas uma unidade, isto é, destacaram a embalagem, mais 

da metade compraram sem perguntar se podiam levar apenas uma unidade e 40% 

perguntaram se poderiam destacar. 

 

Figura 35 Display de embalagem multipack inserido no mercado local 

 

 

Fonte: Da autora (2017) 

 

Dentre pessoas que tiveram a intenção de compra da embalagem multipack, 

apenas 10% olharam para a embalagem por mais de 15 segundos, isso sem 

nenhuma interferência. 

Segundo a ABRE (2017), ao investir em uma boa embalagem tem-se um ganho 

em toda a cadeia de produção, distribuição, venda e consumo do produto. 

No geral, os consumidores que tiveram algum tipo de interação não ficaram 

confusos perante a nova proposta de embalagem, para Laville (1977), é de suma 

importância que as pessoas interajam com o objeto sem nenhum problema, isto é, o 
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produto deve respeitar princípios ergonômicos para que aconteça, isso foi percebido 

durante a observação, pois poucos perguntaram e analisaram o objeto a fundo, mas 

alguns tiveram perguntas a respeito do valor da embalagem, se era unitário ou em 

dupla e as dúvidas foram dirigidas aos funcionários próximos do local exposto, que 

por conseguinte como a pesquisadora estava localizada no caixa próximo ao 

protótipo estudado, foi possível a obtenção de uma rápida resposta. Poucos 

consumidores ficaram analisando o produto por mais de 15 segundos, esse dado 

afirma que as decisões na hora da compra são rápidas e por muitas vezes esse é o 

local em que as estratégias de marketing têm maior eficácia, isto é, se explorada, 

como comenta Mestriner (2001). Na Figura 36 é possível observar os benefícios de 

um modo geral. 
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Figura 36 Benefícios da nova proposta de embalagem secundária para cremes dentais 

 

 

Fonte: Da autora (2019) 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A preservação do ambiente tem sido pauta de discussões nas últimas décadas, 

organizações mostram estudos e dados dos problemas ambientais causados pelos 

resíduos no ambiente e indicam diretrizes de como novas propostas de embalagens 

podem minimizá-los a fim de garantir um ecossistema mais sustentável. Estudos 

sobre materiais envolvidos, ciclo de vida do produto, processo de fabricação, ponto 

de venda, entre outros são necessários para o desenvolvimento de novas propostas 

de embalagens com o foco na sustentabilidade. 

Existem questões referentes aos resíduos produzidos pelas embalagens que 

muitas vezes as tornam desprezíveis. Como hoje o uso das embalagens ainda é 

indispensável em alguns casos, é importante criar estratégias de ações que ajudem 

a diminuir a quantidade de materiais e ao mesmo tempo agregando valor com a 

nova proposta.  

O presente trabalho retratou uma forma de contribuição para o desenvolvimento 

de embalagens pois propõe uma nova proposta de embalagem secundária sob a 

ótica do metaprojeto para cremes dentais, com uma redução de material 

considerável se comparado com os cartuchos utilizados como objeto de estudo. Foi 

reduzida significantemente a quantidade de papel utilizado para a embalagem 

secundária, isso impacta no processo de produção e consequentemente no menor 

desperdício de materiais, o que é melhor para o ambiente.  

O consumidor percebe nos produtos ecoeficientes o valor de estar colaborando 

com a sustentabilidade do meio ambiente, tornando-se mais satisfeito do que com 

um produto não sustentável e isso se dá pela eliminação do cartucho substituído por 

uma embalagem menor e que dá visão a embalagem primária que contém todas as 

informações que um cartucho padrão, entretanto sem as camadas de impressão, 

acabamentos e materiais excessivos e desnecessários ao ambiente. 
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O teste do protótipo em um mercado regional foi positivo pois as pessoas 

envolvidas no processo, os consumidores e o próprio varejista conseguiram 

manipular a embalagem sem maiores dificuldades, isto é, legitima a efetividade da 

proposta estudada. Os resultados obtidos mostraram que as pessoas que estão com 

o objetivo específico de comprar apenas um produto, têm a possibilidade de 

comprar, mas na maioria das vezes acabam comprando mais de um quando a 

embalagem é acoplada.   

Uma mudança estrutural na embalagem secundária de cremes dentais, atrelando 

mais de um produto para a compra, é eficiente. A técnica de embalagens multipack 

já é existente em outros produtos e pode ser usada cada vez mais para atingir o 

público e alavancar as vendas.  O consumidor final tem pouco tempo hábil no 

ambiente de compras onde toma a decisão final, esse cenário proporciona uma 

oportunidade para as marcas e pontos de venda explorarem e terem mais 

lucratividade com o produto exposto. 

O desenvolvimento deste trabalho foi muito importante para o meu conhecimento 

e aprofundamento de informações relacionadas a sustentabilidade e a maneira 

como a embalagem pode ajudar a melhorar o ecossistema, e que mesmo pensando 

em ser uma pequena parte no todo, ainda sim é uma parte que está tentando mudar 

e contribuir de alguma forma. 

A tendência das embalagens de consumo na maioria dos casos sempre estará 

conectada com a exigência e necessidade das pessoas envolvidas no processo, 

buscando uma melhor funcionalidade, praticidade, possibilidade de reciclagem, uma 

preocupação com a sustentabilidade. Espero que essas informações levantadas 

deem o suporte a quem procura o assunto e ajude os designers a projetarem 

embalagens mais inteligentes e inovadoras, diminuindo o impacto ao ambiente. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A 

 

Roteiro da pesquisa de observação para dissertação–UNIFATEA  

 

 

1. Por quanto tempo o consumidor observou a embalagem?  

 

2. O consumidor pegou o creme dental? 

 

3. O consumidor perguntou se poderia levar apenas uma unidade? 

 

4. O consumidor devolveu o creme dental e não comprou nenhum? 

 

5. O consumidor destacou a cartela de cremes dentais e levou apenas um? 

 

6. O consumidor levou a embalagem toda? (2 produtos) 

 

7. O consumidor levou mais do que uma embalagem multipack? 

 

8. Qual foi o comportamento do consumidor? 
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Apêndice B 

 

Gráficos com os resultados da pesquisa de observação 
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Apêndice C 

 

Pesquisa de campo em supermercados da Cidade de São José dos Campos, 

São Paulo. 

 

Atacadão Atacadista (Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 6005 - Vila Industrial) 
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Carrefour Hipermercado (Av. Dep. Benedito Matarazzo, 5701 - Parque Res. 

Aquarius) 
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Extra Hipermercado (Av. Dr. Nelson D’Ávila, 1941 - Jd. Osvaldo) 
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Makro Atacadista (R. Patativa, 280 - Vila Tatetuba) 
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Roldão Supermercado (Av. Samuel Wainer, 3.735 - Jardim Augusta) 
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