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RESUMO

GOMES, Milene de Souza. Sistema de embalagens para categorizar, transportar e
expor unidades de tabaco para pontos de venda (tabacarias). Niterói: Universidade
Federal Fluminense, 2019. (Trabalho de conclusão de curso de graduação)

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema de embalagens
direcionado para as funções de categorização, transporte e exposição de unidades de
tabaco para pontos de venda (tabacarias).
Tendo como estudo de caso, a marca O NATURAL e como recorte de projeto o ponto
de vendas tabacaria D3, buscou-se compreender a jornada do produto até os
usuários.
Como fonte de estudo para solucionar parte dos problemas apresentados, uniu-se a
transdiciplinaridade da biomimética em associação ao design de produto para o
desenvolvimento do sistema proposto.
No que tange à categorização e exposição, para melhoria visual da linha de produtos
e da consistência estética, e em virtude do fortalecimento da identidade visual e
gestão da marca, favorecendo à autonomia dos usuários em relação aos produtos,
idealizou-se à aplicabilidade do design gráfico atrelado ao material gráfico que
permeia o projeto.
Palavras-chaves: Design de embalagens. Biomimética. Design gráfico.

ABSTRACT
GOMES, Milene de Souza. Tobacco package system for categorization, transportation
and display at points of purchase. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2019.
(Bachelor gradution final project)

The Project intends to present a tobacco package system to help categorize, transport
and display at points of purchase in tobacco specialized stores. In order to understand
the product journey to the final consumer, the project proposal was based on O
NATURAL tobacco brand processes, from selecting to delivery and purchase phases.
The project proposal is based on integrated studies of industrial and graphic design
and biomimetics to solve issues related to processes of categorization, transportation
and display. The acknowledgement of problems was based on research focused on
intermediate and final users, as well as the brand’s processes.

Keywords: Package design. Biomimetics. Graphic design.
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INTRODUÇÃO

Desde que se teve a necessidade de armazenamento, conservação e,
posteriormente, transporte de pertences, surgiam as primeiras embalagens. Feitas de
materiais naturais disponíveis nos territórios, como couro de animais, folhas, frutos e
outras fibras vegetais.
“A embalagem tem sua origem antropológica e sociológica nos primórdios da
civilização humana, pois deriva-se da necessidade básica do ser humano de
se alimentar e buscar formas de guardar e conservar seu alimento por mais
tempo. Com o crescimento das sociedades tribais, a atividade nômade
(caracterizada pela extração), passa a dar espaço ao sedentarismo e a
fixação dos grupos em um dado local. Como explorador, o homem passa a
desbravar territórios de adversidade climática onde não bastava mais caçar
ou colher para alimentar-se imediatamente, era preciso armazenar e
transportar” (NEGRÃO, 2008, pp. 23-24).

Com os avanços tecnológicos, as embalagens foram se modificando e
modernizando, a partir de descobertas de novos materiais e processos de fabricação,
bem como, a evolução das sociedades.
“A evolução da embalagem mescla-se também à história do desenvolvim ent o
tecnológico. À medida que a humanidade evolui, descobre novos materiais,
desenvolve novas necessidades e também amplia a gama de produtos a
serem embalados e a diversidade de materiais empregados nesses
invólucros” (ibid.).

O processo de industrialização acarretou mudanças muito mais amplas que a
simples transformação dos métodos produtivos. Como afirma Cardoso (2008, p. 46)
“As novas metrópoles tornaram-se

muito maiores que as cidades antigas,

aumentando dramaticamente a área geográfica sobre a qual se espalhavam. De modo
análogo à organização industrial das fábricas, as cidades também passaram a possuir
um grau inédito de divisão de tarefas. Foram surgindo bairros novos, residenciais e
industriais, proletários e abastados, conectados a um ou mais centros por redes
viárias, de transportes e de comunicação visual”.
Refletindo a cultura de uma sociedade e o seus estágios de evolução e
desenvolvimento social e econômico, a embalagem é presença permanente no
processo de comunicação do consumo, pois está o tempo todo trabalhando a marca
junto ao consumidor, sendo utilizada como veículo de comunicação social.

19
“O produto carrega expressões das instâncias de elaboração e de produção:
cultura e tecnologia. Quando entra em circulação, além de portar essas
expressões, passa a ser um elemento de comunicação - não só portando
informações objetivas, mas passando a ser suporte também de mensagens
do usuário para si próprio e para outros. Ou seja, ele “diz” àquele que o usa,
ao que o contempla - e também por meio dele os indivíduos se articulam”
(NIEMEYER, 2013, p. 18).

Em 2018 a Associação Brasileira de Embalagens (ABRE) afirmou que “a
embalagem é um recipiente ou envoltura que armazena produtos temporariamente,
individualmente ou agrupando unidades, tendo como principal função protegê-lo e
estender seu prazo de vida viabilizando sua distribuição e consumo”. E destaca os
seguintes aspectos no desenvolvimento de embalagens (ibid.):
● Aspectos técnicos, produção e funcionalidade;
● Aspectos regulatórios, legislação e certificações;
● Aspectos estéticos;
● Aspectos ambientais;
● Aspectos mercadológicos e econômicos.

Em constante desenvolvimento para acompanhar às demandas do mercado e
adaptando-se às questões sustentáveis, a natureza tem se mostrado grande aliada
na concepção de novas soluções e tecnologias para embalagens. Seja através da
criação de formas análogas, funções análogas, comportamentos análogos ou como
insumos renováveis. “Há pesquisas que indicam que a criatividade para encontrar
soluções de projeto de produtos nasce, com frequência, na analogia direta com a
natureza” (FORCELLI apud DETANICO et al. 2010, p. 101).
“De maneira geral, todos esses termos apontam para a investigaç ão
sistemática das soluções orgânicas e estruturais aplicadas pela natureza aos
seus elementos, visando colher dados para solução de problemas técnicos
de formas, estruturas ou objetos para o uso cotidiano humano. Há algum
tempo a Biomimética tem sido uma ferramenta para designers, que possibilita
encontrar soluções projetuais a partir de elementos da natureza. Sua
importância é tanta que diversos centros universitários já possuem disciplinas
e estudos na área, se destacando países como a Suíça, Itália, Japão e
Estados Unidos” (GAMARANO et al., 2017, p. 04).
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1.0 OBJETIVOS

Desenvolver um sistema de embalagens para categorizar, transportar e expor
unidades de tabaco para pontos de vendas (tabacarias), atendendo às Normas dos
órgãos regulamentadores.
Facilitar o acesso às informações dos produtos, buscando proporcionar
autonomia aos usuários do sistema.
Otimizar a conservação da integridade física das unidades de tabacos durante
o transporte e nos pontos de venda.
Aprimorar a exposição das unidades de tabaco nos pontos de venda e a
comunicação dos atributos do seu conteúdo.
Melhoria visual da linha

de produtos, gerando consistência estética,

fortalecendo a identidade visual e a gestão da marca. Tornando as embalagens um
objeto comunicacional entre o fabricante e os usuários do sistema.
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1.1. TEMA

Dado que as embalagens não se atêm apenas às funções de proteger e
transportar. Seus atributos tornaram-se mais amplos e mais complexos, como afirma
Negrão (2008, p. 29):
● Acondicionar adequadamente e ampliar a validade do produto;
● Ser funcional, facilitando aplicação e uso de seu conteúdo;
● Identificar e informar;
● Formar e consolidar uma imagem;
● Promover e vender;
● Agregar valor.
“Sendo assim, podemos definir embalagem como: um sistema cuja função é
técnica e comercial e tem como objetivos acondicionar, proteger (desde o
processo de produção até o consumo), informar, identificar, promover e
vender um produto. A partir daí, também visa aumentar as vendas agregar
valor aos produtos a custos competitivos, para que a empresa possa obter
lucros e satisfazer os desejos e as necessidades do cliente” (ibid.).

Das classificações dos tipos de embalagens, de acordo com a Associação
Brasileira de Embalagens (ABRE), publicado em sua página oficial em 2018:
● Embalagem de venda ou embalagem primaria: envoltório ou recipiente que
se encontra em contato direto com os produtos;
● Embalagem grupada ou embalagem secundária: é a embalagem destinada
a conter a embalagem primária ou as embalagens primárias;
● Embalgem de transporte ou embalagem terciária: utilizada para o transporte,
protege e facilita a armazenagem dos produtos.
“A importância das Embalagens Secundárias está ligada a proteger os
produtos contra avarias durante o manuseio e a armazenagem, como
também protege contra furtos. Para proteger a Embalagem contra avarias é
necessário adequá-la ao produto e selecionar seu material, levando em conta
o grau desejado de proteção ao produto” (ABRE, op. cit.).
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Sobre a relevância do uso de embalagens para minimizar as avarias durante o
transporte e à relação entre as embalagens e aspectos de produção, a Associação
Brasileira de Embalagens (ABRE) afirma em sua página oficial que:
“Em trânsito, avarias podem ser significativamente reduzidas por amarração
de volumes, fixação, amarração à carroceria do veículo, calços para impedir
o deslizamento, a vibração e o choque entre as mercadorias, ou
simplesmente utilizando ao máximo o espaço disponibilizado nos veículos
transportadores das mercadorias” (ibid.).
“A utilidade de uma embalagem está ligada à forma como ela afeta tanto a
produtividade quanto à eficiência logística. Desde o carregamento para o
transporte e a produtividade na separação de pedidos até a utilização do
espaço cúbico no armazenamento e no transporte” (ABRE, op. cit.).

Assim como em outros segmentos da indústria que fazem uso de invólucros, a
indústria de fumígeros é participante ativa do setor mundial e nacional. Sendo o tabaco
um produto difundido mundialmente (tendo como principal representante o cigarro),
aparecendo historicamente na cultura de vários povos.
Realizado pela Tendências Consultoria Integrada (2017), que foi contratada
pelo Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SINDITABACO) para a
elaboração de um estudo econômico sobre a relevância do setor de tabaco no Brasil,
afirma que “referente à produtividade, o Brasil se destaca como um dos países de
maior evolução no indicador dos últimos anos” (SAITO, et al. 2017, p. 4).
“O Brasil tem signitificativa importância no comércio externo de tabaco, sendo
o maior exportador do mundo desde 1993. O País apresenta condições para
produzir tabaco de qualidade elevada a custos relativamente menores dentre
os principais produtores, o que incentivou a instalação de empresas
transnacionais do País para a venda do produto em folha com destino a
outros países onde seu beneficiamento é realizado” (ibid.).

A Associação de Fumicultores do Brasil (AFUBRA) em 2017) afirma que
atualmente a cultura do tabaco está presente em 566 municípios do Sul do País,
envolve mais de 150 mil pequenos produtores, 600 mil pessoas no meio rural e dá
origem a 40 mil empregos diretos nas indústrias de beneficiamento. Representando
um importante setor agrícola brasileiro, composto por um grande conjunto de
empresas que geram empregos, renda e arrecadação tributária em todo o território
brasileiro (SAITO, op.cit. ).
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1.2. CONTEXTUALIZAÇÃO

Os dados da Food and Agriculte Organization (FAO) (SAITO, et al. 2017, p. 8),
para os anos de 2015 e 2016, o Brasil foi responsável por 12,4% e 10,1%,
respectivamente, da produção mundial de tabaco, sendo o segundo maior produtor
global, atrás da China e à frente da Índia, Estados Unidos da América (EUA) e
Indonésia, os quais formam o grupo dos cinco maiores produtores de tabaco da
atualidade e que correspondem por cerca de 71% do total produzido mundialmente.

Tabela 1. Produção total de tabaco dos principais países (toneladas)
Local

2015

2016

Mundo

6.985.341 6.664.238

China

2.833.989 2.806.770

Brasil

967.355

675.545

Índia

746.756

761.318

EUA

326.209

285.181

Indonésia

293.790

196.154

FONTE: SAITO 2017 adaptado pela autora, 2019.

A produção de tabaco no Brasil concentra-se na região Sul do país. O Rio
Grande do Sul se destaca como maior produtor nacional. Seguido de Santa Catarina
e Paraná, além de alguns Estados do Nordeste que somam menos de 2% do total
nacional (Alagoas, Sergipe e Bahia (IBGE, 2016; FAO, 2017 apud SAITO, et al., 2017,
p. 15).

Distribuição da receita da produção brasileira de tabaco em
2016

Rio Grande do Sul 48%

Santa Catarina 30%

Paraná 20%

Nordeste 2%

Figura 1. Distribuição da receita da produção brasileira de tabaco em 2016.
Fonte: Saito 2017 adaptado pela autora, 2019.
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1.2.1. Análise do desenvolvimento histórico
Dos povos e localizações em que se originou o uso do tabaco destacam-se a
Ásia, em que há relatos de seu uso desde o século IX, algumas plantas já eram
consumidas com a finalidade de fumo, designadas como tabaco, consumida
provavelmente em cachimbos (SEFRIN, 2016 apud TRINDADE, 2015, p. 19).
Na América Central, por volta do século XV, nas proximidades da cidade de
Tobaco, região de Yucatan em 1520 (SEFRIN, op. cit.), aonde os colonizadores
espanhóis tiveram seus primeiros contatos através dos índios americanos. O consumo
era feito através do fumo enrolado como um charuto ou cigarro, aspirado em forma de
poeira (rapé), utilizado para finalidades ritualísticas, e, para espantar os mosquitos.
No Brasil, o cultivo do tabaco era realizado pelos indígenas antes da chegada
dos portugueses ao País, que começaram a obter o produto através de escambo
durante boa parte do século XVI (SAITO, et al., 2017, p. 7). A produção voltada para
o mercado foi iniciada por volta do século XVII no Nordeste, após diversos conflitos
entre os colonizadores e os povos nativos.
Através das navegações, o tabaco emigrou para Portugal, Inglaterra e França
no século XVI. Na Espanha a primeira referência impressa é de 1526, em História
Natural de Las Índias, de Don Gonzalo Fernandes.
Com a abertura dos portos às nações amigas em 1808, a produção de tabaco
passou a ser realizada em outras regiões do Brasil, com o Sul se destacando.
Jean Nicot, embaixador da França em Portugal, iniciou o seu consumo do
tabaco, nomeando o fumo de “nicotina”. E em 1809 foi identificado no extrato do
tabaco um prícipio básico nitrogenado, chamado de “nicotianina”.
Em 1903, na cidade do Rio de Janeiro, foi fundada a Souza Cruz, que colocou
em funcionamento a primeira máquina fabricante de cigarros enrolados em papel.
Com a primeira fábrica inaugurada em 1910, no Rio de Janeiro, e, em 1914 a empresa
se transforma em uma sociedade anônima, com seu controle acionário repassado ao
grupo britânico British American Tobacco (BAT).
A consolidação da região Sul como maior produtora de tabaco do Brasil em
1970 marca o destaque da microrregião de Santa Cruz do Sul, localizada do Rio
Grande do Sul. Que passou a concentrar o maior parque industrial de beneficiamento
e exportação de tabaco do mundo.

25
“O tabaco se espalhou pela Europa rapidamente. Cinquenta anos após sua
chegada, praticamente se fumava cachimbo em todo o continente. O
consumo começou por cachimbos, charutos primitivos e aspirados como rapé
e era consumido por nobres e plebeus. Rapidamente o tabaco se integrou a
toda população do mundo civilizado. Tapeçarias dos séculos XVII e XVIII,
flamencas, franceses e de outros países mostram personagens com
cachimbos, e pintores célebres de toda Europa reproduziam em suas telas
personagens fumando ou aspirando rapé. Isso comprova como o tabagismo
rapidamente se difundiu, constituindo um dos maiores fenômenos de
transculturação no mundo” (SAITO, et al., 2017, p. 12).

Os fabricantes, exportavam o produto em caixas de madeira queimadas a ferro
com os símbolos das marcas para diferenciar e destacar às mesmas. Posteriormente,
as mudanças na fabricação do papel e no processo de impressão, bem como a
criação de novas técnicas em 1830 para produzir tipos em madeiras de todos os
tamanhos e de quase qualquer estilo (MEGGS, 1992 apud CARDOSO, 2008, pp. 5657), viabilizaram a partir de meados do século XIX a produção em larga escala de
cartazes impressos inicialmente por processo xilográfico e posteriormente por
litografia.
No caso dos rótulos comerciais das marcas registradas – obteve-se no Brasil
um desenvolvimento bem mais sólido e equilibrado. Pode-se afirmar que a litografia
brasileira chegou a desenvolver nesse âmbito uma linguagem própria, tanto em
termos de iconografia quanto de design. A marca Areia Preta, de propriedade da
Meuron e Cia. é a primeira marca registrada que se tem conhecimento no Brasil, tendo
sido depositada na Junta Comercial da Corte por volta de 1875. “É notável o uso de
diversos elementos que buscam caracterizar a identidade brasileira do produto”
(CARDOSO 2008, p. 53).

Figura 2. Rótulo do rapé da marca Areia Preta
Fonte: CARDOSO 2008.
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O rótulo da marca de cigarros Exposição, datando do século XIX e impresso na
Litografia Pereira Braga, no Rio de Janeiro, com diagramação e recursos tipográficos
típicos da época já indicavam a consolidação de um nível de discurso visual bastante
sofisticado.

Figura 3. Rótulo de cigarros da marca Cigarros Exposição
Fonte: CARDOSO 2008.

As evoluções tecnológicas, somadas às demandas de consumo e exportação
de tabaco fomentam os avanços do Design de Embalagens do fumo. Como afirma
CARDOSO (2008, p. 56), “O cruzamento de dados de ordem econômica e cultural
com outras informações de natureza tecnológica e artística faz-se essencial para dar
sentido às diversidades de manifestações do design em diferentes contextos”.
Associada aos

fumígeros

e

suas

embalagens,

vigora

desde

1996

regulamentações das restrições do uso e à propagando de produtos fumígeros no
Brasil. A fiscalização e o controle

dos produtos

derivados do tabaco, a

comercialização, a restrição da propaganda e a proibição do uso do produto em
ambientes coletivos fechados são de competência da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA).
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1.2.2. Relevância de mercado

As receitas geradas no segmentado de tabaco no Brasil quase dobraram entre
1997 e 2017, aumentando de 1,7 bilhões de dólares para 2,1 bilhões de dólares
(SAITO, et al., 2017, p. 4).
A década de 1970 marcou a entrada de maior investimento estrangeiro no
setor, destinado principalmente à tecnologia de produção com o objetivo de aumentar
a qualidade do tabaco para a produção de cigarros (SAITO, op. cit.). O período
também marca a consolidação do Sul como a principal região produtora de tabaco do
Brasil.
De acordo com dados disponíveis pela Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE
(2016), o cultivo concentrou mais de 50% do total do valor bruto de produção para 71
munícipios do Brasil, superando culturas importantes como laranja, cacau, uva,
algodão e trigo. Restrigindo a própria região Sul (que tem o clima e solo mais propício
para o cultivo), nesse caso o tabaco se torna um produto de relevância mercadológica
municipal, ultrapassando produtos como milho, mandioca, café e feijão. Ao todo, são
67 municípios que apresentam a maior parte do valor bruto de produção agrícola
derivado do tabaco, ficando atrás somente da soja e do arroz, com 439 e 83
municípios respectivamente.
No contexto internacional, o setor produtor de tabaco do Brasil se destaca pela
sua evolução nas últimas décadas, mostrando crescimento de área plantanda e
produção total em níveis superiores aos maiores produtores mundiais de tabaco.
Essa relação do crescimento e evolução ao do mercado do tabaco ao longo
dos anos impacta diretamente o mercado de embalagens, pois para ser transportado
e vendido o produto precisa ser embalado e atender critérios de regulamentação que
se fazem presentes na embalagem.
No Brasil, o cigarro foi um dos primeiros produtos a tirar proveito do aspecto
visual da embalagem para atrair o consumidor. Algumas embalagens exibiam
a imagem do dono, da fábrica ou premiações recebidas em feiras indústriais,
ícones que atestavam a qualidade do produto (CAVALCANTI, 2006 apud
BERNARDO, 2008, p.13).
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1.2.3. Relevância social
A produção de tabaco representa atualmente um importante setor agrícola
brasileiro, composto por um grande conjunto de empresas que geram empregos,
renda e arrecadação tributária em todo o território brasileiro (SAITO, et al., 2017, p.
6), gerando impacto social direto.

A Associação dos Fumicultores do Brasil

(AFUBRA), estima que a safra de 2016/2017 envolveu cerca de 150 mil famílias
residentes na região Sul (id.).
Dos aspectos de bem estar social das cidades produtoras de tabaco da região
Sul, destaca-se a baixa mortalidade infantil dos municípios produtores de tabaco,
abaixo da média do Sul. Outro destaque vai para a taxa de homicídios dos municípios
produtores de tabaco, abaixo da média da região Sul, ressaltando que aquelas
cidades consideradas como altamente especializadas registram uma redução desta
taxa entre 2006 e 2015” (ibid.).
Além do impacto social direto gerado pelo mercado de produção e
beneficiamento do tabaco; os consumidores envolvidos ampliam a relação entre o
produto final e às Identidades das marcas que difundem o produto, o consumo e seus
riscos, às formas como o produto é apresentado aos consumidores; interando o
produto como objeto comunicacional no meio em que ele atua.
“A Identidade da Marca é a maneira pela qual a estratégia da marca e os
benefícios ao consumidor se tornam visíveis; a soma de todas as
características tangíveis e intangíveis da marca, seus elementos de
identificação e todas as manifestações e expressões que fazem dessa algo
único e exclusivo” (MOZOTA, 2003 apud BERNARDO, 2008, p. 51).

Esses elementos serão algo que se destina não só ao usuário, mas a todo um
leque de indivíduos

que não necessariamente utilizarão o produto, mas o

reconhecerão e atuarão para que o produto estruture um processo de identificação
(NIEMEYER, 2013, p.28).
Cabe ao designer utilizar de ferramentas que favoreçam essa identificação.
Dentre algumas destas ferramentas podemos citar a coerência formal (MUNARI,
2008, p.134), que afirma que quando se faz o projeto industrial de um produto ou de
uma família de produtos, é útil considerar a coerência formal das partes e do todo –
das partes que formam um objeto e dos objetos que formam o conjunto.
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Outra ferramenta que pode ser utilizada para concepção de um Sistema de
Embalagens, é apresentada como consisência estética (LIDWELL; HOLDEN;
BUTLER, 2010, p. 56), “a usabilidade de um sistema melhora quando partes similares
são expressas

de modo semelhante”.

A consistência estética aumenta

o

reconhecimento, comunica participação e estabelece expectativas emocionais.
A definição do brand equity é trazida por diversos autores, dentre os quais
pode-se destacar a trazida por Keller (KELLER 2003 apud BERNARDO, 2008, p. 40),
em que o brand equity pode ser definido em termos dos “efeitos de marketing que
podem ser atribuídos exclusivamente à marca”. Alguns dos aspectos que colaboram
para que as embalagens sejam eficazes na construção do brand equity e tenham uma
relação favorecida com o usuário é abordada por Bernardo (KELLER,2003;
AAKER,1998 apud BERNARDO, 2008, pp. 46-47):

1. Memoráveis: embalagens são memoráveis quando seus elementos gráficos
e formais, como cores, formas, ilustrações, fotos e/ou o resultado de suas
combinações, são capazes de gerar uma solução de design fácil de ser
memorizada, fácil de ser relacionada com a categoria de produtos ou com a
marca e fácil de ser compreendida;
2. Exclusivos:

o

design da embalagem

é exclusivo

quando

possui

características capazes de distinguir e posicionar a marca em relação à
concorrência. Designs exclusivos, além de gerar visibilidade e impacto no
ponto de venda, são mais facilmente protegidos do ponto de vista legal,
criando uma vantagem competitiva para a marca;
3. Favoráveis: o design da embalagem é favorável quando é capaz de
posicionar a oferta da marca e ressaltar as razões de compra de maneira
crível e relevante para o consumidor. Um design de embalagem favorável
cria o significado relevante para a marca e possibilita a produção de reações
e julgamentos positivos por parte dos consumidores que tenderm a se
reverter em credibilidade e consideração de compra;
4. Estéticos: vão além de aspectos funcionais para mais estéticas relacionadas
ao tamanho, ao formato, aos materiais, as cores aplicadas ao produto,
texturas, acabamentos e elementos gráficos.
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Sendo o tabagismo considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) a
principal causa de morte evitável em todo mundo e classificado como um grave
problema de saúde pública (SOARES, 2008, p. 8), é necessário traçar um paralelo
entre os malefícios relativos ao consumo do cigarro, a importância e disseminação
das informações sobre os riscos do cigarro e os benefícios sociais do tabaco orgânico.
“Estudos revelam que o tabagismo é responsável por quase 50 diferentes
doenças incapacitantes e fatais, e que o hábito de fumar corresponde por
45% das mortes por infarto do miocárdio, 85% das mortes por doença
pulmonar obstrutiva crônica (enfisema), 25% das mortes por doença cérebrovascular (derrames) e 30% das mortes por câncer. Nos casos de câncer de
pulmão, 90% ocorrem em fumantes” (SOARES, id.).

O consumo do cigarro pode ainda desencadeiar e agravar condições como
hipertensão e diabetes, úlcera do aparelho digestivo, impotência sexual no homem,
complicações na gravidez, trombose vascular, aneurismas arteriais e intensifica o
risco de desenvolvimento e morte por tuberculose nos fumantes ativos. Já os
fumantes passivos (pessoas que não fumam porém são expostas constantemente à
fumaça), aumentam em 30% os riscos de desenvolver câncer de pulmão, 25% de
chance de desenvolver doenças cardiovasculares, desenvolvivento e/ou agravamento
de doenças respiratórias como asma, pneumonia, rinite e sinusite.
Os cigarros são formados por papel, filtro (acetato de celulose, carvão ativado
e resina de troca iônica), mistura de fumos, açúcares e agentes de sabor. Já o tabaco
orgânico em forma de fumo desfiado, apresenta redução de danos por não conter
agentes de sabor, normalmente é feito de apenas um tipo de fumo, e por ter ao longo
do processo de cultivo e plantio práticas que excluem produtos industriais de
conservação como pesticidas, adubagem industrial, lavagem à cloro e demais
conservantes e agrotóxicos.
Por ter um número maior de componentes, misturas, processos químicos de
conservação, o volume de substâncias tóxicas do cigarro é muito maior e mais
abrasivo à saúde se comparado ao tabaco orgânico.
“A fumaça do cigarro é uma mistura de cerca de 4.700 substâncias tóxicas
diferentes. Tem uma fase gasosa e uma particulada. A fase gasosa é
composta por monóxido de carbono, amônia, cetonas, formaldeído,
acetaldeído, acroleína, entre outros. A fase particulada contém nicotina e
alcatrão que concentra 43 substâncias cancerígenas. Dentre essas
substâncias, podemos citar arsênico, níquel, benzopireno, cádmio, chumbo,
além de resíduos de agrotóxicos dos produtos agrícolas , como o Polônio 210
e Carbono 14, substâncias radiotivas” (Soares, 2008, p. 13).
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O Programa Nacional de Controle do Tabagismo e Outros Fatores de Risco de
Câncer no Brasil (PNCT) no Brasil está a cerca de 15 anos trabalhando para reduzir
a prevalência do tabagismo, a carga das doenças e o número de mortes relacionados
ao produtos fumígeros, como afirma Soares (2008, p. 26).
Sendo este Programa coordenado pelo Ministério da Saúde, através do
Instituto Nacional de Câncer (INCA), o mesmo busca realizar as ações educativas
sobre o uso, atenção a saúde e de caráter legislativo e econômico.
Ao longo da criação e desenvolvimento das práticas dos órgãos responsáveis
como o Ministério da Saúde, Sistema Único de Saúde (SUS), Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), Instituto Nacional de Câncer (INCA), profissionais
foram capacitados para realizar a abordagem mínima sobre os riscos e assistência as
pessoas que desejam parar de fumar com a implantação do serviço gratuito “Disque
pare de Fumar”, inclusão das advertências nas embalagens de derivados de tabaco
e posteriormente inclusão de imagens relacionadas aos danos causados à saúde (os
produtos orgânicos tem a inclusão opcional destas imagens), restrições quanto à
anúncios e propagandas de cigarros.
A responsabilidade social passou a mobilizar o setor de fumígeros para
disseminação de informações para que o consumidor possa desenvolver a
consciência dos riscos do hábito de fumar e a embalagem é uma das ferramentas
para difundir essas informações.
A indústria de fumos orgânicos ganha relevância quanto à redução de danos
do hábito de fumar, tendo em vista que os malefícios do cigarro industrializado são
muito maiores, os consumidores tem buscado formas alternativas, migrando do fumo
do cigarro industrializado para o fumo do tabaco desfiado, sendo este último menos
abrasivo.
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1.2.4. Relevância ambiental
De acordo com o Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas
(SEBRAE), o Brasil está se consolidando como um grande produtor e exportador de
alimentos orgânicos, com mais de 15 mil propriedades certificadas e em processo de
transição – 75% pertencentes a agricultores familiares.

Figura 4. Consumo de orgânicos no Brasil
Fonte: Ipec 2018- https://www.ipecshoprural.com.br/blog/exibir/802/23/37/

O manejo na agricultura orgânica valoriza o uso eficiente dos recursos naturais,
não renováveis, bem como o aproveitamento dos recursos naturais renováveis e dos
processos

biológicos

alinhados

à

biodiversidade, ao

meio

ambiente,

ao

desenvolvimento econômico e à qualidade de vida.
Esta prática agrícola preocupa-se com a saúde dos seres humanos, dos
animais, das plantas e do solo, tendo como modelo de produção a adoção de técnicas
integradoras pouco agressivas ao meio ambiente e a aposta na diversidade de
culturas.
Atrelado à crescente produção, exportação e consumo do tabaco; cresce a
conscientização do uso de orgânicos, respeito ao meio ambiente, consumo de
produtos artesanais, veganismo (e vegetarianismo), e a busca pela redução de danos
do hábito de fumar. Dessa demanda provêm os consumidores que têm optado pelo
tabaco orgânico para enrolar (fumo desfiado), ao invés do tabaco já enrolado
produzido industrialmente (formato de cigarro pronto para o consumo, papel com
linhas de pólvora).

33
2.0 ESTUDO DE CASO

Dentro desse contexto, de marcas que fomentam a cultura de respeito ao meio
ambiente e conscientização do uso de produtos orgânicos; e que produzem,
transportam, expõem e comercializam em pontos de venda unidades de tabaco
orgânico para enrolar (fumo desfiado); tem-se na Cidade de Niterói, no Estado do Rio
de Janeiro, a marca O NATURAL, fundada em 2016.

2.1. Sobre o negócio
As informações foram coletadas através de entrevistas assistemáticas com
pessoas que tem acesso direto com os produtos e com a marca, em entrevista
sistemática com um dos fundadores da empresa (cf. Apêndice A) e em acessos à
página oficial da marca no site facebook. Desta forma sabe-se que O NATURAL é
uma microempresa/marca do ramo de produtos orgânicos e artesanais, que tem como
sua principal atividade a fabricação/produção de tabacos e blends orgânicos com
propriedades fitoterápicas. A palavra blend, do inglês, significa mistura. Ou seja, é
uma mistura de diversos tipos de ervas ou de flores próprias para fumo, que são
selecionados, de acordo com as finalidades fioterápicas.
Além das atividades de tabacaria que O NATURAL desempenha, a empresa
também se ramifica em outras atividades secundárias, sendo elas: fabricação de
produtos para infusão (chás); comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos;
comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios; comércio varejista de objetos
de arte; impressão de material para outros usos (serigrafia) e fabricação de produtos
diversos não especificados anteriormente.
O estudo de caso se dará na atividade de tabacaria da marca, restrigindo-se a
parte de fabricação/produção, transporte, exposição e comercialização nos pontos de
venda que revendem as unidades de tabacos e blends O NATURAL. E como recorte
de projeto, o ponto de vendas tabacaria D3, buscando-se compreender a jornada do
produto até os usuários e os possíveis problemas envolvidos no sistema.
Para conceber o design de embalagens de uma marca é necessário conhecer
seus aspectos mais relevantes, como os contextos e objetivos; a marca e os fatores
que a caracterizam; o mercado em que está inserido e suas particularidades; o
produto e seu posicionamento, os atributos e benefícios exclusivos que a embalagem
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precisa transmitir; o público-alvo e seu perfil, hábitos e atitudes, suas demandas
simbólicas e funcionais; a venda e pós venda; o papel da embalagem no composto de
marketing e as expectativas em relação à embalagem nesse novo contexto; limitações
técnicas e informações legais; orçamentos, prazos e processos.
Dos contextos e objetivos da Marca O NATURAL e alguns dos fatores que a
caracterizam, como sua cultura interna, conforme entrevista sistemática com um dos
fundadores da marca Bruno Oliveira, estão descritos nos princípios regentes da
marca, que são:
● Disseminar os benefícios do uso de orgânicos e a conscietização do uso
fitoterápico das ervas e flores para fumo;
● Promover a redução de danos e a melhoria do hábito de fumar;
● Consumir menos recursos, ser mais inteligente e mais autônomo;
● Utilização de culturas associadas ao invés da monocultura;
● A diversidade é necessária. Diversidade gera diversão;
● Utilizar prioritariamente recursos, materiais, métodos de criação, produção,
execução, implementação e descarte que respeitem o meio ambiente e a
natureza em todas suas formas de expressão;
● Princípio da circulação: o que recebemos da terra deve retornar para a terra;
● Preferência pelo ressignificado, reusado, reciclado, compostado;
● Descarte utilizando o método “recology” (triagem + compostagem);
● Conscientização da importância da agroecologia e da permacultura;
● Priorização das fontes de energias renováveis
● Priorizar parcerias e negócios com empresas/marcas locais e nacionais;
● Predominar o fenômeno social da confiança;
● Promover a inovação social.

Outros aspectos que caracterizam a marca e o seu posicionamento estão
descritos na missão, visão e valores da mesma, disponível na aba sobre da página
oficial da marca no site facebook:
● Missão: Através de produtos pensados para respeitar o meio ambiente,
utilizando de forma inteligente os recursos a Família O NATURAL tem como
missão disseminar os benefícios do uso de orgânicos e a conscietização do
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uso fitoterápico de ervas para fumo, visando promover a redução de danos
e a melhoria do hábito de fumar;
● Visão: a visão d’O NATURAL é se tornar uma marca/empresa referência no
mercado brasileiro, mostrando que é possível alcançar altos padrões em
produtos artesanais e orgânicos com valores acessíveis. O NATURAL busca
proporcionar

para

cada

cliente

uma

experiência

emocionalmente

significativo de respeito a si e ao Universo;
● Valores: os valores d’O NATURAL são integridade, comprometimento,
lealdade, paixão e inovação.

Estando a marca O NATURAL inserida na Indústria de fumígeros, na produção
do tabaco orgânico (fumo desfiado), uma das particularidades de mercado da marca
é a produção de blends de ervas, com e sem tabaco. Consumidores que buscam uma
forma de redução de danos do hábito de fumar e consciente dos malefícios do tabaco,
optam por consumir os Blends.
Um aspecto interessante sobre o posicionamento da marca é que a produção
além de ser orgânica é vegana, o que caracteriza uma parte dos consumidores e
também uma particularidade de mercado.
O veganismo é um estilo de vida que procura excluir, na medida do possível
praticável, todas as formas de exploração e de crueldade contra animais, seja para
alimentação, vestimenta ou qualquer outra finalidade, como afirma Kamel (2017, p.
1).

2.2. Objetos/produtos
O objeto de estudo, no caso os produtos, são as unidades de tabacos e blends
da marca O NATURAL.
A embalagem primária utilizada é a embalgem hermética, que protege contra
umidade e mantém altos padrões de conservação do fumo.
Comercializando oito variedades entre tabacos e blends, a empresa utiliza
nomes para diversificá-los e assim buscar facilitar a memorização dos consumidores.
Alguns nomes fazem analogia aos ingredientes, sabores, às finalidades fitorápicas,
conforme afirma um de seus fundadores em entrevista sistemática realizada.
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Os tabacos e blends O NATURAL são subdivididos em quatro categorias
distintas:

1. Tabaco orgânico desfiado
2. Blends de ervas com tabaco
3. Blend de ervas sem tabaco
4. Especiais

Na categoria 1. tabaco orgânico desfiado: tabaco puro com mel (designado pela
letra “p”) e tabaco micro polinizado (designado pela letra “t”).

Figura 5. Tabaco orgânico puro com mel e tabaco orgânico micro polinizado
Fonte: A autora, 2019.

Entre as oito variedades das unidades, o tabaco puro com mel é o mais
vendido. cabe ressaltar que na composição ao invés de mel de abelhas a marca utiliza
melado de cana-de-açúcar, pois todos os tabacos e blends são veganos. esta
associação da palavra “mel” relaciona o teor adocicado proporcionado pelo melado
ao tabaco àos príncipios e características da marca (proteção e respeito a natureza e
ao meio ambiente).
O nome “micro polinizado” busca associar o processo de produção (o tabaco
recebe uma infusão de pólen de ervas e flores de um outro blend) à importância dos
insetos para a polinização e existência de todas as culturas que dependem dos
mesmos para se manter.
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Na categoria 2. blends de ervas com tabaco: calmomila blend (designado pela
letra “c”), el garan blend (designado pela letra “g”) e original blend (designado pela
letra “o”).

Figura 6. Calmomila blend, el garan blend, original blend
Fonte: A autora, 2019.

O nome “calmomila” busca fazer associação às finalidades fitoterápicas
calmantes proporcionadas pela composição da fórmula do blend.
“El garan” destina-se à associar os consumidores do cigarro gudang garan (da
marca Surya) à uma versão menos prejudicial à saúde, como forma de redução de
danos. O “original blend” foi a primeira fórmula produzida e comercializada pela marca.
E seu título busca remeter à ideia de originalidade.
Na categoria 3. blends de ervas sem tabaco: blend a (designado pela letra “a”)
e blend mágico (designado pela letra “m”).

Figura 7. Blend a e blend mágico
Fonte: A autora, 2019.
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O nome “blend a” busca memorizar o indicativo da presença de alecrim na
fórmula. E no blend mágico, o termo “mágico” buscar fazer analogia de forma lúdica
à suavidade do mesmo.

Na categoria 4. Especiais: special blend

Figura 8. Special blend
Fonte: A autora, 2019.

O special blend recebeu este nome pois teria originado a categoria denominada
“especiais”, e por ter tido sua formulação preparada à pedido de um consumidor
específico.

2.3. Usuários/público- alvo

Com o compromisso de comunicar mensagens por meio de uma linguagem
formal, em um projeto de design, seja de um objeto de uso, seja de um sistema de
informação, é necessário que sejam identificadas as qualidades centrais que estejam
implícitas no objetivo estratégico de um empreendimento. Para isso, é necessário
compreender o público-alvo e seu perfil, hábitos e atitudes, suas demandas simbólicas
e funcionais.
“Um projeto se destina a um certo tipo de público, por mais geral que seja. O
designer deve ter claro quais são as características fundamentais deste
público, para tornar mais palpável, mais concreta essa entidade amorfa que
é o público-alvo.O modo de Patrick Jordan (2002) propopõe para tornar
possível esta entidade é a construção de um personagem que t ipifique esse
Interlocutor” (JORDAN, 2002 apud NIEMEYER, 2013, p. 65).

Atuam dentro do sistema, que está sendo estudado, dois tipos de usuários. São
eles os consumidores intermediários e os consumidores finais.
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O primeiro grupo de usuários são os consumidores intermediários da marca O
NATURAL, são os proprietários dos pontos de vendas revendedores (tabacarias).
Sendo os proprietários, além dos outros funcionários das tabacarias, mediadores
entre o consumidor final e a marca.
Foram

realizadas

entrevistas

assistemáticas

com

os

consumidores

intermediários e finais para mapeamento do modelo mental dos consumidores,
baseando-se nos nos seguintes questionamentos:
● Idade;
● Gênero;
● Nivel escolar;
● Padrão econômico;
● Perfil professional;
● Interesses pessoais;
● Estilo de vida;
● Modo de se vestir;
● Valores morais/geracionais/crenças;
● Hábitos;
● Metas.

Após mapeamento através de entrevistas assistemáticas com os consumidores
intermediários, criou-se um modelo mental dos consumidores intermediários:
● Idade: 23 a 50 anos;
● Gênero: predominância masculina;
● Nível escolar: ensino superior completo;
● Padrão econômico: classe média e classe média/alta;
● Estrutura familiar: casados (ou tem algum(a) companheiro(a));
● Perfil profissional: gestão do próprio negócio, possuem sócios, treinam os
funcionários, costumam atuar em vários setores da tabacaria;
● Interesses pessoais: cervejas artesanais, jogos online, shows, produtos
orgânicos, esportes, bandas indepedentes, séries, mídia online, negócios e
parcerias financeiras, produtos fumígeros;
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● Estilo de vida: trabalham em dias e horários alternados, como as tabacarias
tendem a funcionar todos os dias o pouco tempo fora do negócio é dedicado
a planejamento da rotina, prática de algum esporte ou academia; diversão e
descanso;
● Modo de se vestir: descontraído;
● Valores morais/geracionais/crenças: se preocupam com o meio ambiente,
com o negócio, com os funcionários e clientes, não possuem religião
definida;
● Hábitos: fumantes (a maioria), veganos e não veganos, consumem produtos
industriais e artesanais, viagens de curta duração;
● Metas: ter sucesso no próprio negócio, descanço e alimentação regulada.

Configurando os usuários do sistema e o público-alvo, no segundo grupo temos
os consumidores finais, são os clientes da marca.
De acordo com entrevistas assistemáticas com os consumidores finais, após
mapeamento, foi possível traçar também um modelo mental dos mesmos:
● Idade: 18 a 45 anos;
● Gênero: diversidade de gêneros;
● Nível escolar: predominância do ensino superior em andamento;
● Padrão econômico: classe média/baixa, classe média, classe média/alta;
● Estrutura familiar: maioria não é casada;
● Perfil profissional: atuam como estagiários, bolsistas, trabalhos temporários,
primeiro emprego;
● Interesses pessoais: mídia online, séries, jogos online, shows, produtos
orgânicos, comidas artesanais, cervejas artesanais, produtos veganos,
documentários, livros, tecnologia, política, esportes, bandas indepedentes,
festivais de música, teatro, programas culturais, produtos fumígeros,
viagens, ecologia, medicinas alternativas;
● Estilo de vida: passam boa parte do tempo nas universidades em que
estudam, gostam se divertir com os amigos nos tempos livres, praticam
algum esporte ou academia; praticam alimentação consciente;
● Modo de se vestir: acompanham tendências de moda, compram roupas de
brechó, diversidade de estilos;
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● Valores morais/geracionais/crenças: se preocupam com o meio ambiente
em sua totalidade, não possuem religião definida, possuem pensamento
politico, incentivam temas como proteção aos animais;
● Hábitos: fumantes, veganos (a maioria), preferência por produtos artesanais,
gostam de programas culturais;
● Metas: colaborar com a construção de um mundo melhor, ter sucesso na
área professional que estuda, ser feliz.
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2.4. Ambiente
A venda dos produtos é realizada em pontos de vendas revendedores da
marca. Dentre eles bancas de jornais, revendedores individuais e tabacarias.
Das características dos ambientes revendedores pode-se destacar que os
mesmos são locais de que comercializam produtos e artigos fumígeros; ambientes
de convívio social dos clientes (como tabacarias, bancas de jornais); negócios que
tem o mesmo tipo de público alvo mas que não necessariamente comercializam
produtos fumígeros, como é o caso de uma loja de produtos artesanais e veganos.
Para o recorte do projeto, dentre as tabacarias revendedoras O NATURAL, a
tabacaria D3, localizada no bairro de Icaraí, em de Niterói, no Rio de Janeiro, será o
ambiente onde será analisada a interação objeto/usuário/ambiente.

Figura 9. Fachada da tabacaria D3
Fonte: www.facebook.com/EspacoD3/ 2019.

A tabaria D3 funciona, atualmente, na mesma loja que a barbearia Don Vero,
os setores de tabacaria e barbearia ficam no primeiro piso, no segundo piso salas que
podem ser alugadas e no terceiro piso complementando o espaço, funciona a parte
de convívio

frenquentada

pelos clientes, com sinuca e bar, onde ocorrem

apresentações (shows e stand-up).
O material gráfico utilizado atualmente (cárdapio e cartaz) e o expositor,
integram a relação com os produtos nos pontos de venda e podem ser vistos como
objeto interacional comunicacional agente no sistema.
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Figura 10. Material gráfico (cardápio e cartaz)
Fonte: A autora, 2019.

Figura 11. Cardápio em placa de madeira reutilizada e expositor
Fonte: A autora, 2019.
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2.5. Sistematização
O sistema utilizado pela empresa é constituído por quatro fases, sendo elas
fabricação/produção, preparo para o transporte, transporte e exposição.
O sistema alvo do projeto se dá na parte de exposição, no ponto de venda,
onde ocorre a interação e o manuseio dos produtos pelos usuários.

Figura 12. Infográfico do sistema utilizado atualmente pela empresa
Fonte: Dreamstime, thenounprojec, iconfinder 2019 adaptado pela autora https://pt.dreamstime.com/ilustra%C3%A7%C3%A3o-stock-imagem-do-%C3%ADcone-dapessoa-e-da-mesa-image80290262, https://thenounproject.com/term/messengerbag/180698/,
https://www.iconfinder.com/icons/2198533/bag_carrying_man_messenger_icon,
https://www.iconfinder.com/iconsets/student-classroom-duty.
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2.6. Análise da tarefa
Tendo em vista a relação objetos/usuários/ambiente é as fases do sistema
utilizado

atualmente,

foi

realizada

a

análise

da

tarefa

documentando-a

fotograficamente as fases e sub fases para compreender a jornada dos produtos até
os usuários. Excluindo a parte de plantio e cultivo.
A fase de fabricação é constituída por preparo, envase, pesagem, adesivação
e estocagem temporária.

Preparo

Tabela 2. Fabricação/produção
Envase, pesagem Adesivação

Estocagem
temporária

FONTE: A autora, 2019.

A fase de preparação para o transporte inclui a acomodação das unidades já
prontas na bolsa.
Unidades prontas

Tabela 3. Preparo para o transporte
Acomodação na bolsa
Pronto
transporte

FONTE: A autora, 2019.

para

o
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A fase de transporte inclui o translado, que em sua maioria das vezes é feito a
pé (mas também pode ser realizado de ônibus ou de carro) e a chegada no ponto de
venda.
Tabela 4. Transporte
Translado a pé, de ônibus ou de carro Chegada no ponto de venda

FONTE: A autora, 2019.

A fase de exposição inclui a venda ao consumidor intermediário, o treinamento
da equipe, a instalação dos produtos no ponto de venda e a venda ao consumidor
final (que é mediada pelo consumidor intermediário).

Venda

ao

Tabela 5. Exposição
consumidor Treinamento

intermediário

FONTE: A autora, 2019.

Instalação
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Analisando as fases da tarefa (fabricação/produção, preparo para o transporte,
transporte e exposição), foi possível investigar e diagnosticar os problemas envolvidos
durante a jornada do produto até os usuários.

2.7. Problematização ergonômica
Das definições sobre ergonomia a adotada por International Ergonomics
Association (IEA) em 2000:
“A Associação Internacional de Ergonomia, a International Ergonomics
Association (IEA, 2000) a Ergonomia (ou Fatores Humanos) é uma disciplina
científica relacionada ao entendimento das interações entre os seres
humanos e outros elementos do Sistema, e à aplicação de terorias, princípios,
dados e métodos à projetos a fim de otimizar o bem-estar humano e o
desempenho global do Sistema” (CHAMMAS; MORAES, 2007, p. 1).

Após análise da documentação fotográfica, observações diretas e conversas
com os usuários, os problemas apresentados foram categorizados.

2.7.1. Problemas instrumentais

Foi observado que a sequência das unidades no expositor difere da sequência
dos produtos no cardápio, após algumas horas com o ponto de vendas aberto.

Figura 13. Problemas instrucionais
Fonte: A autora, 2019.
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A incompatibilidade entre a ordenação dos produtos em relação ao expositor
acarreta dificuldades de tomada de informações, memorização de informações,
seleção, escolha e compra.

2.7.2. Problemas cognitivos

Sendo a ergonomia informacional intimimamente ligada ao processo de
cognição do homem, destaca-se dois tipos de cognição, a experimental e a reflexiva.
A primeira envolve a ação e reação dos humanos quando envolvidos em atividades e
a segunda envolve pensar, comparar e tomar decisões (NORMAM, 1993; PREECE,
2005 apud CHAMMAS; MORAES, 2007, p. 1). Como o rótulo da embalagem primária
não apresenta informações sobre a composição das unidades de tabacos e blends,
há a necessidade de compreensão das informações do cardápio para seleção do
produto afetando diretamente o processo de cognição.

Figura 14. Problemas cognitivos
Fonte: A autora, 2019.

A dificuldade de decodificação, aprendizagem compreensão e memorização
das informações do cardápio resulta no prejuízo da tomada de decisão.
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2.7.3. Problemas acidentários

Como não há estabilidade da carga durante o transporte, o produto acaba
sofrendo avarias na embalagem primária.

Figura 15. Problemas acidentários
Fonte: A autora, 2019.

A falta de dispositivo de proteção e estabilização (como por exemplo o uso de
embalagem secundária e/ou terciária), compromete os requisitos securitários dos
produtos levando a avarias, sedimentação do conteúdo, desgaste dos adesivos, o que
pode acarretar desperdícios.
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2.8. Recomendações antropométricas

Sendo os usuários homens e mulheres, entre 18 e 45 anos, tendo como base
o estudo de Henry Dreyfuss (2003) em Ergonomia, e sabendo-se que o produto será
utilizado com as mãos, será utilizada a medida antropométrica das mãos.
Buscando observar a adequação ao campo de visão para o produto no ponto
de venda é necessário observar a as alturas para instalação dos mesmos em relação
ao campo de visão dos usuários.

Figura 16. Medida antropométrica das mãos
Fonte: DREYFUSS 2003.
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Figura 17. Dados visuais básicos
Fonte: DREYFUSS 2003 - https://www.ebah.com.br/content/ABAAAg9HAAG/ergonomiehenry-dreyfus.
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2.9. Concorrentes diretos e indiretos
Para entender o papel da embalagem no composto de marketing e as
expectativas em relação à embalagem nesse novo contexto realizou-se o estudo de
similares, analisando os concorrentes diretos e indiretos da marca O NATURAL.
Foram observados na análise dos concorrentes as informações apresentadas
pelas marcas e seus aspectos negativos, positivos e interessantes.

2.9.1. Concorrentes diretos

As marcas que concorrem diretamente com o O NATURAL são outras marcas
que produzem, expõem e comercializam tabacos e/ou blends orgânicos com
produção artesanal, em tabacarias.
Tabela 6. Concorrente direto 1 – Sasso Tabaccos Especiais
Imagem Divulgada
Descrição
Informações
Nome: Khumbayá

Marca:

Sasso

Tipo:Produto artesanal

Tabaccos Quantidade:

Especiais

10 pacotes de 15g

Produção: Sasso Tabaccos Preço:R$130,00
Especiais
Comercialização:

Green Conservação: local seco e

Power Tabacaria Alternativa
Produtos: blends de ervas e flores

fresco, abrigo do sol

Composição: Artemísia, basílico, hibisco,
laranja, macela, malva e menta.

Aspecto positivo: possui expositor próprio
Aspecto negativo: exposição visualmente prejudicada aparentando desorganização
Aspectos interessante: utiliza embalagens contendo apenas 15g do produto, o que permite
adequar 10 pacotes no mesmo expositor.
FONTE: Green power Tabacaria Alternativa, 2019 https://www.greenpowertabacaria.net.br/produto/flowers-blend-de-ervas -pack-com-10/.
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Imagem Divulgada

Tabela 7. Concorrente Direto 2 – Maria Flores
Descrição
Informações
Nome: Maria Flores

Tipo:Produto artesanal

Marca: Maria Flores
Produção: Bia Werneck

Quantidade:

20g

por

Unidade
Comercialização: tabacaria D3

Preço:R$22,00

Produtos:

Composição:

Blends de ervas e flores naturale

Tabaco natural

Blends de ervas e flores camomilho

Tabaco natural com camomila e tomilho.

Blends de ervas e flores doce rosa

Tabaco natural com rosas brancas e erva doce

Blends de ervas e flores cravinho

Tabaco natural com cravo

Aspecto positivo: produtos categorizados por sabor em embalagens primárias
Aspecto negativo: não possui embalagem secundária
Aspecto interessante: produz e comercializa quatro receitas diferentes
FONTE: Tabacaria D3, 2018 .

Ambos concorrentes diretos, não dispõem de embalagens secundárias e/ou
terciárias e nenhum tipo de expositor. Alguns têm seus produtos realocados em
prateleiras ou em expositores cedidos pelas tabacarias.
Muitos destes produtores artesanais não possuem o conhecimento fitoterápico
necessário para a produção dos blends, e

quase todas as marcas que os

comercializam não possuem um blender (nome designado ao profissional que realiza
a confecção dos blends). O que pode levar a sérios riscos à saúde no caso da ingestão
de substâncias provenientes da combustão de algumas plantas.

2.9.2. Concorrentes indiretos

Concorrentes indiretos são as marcas que comercializam em escala industrial,
unidades de tabacos orgânicos que tem grande visibilidade no mercado nacional e
são revendidas nas mesmas tabacarias que revendem O NATURAL.
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Imagem Divulgada

Tabela 8. Concorrente indireto 1 – HI Tobacco
Descrição
Informações
Nome: Tabaco orgânico

Tipo:Produto industrial

Marca: Hi Brasil Tobacco (HBT)
Produção: o mesmo acima

Quantidade: Embalagem
Secundária

com

6

Unidades de 35g
Comercialização: tabacaria D3

Preço:R$33,00

Produto:

Composição:

Tabaco orgânico virginia blend

Tabaco orgânico virginia blend

Aspectos positivos: embalagem primária e secundária
Aspectos negativos: embalagem primária compacta demasiadamente o produto
Aspectos interessantes: informações legislativas expressas nas embalagens
FONTE: Tabacaria Namastê, 2019 - https://tabacarianamaste.com.br/produto/fumo-para-cigarro-hitabacco-organico/ .

Imagem Divulgada

Tabela 9. Concorrente indireto 2 – Parvathi
Descrição:
Informações
Nome: Tabaco orgânico

Tipo:Produto industrial

Marca: Parvathi
Produção: Orion tabacos

Quantidade: Embalagem
Secundária

com

Unidades de 25g
Comercialização: tabacaria D3

Preço:R$25,00

Produto:

Composição:

Tabaco orgânico destalado

Tabaco orgânico destalado

Aspectos positivos: embalagem primária e secundária
Aspectos negativos: excesso de compactação do conteúdo
Aspectos interessantes: a embalagem secundária se transforma em expositor
FONTE: On jack head shop, 2019 - https://www.onjackheadshop.com.br/parvathi -tabaco-natural.

10
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2.10. Desafios do projeto
No processo de gestão estratégica do design de embalagens, se faz necessário
garantir que a personalidade da marca, expressa pelo design da embalagem, esteja
alinhada à personalidade refletida a partir dos demais meios de comunicação ou
expressões marcárias de modo potencializar a mensagem, para que tal processo
ocorra e necessário conhecer sobre à identidade da marca e os seus atributos.
“Gerenciar o design de embalagem de forma estratégica significa inserí-lo no
programa de planejamento da marca, processo em que se definem os
diferenciadores essenciais de uma marca no ambiente competitivo do
Mercado, com a finalidade de contruir, medir e gerir seu patrimônio,
garantindo sua sobrevivência e sustentabilidade” (ELWOOD, 2004; KELLER,
2003; MOZOTA, 2003 apud BERNARDO, 2008, p. 88).

De acordo com Sheniderman (SHENIDERMAN, 1998 apud CHAMMAS;
MORAES, 2007, p. 2) algumas medidas humanas que são determinantes para à
adequação do Sistema ao seu público: tempo de aprendizado, velocidade da
performance, retenção (do aprendizado) x tempo e satisfação subjetiva.
Os desafios do projeto foram sintetizados nos requisitos e restrições.

2.10.1. Requisitos
● Promover a categorização dos tabacos e blends, buscando evidenciar e
uniformizar a linha de produtos;
● Aprimoramento

dos rótulos

das embalagens

primárias para conter

informações importantes aos consumidores (como composição, peso,
validade, conservação, nome de cada variedade do produto);
● Desenvolvimento de embalagens secundárias para proteger as embalagens
primárias;
● Adequar cada variedade de unidade em embalagens secundárias (4
unidades por embalagem secundária);
● Melhoria visual da linha de produtos através da consistência estética,
fortalecendo à identidade visual e o brand equity;
● Facilitar a comunicação e o acesso às informações dos produtos, buscando
proporcionar autonomia aos consumidores intermediários e finais;
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● Desenvolvimento de embalagem terciária, para estabilizar a carga das
embalagens

secundárias

e primárias, garantindo

a conservação

e

integridade física (externa e interna) durante o transporte;
● Atrelar ao desenvolvimento da embalagem terciária à função expositiva,
buscando unir as funções de transporte e exposição em uma única
embalagem;
● Aprimorar a exposição das unidades nos pontos de vendas;
● Idealizar a aplicabilidade do design gráfico atrelado ao desenvolvimento de
material gráfico para acompanhar os produtos e se fortalecer a mediação
entre a marca e seus consumidores;
● Empregar no projeto os aspectos importantes referentes à marca O
NATURAL para que o sistema a ser concebido se relacione intimimamente
com os usuários do mesmo;
● Buscar englobar em um único Sistema a tripla funcionalida que o projeto
necessita (categorização, transporte e exposição).

2.10.2. Restrições

Por se tratar de um produto fumígero derivado do tabaco, os órgãos
regulamentadores, sendo estes o Ministério da Saúde e a Diretoria Colegiada da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em 2018, através do Diário Oficial
da União, publicado em 02 de maio de 2018, Edição 83, Seção 1 (ANVISA; 2018,
p.127), insere a Resolução da Diretoria Colegiada, Resolução – RDC nº 226 de 30 de
abril de 2018 que dispõe informações sobre o registro de produtos fumígeros, das
limitações técnicas e restrições legais e suas embalagens.
Na Seção II, no segundo Artigo no Inciso VII diz que “Para efeitos desta
Resolução, entende-se por embalagem: invólucro, recipiente ou qualquer forma de
acondicionamento destinada a conter os produtos fumígeros derivados do tabaco,
possuindo a seguinte classificação” (ANVISA; 2018, p.127):
● Embalagem primária: embalagem que acondiciona o produto fumígero
derivados do tabaco, destinada ao consumidor final;
● Embalagem secundária: embalagem externa do produto e que acondiciona
mais de uma embalagem primária, destinada ou não ao consumidor final;
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● Embalagem terciária: embalagem externa do produto, que acondiciona mais
de uma embalagem, não destinada ao consumidor final.
No mesmo artigo no inciso XVI declara identidade visual como: “conjunto de
elementos gráficos que representam visualmente e de forma sistematizada o produto,
como imagens, textos, tipografias, padrões cromáticos e disposição” (ibid.).
Na Seção III, fala sobre à abrangência, isto é, quanto a classificação do tipo, e
enquadra no Artigo VIII o fumo desfiado. Onde afirma “fumo desfiado: produto
composto por folhas de tabaco desfiadas, destinado a ser fumado” (op. cit.).
Outras restrições legais, de acordo com a Lei 8.069/1990 e a Lei 10.702/2003,
a Embalagem deve conter uma tarja preta. Nesta tarja preta deve conter as seguintes
informações:
● Venda proibida para menores de 18 anos;
● O Ministério da Saúde adverte, fumar é prejudicial à saude;
● Este produto causa cancer;
● Pare de fumar;
● Dique Saúde 136 – Ouvidoria Geral S.U.S (Sistema Único de Sáude).

A embalagem deve conter informações:
● Sobre o local que é fabricado e produzido;
● O número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
● Os ingredientes básicos da composição;
● Data de fabricação;
● Validade do produto;
● Peso;
● Preço;
● Exclusividades do produto;
● Formas de contactar a marca.
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Das demais restrições do projeto:
● As unidades de tabacos e blends não podem estocadas e transportadas de
pé, as mesmas devem ser estocadas e transportadas de lado ou deitadas
para garantir a homogeneidade da composição;
● Cada embalagem secundária não deve adequar mais de uma variedade do
produto para não descaracterizar a linha de produtos;
● A montagem e desmontagem deve ser facilitada para gerar mais autonomia
aos consumidores intermediários.
2.11. Conclusões parcias – modelagem verbal

Ao longo da primeira parte do Trabalho de Conclusão de Curso, na disciplina
Projeto de Design 7 (2018), na Universidade Federal Fluminense (UFF), foi iniciada a
fase de Estudos para realizar a geração de possíveis alternativas para a concepção
do sistema, assim como a fase de construção e posteriormente os testes de
usabilidade do modelo final proposto. Cabe resumir os extratos relevantes para
encaminhar o projeto às expectativas em relação à embalagem nesse novo contexto.
A primeira geração de alternativas, foi uma das partes mais extensas
relacionadas ao projeto. Ao todo (Projeto 7 e o presente trabalho), foram geradas
quinze alternativas para o sistema.
O conjunto de alternativas geradas (na primeira fase) distanciava-se do perfil
da marca não geravam impacto visual nos pontos de vendas e ainda apresentavam
problemas. Entretanto, como todos os processos são válidos para à aprendizagem,
serviu para mostrar o que seria útil ao projeto e as alternativas que deveriam ser
descartadas.
À associação de cores às variedades dos produtos foi uma das alternativas
encontradas como forma de solucionar a categorização dos tabacos e blends.
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Figura 18. Alternativa 1. caracol e alternativa 2. box de madeira modular
Fonte: A autora, 2019.
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Uma das alternativas que se aproximou mais se aproximou quanto a solução
foi a alternativa 13, módulo colmeia maleta transportadora expositora e favos.

Figura 19. Alternativa 13. módulo colmeia maleta e favos
Fonte: A autora, 2019.
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Entretanto,

os extratos

relevantes

do projeto mostraram que haveria

necessidade de mudança do material da embalagem terciária (maleta transportadora
que se transforma em expositor). pois o modelo anterior, por ter sido confeccionado
em papel kraft, ao longo da jornada dos produtos até os usuários, a embalagem
terciária sofria danos e avarias, devido a baixa resistência do material à impactos e
umidade. Buscando garantir esses aspectos de maior resistência cabe realizar novos
estudos para o material da mesma.

Figura 20. Teste de usabilidade do translado
Fonte: A autora, 2019.

Outro ponto importante que deve ser facilitado é o número de fases do processo
entre preparação para o transporte até a montagem no ponto de venda que resultava
em 17 passos.
E em relação ao material gráfico que foi desenvolvido, haveria a necessidade
de correção para a escolha das fontes tipográficas aplicadas e a mudança de algumas
cores das palavras para constratar melhor e facilitar a leitura.
O aperfeiçoamento do detalhamento técnico permite avaliar, corrigir e melhorar
os aspectos pertinentes ao projeto.

Quanto a modelagem verbal, alinhado com ao perfil da marca O NATURAL e
tendo como base todas as fases estudadas até então no projeto e os conhecimentos
adquiridos na primeira e nesta segunda fase do Trabalho de Conclusão de Curso,
iniciar-se-á a fase de estudos e variáveis para conceber o sistema de embalagens
para categorizar, transportar e expor unidades de tabacos (e blends) para pontos de
venda (tabacarias).
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3.0 ESTUDOS E VARIÁVEIS

Sendo a marca O NATURAL inserida no mercado de produtos artesanais e
orgânicos e baseado nos prícipios regentes, e o perfil da marca, que sintetiza o
respeito à natureza em todas as suas formas de expressão, encontra-se um aporte
para a biomimética como método criativo para o projeto de produto.
As soluções da natureza têm muito a contribuir para o processo criativo de
projeto, tanto na forma de analogia como através de seus padrões geométricos,
aplicando-os na área industrial, engenharia, design, arte e arquitetura.

3.1. Biomimética, matemática e geometria

De acordo com GUIMARÃES (GUIMARÃES, 2011 apud GAMARANO, et al.,
2017, p. 03) a palavra Biomimética, de origem grega, proveniente das palavras “bíos”
e “mimesis” significa “a imitação da vida”.
Esta é uma área da ciência que estuda as estruturas biológicas e suas funções,
procurando compreender a natureza para tirar dela algum ensinamento ou conceito
básico a fim de aplicar processos análogos na área técnica e na indústria, que vem
sendo utilizado por diversos estudiosos ao longo do tempo como Leonardo da Vinci,
que através do estudo do movimento das asas dos pássaros, por exemplo, aplicava
os conhecimentos biomiméticos aos projetos de vôo, sendo ele um dos percurssores
da observação da natureza aplicando-a em projetos engenhosos.

Figura 21. Estudo da asa dos pássaros aplicados à máquinas de vôo
Fonte: Verananda Biblioteca Ambrosiana 2019 https://www.ambrosiana.it/en/discover/codex-atlanticus/
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Há exemplos de inúmeros projetos que tiveram as bases do biomimetismo,
aplicados à arte, arquitetura, design e tecnologia. Na indústria de embalagens
algumas marcas estão inovando ao utilizar esses princípio.
Como o caso da embalagem “Gota” desenvolvida pela Tátil design de idéias
(2013) para a linha SOU da marca Natura. “A proposta da SOU da Natura é usar a
menos quantidade de recursos naturais na embalagem em formato de gota”, afima
Fred Gelli, um dos fundadores da empresa Tátil, e hoje também professor de
Biomimética na Pontíficia Universidade Católica (PUC) em entrevista a Associação
Brasileira de Embalagem (ABRE) em 2014.

Figura 22. Embalagem linha de produtos SOU da marca Natura
Fonte: ABRE, 2013 - http://www.abre.org.br/noticias/produtos-e-embalagens-inspirados-nanatureza/

O termo biomimética foi cunhado por Janine Benyus (BENYUS,1997 apud
GAMARANO, et al., 2017, p.04), cofundadora da Biomimicry 3.8. Sendo uma das
primeiras estudiosas a respeito do tema. A autora define os conceitos básicos sendo
os seguintes:

1. Natureza como modelo: estudar os modelos da natureza e imitá-los ou usálos como inspiração, com o intuito de resolver problemas humanos;
2. Natureza como medida: usar o padrão ecológico para julgar a relevância e a
validade das nossas inocações;
3. Natureza como um mentor: nova forma de observar e avaliar a natureza.

Essa aprendizagem tendo como professora a natureza, fomenta soluções
ecologicamente mais responsáveis e tecnologicamente mais bem estruturadas.
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Breve estudo dos fractais, assim como razão áurea, número Pi (π), geometria
de pentágonos/pentagramas e sequência de Fibonacci, permitem o
reconhecimento de padrões matemáticos na natureza, princípios de solução
engenhosos e possíveis de serem aplicados a problemas de projeto. Como
complemento, faz-se necessário o estudo dos prícipios funcionais e
mecânicos dos organismos naturais, os quais possam ser “imitados” ou
“resgatados”, em forma de analogia, para posterior aplicação nas concepções
de produtos” (DETANICO, 2011, p. 62).

Um fractal é um objeto geométrico, que pode ser dividido em partes, cada uma
das quais semelhantes ao objeto original. Criado por Benoit B. Madelbrot, que
descobriu a geometria fractal em 1970, percebendo que o princípio enfatizava à autosimilaridade, ele o associou a formas naturais que mostravam sequências infinitas de
motivos que se repetem um dentro do outro.
O floco de neve de Koch é um dos exemplos de fractais mais conhecidos, a
curva de Koch que foi descrita a partir de um triângulo equilátero, em cujos lados, no
ponto médio, nascem outros três triângulos do mesmo tipo com o tamanho um terço
menor. A cada vez, a medida do perímetro aumenta por um fator de 4/3 até o infinito,
apesar do fato de que a figura delimita uma área finita.
A honeycomb, estutura amplamente utilizada na engenharia em peças que
necessita de alta resistência e leveza simultaneamente. Formado por uma estrutura
hexagonal desenvolvida a partir da geometria dos favos das colmeias.

Figura 23. Honeycomb
Fonte: Ching Mei Paper Co. Ltda, 2009 - https://www.cmpaper.co.th/honeycomb.html

Segundo El-Zeiny (EL-ZEINY, 2012 apud CAMARGO; PELEGRINI, 2014, p. 7),
o campo do biomimetismo é onde a flora, fauna ou ecossistemas inteiros são imitados
como base de design para criar um ambiente constuído mais sustentável. Em seu
estudo EL-Zeiny resumiu as principais características que podem “mimetizadas”.
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Tabela 10. Alguns dos principais níveis de informação para o biomimetismo
Níveis de Biomimetismo Aspecto do Nível
Recursos do organismo

Forma, cor, volumetria, transparência, ritmo.
Estrutura, estabilidade e resistência à gravidade.
Mutação, crescimeanto e ciclo de vida.
Função e comportamento.
Movimento e aerodinâmica.
Auto-montagem
Homeostase (equilíbrio)
Sistemas orgânicos, digestivos, circulatórios, respiratórios,
sustentação, musculares, nervosos, excretórios, sensoriais
e de locomoção

Relação do organismo Técnicas de sobrevivência.
com a comunidade

Interação com outras criaturas.
Transferência de conhecimento e treinamento.
Hierarquia dos membros.
Administração e coodenação do grupo.

Relação do organismo Resposta ao clima por refrigeração, calefação e ventilação.
com o ambiente e bioma Resposta por camuflagem, auto-proteção e auto-limpeza.
Adaptação a diferentes níveis de luz, som, sombra.
Construção de abrigo.
Adaptação à limitada oferta de recursos.
Administração de resíduos
FONTE: El- Zeiny 2012 adaptado pela autora, 2019.

A partir desses níveis é possível elaborar soluções criativas de projeto.
3.2. Relevância das abelhas – estruturas hexagonais
As abelhas, insetos pertencentes à ordem Hymenoptera, da superfamília
Apoidea (MOLINERO, 2007, p. 447), são experts em aproveitamento de recursos e
tem enorme importância para a vida no planeta, pois são os maiores responsáveis
pela polinização, pois são mais rápidas, tem a capacidade de voar em ziguezague.
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São capazes de saber qual é o melhor horário para coletar o pólen, após
estabelecidas em um certo local.
Sabendo-se que é através da polinização que ocorre a fecundação das flores
e consequentemente o desenvolvimento de frutos e sementes, compreende-se que a
produção agrícola é potencialmente dependente das abelhas, consequentemente
todos os outros seres (plantas, animais e humanos) são afetados pela sua interação
com o meio ambiente.
O Earthwatch Institute (2018), nomeou as abelhas como os seres vivos mais
importantes do planeta. O Dr. George McGavin, afirmou que mais de 250 mil espécies
de flores são dependentes das abelhas para a sua reprodução.

Figura 24. Abelhas
Fonte: Socientífica, 2019 - https://socientifica.com.br/2019/06/05/experimento-mostra-queabelhas-podem-entender-uma-linguagem-simbolica-paramatematica/?fbclid=IwAR3RDNxE3ek8INA-yHgWKdvN4txAmW68WXtwYcmOYBBuZkf4lukIornBwY

“As abelhas constroem suas casas ou favos na forma de recipientes
aglomerados, denominados alvéolos. Os recipientes denominados alvéolos ,
tem forma de um prisma hexagonal regular (faces laterais iguais e ângulos
entre as faces iguais) aberto numa extremidade e formando um ápice triédrico
na outra face” (MOLINERO, 2007, p. 448).

A matemática das abelhas está presente também na árvore genealógica dos
zangões respeita a lógica matemática de crescimento baseado na sequência
(1,1,2,3,5,8,13…) de Fibonacci (DETANICO, 2011, p. 57), pois os zangões nascem
apenas de uma mãe, através do desenvolvimento de ovos das abelhas operárias que
não são fertilizados.
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Figura 25. Representação da árvore genealógica dos zangões
Fonte: DETANICO 2011.

Das formas de construir um hexágono (ELAM, 2010, p.26), a partir de um
retângulo, basta girar o retângulo em torno do seu eixo, até que as arestas se
encontrem.

Figura 26. Construção do hexágono a partir de um retângulo
Fonte: ELAM 2010.

A forma hexagonal também está presente nos olhos dos insetos, ampliando
suas capacidades visuais.

Figura 27. Olhos de um inseto
Fonte: BIORRITMO, 2011 - http://profjabiorritmo.blogspot.com/2011/02/olhos-deinsetos.html
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De acordo com Santos (2010, p. 176), as únicas três formas que não deixam
espaços perdidos são: o triângulo, o quadrado e o hexágono (polígono de seis lados),
citando esta última como a forma geométrica que mais se aproxima dos casulos.
Na engenharia, design e na arquitetura, dentre outras áreas, utilizam assim
como as abelhas, formas hexagonais. Utilizando do Biomimetismo das colmeias de
abelhas, quanto a construção de casulos, o edifício da Intenational Business Machine
(IBM), constuído em 1964 em Pitsbrug na Pensilvânia, no Projeto de Curtis e Davis é
um excelente exemplo.

Figura 28. Fachada do prédio da IBM
Fonte: Pittsburgh Art Places,1964 - http://www.pittsburghartplaces.org/accounts/view/236

Após realizar os estudos sobre biometismo e geometria aplicados ao
desenvolvimento

de projetos, e em busca de soluções para os problemas

apresentados, encontrou-se no aprofundamento do estudo da relevância das abelhas
no meio ambiente (atingindo a todo ecossistema interdepedente) e as formas
hexagonais, interligou-se à influência do uso da referência à relevância das abelhas
em alguns dos nomes dos produtos (unidades de tabacos e blends) da marca O
NATURAL (tabaco puro com mel, tabaco micro polinizado) para conceituação do
projeto.
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3.3. Materiais rígidos para expositores

Em busca de um material mais resistente que o papel kraft, fez-se uma análise
de similares de expositores com materiais rígidos. Dentre os materiais de alta
resistência pesquisados, que costumam ser utilizados para expositores em pontos de
venda, temos o acrílico.

Figura 29. Expositores em acrilíco
Fonte: Soluções Industriais, 2014 - http://www.display.com.br/display-expositor-acrilico

“O termoplástico formado por polímeros de polimetilmetacrilato (PMMA),
mostrou-se um dos plásticos com maior potencial de versatilidade da atualidade, afinal
há uma vasta gama de aplicações para este plástico” (MENESES et.al., 2012, p. 02).
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“O composto é formado pelo metal propenoato de metila, esta substância
consiste em uma série de pequenas moléculas que irão se ligar a fim de
formar uma cadeia de moléculas longas formadas por estes monômeros que
em um processo denominado polimerização, irão se associar, formando
assim macromoléculas que irão se repetir periodicamente, caracterizando os
chamados “polímeros”” (ibid.).

Figura 30. Placas de acrílico
Fonte: Soluções Industriais 2014 ttps://www.solucoesindustriais.com.br/empresa/comercio/damari/produtos/plastico/fabricante
-de-placa-de-acrilico

Foi realizada a escolha do acrílico por apresentar resistência a umidade, por
sua facilidade de assumir as formas necessárias, alta resistência mecânica,
dificuldade em se estilhaçar e por todas suas outras propriedades, das quais cabe
destacar, de acordo com Meneses (MENESES et.al., 2012, p. 02) são:
● Facilidade de manutenção;
● Dificuldade em se estilhaçar;
● Imune a exposição de radiações solares, como UV e Infravermelho;
● Estabilidade quando expostos ao ambiente;
● Grande flexibilidade em altíssimas temperaturas;
● Resistência a certos produtos químicos;
● Possui grande facilidade em reaproveitamento e/ou transformação;
● Possui alta durabilidade podendo chegar até 10 anos de vida útil;
● Alta resistênci a fenômenos naturais, os intempéries;
● Possui diversidade de cores;
● Possui péssima condutividade elétrica e térmica;
● Melhor transmissor e refletor de luz que os espelhos;
● É bactericida;
● É atóxico.
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3.4. Geração de alternativas

Após o aprimoramento de novos conhecimentos e o estudo de técnicas que
ampliaram o olhar quanto à aplicabilidade da biomimética nas soluções de projeto, e
munido da geometria presente na natureza, tendo como base todas as fases do
projeto até então e de todos os estudos realizados, de acordo com o perfil da marca
O NATURAL, retomou-se a fase de geração de alternativas, buscando soluções para
os problemas.
Com o intuito de unificar as funções de categorização, transporte e exposição,
criou-se o conceito de basear-se na natureza, na matemática das formas e na
geometria, explorando os conceitos de analogia dos níveis de recursos do organismo,
em analogia de forma, estrutura e estabilidade da construtividade das colmeias, e a
relevância das abelhas. Aproveitando do empilhamento, expansão, adaptabilidade, e
aplicação das formas hexagonais.

Figura 31. Alternativa 7. impressão 3D e alternativa 8. bases de apoio
Fonte: A autora, 2019.

Após alguns estudos para melhorar a facilidade de transporte e geração de
impacto visual nos pontos de vendas (tabacaria) quanto ao modo exposição. A
Alternativa que apresentou as melhores soluções, foi a alternativa 15, colmeia O
NATURAL.
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Figura 32. Alternativa 15. colmeia O NATURAL – esboços iniciais embalagem secundária
(favos)
Fonte: A autora, 2019.

Figura 33. Alternativa 15. colmeia O NATURAL – esboços iniciais embalagem terciária
(colmeia)
Fonte: A autora, 2019.
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3.5. Detalhamento da alernativa escolhida
Unindo as funções de transporte e exposição na mesma estrutura, à
embalagem terciária, assim como a função de categorização, a alternativa 15 foi
detalhada.

Figura 34. Alternativa 15. colmeia O NATURAL – unidades e favos
Fonte: A autora, 2019.
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Figura 35. Alternativa 15. colmeia O NATURAL – colmeia preparação para o transporte
Fonte: A autora, 2019.
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Figura 36. Alternativa 15. colmeia O NATURAL – transporte, preparação exposição,
exposição
Fonte: A autora, 2019.
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Iniciou-se os estudos de posicionamento e montagem das peças, buscando
entender encaixes e formatos que melhor unificariam a estrutura (cf. Apêndice B),
buscando facilitar a fase de exposição do produto no ponto de venda, para gerar maior
autonomia para os consumidores intermediários e finais.

3.6. Construção de modelos

Para analisar as dimensões e as relações com os objetos e usuários, foram
construidos modelos e protótipos em escala 1:1.

Figura 37. Modelos em escala 1:1 embalagens secundárias (favos)
Fonte: A autora, 2019.
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Figura 38. Modelos em escala 1:1 embalagem terciária (colmeia)
Fonte: A autora, 2019.

Após testes de usabilidade e correções dos modelos em escala 1:1, iniciou-se
a fase de confecção dos modelos finais.
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Tendo em vista a necessidade da alça para realizar o transporte, foram
estudados e escolhidos materiais que proporcionassem conforto ao usuário, para
minimizar os esforços e desgastes musculares, e resistência para melhor distribuição
do peso e maior durabilidade do produto.
O primeiro tecido utilizado foi a fita de nylon, comercializada em rolos. Utilizada
para confecção de alças de bolsas. A fita possui alta durabilidade devido ao entralace
reforçado da trama do tecido.

Figura 39. Testes de espessuras das fitas de nylon
Fonte: A autora, 2019.

Figura 40. Fita de nylon
Fonte: A autora, 2019.

O segundo componente é o tecido de dupla frontura aerado spacer tracional
importado. Costuma ser utilizado para confecção de mochilas (sendo usado na parte
de apoio as costas), sapatos e bolsas.
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Figura 41. Tecido dupla frontura aerado spacer tradicional importado
Fonte: A autora, 2019.

O terceiro material é a espuma viscoelástica. Utilzada em travesseiros de alta
performance e colchões.

Figura 42. Espuma viscoelástica
Fonte: A autora, 2019.

Para o quarto componente foi utilizado o tecido crepe, por possuir leveza e
maciez ao toque.

Figura 43. Tecido crepe
Fonte: A autora, 2019.
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No acabamento, foi utilizado o viés azul marinho.

Figura 44. viés
Fonte: A autora, 2019.

Para permitir a regulagem da alça foi incluído no projeto o espaçador que regula
a alça entre 1300 e 65mm, permitindo uma boa variação de alturas.

Figura 45. Espaçador para regular alça
Fonte: A autora, 2019.

Para permitir alto grau de resistência foram utilizados dois mosquetões de
escalada, que suportam cada um 125kg.

Figura 46. Mosquetões de escalada
Fonte: A autora, 2019.
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3.7. Resultados
Resultante dos processos executados ao longo do projeto, o sistema de
embalagens possui embalagens primárias, secundárias, terciária e peças gráficas que
constituem o material gráfico, sendo estas cardápio, catálogo da linha de produtos,
folder, informativo/marca página e arte para display para campanhas promocionais.
3.7.1. Embalagem primária – unidades de tabacos e blends
Do projeto das embalagens primárias, foram confecionados novos rótulos para
as unidades, contendo as informações importantes aos consumidores e utilizando à
associação das cores às variedades dos produtos como forma de categorização para
o sistema.
Sabendo-se que as cores são utilizadas no design par chamar atenção, agrupar
elelmentos, indicar significados e realçar a estética (LIDWELL et al., 2010, p. 48),
foram utilizadas predominantemente cores quentes, com equilíbrio entre saturação e
brilho, análogas no círculo cromático.
Quanto a família tipográfica utilizada neste sistema, foram utilizadas como
tipografia principal “Arial” (Monotype Typography, 1982) e como tipografia de apoio a
“Cafe brewery 20”.

Figura 47. Tipografia principal e tipografia de apoio
Fonte: Mais Fontes, 2014 - https://br.maisfontes.com/
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Figura 48. Rótulos das unidades – embalagens primárias estudo de diagramação
Fonte: A autora, 2019.

Após os testes de impressão, percebeu-se que seria necessário redimensionar
o tamanho dos rótulos para melhor adequação dos textos de composição de algumas
unidades. tendo a versão acima o tamanho original de 12,5 x 9,0 centímetros, a
segunda versão passará a ter 13,5 x 9,0 centímetros.

Figura 49. Modelo redimensionado - rótulos das embalagens primárias
Fonte: A autora, 2019.
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Os rótulos das outras unidades foram rediagramados, testados e após
aprovados foram impressos.

Figura 50. Rótulos das unidades – embalagens primárias
Fonte: A autora, 2019.

No interior da embalagem primária (unidades de tabacos e blends) foi inserida
como forma de brinde uma cartela de piteira (filtro rudimentar de papel normalmente
utilizado pelos consumidores em substituição aos filtros de algodão industriais).
Sendo a piteira uma das formas de redução de danos do hábito de fumar, e
objeto complementar ao ato de fumar, unifica o produto e permite ao consumidor
utilizar o produto imediatamente após a compra (minimizando a necessidade do
consumidor ter que comprar a piteira ou filtros).
Ao pesquisar os papéis indicados para uso foi escolhido o papel reciclato
180g/m². O reciclato é o primeiro papel offset 100% reciclado feito em escala industrial
no Brasil.
Após impresso, a cartela é recortada e passada na guilhotina para fazer o
detalhe dos picotes nas piteiras a serem destacadas pelo consumidores finais.
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Figura 51. Detalhamento do acabamento da cartela de piteira
Fonte: A autora, 2019.
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Figura 52. Cartela de piteiras versão digital e impressa
Fonte: A autora, 2019.

Após a inserção das cartelas de piteiras nas embalagens herméticas, o tabaco
ou blend é inserido e após fechada a embalagem, é colocado o rótulo na frente da
embalagem e são colocados o adesivo com o preço e com a data de fabricação.

Figura 53. Embalagem primária do tabaco puro com mel
Fonte: A autora, 2019.
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Figura 54. Embalagem primária do tabaco micro polinizado
Fonte: A autora, 2019.

Figura 55. Embalagem primária do calmomila blend
Fonte: A autora, 2019.
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Figura 56. Embalagem primária do el garan blend
Fonte: A autora, 2019.

Figura 57. Embalagem primária do original blend
Fonte: A autora, 2019.
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Figura 58. Embalagem primária do blend a
Fonte: A autora, 2019.

Figura 59. Embalagem primária do blend mágico
Fonte: A autora, 2019.
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Figura 60. Embalagem primária do special blend
Fonte: A autora, 2019.

Figura 61. Embalagens primárias
Fonte: A autora, 2019.
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3.7.2. Embalagem secundária - favo
A embalagem secundária seguiu os mesmos padrões cromáticos e a mesma
família tipográfica. Unificando a função de categorização e a consitência estética da
linha de produtos.
O papel escolhido foi o papel triplex 350g/m², o tamanho original é 59,5 x 45
centímetros e o tipo de impressão escolhida foi à ultravioleta (UV).
Foram realizados testes de impressão das mesmas para testar cores, após o
teste as planificações das embalgens secundárias passarão pela impressão final e
montagem.

Figura 62. Teste de impressão e teste de montagem embalagens secundárias
Fonte: A autora, 2019.
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Após ajustes, foram finalizadas as planificações das embalagens secundárias.

Figura 63. Planificação embalagem secundária (favo) tabaco puro com mel
Fonte: A autora, 2019.
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Figura 64. Planificação embalagem secundária (favo) tabaco micro polinizado
Fonte: A autora, 2019.
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Figura 65. Planificação embalagem secundária (favo) calmomila blend
Fonte: A autora, 2019.
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Figura 66. Planificação embalagem secundária (favo) el garan blend
Fonte: A autora, 2019.
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Figura 67. Planificação embalagem secundária (favo) tabaco original blend
Fonte: A autora, 2019.
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Figura 68. Planificação embalagem secundária (favo) tabaco blend a
Fonte: A autora, 2019.
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Figura 69. Planificação embalagem secundária (favo) blend mágico
Fonte: A autora, 2019.
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Figura 70. Resultados das embalagens secundárias (favos) montadas
Fonte: A autora, 2019.

3.7.3. Embalagem terciária - colmeia

A embalagem terciária foi confeccionada em acrílico manufatudo. utilizando
placas de 3, 4, 5 e 6 milímetros. Passando pelos processos de corte, moldagem,
lixagem, colagem e acabamento.
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Figura 71. Embalagem térciária (colméia) com unidades e embalagens secundárias
Fonte: A autora, 2019.

Faz parte da estrutura da colmeia o display frontal para alocação de adesivos
de ampanhas promocionais da marca O NATURAL.
Para o desenvolvimento da arte para o display do presente sistema foi
estudado o movimento artístico Art Novau. Segundo Cardoso (2008, p.96), o estilo
está associado na imaginação popular com a sinuosidade de formas botânicas
estilizadas, com uma profusão de motivos florais e femininos em curvas assimétricas
e cores vivas, com a exuberância vegetal. Utilizando o acrílico, sendo este um
material com a transparência, a aparência visual com o adesivo aplicado remete aos
vitrais, também presentes no mesmo movimento.
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Fazendo analogia às curvas da fumaça, utilizando o símbolo da marca
(cachimbo), tinta aquarela, canetas posca e nanquim, as novas cores das
variedades dos produtos também foram empregadas para gerar mais harmonia e
fortalecimento da identidade visual. Servindo de base para a conceituação das
demais peças gráficas.

Figura 72. Adesivo da arte para o display
Fonte: A autora, 2019.

Figura 73. Embalagem térciária (colméia) – detalhamento arte do display
Fonte: A autora, 2019.
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Figura 74. Embalagem térciária (colméia) – Sem tampa e com tampa
Fonte: A autora, 2019.

Figura 75. Embalagem térciária (colméia) – entreaberto
Fonte: A autora, 2019.
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Figura 76. Embalagem térciária (colméia) – com os favos com tampa e sem tampa
Fonte: A autora, 2019.

Figura 77. Embalagem térciária (colméia) – com os favos visão posterior e detalhe do
puxador
Fonte: A autora, 2019.

Quanto a adaptabilidade do projeto, a opção do suporte para a parede permite
que a colmeia fique instalada na parede ou em uma superfície reta, como balcão ou
mesa.
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Figura 78. Embalagem térciária (colméia) – com os favos vista posterior e detalhe do
suporte para parede
Fonte: A autora, 2019.

Figura 79. Embalagem térciária (colméia) – com os favos vista lateral direita e detalhe do
suporte superior
Fonte: A autora, 2019.
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Os testes antropométricos, de usabilidade e a validação foram realizados para
averiguar as dimensões em relação ao tamanho das mãos e os produtos (embalagens
primárias, secundárias, terciária), as alturas das regulagens da alça, a abertura da
estrutura e quanto a facilidade de manuseio.

Figura 80. Testes antropométricos das mãos, usabilidade e validação
Fonte: A autora, 2019.
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Figura 81. Testes antropométricos das mãos, usabilidade e validação do puxador
detalhamento
Fonte: A autora, 2019.
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Figura 82. Testes antropométricos das mãos, usabilidade e validação unidades embalagem
primária inserida na secundária
Fonte: A autora, 2019.

A alça para as mãos foi removida do projeto, pois para melhor divisão do peso,
a alça para ombros é mais indicada. Esta decisão afetou positivamente o projeto
simplificandando-o.
Para a confecção da alça foi levado em consideração a distância necessária
entre os apoios para alça e as dimensões dos usuários que realizarão o transporte.

Figura 83. Testes antropométricos das mãos e usabilidade dos mosquetões - homem
Fonte: A autora, 2019.
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Figura 84. Testes antropométricos das mãos, usabilidade dos mosquetões e validação mulher
Fonte: A autora, 2019.
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Figura 85. Testes antropométricos alturas, regulagens da alça (alça apoiada e alça
transpassada no ombro) e validação - homem
Fonte: A autora, 2019.

Figura 86. Testes antropométricos alturas, regulagens da alça e validação - mulher
Fonte: A autora, 2019.
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3.7.4. Peças gráficas
Das peças gráficas desenvolvidas para o presente sistema de embalagens
estarão inclusas: cardápio (estrutura de acrílico e adesivo), catálogo dos produtos,
informativo/marca página e folder.
Quanto à estrutura do cardápio, o mesmo foi produzido em acrílico 4 milímetros
para harmonizar o visual do sistema e para ser durável.
É desmontável, possui fácil montagem, capacidade de adaptabilidade (pode
ser desmembrado para dupla exposição) e é transportado dentro da colmeia.

Figura 87. Conjunto de peças da estrutura do cardápio
Fonte: A autora, 2019.
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Figura 88. Esboço da montagem
Fonte: A autora, 2019.

Figura 89. Estrutura do cardápio em dupla exposição e detalhe do encaixe da base
pequena
Fonte: A autora, 2019.

Figura 90. Estrutura do cardápio - trocando para base grande detalhe do encaixe base
grande
Fonte: A autora, 2019.
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Figura 91. Estrutura do cardápio - colocando suporte superior encaixando trocando para
base grande detalhe do encaixe base grande
Fonte: A autora, 2019.

Figura 92. Estrutura do cardápio – montado para exposição individual
Fonte: A autora, 2019.
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O adesivo do cardápio foi diagramado seguindo guias diagonais, e no formato
hexagonal, para uniformizar o sistema.

Figura 93. Modelo do adesivo do cardápio
Fonte: A autora, 2019.
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Figura 94. Cardápio hexagonal adesivado – validação no ponto de venda
Fonte: A autora, 2019.

Dentro das peças gráficas foi realizada a confecção do catálogo dos produtos,
utilizando o formato hexagonal. Foi necessário compreender a movimentação que
ocorre quando o hexágono irregular vira de página (a frente e o verso), para realizar
a diagramação do mesmo.
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Figura 95. Planificação páginas do catálogo.
Fonte: A autora, 2019.

Figura 96. Validação no ponto de venda
Fonte: A autora, 2019.
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Quanto ao informativo/marca página foram desenvolvidos três modelos,
tratando brevemente de assuntos de maior dúvida e interesse dos consumidores
finais. Sendo eles “o que é blend?”, “medicina natural” e “fitoterapia”.

Figura 97. Planificação Informativos /marca página (em cima frente/verso respectivo
embaixo)
Fonte: A autora, 2019.
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Figura 98. Informativos /marca página impresso – validação no ponto de vendas
Fonte: A autora, 2019.
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Foi elaborado também um folder promocional de boas vindas aos clientes.

Figura 99. Folder de boas vindas – planificação frente e verso
Fonte: A autora, 2019.
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Figura 100. Folder de boas vindas – validação com consumidor final
Fonte: A autora, 2019.
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4.0 CONCLUSÕES E DESDOBRAMENTOS FUTUROS

O design de embalagens na indústria de fumígeros foi evoluindo ao longo dos
anos e para acompanhar a evolução do mercado e para atender aos parâmetros desta
evolução, soluções inteligentes tendem a economizar recursos e promover inovação.
Um projeto com requisitos e restrições desafiadores tendem à ampliar as
pesquisas, buscando de soluções cabíveis, permitindo que o designer se encarregue
de testar formas de solucionar os problemas criativamente.
A concepção de sistemas que atendam a mais de uma função impulsionam
pesquisas que atendam à complexidade dos mesmos.
Adequar o design de embalagens ao perfil da marca O NATURAL permitiu o
aprofundamento dos estudos em biomimética, promovendo geração de soluções
mimetizadas com os níveis do recurso dos organismos das abelhas e as comeias,
através da analogia de forma, estrutura e estabilidade. Utilizando desta analogia à
natureza para conceituar os aspectos do sistema de embalagens.
A utilização do acrílico como material para a estrutura da colmeia mostrou
solucionar todos os aspectos não solucionados antes pela estrutura em papel kraft. E
por ser o acrílico um material de alta durabilidade, a extensão do ciclo de vida do
produto alinha o pensamento de buscar soluções mais duradouras utilizando menos
recursos naturais. Pois a troca de um material que precisaria ser substituído várias
vezes devido à avarias e a baixa resistência à umidade, como no caso dos papéis
testados, por um material que apresenta maior resistência e durabilidade de
aproximadamente 10 anos, como é o caso do acrílico, justifica a menor utilização de
recursos ao longo do tempo.
O desenvolvimento das embalagens secundárias (favos) e terciária (colmeia
otimizou a integridade física das embalagens primárias (unidades de tabacos e
blends), protegendo de avarias o produto.
O impacto visual, gerado pela forma no ponto de vendas promoveu a
curiosidade de novos consumidores

e ao fortalecimento

das relações dos

consumidores intermediários e finais com a marca O NATURAL.
A criação de peças gráficas fortaleceram à identidade visual e facilitaram a
comunicação das informações dos produtos e da marca aos usuários do sistema,
gerando autonomia para os consumidores intermediários e finais.
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A redução de 17 passos, entre preparação para transporte à exposição final,
para apenas 7, otimizou o tempo entre jornada dos produtos até os usuários do
mesmo, minimizou o uso de recursos e facilitou a memorização das fases do sistema.
Desenvolver este sistema de embalagens para categorizar, transportar e expor
unidades de tabaco em pontos de vendas (tabacarias) se mostrou um grande desafio.
fomentou pesquisas, aprendizagem, incentivou a criatividade projetual e inovação
dentro do mercado de fumígeros orgânicos.
Finalizar a graduação de desenho industrial em projeto de produtos com este
projeto, ampliou horizontes para as outras áreas de pesquisa e desenvolvimento
atreladadas ao design de embalagens, como a biomimética aplicada à ao projeto de
produto para soluções de problemas e intensificou o interesse especializações
posteriores (mestrado e doutorado) nestas áreas.
Quanto a futuros desdobramentos do projeto cabe acompanhar a longo prazo
o produto no mercado e as demais possibilidades de adaptabilidade das utilizações
das embalagens secundárias e terciária de acordo com o espaço disponível do
ambiente em que será comercializado, podendo o projeto ser adaptado não apenas
ao ponto de vendas tabacarias, mas também em bancas de jornais e aos demais
pontos de vendas.
Atualmente a linha de produtos comporta oito variedades de tabacos e blends,
entretando O NATURAL está desenvolvendo uma nova variedade de tabaco, e ao
longo do tempo desenvolverá outras variedades, desta forma cabe direcionar a marca
sugestões de novas cores às novas variedades para manter a função de
categorização e não prejudicar a melhoria visual obtida na exposição dos produtos
nos pontos de vendas.
Cabe também estudar novas propostas de textos para serem incluídos em
próximas versões do informative/marca, de acordo com possíveis novos temas que a
marca pretenda informar aos consumidores, criando variações para próximas
campanhas promocionais.
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APÊNDICE A – ENTREVISTA
Entrevista com Bruno Oliveira, um dos fundadores da marca, realizada em 12 de abril
de 2019, às 14:00 hs, na sede empresa, em São Gonçalo.
ENTREVISTADORA – Como você definiria o seu negócio?
ENTREVISTADO – O NATURAL é uma microempresa/marca do ramo de produtos
orgânicos e artesanais. Nossa principal atividade é a fabricação/produção de tabacos
e blends orgânicos com propriedades fitoterápicas. A palavra Blend, do inglês,
significa mistura. Ou seja, é uma mistura de diversos tipos de ervas ou de flores
próprias para fumo, que são selecionados, de acordo com as finalidades fioterápicas.
A empresa também realiza outras atividades além da parte da tabacaria.
ENTREVISTADORA – Quais são estas outras atividades?
ENTREVISTADO – Nossas atividades secundárias, são: fabricação de produtos para
infusão (chás); comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; comércio
varejista de artigos de vestuário e acessórios; comércio varejista de objetos de arte;
impressão de material para outros usos (serigrafia) e fabricação de produtos diversos
não especificados.
ENTREVISTADORA – Quais são os princípios da marca?
ENTREVISTADO – Os princípios da marca constituem a cultura interna da empresa
e a forma como lidamos com os nossos clientes e como regemos o nosso negócio.
Visamos disseminar os benefícios do uso de orgânicos e a conscietização do uso
fitoterápico das ervas e flores para fumo; promover a redução de danos e a melhoria
do hábito de fumar; consumir menos recursos, ser mais inteligente e mais autônomos.
A utilização de culturas associadas ao invés da monocultura. Somos uma empresa
divertida e que incentiva a diversidade. Buscamos utilizar prioritariamente recursos,
materiais, métodos de criação, produção, execução, implementação e descarte que
respeitem o meio ambiente e a natureza em todas suas formas de expressão.
Acreditamos no princípio da circulação, o que recebemos da terra deve retornar para
a terra. Por isto damos preferência pelo ressignificado, reusado, reciclado,
compostado. A empresa utiliza o método de descarte conhecido como “recology”,
onde é realizada a triagem do que é será descartado e compostado.
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Prezamos pela conscientização da importância da agroecologia e da permacultura,
priorizamos as fontes de energias renováveis. Em nossas relações priorizamos
parcerias e negócios com empresas/marcas locais e nacionais para predominar o
fenômeno social da confiança e incentivar a inovação social.
ENTREVISTADORA – Quais são as particularidades de mercado da marca?
ENTREVISTADO – A marca está inserida no mercado de fumígeros, entretanto por
ter uma produção orgânica e totalmente artesanal nosso público é formado por uma
maioria de pessoas que buscam uma forma de redução de danos. Muitos dos nossos
clientes são veganos, e se identificam com os produtos justamente por esta
particularidade, por nossa produção de tabacos e blends ser vegana.
ENTREVISTADORA – Sobre os produtos, você poderia identificar a linha de vocês?
ENTREVISTADOA – Nossa linha de produtos é formada quatro categorias de
produtos, fomada por tabaco orgânico desfiado, blends de ervas e flores com e sem
tabaco e uma categoria que chamamos de especial, onde produzimos sugestões dos
clientes. São oito variedades diferentes. São eles: puro com mel; tabaco micro
polinizado; calmomila blend; el garan blend; original blend; blend mágico; blend a e
special blend.
ENTREVISTADORA – Sobre os nomes dos produtos, o que justificou a escolha dos
mesmos?
ENTREVISTADOA – Através de analogia, buscamos alinhar, de forma lúdica, os
nomes às finalidades fitoterápicas, aos ingredientes, o posicionamento da marca
quanto à proteção ao meio ambiente, buscando de forma divertida facilitar a
memorização dos nomes dos produtos.
ENTREVISTADORA – Quais são os consumidores da marca?
ENTREVISTADO – São os proprietários e funcionários de pontos de venda (como
tabacarias, bancas de jornais, negócios que revendam artigos de tabacarias) e os
clientes que compram nossos produtos nos pontos de venda e no nossa página no
facebook.
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ENTREVISTADORA – Quais são as características dos ambientes em que são
vendidos os produtos?
ENTREVISTADO – Buscamos criar parcerias com negócios que tem o mesmo tipo de
público que é o nosso, onde há convívio social dos clientes. Ambientes que
comercializam produtos e artigos fumígeros como tabacarias, bancas de jornais. E
também alguns ambientes que tem o mesmo alinhamento mental que a marca, mas
não necessariamente venda produtos fumígeros, como por exemplo uma loja de
produtos artesanais e veganos.
ENTREVISTADORA – Quais são as fases entre produção até a chegada do produto
até o ponto de venda?
ENTREVISTADO – São quatro fases, sendo elas fabricação, preparo para o
transporte, transporte e exposição.
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APÊNDICE B – DESENHO TÉCNICO
Durante a confecção da embalagem terciária (colmeia), foram necessárias,
mudanças estruturais para melhor adequação aos métodos de produção e moldagem
das chapas de acrílico manufaturado, simplificando o projeto.
A estrutura possui 30 tipos de peças, totalizando 47 peças, 25 no desenho
técnico e 5 na ficha técnica.
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