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Resumo
Este trabalho documenta o processo de desenvolvimento
de uma nova embalagem de cosmético masculino. O
processo

inclui

uma

pesquisa

das

mudanças

de

comportamento do homem, aplicada na adequação da
maneira de uso do produto. O projeto também aborda
como um objeto habitualmente descartado após o uso,
pode tornar-se um “objeto de uso”, com um maior ciclo
de vida.

Abstract
This paper documents the development of a new pack
of male cosmetics. The process includes a survey of
changes in human behavior, applied to the adequacy
of the manner of use of the product. The project also
addresses how an object normally discarded after use,
can become an "object of use", with a longer life
cycle.
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1. Introdução
No momento da compra as pessoas tem reavaliado seus

Foi-se o tempo em que cuidar do corpo era considerado

conceitos de valor, optando por produtos que respeitem o

apenas uma questão de vaidade. Fatores como o aumento

meio ambiente e que tragam benefícios relacionados à

da expectativa de vida e um mercado de trabalho cada vez

qualidade de vida e bem estar.

mais competitivo fizeram as pessoas atentarem-se mais à
sua apresentação pessoal. Como efeito disso, a demanda

A maneira como as pessoas percebem os produtos e se

por produtos ligados à beleza teve um aumento expressivo

relacionam com eles deve ser estudada na fase projetual do

nos últimos anos.

desenvolvimento de um novo produto.

Atendendo a essa procura, o setor de beleza e higiene

Para esse projeto foi feita uma pesquisa com o objetivo de

pessoal oferece produtos específicos para quase todas as

entender

necessidades fisiológicas que uma pessoa possa ter. Na

adquirem um produto, quais suas expectativas quanto a

década de 80, John Naisbitt, especialista em tendências

este e suas frustrações mais frequentes no momento da

globais, identificou a oferta de produtos quase sob medida

utilização.

para os consumidores como uma das “megatendências” que

as

reais

necessidades

das

pessoas

quando

Esta pesquisa dará base ao desenvolvimento de um novo

caracterizariam o futuro (NAISBITT, 1980). Hoje, encontrar

produto adequado aos hábitos do usuário. Ao final, será

um produto próprio para seu tipo de cabelo ou seu tipo de

apresentada uma proposta de embalagem de cosmético que

pele nas prateleiras do supermercado, é mais do que

enriqueça a experiência de uso do produto.

natural.
Porém, as exigências do consumidor contemporâneo vão
além do propósito básico do produto (como limpar, saciar,
perfumar), outras questões mais subjetivas estão presentes
ao se fazer uma escolha.
9

2. O homem e os cuidados com o corpo
A

beleza

é

uma

preocupação

constante

na

sociedade

contemporânea. As pessoas empenham quantias consideráveis
de seu tempo e dinheiro em produtos e serviços relacionados à
beleza.
Ao estudar este tema através da história podemos
observar o grande grau de importância que ocupava em
diversas culturas. Na Grécia Antiga, por exemplo, beleza e
harmonia eram ideais estéticos, e são altamente referenciados
na mitologia, artes e literatura. O conceito de corpo e mente
desenvolvidos

ao

máximo

era

fortemente

difundido

na

aristocracia grega, expresso pela palavra Kalokagathia, que
significa homem belo e bom, ou belo e virtuoso.
Os romanos também eram grandes adeptos dos cuidados
com o corpo e higiene, com termas, banhos públicos e ginásios.
A cultura de tais povos deram base para a cultura ocidental,
onde a estética corporal tem seu lugar estabelecido na
sociedade.
Estátua de Netuno, deus grego. Img. 01
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A atual preocupação com a boa aparência muito se deve às
mudança dos hábitos sociais. O homem está desempenhando
novos papéis e funções que antes não lhe cabiam como, por
exemplo, cuidar dos filhos. Com a entrada da mulher no
mercado de trabalho, surgiu a necessidade de dividir tarefas
como fazer compras, mostrar-se presente na educação do filhos
e realizar tarefas domésticas, o que levou a mudanças nos
hábitos de cuidados corporais e manutenção da saúde.
Ao passo que a mulher foi se tornando independente, deixou de
lado a atitude submissa e se tornou mais exigente quanto ao
seu parceiro, isso certamente

inclui uma boa aparência.

Manter o cabelo com um belo corte, a pele saudável, a barba
feita ou arrumada, unhas bem cuidadas e um corpo em forma,
além de vestir-se bem, passaram a fazer parte do dia-a-dia do
homem, tendo como uma de suas motivações atrair o sexo
oposto e sentir-se bem com sua aparência.

Manter-se bem para cuidar da família. Img. 02
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2.1. A cultura contemporânea
A sociedade atual é citada por diversos autores como sendo

Apesar de o corpo, à primeira instância, ser fonte de

individualista. Vários fatores conduziram a esta tendência e

estudo da biologia, é estudado nas Ciências Sociais como

diante das mudanças na vida social, especialmente no decorrer

objeto

do século XX, as pessoas recorrem ao fortalecimento de sua

instrumento primeiro na relação do indivíduo com o mundo,

própria identidade como mecanismo de auto-preservação.

com as pessoas e consigo mesmo, a manutenção corporal faz

de

construção

sócio-cultural.

Sendo

o

corpo,

parte do constante desenvolvimento de sua auto-identidade

O próprio contexto social da sociedade contemporânea – onde a

(GIDDENS, 2002, p. 57-59). Portanto, manter uma aparência

estabilidade da vida social das pessoas está ameaçada por uma

corporal que reflita sua personalidade e sua essência, é tão

série de fatores como, o rompimento da estrutura familiar

importante para sua percepção de si mesmo e sua

tradicional, a ausência do sentido de pertencimento a uma

estabilidade emocional, quanto para estabelecer relações

comunidade e a fragilidade dos relacionamentos – leva os

sociais.

indivíduos a buscar em si mesmo estabilidade e segurança.
Portanto, a tendência natural das pessoas é investir na

Para Neto (1996): "O corpo é a base da percepção e

construção

organização

da

auto-identidade,

mesmo

que

de

forma

da

vida

humana

nos

sentidos

biológico,

inconsciente, encontrando com isso a segurança emocional de

antropológico, psicológico e social". Manter o corpo belo e

que necessitam. (GIDDENS, 2002, p. 57-59). Esta construção de

saudável é ainda mais importante que vestir boas roupas ou

identidade está presente em todas as escolhas que faz, no seu

estar na moda, pois as roupas são descartadas com o tempo

estilo de vida e em sua aparência física. A preocupação com o

e a moda é passageira, mas o corpo permanece e relação do

corpo e a busca contínua por mantê-lo belo e saudável está

indivíduo com seu corpo faz-se essencial para o equilíbrio

diretamente ligada com a construção do self.

emocional ao longo da vida.
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3. Espaços especializados em estética masculina
Nos últimos anos cresceu muito o número de estabelecimentos
que oferecem atendimento especial ao público masculino. Em
seminário para Micro e Pequenos Empreendedores do Setor de
Beleza 2012, o consultor financeiro do SEBRAE, José Paulo
Luscri, mostrou que investir em serviços e estruturas exclusivas
para o público masculino é um bom caminho e demonstra
sintonia com as tendências do segmento. “Trata-se de um
mercado em crescimento e que vem ampliando o leque de
serviços. Hoje, é possível ir além do corte e oferecer serviços
como limpeza de pele e depilação para eles”. A seguir uma
seleção de espaços de beleza exclusivos para homens e os
serviços diferenciados que oferecem.
Garagem Estética – Ambiente exclusivo para homens,
surgiu em 2001 inspirado na paixão masculina pelos automóveis
e possui uma série de objetos vintage na decoração. O local
dispõe ainda de bar e charutaria. Entre seus serviços há a
chamada “camuflagem” para redução de fios grisalhos,
drenagem linfática, massagem com pedras quentes e oferece
Garagem Estética. Img. 03

até Dia do Noivo.
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Studio Lorena - Localizado no bairro Jardins, o

Studio Lorena no bairro Jardins. Img.04

Studio Lorena tem uma área especial para os homens
no piso superior. O ambiente é sóbrio, gelado e tem revistas

O reflexo invertido é um dos serviços mais procurados pelos

masculinas à disposição. Além da tradicional barba feita à

homens. A técnica cria mechas escuras para disfarçar os fios

navalha, oferece ao cliente serviços de depilação, limpeza de

brancos sem perder a naturalidade.

sobrancelhas, massagem relaxante, manicure e podologia.
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Stylo Hair Institute – Localizado em Curitiba, esta entre

Studio W – A rede possui quatro salões e todos eles

os salões mais tradicionais da cidade. Oferece uma área

possuem área masculina. Entre os serviços procurados estão

exclusiva para estes clientes, que são responsáveis por 20% do

cortes,

faturamento mensal do estabelecimento. O hairstylist Pedro

depilação (em sala reservada) e hidratação. O proprietário

Lima explica que “Eles buscam bom atendimento, privacidade e

Wanderley

um salão que ofereça a última tendência em corte e outros

extremamente fiéis aos profissionais e aos produtos, assim,

serviços. O homem vai ao salão para estar na moda”. O salão

decidimos criar uma área onde se possa realizar esses serviços

conta com profissionais especializados em estética, massagem

de beleza tranqüilamente, com total discrição”.

e depilação para atender a este público.
Istituto di Belleza Prima Qualitá – A unidade do Centro
do Rio de Janeiro tem um andar inteiro para homens. Raquel
Giordano, proprietária explica: “Tínhamos um público formado
por executivos das outras filiais, na faixa dos 30 a 45 anos de
idade, que, porém, queriam privacidade no atendimento. Por
isso, criamos um andar só para eles nesse salão.” O local
oferece serviços como alisamentos, redução de volume e
tratamento contra a queda dos fios, massagem capilar,
depilação corporal e de sobrancelhas, drenagem linfática,
reflexologia, shiatsu.
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balayage,
Nunes

luzes
diz

invertidas,
dos

clientes

manicure,
“São

pedicure,

vaidosos

e

Red Salon – Situado na capital do Rio de Janeiro, o salão é

“Pode ser constrangedor para um homem cuidar da beleza ao

totalmente exclusivo para o público masculino, mulheres não

lado de uma mulher. Aqui eles ficam à vontade, tomam

entram. “Elas até tentam, mas a gente barra gentilmente”,

cerveja, contam histórias e jogam PlayStation com os amigos”.

garante o gerente da unidade Copacabana, Jorge Luiz Mathias
Filho.

Red Salon – canais de esporte,
cerveja de graça, wi-fi e
Playstation. Img 05
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Barbearia

Clube

–

Localizada

em

Curitiba,

o

atendimento já começa na sala de espera, onde há uma
geleadeira da Heineken com cerveja bem gelada à disposição,
revistas Playboy, mesa de futebol de botão, além de doces e
salgados típicos de boteco. A limpeza de pele é chamada de
“faxina na cara” e para um tratamento mais completo existe o
“Dia de Rei” que inclui vários serviços em único pacote.
Segundo a proprietária do estabelecimento, Meire Ferreira, “o
despojamento alivia o constrangimento do homem em se
submeter aos procedimentos estéticos.”

Barbearia Clube – Mesa de bilhar, cerveja, uísque e revistas
masculinas. Img.06
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4. Cosméticos
De acordo com definição da ANVISA (2000) cosméticos “são
preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas,
de uso externo nas diversas partes do corpo humano, pele,
sistema capilar, unhas, lábios, (...) com o objetivo exclusivo ou
principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e/ou
corrigir odores corporais e/ou protegê-los ou mantê-los em bom
estado”
É

muito

grande

a diversidade

de

produtos

cosméticos

disponíveis no mercado e são lançadas variações cada vez mais
específicas de um mesmo produto, buscando atender as
necessidades fisiológicas das pessoas, como produtos antiidade, para peles secas, peles oleosas, peles com acne.
Fatores como poluição, exposição ao sol, frio, calor, má
alimentação e o fumo aceleram o processo de envelhecimento
da

pele

ao

longo

dos

anos.

Produtos

especialmente

desenvolvidos para agir de forma mais eficaz na pele, com
efeito restaurador da estrutura cutânea, são chamados
dermocosméticos, tendo também a função de manutenção
estética da pele. Não são considerados medicamentos, mas são
mais eficientes que os cosméticos no tratamento da pele.

Cosmético. Img. 07
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4.1. A importância do cosmético
O uso de cosméticos, assim como o crescente interesse por uma

Estar seguro com a própria aparência também é importante

alimentação saudável e a prática de atividades físicas, são

para o desempenho do indivíduo. “A boa aparência gera mais

reflexo da importância da manutenção do corpo na sociedade

autoconfiança e, como consequência, melhor produtividade”,

contemporânea.

aumentou

segundo Sergio Aluani - membro da Sociedade Brasileira de

consideravelmente no último século e manter o corpo saudável

Cirurgia Plástica, da Sociedade Brasileira de Laser e do Colégio

mostra-se tão importante quanto ter uma aparência jovem. Se

Internacional de Cirurgiões.

A

expectativa

de

vida

a pessoa vai viver mais que seja de forma saudável e se

Uma pesquisa do Instituto Kantar para a Dove realizada em

sentindo bem consigo mesmo.

2009, confirma que a vida profissional é uma das principais

Em consequência do aumento da expectativa de vida, aumenta

motivações para cuidar da aparência, segue abaixo as razões

também a permanência de cada indivíduo no mercado de

que levam os homens a se cuidar mais:

trabalho. O profissional sente então a necessidade de manter-

66% vida profissional

se bem aparentado por estar em um mercado de trabalho cada
vez

mais

exigente.

constantemente

com

Para

um

profissional

que

clientes,

acionistas,

parceiros,

64% ter mais confiança

lida

54% por questão de status
33% para ter sucesso com as mulheres

fornecedores, transmitir confiança e competência pode ser um

22% aparência perante os amigos

fator determinante para seu sucesso.
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Notamos na pesquisa que aparentar status é um desejo

O tempo na frente do espelho também mostra como o

recorrente entre os entrevistados, para tanto investem em

homem se preocupa com a aparência. Segundo Philippe

produtos de beleza, roupas e acessórios para transmitir a

Mottard, diretor da Natura. “O homem brasileiro gasta 25

imagem de uma pessoa bem-sucedida. Os cuidados com o corpo

minutos para se arrumar de manhã, quando sai à noite gasta

mostram-se tão importantes para o brasileiro que mesmo a

30 minutos. Isso demonstra que está interessado na

população de baixa renda gasta parte considerável de seu

aparência”.

orçamento mensal em produtos de higiene e beleza.
O termo metrossexual derivado dos termos metropolitano e

De fato, o consumidor de baixa renda costuma comprometer

heterossexual, diz respeito a homens da cidade que cuidam

uma porcentagem maior de sua renda, que o consumidor de

do cabelo, das unhas, frequentam a academia, vão à salões

renda mais elevada com tais produtos. Segundo o IBGE, com a

de beleza, fazem tratamentos estéticos e acompanham a

Pesquisa de Orçamento Familiar, pessoas com rendimento

moda. O termo surgiu em 1994, num artigo do escritor inglês

mensal de até R$ 830,00 gastam em média 4% de sua renda em

Mark Simpson para o jornal Independent. Simpson explica

artigos de higiene e cuidados pessoais, enquanto que quem tem

que “a expressão se aplica ao homem vaidoso ao extremo

rendimento superior a R$ 6.225,00 destina em média cerca de

que, graças aos serviços oferecidos nas grandes cidades,

2% da renda a este tipo de produto.

pode cuidar da aparência mais facilmente e sem restrições”.

As classes C, D e E juntas representam maioria no mercado da
beleza. Em resposta a essa demanda, o mercado tem oferecido
uma quantidade cada vez maior de produtos de baixo custo e
boa qualidade. Este público valoriza estes produtos por associálos a bem-estar e qualidade de vida. Além disso, nota-se que a
inserção de hábitos que valorizam a beleza no cotidiano está
diretamente ligada à auto-estima das pessoas.
20

4.2. Diferenças entre cosméticos femininos e

5. Mercado de cosméticos

masculinos

Atualmente o Brasil ocupa o terceiro lugar em consumo de
às

produtos de higiene e cosméticos e é o segundo no ranking de

necessidades específicas do usuário, tanto em seu conteúdo

consumo de produtos destinados ao público masculino, ,

quanto em sua embalagem. Segundo estudos dos Laboratórios

segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene

Vichy (VICHY, 2009) a pele masculina é 20% mais espessa que a

Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC, 2011). Há 1.659

feminina e possui mais fibras de colágeno em sua estrutura, o

empresas no mercado de produtos de higiene pessoal,

que retarda seu envelhecimento. É também, duaz vezes mais

perfumaria e cosméticos. Além dos produtos, a demanda por

oleosa, devido à maior quantidade de glândulas sebáceas. A

serviços relacionados à beleza cresce fortemente.

Produtos

destinados

ao

corpo

devem

se

adequar

região dos pelos sofre constante agressão do barbear, o que a
torna sensível e reativa. Além disso, a produção hormonal de
testosterona faz das característica físicas masculinas únicas.

5.1. Crescimento do mercado de cosmético

Por esses e outros fatores o corpo masculino requer cuidados
exclusivos. Um produto inadequado à fisiologia masculina, pode

Segundo dados da ABIHPEC, o consumo de produtos masculinos

não surtir efeito ou até mesmo aumentar a tendência à caspa,

apresenta forte crescimento, com um faturamento de R$ 5

acnes entre outros problemas.

bilhões em 2010, o que representa 18% do mercado. É também
o segundo maior consumidor de produtos masculinos no

A embalagem do produto também requer estudo específico,

ranking mundial.

pois a maneira de utilizar o produto varia entre homens e

O Caderno de Tendências 2011 da ABIHPEC, que estuda a

mulheres, este assunto será abordado mais adiante.

fundo as mudanças de comportamento na população e os
movimentos no mercado da beleza, levantou dados que
mostram que o mercado de produtos de beleza para a
21

população masculina tem muito a crescer. Seguem as

5.2. Produtos mais consumidos

tendências: “Lançamentos especíﬁcos para homens, em todos

Segundo pesquisa do Instituto Kantar (2009), entre os itens

os segmentos; Mudanças nos hábitos de uso de cosméticos”.

mais utilizados pelos homens no segmento beleza e cuidados

Em julho de 2011 a L’oreal Paris escolheu o ator Hugh

pessoais estão:

Larie, protagonista da série americana House, como novo

Perfume

83%

entrevista o ator afirmou que a marca pensou em alguém que

Cremes e produtos para os pés

57%

representasse “pessoas reais, com personalidades fortes que

Creme e gel de barbear

41%

não tem medo de afirmar que usar cosméticos pode ser muito

Creme para o corpo

40%

Gel para cabelo

37%

Cremes e loções faciais

34%

homens libertados”. Assim a marca busca atingir até os homens

Creme e gel pós barba

25%

que ainda tenham alguma resistência ao uso de tais produtos.

Protetor solar

23%

embaixador de sua linha de cométicos masculinos. Em

masculino”. Cyrill Chapuy, presidente da L’oreal Paris, afirma
terem escolhido o ator por transmitir o conceito de um homem
moderno, com objetivo de tê-lo como “porta-voz desses novos

No Brasil, o público masculino tem se mostrado aberto
ao uso de produtos de beleza, 81% dos homens acreditam na
importância de tais cuidados, segundo o Instituto Kantar, em
pesquisa para Dove Man. O estudo mostra que, entre 2008 e
2009, houve um crescimento de 25% no consumo de produtos
masculinos.
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mercado diante das inovações dos concorrentes. Uma

6. Embalagem

embalagem

A embalagem tem muitas funcões, dentre elas as principais

mal

concebida

pode

representar

fracasso

imediato nas vendas, independente da qualidade do produto.

são, (NEGRÃO, CAMARGO, 2008):

Portanto, para o desenvolvimento de uma nova embalagem


proteger e acondicionar;

ou redesign de uma já existente são feitos vários estudos de



transportar;

mercado, de público, de tendências, de novas tecnologias e



informar e identificar;

materiais. Além disso, devem ser levados em conta aspectos



promover e vender;

sociais e culturais, pois o que funciona para um determinado



formar e consolidar a imagem;

grupo de pessoas ou região pode não ser adequado em outro



ser funcional;



agregar valor.

contexto. Por outro lado, existem embalagens de produtos
que podemos chamar de universais, estas tem uma
linguagem mais limpa e neutra, atendendo a exigência de
uma variedade maior de pessoas.

Atualmente, as embalagens tem além de suas funções

A comunicação visual das embalagens deve facilitar a

primárias, a função de comunicar os valores do produto e
transmitir confiança ao consumidor.

experiência de compra do consumidor. Deve ajudar os

Sendo o meio de

consumidores a encontrar o que querem e estimular a

comunicação direto entre empresa e consumidor, os setores
responsáveis

pelo

desenvolvimento

das

embalagens

descoberta de produtos que ainda não experimentaram.

dos

produtos recebem forte investimento nas empresas.
Um bom design de embalagem é, de fato, determinante
sobre o sucesso de novos produtos que entram no mercado e
importante também para manter a posição dos produtos no
23

Em 1815, o Governo francês, sob o comando
de Napoleão Bonaparte, ofereceu um prémio a
quem desenvolvesse uma forma de manter os
alimentos frescos durante as viagens, com o
objectivo de alimentar os seus exércitos. Foi
nessa época que surgiram as indústrias de
processamento de alimentos e as latas
descartáveis.

6.1. Evolução da embalagem ao longo do tempo
As embalagens surgiram da necessidade de transportar e
proteger

alimentos.

Inicialmente

utilizavam-se

materiais

obtidos diretamente da natureza como conchas do mar, folhas
de plantas, peles de animais, etc. Mais tarde começaram a ser
confeccionados cestos, baús, caixas, barris, bolsas e outros
tipos de recipientes.

Devido às suas muitas vantagens as embalagens de folha-deNovos materias foram sendo descobertos ao longo dos séculos e

flandres logo foram introduzidas no comércio. Elas são leves,

transformados em embalagens. A cerâmica, o vidro e o papel

muito resistentes, podem ser dispostas empilhadas em grandes

estão entre os primeiros materiais utilizados na produção em

volumes, falicitando assim armazenamento e transporte. Além

grande escala.

disso, são 100% recicláveis e suportam altas temperaturas
mantendo inalterado o conteúdo interno.

A folha-de-flandres representou uma verdadeira revolução no
modo como se embalam alimentos. É fabricada com aço e

Porém, quando subiu o preço da folha-de-flandres devido ao

revestida com estanho ou cromio. As latas de aço e estanho

crescimento da demanda, os fabricantes tiveram que buscar

foram inicialmente utilizadas para mantimentos do exército. O

uma matéria-prima alternativa. Surgem então as latas de

site Protege o Que é Bom em uma matéria sobre a história da

alumínio, que hoje se destacam pelo alto percentual de

embalagem diz:

embalagens que retornam para reciclagem.
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Após a 2ª Guerra Mundial, com a explosão da mídia televisiva e
a

publicidade

as

embalagens

passaram

a

ser

usadas

intensivamente como instrumento de promoção do produto. A
comunicação visual passou a ser parte essencial das embalagens
e importante meio de diferenciar marcas.
Campbell’s Soup por Andy Warhol. Img.08
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Outro

marco

para

a

história

da

embalagem

foi

o

desenvolvimento da embalagem Tetra Pak, em meados dos
anos 50, que influenciou a forma de embalar e distribuir os
alimentos no mundo inteiro, elevando os padrões de higiene,
utilizando o material de forma a aproveitá-lo melhor, evitando
o desperdício e reduzindo assim os custos com material e
energia, repassando o produto final a um custo menor ao
consumidor e com isso aumentando as vendas.
As embalagens Tetra Pak, possuem grande resistência e são
compostas por camadas de papel, plástico e folha de alumínio,
em 6 camadas, o que as torna adequadas para conservar as
propriedades do produto armazenado.

Embalagens Tetra Pak. Img. 09
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O surgimento dos supermercados trouxe a necessidade de uma
maneira mais eficiente de transportar os produtos dos locais de
produção ao locais de comercialização, que as embalagens de
papel e papelão atenderam bem, por serem fáceis de
transportar e empilhar. Outra função que design de embalagens
passou a ter é a atratividade visual nas prateleiras dos
supermercados em meio aos demais produtos.

Design e atratividade
no ponto de venda. Img. 10
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6.2. Embalagem de cosmético

As embalagens de cosméticos presentes no mercado são de uma variedade incrível, cada
lançamento apresenta inovações em materiais, tecnologias, destino pós-consumo.
O design de embalagens deve ser desenvolvido de forma a atender também mercados
internacionais, levando-se em conta o crescimento da exportação de produtos brasileiros.
Produtos que valorizam elementos da natureza brasileira estão em alta e permitem a
criação de embalagens mais arrojadas. Vale de Verdon, França. Img. 04
Um ótimo exemplo de embalagens desenvolvidas a partir de uma temática e de forma
sustentável é a linha VERDON da marca L’occitane. A linha inspirada no Vale de Verdon
(Gorge Du Verdon), localizado na França. O cenário de águas cristalinas rodeadas de
formações rochosas atrai praticantes de esportes e apreciadores da natureza. Todas as
embalagens da linha possuem elementos que remetem ao Vale de Verdon, transmitindo a
imagem de frescor, purificação e proximidade com a natureza.

Vale de Verdon, França. Img. 11
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Segundo o site francês, Eco Emballages:

Todas as fórmulas contém sea-buckthorn (arbusto espinhoso com folhas
prateadas), menta, artemísia – plantas provenientes do alto de
Provence cujo cultivo e extração são certificados pelo EcoCert – que
garante que 95% dos ingredientes são oriundos da agricultura orgânicas.
Todas as embalagens da linha Verdon são recicláveis e foram
desenvolvidas para facilitar o processo de reaproveitamento. Todos os
rótulos
são feitos de garrafa PET e, desta forma, não prejudicam a reciclagem.
As

embalagens

de

plástico

são

100%

recicladas

pós-consumo

feitas exclusivamente a partir de garrafas plásticas recicladas. As
garrafas de vidro também são 100% recicláveis pós-consumo, e são
feitas exclusivamente de garrafas de vidro recicladas.
As tintas utilizadas nas embalagens também são livres de

solvente.

Nenhum dos produtos, incluindo o Eau de Toilette, são mantidos em
caixas individuais.
Verdon Eau de toilette. Img. 12
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7. Desenvolvimento da pesquisa
7.1. Pesquisa de mercado - Concorrentes

Foram selecionadas algumas linhas de cosméticos nacionais e
importados, levando-se em conta a importância da marca no
segmento ou características relevantes para o presente estudo
de embalagens. O objetivo é analisar seus pontos positivos e
negativos,

a

fim

de

utilizar

os

dados

para

posterior

desenvolvimento do produto.
Na análise utiliza-se o termo “embalagem genérica” para
definir embalagens de empresas terceirizadas que fornecem
para várias marcas do segmento de cosméticos utilizando os
mesmos moldes, mudando apenas o pigmento adicionado aos
polímeros, conforme determinado pela marca.

Embalagens genéricas. Img. 13
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O Boticário Men

Faixa Etária: 20-34 aproximadamente
Aspectos Formais: Todos os itens desta linha tratam-se de
embalagens genéricas presentes no mercado, não possui um
forte atrativo formal.
Cores e Tipografia: É utilizada a cor preta, muito comum em
produtos desta categoria. Aparece em destaque e em caixa alta
o nome da linha: MEN e o símbolo do sexo masculino.
Observamos que falta sutileza na forma de comunicar que o
produto é destinado ao público masculino.
Destaque para o uso de cores nos produtos segundo o tipo de
aplicação.
Conclusão: Em conjunto a linha tem uma linguagem visual bem
definida, porém não chama a atenção do observador, levando
desvantagem no ponto de venda. Foi projetada para ser uma
embalagem de baixo custo e não atende por sua aparência um
consumidor mais exigente.
O Boticário Men. Img. 14
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Natura Homem
Faixa Etária: 20-40 aproximadamente
Aspectos Formais: Estão presentes na linha embalagens
genéricas, com exceção de algumas que foram desenhadas
seguindo a linguagem visual das embalagens da marca.
Cores e Tipografia: São utilizadas três cores sóbrias e
masculinas nas embalagens da linha, o que quebra a monotonia
sem descaracterizar o produto. A cor da tipografia é um forte
elemento de contraste e traz unidade ao conjunto. O nome
“HOMEM” aparece em destaque e em caixa alta, porém a
tipografia é similar as utilizadas nos produtos Natura, mais
suaves e modernas.
Conclusão: A linha preencheu a necessidade de uma série
exclusivamente masculina entre os produtos Natura. Porém,
não se mostra tão inovadora e arrojada quanto as outras
produtos da marca.
A Natura utiliza embalagens com refil em vários produtos,
porém nesta linha apenas o desodorante possui esta vantagem.

Natura Homen. Img. 15
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L’occitane – Verdon
Faixa Etária: 25+
Aspectos Formais: As embalagens desta linha são bem
características, a maioria deles são frascos largos (tendo
ergonomia adequada ao usuário), alguns deles de vidro, que
remetem a produtos tradicionais de barbearia. A marca
L’occitane aparece na vertical e em baixo relevo nos frascos.
Cores e Tipografia: Os diferentes tons de verde definem a
linguagem visual da linha, tem a função de transmitir o frescor
da fragrância dos produtos e comunica de forma eficaz para
qual público é destinado. O nome VERDON é forte e masculino
e está associado à fonte de inspiração da linha, o Vale de
Verdon.
Conclusão: Os elementos presentes nesta linha conseguem
transmitir bem a essência do Vale de Verdon. É voltada à
pessoas de espírito jovem, que querem sentir-se ligadas à
natureza. A primeira impressão que passa ao consumidor, é que
se trata de um produto refrescante.

L’occitane Verdon. Img. 16
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Vichy Homme
Faixa Etária:25+
Aspectos Formais: As embalagens sinalizadas possuem bico
aplicador desenhado especificamente para a função. O restante
das embalagens da linha são embalagens genéricas.
Cores e Tipografia: As cores são básicas, porém aplicadas de
forma a transmitir sobriedade. A marca é composta do nome
VICHY HOMME acima de um desenho esquemático de um perfil
masculino representando a alta pesquisa tecnologia por trás
desses dermocométicos.
O nome “HOMME” se repete na vertical em alto brilho sobre a
superfície fosca.
Conclusão: Tratando-se de uma marca especializada em
dermocosméticos

de

alta

tecnologia,

a

composição

da

embalagem é eficaz em transmitir confiança ao consumidor,
tem claramente a intenção de promover a imagem de um
produto farmacêutico. Um produto deste tipo deve ter limpeza
visual

e

clareza

de

informação

como

características

fundamentais no design da embalagem.
Vichy Homme. Img. 17
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Biotherm – Biotherm Homme

Faixa Etária: 24+
Aspectos Formais: Apesar de a maior parte das embalagens
serem genéricas, para cada produto são utilizadas formas bem
específicas segundo o tipo de aplicação.
Cores e Tipografia: As cores das embalagens dividem os
produtos em linha básica (verde), linha para peles sensíveis
(branco), linha de tratamento anti-idade (azul), linha antifadiga (vermelho). Por se tratar de uma marca especializada
em dermocosméticos com tecnologia avançada, utiliza uma
linguagem limpa e clara, priorizando a informação.
Conclusão:

A

marca

foi

bem-sucedida

em

caracterizar

visualmente os produtos segundo o tipo de tratamentos
específicos, tendo para cada um deles uma linguagem que
oriente o consumidor a encontrar o que procura. Não possui
embalagens diferenciadas, porém observamos que isto é algo
recorrente entre os produtos dermocosméticos, a tradição ou
confiança que o consumidor deposita na marca pode ser mais
relevante para a compra.
Biotherm Homme. Img. 18
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Hugo Boss - Skin
Faixa Etária: 30-55 aproximadamente
Aspectos Formais: A linha completa foi desenhada para a Boss
Skin. Todos os itens possuem corpo largo e ergonômico,
lembrando de forma leve e sútil equipamentos esportivos.
Sobre a embalagem há uma camada externa transparente que
acaba em peças de alumínio com o logotipo da Hugo Boss em
baixo relevo e uma camada interna prateada, conferindo ao
produto maior valor pelo alto acabamento.
Cores e Tipografia: Os elementos gráficos são dispostos de
forma limpa e clara, com tipografia e cores que complementam
a composição da embalagem. Os produtos anti-sinais possuem
tonalidade fumê-prateado para diferenciação.
Conclusão: Trata-se de uma linha de luxo, seu design e
funcionalidade tornam a linha diferenciada. Suas qualidades
atrem tanto consumidores mais modernos quanto os mais
conservadores. Além disso, a linha condiz com a imagem de
sofisticação e originalidade que a marca carrega e é
imediatamente reconhecível.
Hugo Boss Skin. Img.19
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L’oreal Men’s Expert
Faixa Etária: 25+
Aspectos Formais: A maioria das formas foi desenhada para
estes produtos, com exceção da primeira à esquerda. Nota-se
que foram desenvolvidadas de acordo com o tipo de produto.
Além disso, o consumidor pode ainda associar as formas das
embalagens com a marca L’oreal, por sua similaridade com os
demais produtos da marca.
Cores e Tipografia: As cores laranja e azul-prateado tornam a
linha facilmente identificável. As embalagens são atraentes e
arrojadas, sem deixar de ser masculinas. A tonalidade de azul
transmite a mensagem de cuidados corporais e é masculino, o
laranja dá o contraste que chama a atenção e é utilizado em
vários produtos tipicamente maculinos, como ferramentas.
Conclusão: É uma linha diferenciada e as características
marcantes visam atrair um público moderno de todas as idades.
É um bom exemplo de como desenvolver uma linha de produtos
para um segmento específico sem deixar de lado a identidade
visual da marca.
Loreal Men’s Expert. Img.20
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9.60
Faixa Etária: 24 – 40 aproximadamente
Aspectos Formais: Esta linha está relacionada a conceitos
como estar em forma, pratica de esportes, exercício. O design
das embalagens transmitem muito bem estes conceitos. As
embalagens fazem referência à morfologia do músculo. Todos
os recipientes foram desenhados com um formato ergonômico e
fabricado

em

plástico

flexível,

sendo

também

muito

resistentes.
Cores e Tipografia: O nome traz a idéia de um registro de
esporte e é disposto na vertical do corpo da embalagem. São
utilizadas a cor branco e preto e detalhes em laranja, amarelo
e verde, o que diferencia um produto do outro e chama a
atenção.
Conclusão: É uma linha diferenciada e seu conceito bem
desenvolvido em todos os elementos da embalagem chamam a
atenção do consumidor. Destaca-se por sua forma mais orgânica
em relação aos concorrentes e os materiais utilizados para dar
flexibilidade à embalagem beneficiando a ergonomia.
9.60. Img.21
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8. Hidratação
A hidratação da pele começa de dentro para fora, com o consumo de água e alimentos
ricos em vitaminas e minerais.
Segundo o Professor Maurício Pupo, cosmetólogo, presidente do IPUPO Pós-Graduações e
coordenador científico da Pós-Graduação e MBA em Cosmetologia do IPUPO, entre os
nutrientes essenciais para uma pele saudável estão:
Vitamina C – essencial para a produção de colágeno e elastina, a vitamina C ajuda o
organismo a eliminar toxinas e ativar o sistema imunológico. É muito importante para
prevenção do envelhecimento da pele.
Zinco – Mineral muito importante para o bom funcionamento do organismo, imunidade da
pele, controle da secreção sebácea. Estimula a produção de colágeno e elastina. Ajuda no
equílibrio do hormônio testosterona, prevenindo queda de cabelo e ajuda a combater os
efeitos dos radicais livres.
Vitamina E – Um dos mais potentes antioxidantes para a pele, combate radicais livres e
oferece proteção contra a radiação solar, a poluição e fatores climáticos.
Vitamina B3 – Contribui para o desenvolvimento e estrutura saudável da pele, previne a
formação de acne.
Alimentação e hidratação. Img.22
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Uma alimentação balanceada é muito importante para o
bom funcionamento do organismo e isso se reflete na
aparência da pele, unhas e cabelos.
O uso de cosméticos deve complementar as necessidades
do corpo, bem como fornecer tratamento localizado para
as áreas do corpo.
No caso dos hidratantes corporais e facias, a escolha do
produto deve ser feita conforme as características da pele.
Como visto no capítulo 2.2, a estrutura da pele feminina e
masculina é diferente, portanto as propriedades

do

produto são distintas. Mas não é só o conteúdo que deve ser
estudado para atender as particularidades de cada sexo.

Importância da hidratação. Img. 23

40

De modo geral, a forma como os homens encaram os produtos
de cuidados pessoais é diferente das mulheres.
Elas se deleitam com cada detalhe da experiência de cuidar do
corpo. Desde o momento da compra, onde estão envoltas em
um universo de produtos que prometem realçar sua beleza, até
o momento do uso que é quase um ritual aonde o uso dos
cosméticos oferece a sensação de prazer e bem-estar. Este é o
momento delas, ficar bonita é uma consequência.
Para as mulheres, quanto mais rica a experiência de uso as
embalagens proporcionarem melhor.

Experiência de uso do cosmético. Img. 24
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A forma dos produtos masculinos devem ter a praticidade entre
seus maiores atributos. Nota-se que em sua grande maioria, as
embalagens presentes no mercado são de fácil utilização, com
tampas que continuam ligadas ao corpo após abertas, as
chamadas tampas Flip Top. Muitas delas podendo ser abertas
com uma única mão (sendo menos frequente o uso de tampa
com rosca).
Outra característica é a aplicação prática em versões de spray,
bisnaga e outros tipos de embalagens flexíveis com bicos
aplicadores. A antiga resistência dos homens ao uso de
cosméticos, tem sido quebrada com a oferta de produtos
práticos e inovadores.

Aplicação com válvula de pressão. Img. 25
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O contato direto da mão deve ser evitado para preservar as
propriedades do cosmético, que são muito sensíveis a este tipo
de exposição. Mesmo o constante contato com o ar pode alterar
o conteúdo. Portanto, o uso de sistemas que permitam o
mínimo de entrada de ar possível é importante para a
conservação do produto, um fator que deve ser pensado na fase
projetual da embalagem.
Quando o a rotina do usúario requer praticidade pode-se
desenvolver uma embalagem que não necessite que se tampe
após o uso, prevendo que possa haver o esquecimento desta
última ação.

Exposição do cosmético pode
diminuir sua durabilidade. Img 26
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9. O Público
O público para o qual o produto se destina não pode definirse com precisão apenas pela faixa etária ou poder aquisitivo,
mas sim pelos hábitos de consumo e aspectos sociais.
Trata-se do homem urbano que se preocupa com o corpo,
cuida do cabelo e da barba, mantem uma alimentação
saudável, busca sucesso na vida profissional, importa-se com
sua vida amorosa (em suas conquistas quando solteiro, com
seu conjuge quando casado) preocupa-se em manter a saúde.
Estes não possuem muitas resistências quanto aos cuidados
com a beleza. Na falta de produtos nacionais que satisfaçam
consomem produtos importados.
A escolha deste tipo de produto é fortemente influenciada
pelos valores que transmitem. São pessoas que lêem revistas,
vêem as últimas notícias online, participam de redes sociais
e fazem compras pela internet.
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10. Problemática
Como estimular uma relação mais próxima entre usuário e
produto geralmente descartado depois do consumo e através
da embalagem torná-lo um “produto de uso”.
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11. Justificativa

Naturalmente, os cosméticos enquadrariam-se entre os

Segundo Lobach (1976, p.42) “o projeto de produtos industriais

produtos de consumo, porém o design da embalagem pode

significa sempre projetar as formas de conduta do usuário”.

promover uma relação mais estreita entre usuário e produto.

Para tanto antes de desenvolver um produto

Este

precisamos

trabalho

visa

estudar

como

uma

embalagem

entender os tipos de interação entre usuário e produto durante

convencionalmente feita para durar tanto quanto o conteúdo

seu uso.

interno, pode passar a ser um produto de uso.
o que

Outra motivação para o desenvolvimento do projeto foi a

significa o produto para o usuário, que valor tem para ele”

carência de produtos de cuidados pessoais, no mercado

(LOBACH, 1976, p. 42).

brasileiro, desenvolvidas para o público masculino. Os

Devemos observar: “como ocorre o processo de uso;

existentes usam recursos de comunicação visual como cores
Assim podemos identificar os produtos segundo as seguintes

preto e azul marinho e escritas grandes com dizeres como

categorias:

“HOMEM” para identificação do produto. Este excesso de

Produtos de consumo – Difere dos produtos de uso pelo fato de

elementos visuais para reafirmar uma mesma informação

que após ser consumido deixar de existir. Ex: produtos

pode revelar-se desnescessário.

alimentícios, produtos de limpeza.

Em aspecto formal as embalagens são pouco trabalhadas, na

Produtos de uso – São produtos com vida útil maior que os

maioria das vezes as grandes marcas utilizam-se de

produtos de consumo. Ex: Barbeador elétrico, óculos, relógios

embalagens

padrão,

oferecidas

de pulso.

embalagens

plásticas,

somente

acabamento à elas.
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pelas

indústrias

acrescentando

cor

de
e

12. Objetivos do projeto

Desenvolver uma nova identidade para embalagem de
cosmético masculino, que possa ser aplicada a um ou mais
produtos de uma linha.
O item básico para o desenvolvimento será o hidratante
facial, pois apesar de não ser o item mais consumido por este
público,

mostra-se

presente

em

todas

as

linhas

de

cosméticos masculinos pesquisadas.
A embalagem deverá transmitir confiança, leveza e sutileza
entretanto, sendo reconhecível como um produto masculino.
Os materiais e acabamentos deverão ajudar a promover a
reutilização da embalagem.
O design do produto deverá oferecer praticidade na
utilização, desde a aplicação até a troca de refis.
A partir da forma e função do produto espera-se promover a
identificação entre usuário e produto.
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13. Desenvolvimento do projeto
13.1. Painéis Semânticos

Público

Casados ou solteiros estes homens se preocupam com a vida profissional, com sua vida amorosa, querem estar bem para
compartilhar momentos com os filhos e com os amigos. Manter uma boa aparência lhes traz auto-confiança. Img. 27
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Hábitos e comportamento

Trata-se dos homens urbanos, cuidam do cabelo, da barba, da pele e das unhas. Preocupam-se não só
com a aparência, mas com a saúde do corpo e buscam manter uma alimentação balanceada. Img. 28
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Conceito

Equilíbrio, bem-estar, simplicidade, sutileza, porções, praticidade, refil, reuso
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Img. 29

Referências de forma

Esquerda para direita: mouse Apple, barbeador Povos, Mitsubishi Lance Evolution X 2012, celular MotoGo!
embalagens O&M, Audi TT RS 2012. Img. 30
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Cores e texturas

Esquerda para direita: mouse Apple, Hugo Boss White Edition, Sabonete facial Good Day, HD Externo Samsung,
Hugo Boss Skin, MacBook Pro. Img. 31
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13.2. Briefing
Embalagem de hidratante de uso diário para público masculino,

O produto se posicionará entre os produtos nacionais como

tendo entre seus principais atributos praticidade, redução de

diferencial a quem procura produtos inovadores, mas por falta

matérias-primas e disposição do conteúdo em porções menores

de opção adquire pordutos importados. Sendo assim o produto

para que possa ser utilizado até o final sem perder suas

será desenvolvido sob uma nova marca pois não se enquadra

propriedades cosméticas.

no perfil das marcas existentes no mercado brasileiro.

Deve ter corpo rígido para um ciclo de vida maior que as
embalagens descartáveis presentes no mercado e um sistema
simples e intuitivo de reposição de refil. A forma, os materiais,
as cores e a comunicação visual devem ser desenvolvidos
visando uma embalagem de aparência discreta e sofisticada
para que seja usada confortavelmente em qualquer ambiente.
A funcionalidade e ergonomia da embalagem devem suprir
necessidades específicas do público, adequando-se ao tamanho
médio das mãos masculinas e praticidade para uso contínuo.
Será destinada a homens de classe A e B com hábitos de
consumo relacionados a beleza e bem-estar. Estará disponível
nas perfumarias, boutiques e lojas especializadas.
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13.3. A Marca
Após uma série de estudos baseados nos conceitos do projeto foi escolhido o nome
ARGOS. Este é forte e masculino, soa bem e poderia facilmente tornar-se associável ao
tipo de produto. O nome e símbolo desenvolvidos oferecem versatilidade para
aplicação, podendo adequar-se à várias midias e materiais complementares. Funcionam
bem para a comunicação da marca sendo usados juntos ou separados.

Marca Argos. Img. 32
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13.4. Desenvolvimento de forma - Thumbnails

Iniciou-se o processo criativo partindo da idéia de estudar novas
formas de uso e aplicação facilitadas pela embalagem. Pode-se
notar que uma diferença básica entre objetos de uso pessoal e
objetos de consumo é a própria forma dos objetos. A ergonomia
de um objeto de uso pessoal é estudada para proporcionar o
máximo conforto ao usuário e também induzir a melhor
maneira de segurar e manusear o objeto. A manopla e os
barbeadores elétricos são bons exemplos disso.

Manopla. Img. 33

Barbeador elétrico. Img. 34
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As embalagens femininas são frequentemente inspiradas no
corpo feminino, resultando em objetos com formas orgânicas,
curvilíneas e acinturadas. Foram feitos estudos tendo como
referência inicial as formas do corpo masculino, em especial o
tronco largo. No mercado existem vários produtos masculinos
que se utilizam de uma forma mais robusta, esta é uma forma
de promover identificação entre produto e usuário.

Torso masculino. Img. 35

Cantil para whisky. Img. 36
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Considerando-se o objetivo de criar uma relação mais próxima
com o usuário, foram levantadas referências de produtos de uso
pessoal que certamente são capazes de criar uma forte ligação
com o usuário, como os automóveis e produtos tecnológicos.
Além disso, o acabamento geralmente sóbrio e sofisticado
destes itens pode ser trazido para o projeto como forma de
transmitir confiança ao usuário. Este grupo de estudos foi
escolhido para dar continuidade ao desenvolvimento de forma.

Audi TT RS 2012. Img. 37

Celular MotoGo! Img. 38
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Nestes

estudos

estão

presentes

recursos

visuais

como

movimento visual e dinamismo. As depressões laterais sugerem
sutilmente a maneira de segurar o produto. A forma foi
estudada para ser anatômica, a pressão seria exercida na parte
superior. Porém a linguagem mostrou-se inadequada por
assemelhar-se a uma outra categoria de produtos.
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13.5. Desenvolvimento de forma - Sketches

A partir dos sketches pode-se representar melhor o volume dos
objetos e a aplicação de materiais. No desenvolvimento das
formas tentou-se priorizar a simplicidade na leitura visual do
objeto. Segundo Pradeep (2010, p.30) “as embalagens que
seguem padrões de ‘simplicidade zen’ (a Apple é um exemplo
típico) exercem maior apelo ao cérebro – pois consomem menos
recursos cognitivos”. O autor ainda afirma que em um ambiente
já saturado de informações, formas complexas provavelmente
serão ignoradas pelo cérebro.

Sketch 01
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Neste caso, foi pensada a possibilidade de um recorte no corpo
da embalagem que pudesse substituir o botão de pressão.
Porém, a constante tensão aplicada levaria à ruptura de um
material mais rígido e o uso de um material mais flexível para o
corpo da embalagem não se adequa à proposta do projeto.
Além disso, como foi estudado posteriormente, para o
mecanismo interno funcionar, deve ser exercida uma pressão
paralela à mola (vide Img. 41) e neste caso a pressão se daria
no ponto superior.

Sketch 02
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Esta é uma forma derivada do sketch 01 e 02. Deixando-se de
lado por um momento o detalhe do recorte já analisado na
página anterior, esta forma mostrou-se harmoniosa como um
todo. Porém, ao ser analisada mais detalhadamente, concluiuse que a faixa passando pelo topo da embalagem, poderia fazer
uma falsa indicação de que se deve pressionar esta área. Esta
leitura visual incorreta, chamada de falso affordance por
Norman (2006 p.56), resulta na frustração do usúario. E uma
má experiência de uso certamente é recordada no momento da
próxima compra.

Sketch 03
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A forma trapezoidal mais acentuada nesta embalagem foi
inspirada na parte frontal do Mitsubishi Lance Evolution X 2012
(vide Img. 28). O espelhamento do elemento na parte superior
formou não intencionalmente a letra H, que pode ser associada
à palavra homem. Porém, como a proposta do projeto é
comunicar o segmento do produto de forma sútil, esta
associação não se mostra necessária, se a pesquisa e as
referências

projetuais

forem

aplicadas

corretamente

no

desenvolvimento do produto.

Sketch 04
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Neste estudo o deslocamento da faixa, traz assimetria à
composição e seu peso visual é compensado pela forma da
base. Segundo Gomes (2000, p.60) conseguir o equilíbrio visual
ao se utilizar assimetria pode ser complicado, porém quando
conseguido “valoriza extraordinariamente o objeto ou a
composição do ponto de vista plástico ou de instigação
psicológica.” Esta forma foi escolhida por ter potencial de criar
maior atratividade visual, entretando ainda deverão ser feitos
alguns ajustes de forças de organização visual, o que inclui
também os elementos gráficos.

Sketch 5
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13.6. Modelo Volumétrico

O primeiro modelo tridimensional foi feito em plastilina, para
avaliação da ergonomia e proporção. Não foram feitos os
detalhes finais para que não interferissem na avaliação,
portanto demarcou-se apenas a posição do botão.
O modelo foi testado por voluntários do gênero masculino,
quanto ao seu manuseio e ergonomia. Assim, foi possível
concluir que a forma é confortável e o modo de pega para
utilização é intuitivo. Além disso, detectou-se a necessidade de
ajuste na altura final do objeto.

Modelo Volumétrico. Img. 39

13.7. Desenho técnico (próxima página)
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13.8. Estudo do mecanismo interno

O estudo da embalagem do Sérum Concentrado Renew
Reversalist da marca Avon e do diagrama do mecanismo
apresentado por Camila Ueda (2011, p. 118), permitiram o
desenvolvimento do sistema de válvula de pressão adaptado à
geometria da embalagem.

Desenho esquemático corte lateral da embalagem. Img. 40
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Funcionamento
O êmbolo é pressionado pelo dedo polegar, empurrando assim a
porção de creme do reservatório ao cano de saída. O êmbolo
retorna à posição original pela ação da mola, ao mesmo tempo
que cria um vácuo que faz uma nova porção de creme subir ao
reservatório.

Desenho esquemático do funcionamento do mecanismo. Img. 41
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13.9. Materiais e processos industriais
Foi projetado um sistema de troca de refil prático e intuitivo.
Na pesquisa online constatou-se que algo que incomoda muito
os usuários é quando se sujam usando o produto. Neste caso, o
usuário apenas encaixa o refil na base e leva a base em direção
à parte superior. A parte superior possui uma nervura que
direciona o refil à posição correta (vide img. 40 detalhe F). A
base possui uma trava macho que se encaixa à parte superior.
Projetou-se um refil que já vem com o cano de sucção e no
momento que o refil é encaixado o lacre é rompido pelo cano
superior que é rígido e pontiagudo (vide img. 40 detalhe M).
Esse diferencial evita que o usuário tenha que direcionar o refil
para que se encaixe no cano sujo de creme do uso anterior.
Descrição das peças de cima para baixo:
Parte Superior: Polietileno de Alta densidade (PEAD) injetado
cor branco. Tarja decorativa em aço injetado com acabamento
escovado. Lacre: Película de alumínio. Cano interno do refil:
silicone. Base: aço injetado com acabamento escovado. Refil:
Polietileno de Baixa densidade (PEBD), o envase é feito por
injeção do cosmético na cápsula vazia.
Perspectiva Explodida. Img. 42

68

13. 10. Estudo da configuração visual

Para chegar ao equilíbrio visual nesta composição assimétrica a

positiva”. Isto se deve ao fato de os itens ao lado esquerdo do

marca e a especificação do produto foram colocadas em várias

campo visual serem recebidos pelo lobo frontal direito que

disposições. Obteve-se um resultado plástico satisfatório no

processa imagens e os itens ao lado direito serem processados

Estudo B. Segundo Pradeep (2010, p. 198), colocar imagens ou

pelo

ícones

interpretação de semântica (PRADEEP, 2010, p.198). Esta forma

à

esquerda

e

palavras

à

direita

“acelera

o

frontal

esquerdo

que

é

responsável

de comunicação aplicada à embalagem torna-a mais eficaz.

processamento e contribui para uma impressão emocional

Estudo A. Img. 43

lobo

Estudo B. Img. 44

Estudo C. Img. 45
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pela

13.11. Render

O desenvolvimento da pesquisa somado ao estudo de
referências de outras áreas de interesse do público
masculino, resultaram em uma embalagem inovadora. Os
conceitos da Gestalt foram aplicados na embalagem a
fim de torná-la interessante e instigante visualmente
(GOMES, 2008).

Render da Embalagem. Img. 46
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A proposta do uso do refil é que a partir da
reutilização da embalagem possa haver uma
nova percepção do produto, como um
objeto que permanece por muitos meses na
rotina do usuário, assim como acontece com
o barbeador elétrico. O uso de refil significa
redução na utilização de recursos como água
e energia, há menos emissão de
diminue-se

a

quantidade

de

CO2 e
resíduos

descartados. Este fatores levam também à
redução de custos para a indústria, assim é
possível

repassar

um

preço

menor

ao

consumidor.

Render da Embalagem e refil. Img. 47
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A embalagem do hidratante Argos, tem um
desenho anatômico, o que permite maior firmeza
de pega e uma utilização confortável (IIDA, 2001,
p. 182). Seu tamanho compacto possibilita que o
usuário guarde e transporte o hidratante sem
problemas. A dificuldade mais recorrente entre
os usuários pesquisados foi o tamanho grande das
embalagens, representando 34,5% dos casos
relatados. A menor quantidade de hidratante, no
refil de 40 ml, é compensada pela faclidade de
reposição do conteúdo.

Embalagem e escala humana. Img. 48
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O botão de pressão foi posicionado na parte posterior da
embalagem para conduzir a um manejo confortável. Baseia-se
na observação de objetos como o controle remoto e joysticks,
que são usados com o polegar em oposição aos demais dedos.
A área de contato anatômica da embalagem permite o
acionamento do botão sem necessidade de grande esforço.

Controle remoto. Img. 49

Joysticks. Img 50
Parte posterior da embalagem. Img. 51
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13.12. Mockup

O mockup será feito em resina de poliéster, pois o material
possilita um bom acabamento. A partir do modelo em
plastilina é feito um molde de gesso.
Calcula-se a quantidade de resina necessária para vazamento
no molde. Mede-se o catalizador com uma seringa graduada
(medida equivalente à 1,5% da resina). Mistura-se em um
recipiente limpo e em seguida é feito o vazamento no molde
com desmoldante. Aguarda-se o até que a resina enrijeça e
retira-se do molde. Lava-se a peça, retiram-se as rebarbas e
continua-se com várias etapas de lixamento, começando com
uma lixa grossa até uma bem fina. Em seguida é feito o
polimento e acabamento com pintura e vernis adequados.
O modelo final será apresentado em banca.
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14. Conclusão

A embalagem desenvolvida traz uma proposta diferenciada de
linguagem

visual

para

um

produto

masculino,

O processo de conscientização ambiental não deve ser

podendo

forçoso e sim gradativo, oferecendo benefícios também a

facilmente ser aplicada aos demais itens de uma linha de

curto prazo, pois o consumidor pode não se lembrar,

cosméticos.

passados alguns meses, que comprou um produto de uma

O estudo da forma de uso do produto levou a um melhor

marca que se compromete em plantar uma árvore pela

entendimento das necessidades específicas do homem, o que

escolha, mas certamente se lembrará de um produto com

refletiu em muitas das decisões projetuais, como a utilização

design diferenciado que lhe trouxe economia, além de

de refil para cultivar uma relação mais próxima entre produto e

promover a redução de materiais.

usuário.
A partir desta pesquisa pode-se concluir que, a indústria deve
acompanhar de perto as mudanças nos comportamentos sociais,
para assim oferecer não

somente produtos, mas novas

experiências de uso simplificadas e intuitivas.
Além disso, pode-se estudar como o homem relaciona-se com
os objetos ao seu redor e de que forma o designer pode
transformar o modo de percepção de um produto tornando-o
mais viável ao consumidor, à industria e ao meio ambiente.
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ANEXO A – Pesquisa online
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