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“Não podemos fugir da responsabilidade de amanhã evitando-a hoje.”
Abraham Lincoln (1809-1865)
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Nota ao leitor
A tese está escrita com ortografia pré acordo.
No âmbito deste trabalho, foi citada e consultada bibliografia em diferentes
línguas. Para evitar incluir textos em idiomas estrangeiros, optou-se por traduzir
para português as citações incluídas nesta tese, com a excepção de termos
isolados ou expressões.
Todas as figuras sem fontes referenciadas são da autoria de Patrícia Vieira.
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Resumo

A investigação que se apresenta é um estudo sobre temas inter-relacionados com
o indivíduo, o consumo e o design para a sustentabilidade, pela perspectiva da
embalagem de produtos alimentares.
O consumidor da sociedade contemporânea é um individuo que não adquire
somente o que necessita mas também o que deseja. Isto deve-se, em parte, ao
factor apelativo da embalagem e às experiências que o seu conteúdo lhe possa
proporcionar. Contudo, o ritmo de vida e a experiência de consumo, caótica e
inebriante, não facilitam uma escolha rápida, eficaz e intuitiva de bens de
consumo. Simultaneamente, na sua longa evolução, a embalagem passou de
nómada e biodegradável a efémera e poluente, evidenciando a sua ubiquidade em
desfavor da sustentabilidade.
Associando o exposto ao elevado nível de preocupação do consumidor com o
problema “sustentabilidade”, a confusão que os múltiplos símbolos “verdes”
aplicados sobre embalagens provocam e a evidência de uma literacia visual débil,
enquadra-se genericamente o propósito desta investigação.
Neste contexto, a investigação fundamenta-se no carácter efémero e descartável
das embalagens de produtos alimentares, as quais além de comtemplarem
produtos de primeira necessidade e, portanto, de maior consumo, representam
um dos sectores mais poluentes, com consequências ambientais, sociais e
económicas.
O estudo define um conjunto de estratégias de design para a comunicação da
sustentabilidade, de um produto/marca/empresa, ao consumidor. As propostas
estratégicas pretendem colmatar o elevado défice de literacia visual associado a
mensagens gráficas de sustentabilidade, isto é, símbolos aplicados em
embalagens de produtos alimentares.

A concretização subjacente à aplicação desse instrumento de design ultrapassa o
âmbito desta investigação.

Palavras-chave
design de comunicação, estratégias de design, comunicação da sustentabilidade,
identificação e classificação, embalagem, produtos alimentares, consumo
sustentável.
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A metodologia, colaborativa, para a identificação e classificação da
sustentabilidade nas embalagens de produtos alimentares, propõe o futuro
desenvolvimento de um instrumento de design. Esse instrumento deverá permitir
a classificação global e de cada uma das componentes da sustentabilidade
(pessoas, planeta, prosperidade) do produto/marca/empresa que o aplique. Tem
como objectivos orientar o indivíduo para o consumo sustentável, dinamizar a
compreensão sobre a abrangência do desenvolvimento sustentável e exteriorizar
o compromisso de cada empresa produtora na implementação dos princípios de
sustentabilidade, num processo que deve ser orientado pela ética e transparência.

Abstract

The present investigation is a study on subjects inter-related with the individual,
consumption, design for sustainability, from the viewpoint of food packaging.
The present time consumer is an individual who not only acquires what he needs
but also what he yearns for. Such yearning is partly due to the appeal of the
packaging and the pleasure he expects to get from its contents. Yet, the fast pace
of modern life and the chaotic and intoxicating consumption experience do not
help the consumer to a fast, efficient and intuitive choice. At the same time,
packaging has long evolved from nomad and bio-degradable to ephemeral and
polluting, spotlighting ubiquity against sustainability.
The consumer´s concern about sustainability issues, the confusion caused by the
number of “green” symbols on the packaging and a noticeably fragile visual
literacy are, besides the afore mentioned, the purpose of this investigation.
This investigation is, accordingly, based on the ephemeral and disposable nature
of food packaging which, because widely used in everyday products, make it one
of the largest sources of pollution, bearing serious social, environmental and
economical implications.
This study defines a set of design strategies for the sustainability communication,
of a product/brand/company, to the consumer. The strategic proposals are
intended to fill in the great shortage of visual literacy regarding graphic messages
on sustainability, i.e. symbols on the food packages.

The complementary tasks necessary to the realization of such a design tool lie
beyond the scope of this investigation.

Keywords
communication design, design strategies, sustainability communication,
identification and classification, packaging, food products, sustainable
consumption.
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The “collaborative” methodology, for the identification and classification of
sustainability in food packaging, proposes a future development of a design tool.
Such tool must allow the overall and individual classification of each of the
sustainability components (people, planet, profit) of the product/brand/company
using it. Its aims are to guide the individual towards a sustainable consumption, to
gear up the understanding of the deeper meaning of sustainable development and
establish the commitment of any producer to the sustainability principles, a
process that must be led by ethics and transparency.
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i.1. Definição e justificação do tema de investigação
O consumidor da sociedade contemporânea encontra-se assoberbado e apesar de
compreender a importância das suas acções rumo a um consumo mais consciente
e sustentável, a experiência de consumo, caótica e inebriante, não facilita uma
escolha rápida, eficaz e intuitiva de produtos que, comparativamente com
similares, sejam mais sustentáveis (Freeman, 2016; Gonçalves, 2014, 2017;
Lipovetsky, 2009; MA, 2014; Stewart, 2007; Wicker, 2017; WPO, 2008).
Nesta sociedade (à excepção de sociedades económica e/ou politicamente mais
debilitadas ou culturas mais tradicionais), que pode ser definida pelo modo e
quantidade de bens que consome (Cintra, 2009; Grant, 2000; Stewart, 2004), o
individuo não adquire somente o que necessita mas também o que deseja (Dupuis
& Silva, 2008; Gobé, 2009; Healey, 2009; Lipovetsky, 2009; Schiffman, O'Cass,
Paladino, & Carlson, 2014). Isto deve-se, em parte, ao facto da embalagem se ter
tornado mais apelativa mas também devido ao consumidor ansiar pelas novas
experiências que esta lhe possa proporcionar (Healey, 2009; Lipovetsky, 2009;
Schroeder, 2006).
Na sua longa evolução, tanto devido a mudanças nos padrões como nos hábitos de
consumo, a embalagem passou de nómada a efémera e de perecível a durável
(Euromonitor, 2016a, 2016b, 2016c, 2016d, 2016e, 2016f; Stewart, 2007; WHO, 2015a,
2015b, 2016; WPO, 2008). Assumindo-se esta afirmação como uma contradição, a
verdade é que as primeiras embalagens eram nómadas mas biodegradáveis e
actualmente são efémeras, com boa parte dos seus materiais a demorem
décadas a degradarem-se ou a serem reciclados para o mesmo ou outro fim.
Além de salientar a ubiquidade da embalagem, este cenário permite-nos
compreender o impacto que o seu excesso provoca no planeta, principalmente se
considerarmos que a maioria delas é descartada assim que os produtos atingem o
seu destino final.

Este enquadramento auxiliou a delimitar esta investigação no âmbito da
embalagem de produtos alimentares, primordialmente por estas contemplarem
produtos de primeira necessidade, essenciais a qualquer indivíduo, e,
consequentemente, com maior impacto no consumo e no descarte.
1

Ambiental, transformador e produtivo.
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Se, por um lado, as funções da embalagem e consequente necessidade são óbvias
(Coles, McDowell, & Kirwan, 2003; Lendrevie, Lévy, Dionísio, & Rodrigues, 2015;
Marsh & Bugusu, 2007; Mestriner, 2002; Paine & Paine, 1992; Stewart, 2004), por
outro, a produção dos seus materiais e os resíduos resultantes do seu descarte
são desproporcionais à capacidade de gestão e assimilação do meio 1 , com
consequências ambientais, sociais e económicas pouco positivas (Eurostat, 2016;
Lipor, 2016; Valorsul, 2012; WBCSD, 2010). Apesar disto, e supondo que a médio
prazo a embalagem não vá desaparecer nem ocorram mudanças radicais nos
sistemas produtivos e de consumo, apercebemo-nos das propostas rumo à
sustentabilidade e das mudanças socioculturais que têm vindo a ocorrer, por
iniciativa individual, colectiva ou por imposição legislativa (Bhamra & Lofthouse,
2007; Boylston, 2009; Braungart & McDonough, 2013; Elkington, 2007, s.d.;
Manzini & Vezzoli, 2005; Margolin, 2015; UNWCED, 1987; Woodham, 2016).

Além do referido, temos consciência que o consumidor, em geral, desconhece
princípios sobre o Design do Ciclo de Vida (LCD), Design para a Sustentabilidade
(DfS)2 ou Design para a Desmontagem (DfD)3, além de outras noções de natureza
ambiental ou social 4 imputadas à embalagem/produto. Neste âmbito,
consideramos que o design, enquanto disciplina, tem a responsabilidade de
propor algum instrumento que informe o consumidor sobre os factos não
imediatamente visíveis que a embalagem/produto possui e transporta. Esta
intenção do presente projecto de investigação visa não somente auxiliar o
consumidor na decisão de compra mas, particularmente, promover e
responsabilizar as suas acções/opções na direcção de um consumo mais
sustentável.
Apesar do crescente interesse sobre o problema “sustentabilidade”, existem
poucos estudos nesta área de investigação e os mesmos tendem a focar-se na
motivação, compreensão e uso que o consumidor confere a símbolos específicos
de sustentabilidade, salientando a confusão que as dezenas de símbolos
existentes causam no mesmo (Grunert, Hieke, & Wills, 2014).
Dos estudos encontrados, somente um deles apresenta uma proposta para um
rótulo de sustentabilidade 5 que se propõe a englobar as três áreas da
sustentabilidade (pessoas, planeta e prosperidade) (Engels, Hansmann, & Scholz,
2010). Contudo, na nossa opinião, a qual vai de encontro à de especialistas
entrevistados e de consumidores inquiridos para esse estudo, alguns dos
parâmetros que o integram parecem subjectivos e outros demasiado óbvios para
nele serem incluídos. De igual modo, percebe-se que visualmente não passou de
uma proposta devido, particularmente, à complexidade e falta de qualidade dos
pictogramas utilizados.
Que tenhamos conhecimento, além destes existe também a proposta para um
símbolo e rótulo de “factos nutricionais para um planeta mais saudável”6, o qual
se foca principalmente no ambiente e pontualmente na componente social
(Jedlička & Ottman, 2009).
Este cenário fez-nos crer na pertinência de uma investigação neste campo
específico do design e para um problema que afecta todos e cada um de nós.

2

Vide capítulo 3. - O design para a sustentabilidade.

3

Vide Anexo 1 – Design para a desmontagem.

4

De natureza ambiental: utilização de recursos energéticos, hídricos ou materiais, por exemplo.

5

Vide Anexo 2 - Sustainability Label.

6

Vide Anexo 3 - Nutrition facts for a healthier planet.

De natureza social: práticas laborais, transparência, comércio justo, por exemplo.
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i.2. Motivação e objectivos
A origem para esta investigação evoluiu, de forma empírica, da dicotomia por nós
sentida tanto pela falta de tempo, e por vezes de paciência, para efectuar compras
de bens alimentares, como pela imagem residual que permanece após a
embalagem/produto ter sido consumido.
Enquanto cidadãos, consumidores e, neste caso em concreto, designers,
deparamo-nos, em particular, com uma dificuldade e um problema que,
depreendemos, afecta outros indivíduos como nos afecta a nós.
Devido ao ritmo de vida acelerado, e não necessariamente por falta de interesse
mas provavelmente por falta de tempo, deparamo-nos com a dificuldade de
escolha/decisão no acto de compra, motivada pela diversidade de produtos
alimentares embalados e variedade de símbolos e declarações que estes exibem.
A nossa escolha acaba normalmente por incidir num produto já familiar e que,
comparativamente com similares, apresente a melhor relação qualidade-preço.
Se dispusermos de alguma liberdade de tempo, e eventualmente económica,
somos tentados por essa mesma diversidade, mantendo-se, quase com certeza, a
mesma dificuldade de escolha e incidindo a nossa decisão, muito provavelmente,
na embalagem mais apelativa e que nos remete para um consumo visual e
emocional.
O problema, por outro lado, surge à medida que vamos guardando, combinando e
consumindo cada um desses produtos alimentares embalados. Alguns, por
questões práticas, são acondicionados noutros recipientes. Outros são produtos
que se vão consumindo directamente da embalagem original e, portanto, a
embalagem tem uma duração utilitária superior. Os restantes, por terem
originalmente sido dispostos em embalagens de conveniência, são consumidos e
as suas embalagens imediatamente rejeitadas. Assim, o destino final de qualquer
uma delas é o descarte, a qual rapidamente se acumula no ecoponto doméstico
para posterior depósito no ecoponto urbano. As poucas embalagens que são
mantidas tendem a servir outros fins utilitários, sendo que algumas visualmente
mais apelativas poderão ser recuperadas para outros fins domésticos.

Além do referido, e apesar de convivermos diariamente com embalagens
enquanto consumidores, pessoalmente, e como designer, não houve
oportunidade de aprofundar o conhecimento sobre a concretização subjacente à
mesma, particularmente para um cenário sustentável. Assim, outro dos motivos
pelo qual se decidiu realizar a investigação nesta área do conhecimento, deve-se
quer à necessidade de colmatar um lapso no percurso académico e profissional
como por acreditar numa abordagem holística, colaborativa e multidisciplinar, da
qual resultem soluções mais optimizadas e integradas.

|18
Estratégias de design para a comunicação da sustentabilidade

Clarificada esta visão pessoal, que tem implicações não somente no ambiente
mas também na sociedade e na economia, percebe-se o impacto que a escolha de
cada consumidor provoca, não somente a nível local mas globalmente.

i.3. Metodologia e questões de investigação
Para entender as acções, situações e consequências do modo como o consumidor
adquire quotidianamente os seus produtos alimentares embalados, adoptou-se
uma visão filosófica pragmática (Creswell, 2009). Esta abordagem, que enfatiza a
investigação do problema, propõem-se a apresentar uma proposta que auxilie o
consumidor e faça a diferença na vivência prática do seu dia-a-dia.
Nesta perspectiva, e com a intenção de propor um conjunto de estratégias para a
realização de um instrumento de design que auxilie o consumidor na sua decisão
de compra e rumo a um consumo mais consciente e sustentável, esta
investigação de métodos mistos sequenciais e exploratória foi dividida em duas
fases (Creswell, 2009).
A primeira fase, prioritária, foi uma exploração qualitativa de fundamentação
teórica. A análise, inter-relacionamento e interpretação da informação recolhida
nesta fase permitiu-nos definir a seguinte questão central de investigação:
Q01. Como poderá o design auxiliar o consumo sustentável de produtos
alimentares embalados? Que instrumento poderá o design propor para auxiliar o
consumidor na sua decisão de compra de produtos alimentares embalados?
Esta, por sua vez, permitiu a colocação de subquestões que estreitaram o foco do
estudo:
Q02. Será viável e pertinente criar um símbolo de sustentabilidade que combine
as suas três vertentes (planeta, pessoas e prosperidade) e que eventualmente a
classifique?
Q03. Se os símbolos de sustentabilidade existentes são demasiados e confusos,
será conveniente a criação de um símbolo de sustentabilidade, que remeta os
outros símbolos específicos e afins para segundo plano, para facilitar, auxiliar e
informar o consumidor na sua decisão de compra?
Q04. A ser proposto, como poderá esse símbolo contribuir para a literacia do
consumo sustentável? Que outros instrumentos de design poderão ser propostos
em paralelo para colmatar um défice de conhecimento?

A análise e extrapolação dos dados recolhidos através do inquérito e a sua
posterior interpretação, facultaram informação que nos permite apresentar uma
proposta de design, a qual engloba um conjunto de estratégias para a
identificação e classificação da sustentabilidade nas embalagens de produtos
alimentares. Contudo, e atendendo ao estudo subjacente necessário à
concretização da mesma, as indicações sugeridas deverão ser utilizadas em
estudos futuros.
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A segunda fase foi uma exploração quantitativa não experimental, conectada com
a fase qualitativa (Creswell, 2009). Para este efeito foi criado um inquérito com
perguntas abertas e fechadas, o qual foi construído com base na informação
interpretada na fase anterior, juntamente com as questões de investigação
colocadas. A razão para recolher estes dados quantitativos não experimentais
deveu-se a existirem poucos dados internacionais e apenas um estudo, pelo
menos do nosso conhecimento, a nível nacional e de acesso restrito (MA, 2014).

Esta estratégia de investigação permitiu-nos comprovar o fenómeno do nível de
literacia do consumidor, no que se refere a símbolos e declarações existentes em
embalagens de produtos alimentares, assim como descobrir alguns parâmetros
que deveriam ser considerados na proposta de design.
A opção por esta estratégia de métodos mistos de exploração sequencial deveuse à necessidade de registar e relacionar a teoria com resultados mensuráveis
que conseguissem fundamentar o estudo e suportar a proposta de projecto que
aqui se apresenta.
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i.4. Procedimentos de recolha e análise de dados
A Fig. 1 apresenta a estrutura desta investigação. Nela se definem as duas fases
metodológicas que se descrevem e fundamentam abaixo.

 Método qualitativo exploratório de fundamentação teórica
Nesta fase foi recolhida bibliografia, webgrafia, directivas europeias, leis
nacionais, normas internacionais e consultado material audiovisual, sobre as
seguintes temáticas:
 O indivíduo e o consumo
Este tema teve como objectivos analisar sumariamente o processo de percepção
e relacioná-lo com a hierarquia das necessidades e motivação para o consumo;
identificar as principais transformações socioeconómicas e diferenças entre uma
sociedade estruturada e uma sociedade fluída e perceber a relação entre esses
factores, a alteração dos hábitos de consumo de bens alimentares e a prevalência
de determinadas doenças que a eles podem ser associados (em conjugação com
outros factores fora do âmbito deste estudo); compreender a relação do indivíduo
com a marca e a sua interligação com o consumo visual e emocional; e entender
as novas abordagens de consumo consciente e consumo sustentável.
 A sustentabilidade
Este tópico, além de citar o que é o desenvolvimento sustentável, teve como
objectivos contextualizar o percurso da sustentabilidade desde a década de 1960,
incluindo as devidas referências ao design para a sustentabilidade; compreender
a complexidade e abrangência do tripé da sustentabilidade e a inter-relação entre
as suas três dimensões (ambiental, social e económica); e, como resultado da
análise dessas dimensões, perceber o compromisso nacional, europeu e mundial,
através do exame de leis, directivas, normas e certificações afins ao tema em
estudo e emitidas por diversas entidades.

 A embalagem
Além de apresentar definições de embalagem, este tema teve como objectivos
descobrir o cariz mutante e exponencial da evolução histórica da embalagem,
particularmente após a II Guerra Mundial, identificando momentos, técnicas,
tecnologias e nomes que contribuíram para o seu progresso e para que
actualmente exista uma consciência sobre o problema “sustentabilidade”;
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 O design para a sustentabilidade
Este assunto teve como objectivos compreender a relação entre o consumo, a
sustentabilidade e o design, através da exposição sucinta dos principais conceitos
de design para a sustentabilidade e sua evolução temporal e conceptual;
identificar os modelos de produção-consumo unidireccional (cradle to grave) e
cíclico (cradle to cradle) e sua relação com o ciclo de vida da embalagem, em
particular; nomear os critérios que definem uma embalagem sustentável e
compreendê-los no contexto do ciclo de vida da mesma; e analisar as medidas
para uma mudança acentuada dos padrões actuais de produção-consumo,
relacionando-as com a inovação nos sistemas de design de embalagem
sustentável e com o conceito de “ecoefectividade”.

identificar as diversas funções e classificações da embalagem; diferenciar os
materiais mais comuns em que estas são usualmente produzidas e relacionar
estes com a sua aplicação, produção e reciclagem; examinar sucintamente os
materiais mais recentes e novas aplicações que podem ser incluídas nas
embalagens; distinguir os principais processos de impressão e relacioná-los com
os materiais em que estes podem ser aplicados; compreender a interligação
entre o design estrutural e o design gráfico e a sua relação com a produção, ciclo
de vida da embalagem e consumo; e analisar as tendências do design de
embalagem dos últimos anos.
Esta recolha teve como propósito descobrir as temáticas que permitem uma
ampla compreensão das distintas vertentes associadas ao problema
“sustentabilidade”, na sua relação com o consumo de embalagens de produtos
alimentares.
A sua análise permitiu uma reflexão contínua sobre as diferentes temáticas, as
quais, tendo sido estabelecida a sua inter-relação e realizada a sua interpretação,
contribuíram para a definição mais precisa do tema desta investigação. Como
resultado, foi possível definir tanto a questão central de investigação, como as
subquestões que estreitaram a intenção deste estudo.

 Método quantitativo exploratório não experimental
A estratégia desta fase foi concretizada sob a forma de inquérito7, denominado
“Símbolos da embalagem de alimentos”, com perguntas abertas e fechadas de
natureza qualitativa.
Este inquérito, que foi construído com base na conexão entre a fundamentação
teórica e as questões de investigação entretanto colocadas, teve essencialmente
dois objectivos:
 analisar a legibilidade e testar a literacia do consumidor em relação a símbolos
e declarações existentes em embalagens de produtos alimentares,

Com estes objectivos em mente, foi criado o inquérito com o auxílio da ferramenta
Google Forms, que teve como intenção identificar comportamentos, atitudes e
factos de uma amostra da população. Este cenário identificou a audiência do
inquérito, a qual foi definida como consumidores com mais de 18 anos.
A preferência pela recolha de dados por esta via deveu-se à rápida divulgação e
devolução de dados e, consequentemente, economia de tempo e esforços. Além
disso, atendendo à audiência de resposta ao mesmo, provou ser um método de
comunicação acessível e eficaz para recolher dados de forma transversal.
Este aspecto foi demonstrado na relação entre o tempo em que o inquérito esteve
disponível para resposta, dia 29 de Novembro a 23 de Dezembro de 2017, e o
número de respostas recepcionadas, 307 no total, sendo que cerca de 65% das
mesmas foram registadas durante a primeira semana.
7

Vide Apêndice 1 - Email de introdução e inquérito de resposta online.
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 e sondar a pertinência e conveniência de propor estratégias para a realização
de um instrumento de design que pudesse auxiliar o consumidor na sua decisão
de compra.

Fig. 1 - Estrutura da metodologia de investigação: estratégia exploratória sequencial
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i.5. Estrutura da investigação
O primeiro volume deste estudo encontra-se ordenado em seis capítulos, os
quais estão agrupados em duas partes. A primeira parte, que inclui os quatro
primeiros capítulos, é composta pela componente de fundamentação teórica. A
segunda parte, constituída pelos dois últimos capítulos, apresenta a análise e
interpretação dos dados recolhidos via inquérito e a proposta de design.
Na introdução define-se e justiça-se o tema de investigação, assim como se
apresentam as motivações e objectivos do estudo, a metodologia e questões de
investigação, e os procedimentos de recolha e análise de dados.
No capítulo 1 - O indivíduo e o consumo, são abordadas questões relacionadas
com as áreas da psicologia da percepção, filosofia e sociologia do consumo,
marketing e branding.
No capítulo 2 – A sustentabilidade, observamos o percurso rumo ao
desenvolvimento sustentável, assim como analisamos o tripé da sustentabilidade
e legislação, normas e certificações afins a esta área.
No capítulo 3 – O design para a sustentabilidade, analisamos os conceitos de
design para a sustentabilidade que foram surgindo desde a década de 1960, assim
como os antecedentes e o novo modelo de design para a sustentabilidade, o ciclo
de vida da embalagem, os princípios de design para uma embalagem sustentável,
a dimensão da mudança que urge atingir, e tentamos enquadrar a embalagem
dentro do sistema que é a sustentabilidade.
No capítulo 4 – A embalagem, depois de definirmos o que é a embalagem e de
percorrermos a sua origem e evolução até aos nossos dias, analisamos os
diversos aspectos que a integram, física e funcionalmente: as suas funções,
classificação, materiais (em termos de aplicação, produção e reciclagem) e
processos através dos quais é impressa, além de examinarmos as suas
componentes criativas, o design estrutural e gráfico, e as tendências dos últimos
anos.

No capítulo 5 – Análise quantitativa e interpretação qualitativa, apresentam-se
os resultados da análise quantitativa e respectiva interpretação qualitativa.
No capítulo 6 – Uma proposta de design para uma identificação e classificação da
sustentabilidade nas embalagens de produtos alimentares, apresenta-se a
interpretação dos dados recolhidos nos capítulos anteriores, sintetizados sob a
forma de proposta de design para um símbolo de sustentabilidade.
Nas conclusões apresentam-se as considerações finais e possíveis propostas
para estudos futuros.
No segundo volume, disponibilizam-se os apêndices e anexos, que contêm
informação e dados adicionais e referidos ao longo da investigação.
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Estes quatro capítulos, que estreitam consecutivamente o âmbito deste estudo,
relatam o percurso para a fundamentação teórica desta investigação, o que, em
tempo oportuno, permitiu definir as questões de investigação.

1. O indivíduo e o consumo
Apesar do consumidor actual ser um indivíduo mais e melhor informado e mais
exigente (WPO, 2008), que exibe, simultaneamente, um comportamento de
consumo cada vez mais “dividido, desatento e desordenado” (Freeman, 2016). No
seu acto de compra, preocupa-se com o preço e com a qualidade do produto
assim como, e cada vez mais, com questões éticas e ambientais relacionadas com
o mesmo (Gonçalves, 2014, 2017; Lipovetsky, 2009; MA, 2014). Contudo, o
consumidor também deseja ser surpreendido, ser desafiado, ser confrontado com
a possibilidade de novas experiências sensoriais (Featherstone, 1995; Lipovetsky,
2009; Bauman, 1998, apud Schroeder, 2006), estímulos normalmente
considerados no âmbito do design e do marketing.
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O design de embalagem, como qualquer outra derivação do design, é concebido
para pessoas pelo que, para que reflicta as suas necessidades e desejos, é
fundamental conhecer o contexto socioeconómico daqueles para quem são
concebidas. De igual modo, e genericamente, convém saber como são
percepcionadas as imagens assim como os factores que podem limitar a sua
apreensão e os aspectos que podem contribuir para as tornar memoráveis.

1.1. Estímulos, sensações e comportamentos
O modo como cada indivíduo adquire conhecimento do que o rodeio, assim como
pode esse conhecimento ser influenciado por factores pessoais, será aqui exposto
de forma sucinta.
O processo de criação de empatia e desejo por um objecto é efectuado, em parte,
de forma sistémica e, portanto, inata ao ser humano. Porém, também
comtemplam esse processo critérios de foro racional e emocional, sendo que
alguns encontram-se descodificados e permitem estabelecer objectivos de
marketing e design na construção de imagens.

1.1.1. O processo de percepção
A informação ou mensagem, verbal ou não verbal, é-nos transmitida através dos
sentidos e processada, quase instantaneamente, pelo cérebro. A acuidade dos
sentidos de cada indivíduo permite a percepção do que o rodeia.
"A percepção é um processo de organização e interpretação dos dados
captados pelos nossos sentidos (sensações), que nos ajudam a desenvolver
uma consciência do mundo que nos rodeia e de nós mesmos. [...] A
percepção assume-se como um processo individual e activo" (Pires & Xavier,
2000, p. 40).

Além disso, um ser humano adulto, sem limitações sensoriais, não capta a
mesma quantidade de informação através de cada sentido, conforme o indicado
na figura abaixo.

Fig. 2 – Percepção e aprendizagem multissensorial 8
8

Os dados apresentados resultam de um estudo, talvez da Universidade de Harvard, mas
normalmente a referência surge redireccionada (Cross, 1999; Wen, 2015, p. 9).
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Contudo, a consciência do que nos rodeia não é de modo algum absoluta pois os
nossos sentidos são insuficientes, falíveis e por vezes influenciáveis, devido a
factores fisiológicos ou psicológicos. Exemplo disso é a nossa incapacidade para
ver todo o espectro cromático ou ouvir sons de alta frequência (insuficiente), o
modo como a percepção da realidade é afectada por determinadas doenças ou
pelo consumo de bebidas alcoólicas ou drogas (falível), ou como a percepção é
afectada pelo estado psicológico em que o indivíduo se encontra em determinado
momento, por interferência de emoções, expectativas, motivações e o acumulado
de experiências e conhecimento pessoal que funcionam como referência
(influenciável). Estes aspectos de cariz emotivo, além de influenciarem a
percepção, fazem aumentar a subjectividade da interpretação da realidade.

Igualmente, a percepção está dependente da atenção dada aos estímulos
sensoriais, a chamada atenção selectiva. A atenção selectiva refere-se à limitação
que o ser humano tem de prestar atenção a um grande número de estímulos em
simultâneo, escolhendo instantaneamente aquilo a que quer prestar atenção
(Simões & Tiedemann, 1985a).
"[...] A limitação é [...] não só da atenção (apreensão dos estímulos), mas
também da capacidade de relembrá-los logo de seguida. [...] A instrução de
"prestar atenção" parece, então, actuar muito mais sobre a memorização do
que sobre a percepção." (Simões & Tiedemann, 1985a, pp. 63-64)
Apesar dos diversos factores que contribuem ou interferem no processo de
percepção, o mesmo pode ser descrito do seguinte modo: depois do estímulo ter
activado a atenção do indivíduo, é construída e interpretada a sua imagem mental,
da qual resulta uma acção coerente com o processo de percepção individual
(Pires & Xavier, 2000).

Fig. 3 - Processo de percepção (Pires & Xavier, 2000, p. 41)

A combinação de aspectos que foquem a atenção do consumidor e, que devido à
sua anomalia, os tornem memoráveis, poderão, por si só, ser de extrema
importância na criação de embalagens que pretendam estimular o consumo de
determinado produto, assim como contribuir para a afirmação da marca e para o
crescimento da empresa.

Após o referido, percebe-se que o contributo do design de embalagem só poderá
coexistir, como estímulo sensorial, na fase da atenção. Nesta perspectiva,
principalmente como estímulo visual mas também táctil e potencialmente
olfactivo, é nesta fase que o indivíduo pode ser confrontado com elementos que o
surpreendam e se destaquem no meio dos restantes.

(www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4391325/,
www.sciencebranding.com/assets/perpermd_power_of_story_2015_v2.pdf,
www.cumulusaveiro2014.web.ua.pt/wp-content/uploads/2014/12/CAV14_00.pdf,
www.internettime.com/itimegroup/elearning/learning.htm, acedido em 26 Set. 2017)
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Contudo, além dos estímulos sensoriais, emoções, valores, interesses,
motivações ou expectativas, assim como as referências e conhecimento que o
indivíduo vai adquirindo com a experiência, poderão alterar o processo da
percepção e influenciar o modo como o indivíduo recebe, constrói e interpreta o
que o rodeia.

Os quatro factores que podem contribuir ou auxiliar o processo de percepção são
os seguintes (Pires & Xavier, 2000):
 Novidade
Um produto e/ou embalagem lançada recentemente no mercado. Quando o
impacto inicial desaparece, passa a ser ignorado.
 Contraste
Num corredor de supermercado a embalagem destaca-se das que a rodeiam
devido ao seu design estrutural e/ou visual.
 Frequência
O número de vezes que a embalagem, assim como o outdoor, anúncio ou spot
publicitário, é vista. A duração da sua exposição faz aumentar a possibilidade de
ser notada. Uma exposição demasiado longa pode antecipar o momento em que
passa a ser ignorada.
 Intensidade
A força com que a mensagem é transmitida. Na embalagem, outdoor ou anúncio,
pode ser através da forma, cor, tamanho da tipografia, entre outros elementos.
No spot publicitário pode ser pela veemência do discurso, pelo volume ou
entoação, entre outros critérios.

1.1.2. As necessidades
O modo como o indivíduo satisfaz as suas necessidades mais básicas,
relacionadas com a sua sobrevivência e segurança, assim como necessidades
mais racionais e emotivas, ou por analogia, o modo como o consumidor adquire
bens, depende da carência ou desejo que tem de as ver saciadas.

Fig. 4 - Hierarquia das necessidades de Maslow

Por motivos fisiológicos, assim como sócio individuais, Abraham Maslow (1908 1970) identificou e hierarquizou as necessidades do indivíduo em cinco patamares,
em que cada nível orienta o indivíduo na direcção da satisfação de uma
necessidade diferente.
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Se esta hierarquia for somente enquadrada no campo da alimentação, a partir do
momento em que as necessidades mais básicas estiverem satisfeitas, isto é, o
valor nutritivo do alimento tiver cumprido a sua função mais básica, nutrir, surge
um valor protocolar que caracteriza a situação e os indivíduos que dela
participam. Momentos de trabalho, lazer, desporto ou festa, cada situação tem o
seu ritual alimentar, contribuindo para satisfazer necessidades relacionadas com
a identidade individual e social (Barthes, 1961 apud Alonso & Rodríguez, 2006).
"[... a refeição] É também e ao mesmo tempo um sistema de comunicação,
um corpo de imagens, um protocolo de usos, de situações e de condutas.
[...]" (Barthes, 1961 apud Alonso & Rodríguez, 2006, p. 215)
Similarmente, os produtos são embalados por necessidade, existindo variações
no modo de acondicionamento que dependem tanto do produto como do públicoalvo. Assim, o consumo é realizado a diferentes níveis sendo a embalagem, em
complemento, concebida com diferentes critérios, quer estéticos, quer formais e
materiais, que lhe acrescentam valor 9 . Contudo este valor é subjectivo e, na
essência, independente do valor real da embalagem e do produto em si. Se por
um lado existem embalagens que são imediatamente descartadas, existem outras
que são guardadas, (re)utilizadas ou expostas pelo consumidor. Estas são as
embalagens às quais o consumidor atribui valor, podendo o mesmo ser de cariz
emocional, sentimental, ambiental, funcional ou outro, e com potencial para
pertencer a qualquer nível da hierarquia.

Fig. 5 - Hierarquia de necessidades de embalagem (adaptado de Capsule, 2008, p. 13)

9

Vide Apêndice 2 – O valor da embalagem.
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1.1.3. A motivação
Sabemos que o indivíduo só fica saciado quando as suas necessidades são
satisfeitas. Apesar da satisfação das necessidades primárias ser a privilegiada,
qualquer um dos níveis da hierarquia das necessidades está latente até ao
momento em que o indivíduo é confrontado com o objecto de desejo (Lendrevie et
al., 2015). Este momento coincide com a activação do impulso rumo à satisfação
da necessidade o qual, por sua vez, determina o comportamento do indivíduo.
Este percurso da acção do indivíduo na direcção da satisfação da necessidade
representa a motivação do indivíduo em alcançar o objecto de desejo, o qual tem
uma importância relacionada com o significado que o individuo atribui à
necessidade (Pires & Xavier, 2000; Vieira, 2009)10.
Em conjunto, a motivação e o estado emocional do indivíduo influenciam
indubitavelmente a percepção, tornando-a selectiva e potencialmente distorcida
(Simões & Tiedemann, 1985b), particularmente devido à subjectividade imposta
pelas emoções.
Assim, e do mesmo modo que a percepção, a motivação é pessoal e activa, não é
necessariamente lógica mas resultado da experiência e das referências
construídas pelo indivíduo.
Em consequência, a heterogeneidade típica do comportamento humano só
permite padronizações eficazes para o marketing quando são aplicadas diversas
técnicas específicas, como entrevistas em profundidade e métodos projectivos,
que permitem tirar ilações sobre as motivações e atitudes do consumidor perante
situações determinadas (Lendrevie et al., 2015).

10

Vieira (2009, pp. 34-35) expõe estes pressupostos através do Princípio da Utilidade e do Princípio da
Insaciabilidade
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1.2. Transformações socioeconómicas
A grande transformação que tem vindo a ocorrer, particularmente desde o fim da
década de 1960, é a passagem de uma sociedade estruturada para uma sociedade
mais fluida. Enquanto na sociedade estruturada o caminho a ser percorrido
parecia pré-formatado, em que a sequência de eventos estava associada aos
costumes e tradições relacionados com o trabalho, família e comunidade, onde o
progresso do indivíduo era monitorizado pela conquista de etapas importantes11 e
onde a classe social era definida pelo percurso de vida de cada família, na
sociedade fluída o indivíduo tem mais opções, eventualmente demasiadas, e
maior controlo sobre o seu destino mas com um custo reflectido na perda de
segurança e aumento de riscos e, consequentemente, criando uma sociedade
mais ansiosa devido ao desvanecimento das certezas da tradição (Bauman, 2005;
Stewart, 2007).
"Para a grande maioria dos habitantes do líquido mundo moderno, atitudes
como cuidar da coesão, apegar-se às regras, agir de acordo com os
precedentes e manter-se fiel à lógica da continuidade, em vez de flutuar na
onda das oportunidades mutáveis e de curta duração, não constituem opções
promissoras. Se outras pessoas as adoptam [...] são prontamente apontadas
como sintomas de privação social e um estigma do fracasso na vida, da
derrota, da desvalorização, da inferioridade social. Na percepção popular,
elas tendem [...] a ser classificadas como pertencentes à detestada e
abominada "subclasse" [...]." (Bauman, 2005, p. 60)
"[...] existe um custo social a pagar pela flexibilidade e isso será reflectido na
audiência para a qual estamos a projectar, que [...] encontrando mais
liberdades, têm encontrado novas dúvidas. [...] a nova sociedade parece ser
um lugar muito mais arriscado, mas também é um no qual existem mais
possibilidades." (Stewart, 2007, p. 12)

 Sustento / Tradicional
Indivíduos concentrados nas preocupações diárias e com valores e perspectivas
tradicionais, como família, dever e comunidade.
Grupo predominante até meados do séc. XX.
 Orientado para o exterior (Outer-directed)
Indivíduos preocupados com o que os outros pensam de si e que transparece
através da sua aparência, imagem, posses. Favorecem o progresso e consomem
símbolos icónicos da sua ascensão e status.
11

Como terminar um curso, arranjar um emprego, comprar casa, casar, ter filhos, subir na sua
hierarquia, mudar de carro, comprar casa nova, ...

12

A teoria foi estudada no âmbito das ciências sociais após o lançamento do livro The Lonely Crowd, de
David Riesman, em 1950 (Grant, 2000).
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A psicografia, um ramo das ciências sociais que analisa o modo de vida,
comportamento, actividades e desejos do consumidor, propôs a teoria12 de que
existem "três grupos de indivíduos com diferentes modos de lidar com o contexto
social à sua volta". Com base nessa teoria, qualquer indivíduo estará afecto a uma
delas, sendo que cada grupo pode ser caracterizado do seguinte modo (Grant,
2000, p. 10):

Este grupo torna-se mais visível após a II Guerra Mundial.
 Orientado para o interior (Inner-directed)
Indivíduos que se preocupam com eles próprios e que controlam as suas escolhas.
São pessoas autoconfiantes mas com preocupações colectivas, como o ambiente.
Este grupo começa a surgir no fim do séc. XX, na sociedade pós-consumista.
Apesar dos três grupos sociais coexistirem, o grupo inner-directed evoluiu
rapidamente a partir da década de 1990, principalmente na Europa13.
"Penso que conseguimos ver esta tendência nos nossos estilos de vida;
desde a década de 1970 quando as coisas ainda eram muito tradicionais - por
exemplo nas ideias acerca da família - através do consumo conspícuo da
década de 1980, até à partilha carinhosa da década de 1990. [...]" (Grant, 2000,
pp. 10-11)
O grupo que hoje predomina, o inner-directed, deseja manter a sua identidade
mas, simultaneamente, deseja "[...] pertencer a uma tribo ou comunidade. [...] As
características destes novos grupos são o facto de serem inclusivos, em termos
de idade, sexo, etnia e poder económico." (Stewart, 2004, p. 56).
Estas tribos de consumo, formadas por indivíduos que procuram ser incluídos em
determinado grupo social e que podem integrar mais do que uma tribo com
orientações claramente diferentes, constroem identidades que os ligam aos
valores sociais que circulam pelo mundo (Cintra, 2009).
"A atualidade é marcada pela intensa troca de identidades, máscaras e mitos
no cotidiano urbano. Tudo é muito efémero [...]" (Freitas, 2005, p. 135 apud
Cintra, 2009, p. 399)

Uma das consequências desta alteração socioeconómica foi o surgimento da
liberdade de escolha, que transformou o acto de compra num exercício mais
árduo e mais pessoal e que coincidiu, na Europa e na América do Norte, com o
declínio da família tradicional14 (Stewart, 2007).

13

Por volta de 2000, o grupo inner-directed era o maior em muito países da Europa, enquanto nos EUA
rondava os 25% (Grant, 2000).

14

Informação adicional disponível do subcapítulo 4.2. - História da embalagem.
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Esta transformação sócio económica promoveu alterações no modo como os
segmentos de mercado são criados e definidos. Os antigos parâmetros de
enquadramento demográfico, baseado na idade, sexo, classe social, educação,
entre outros, deixaram de ser suficientes para o tratamento de informação e
criação de imagens e produtos. O facto do grupo inner-directed ser tão
heterogéneo implica que os dados sejam cada vez mais complementados pelos
recolhidos pela psicografia. A psicografia permite a recolha de informação sobre
os valores, atitudes, motivações e estilos de vida dos segmentos dentro do grupo.
A análise desta informação melhora a percepção da relação entre mercado,
design e consumo e auxilia a identificação de sectores-alvo do mercado (Stewart,
2004).

Fig. 6 - Liberdade e dificuldade de escolha 15

Estas alterações não ocorreram globalmente nem em simultâneo. Foram
surgindo gradualmente na América do Norte e, num prazo de tempo mais curto,
na Europa ocidental. Contudo, se compararmos com países ou regiões do globo
com economias emergentes, como países do ex-bloco soviético, alguns países da
América do Sul ou a China, percebemos que apesar da alteração não ter ocorrido
em simultâneo, as tendências socioeconómicas são muito similares em diferentes
locais do globo, e apesar das diferenças culturais e nacionais, o consumo de bens
e serviços tendem a ser análogos, sendo isto particularmente visível entre as
gerações mais novas (Grant, 2000; Stewart, 2004, 2007).
"Ao invés de uma sociedade fragmentada onde o centro não consegue
segurar, todas as evidências mostram que as pessoas em todo o mundo
estão cada vez mais similares. Existe realmente uma coisa como o
adolescente global e eles têm muito mais em comum uns com os outros do
que com os seus avós (idade tradição)." (Grant, 2000, p. 13)
Estes são alguns factores que têm contribuído para a alteração da estrutura de
diversas sociedades dispersas por todo o globo e o seu entendimento é
necessário e fundamental para a criação produtos que possam corresponder às
necessidades e expectativas destes novos mercados ou tribos de consumo.
1.2.1. Hábitos alimentares e saúde

O consumo de produtos alimentares acondicionados em embalagens de
conveniência é particularmente visível no aumento de refeições pré-embaladas,
tanto em economias sólidas como em algumas emergentes, demonstrando uma
tendência no sentido da cozinha de conveniência16 (Fig. 7).
15

Fonte das imagens: www.hipersuper.pt, diariodeumadietista.com, www.danone.pt.

16

Por incapacidade para autofinanciar dados mais recentes, apresentam-se os indicados no livro
Packaging Design de Bill Stewart, 2007, p. 16.
Dados mais recentes podem ser adquiridos em www.euromonitor.com, www.smitherspira.com ou
www.mintel.com, por exemplo.
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A alteração dos hábitos alimentares é um dos principais indicadores da mudança
dos estilos de vida. Sendo a alimentação uma necessidade básica do ser humano,
a mesma está incutida nos valores sociais e códigos de uma sociedade. Contudo, a
alteração dos padrões de trabalho, a constituição da família, o envelhecimento da
população, as condições económicas, as preocupações com a saúde, a crescente
sensibilização em questões ambientais, os valores importados via meios de
comunicação e internet e a disseminação de marcas globais nos mercados
nacionais, entre outros factores, colaboraram para a modelação de estilos de vida
(Stewart, 2007; WPO, 2008) e têm contribuído para o aumento do consumo de
produtos embalados, especialmente de alimentos em embalagens de
conveniência.

Fig. 7 - Consumo de alimentos embalados e processados (fonte: Stewart, 2007, p. 16; dados:
Euromonitor 2003)
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Nessas sociedades podem ser identificados alguns ou todos os factores abaixo
indicados e que contribuem para a alteração dos hábitos alimentares (Stewart,
2007, p. 17):
"- número significativo de mulheres que trabalham
- alta possessão de fornos microondas
- falta de tempo devido a exigências de trabalho
- menor enfase nos padrões culturais e tradicionais de alimentação
- declínio das habilidades culinárias
- aumento das refeição fora de casa
- internacionalização dos hábitos alimentares
- aumento do consumo de snacks"
Tendências alimentares análogas, reflexo dos comportamentos sociais e
culturais, podem ser encontradas nas estatísticas da World Health Organization.
De acordo com dados desta organização, a quantidade de adultos obesos duplicou
entre 1980 e 2014, apontando como causas fundamentais o aumento do consumo
de alimentos altamente energéticos (ricos em gorduras) assim como a redução da
actividade física (devido à natureza cada vez mais sedentária de muitas formas de
trabalho, à alteração dos modos de transporte e à urbanização). (WHO, 2016).

Fig. 8 - Percentagem de adultos obesos (fonte dos dados: WHO, 2015b)
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Fig. 9 - Prevalência de excesso de peso 2010-2014 (fonte dos mapas: WHO, 2015a)

Fig. 10 - Prevalência de obesidade 2010-2014 (fonte dos mapas: WHO, 2015a)

Fig. 11 - Factos sobre excesso de peso e obesidade (fonte: WHO, 2016) 17
17

Em países de rendimentos baixos ou médios, a desnutrição e o excesso de peso e obesidade podem
coexistir na comunidade ou em casa, particularmente nos meios urbanos, devido à exposição dos
indivíduos a alimentos ricos em gordura, açúcar, sal ou energia, mais económicos mas pobres em
nutrientes (WHO, 2016).
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"[...] Outrora considerado um problema de países de rendimento elevado, o
excesso de peso e a obesidade estão agora em ascensão em países de baixo
e médio rendimento, especialmente em ambientes urbanos. [...]
Mudanças nos padrões alimentares e de actividade física são muitas vezes o
resultado de mudanças ambientais e sociais associados ao desenvolvimento
e à falta de políticas de apoio em sectores como a saúde, a agricultura, os
transportes, planeamento urbano, meio ambiente, processamento de
alimentos, distribuição, marketing e educação." (WHO, 2016)
Apesar das consequências que podem advir do excesso de peso e obesidade,
como diabetes ou problemas cardíacos, a solução para este problema poderá
passar, entre outros aspectos, pela legislação dos índices nutricionais que podem
estar presentes nos alimentos processados e que afectará, consequentemente, a
produção dos mesmos, assim como na educação do consumidor e na promoção
sensata dos produtos. Não excluindo a ética que poderá ser imputada às
componentes visuais da embalagem18, o design de embalagem, por outro lado,
não pode ser responsabilizado por cumprir as funções a que se destina, incluindo
as de marketing. Será contudo a consciência do designer, quer como consumidor
quer como cidadão, que poderá encontrar soluções visuais que de algum modo
consciencializem ou reflictam esta preocupação. Por outras palavras, não é da
responsabilidade do designer a formulação do produto mas sendo uma das
principais funções do design de embalagem contribuir para o aumento das vendas
produto, a sua componente visual não poderá comprometer este aspecto.
Além dos alimentos e refeições já indicadas (Fig. 7) e dos alimentos naturais19,
dependendo do poder de compra e da confiança do consumidor, existe no
mercado outro tipo de alimentos que podem minorar estes problemas de saúde
assim como responder às necessidades do indivíduo ou do agregado familiar,
como os alimentos orgânicos20 e os alimentos funcionais21.

18

Cor e imagem como estimulantes do apetite (Appetite appeal), por exemplo.

19

Alimentos naturais são alimentos não processados, como mel, frutas, legumes ou cereais.

20

Alimentos orgânicos são alimentos processados a partir de matéria-prima de agricultura biológica,
isto é, alimentos que cresceram sem aditivos químicos e que são processados sem recorrer a
aditivos, corantes ou qualquer ingrediente artificial.

21

Alimentos funcionais são alimentos que oferecem benefícios adicionais sobre o seu valor nutricional
sendo enriquecidos com uma quantidade extra de um determinado ingrediente, como bactérias,
enzimas, minerais, vitaminas ou outros ingredientes activos. Não são criados para substituir uma
dieta equilibrada nem o exercício físico mas para complementar uma dieta alimentar.

|37
Estratégias de design para a comunicação da sustentabilidade

Os alimentos orgânicos, em particular, apresentam-se em embalagens de
conveniência, tanto individuais como familiares, e numa ampla variedade de
produtos, desde simples e saudáveis refeições pré-embaladas, que têm como
alvo mães trabalhadoras, até kits de refeições gourmet pré-preparadas, que têm
como alvo profissionais activos (Stewart, 2007). Devido ao custo destes alimentos,
os mesmos não são acessíveis a famílias com menor rendimento, dificultando o
seu acesso a alimentos mais saudáveis que são substituídos por alimentos
processados mais económicos. Contudo, alimentos como as barras de cereais e
as bebidas energéticas, especialmente destinadas aos praticantes de actividades
desportivas e normalmente pertencentes a classes económicas média a alta,
foram apropriados por um mercado muito mais vasto, por indivíduos com
necessidades energéticas não relacionadas com desporto, tornando alguns

alimentos orgânicos e funcionais acessíveis a um grupo muito mais alargado de
consumidores.

1.2.2. Hábitos de consumo em Portugal
Apesar dos factores socioeconómicos, a herança cultural e a tradição fazem com
que o consumidor português tenda a complementar a sua alimentação com
produtos naturais embalados, frescos e mais saudáveis do que outras opções
existentes no mercado (Euromonitor, 2016b, 2016c).
Além das causas para o aumento da massa corporal já indicados, no caso
específico de Portugal e acompanhando a crise económica global de 2008,
também contribuíram a diminuição do poder económico, reflexo associado à taxa
de desemprego, e o aumento de domicílios de ocupação singular (indivíduos
solteiros). Por uma questão de conveniência, estes consumidores tendem a
preferir refeições prontas, de preço mais acessível, evitando o tempo necessário
e o custo implícito de cozinhar em casa, optando muito pela fast food mas
exigindo maior qualidade à medida que o poder de compra aumenta (Euromonitor,
2016a).
Por outro lado, a procura de alimentos orgânicos embalados concentra-se
essencialmente em zonas urbanas 22 . Porém, e genericamente, o consumidor
português não tem grande conhecimento sobre estes alimentos e por causa do
seu custo, os mesmos destinam-se a nichos de mercado, representados por
consumidores com mais estudos e rendimentos acima da média, que os procuram
motivados por questões ambientais e de saúde (Euromonitor, 2016e).
Similarmente, apesar do consumidor português estar ciente dos benefícios dos
alimentos funcionais embalados, só os adquire quando o seu preço é comparável
ou a diferença é insignificante relativamente a produtos regulares, sendo esta
categoria de alimentos procurada devido à preocupação do consumidor com
questões de saúde associados à obesidade, como doenças cardíacas ou diabetes
(Euromonitor, 2016d).

22

Nas zonas rurais os alimentos orgânicos estão naturalmente disponíveis.

|38
Estratégias de design para a comunicação da sustentabilidade

Com o poder de compra e confiança a aumentar, a tendência do consumidor
português é optar por produtos de marcas tradicionais em vez de marcas brancas.
Isto não implica, contudo, que deixe de estar atento ao preço dos produtos nem
que deixe de procurar descontos, especialmente em produtos não considerados
de primeira necessidade, hábitos adquiridos durante a crise económica e
propensos a permanecer (Euromonitor, 2016f; A. Lusa, 2016a, 2016b).

1.3. O indivíduo e a marca
A marca é vulnerável aos caprichos do consumidor porque, essencialmente, o
consumidor é um ser imprevisível (Olins, 2003, p. 220), pelo que, a marca é o
consumidor sempre que ele a escolhe, aconselha, promove ou divulga.
Durante o século XX, muitos produtores começaram a desenvolver marcas e
embalagens que os consumidores percebiam como um único artigo. Com o intuito
de diferenciar os produtos da crescente concorrência, a imagem de marca
começou a ser desenvolvida, sendo a embalagem, ainda hoje, um excelente meio
de comunicação.
Apesar do mercado se encontrar variavelmente estratificado, sabe-se que a
imagem de marca exibida através da embalagem apela a diferentes segmentos de
mercado e que o consumidor pode pertencer a diferentes níveis económicos.
"[...] A pesquisa de mercado aos comportamentos do consumidor juntamente
com análise demográfica e psicográfica, são usados para posicionar a marca
e refinar a embalagem do produto. A embalagem pode ser tão forte que faz
com que a marca seja instantaneamente reconhecida." (Dupuis & Silva, 2008,
p. 18)
Também para que esse reconhecimento se mantenha, a marca tem de evoluir e
de se reinventar pois o consumidor não procura somente um produto. O
consumidor quer ser entretido e a inovação na embalagem faz aumentar a
procura da marca. Estas mudanças, contudo, "[...] devem ser relevantes para a
essência da marca e consistentes com as expectativas e desejos do consumidor.
Evolução não significa abandonar radicalmente a equidade mas sim implementar,
o que manterá a relação com o consumidor fresca e viva." (Dupuis & Silva, 2008, p.
22).
O modo como as embalagens evoluíram e se apresentam ao consumidor fez com
que o seu tempo de vida se expandisse. Aquelas que possuem características
gráficas ou estruturais 23 apreciadas pelo consumidor, transformaram-se em
objectos utilitários e/ou decorativos, e em alguns casos em objectos de colecção.

"[...] a conexão emocional é o que torna tudo importante, essencialmente
diferente. O elemento emocional é o que dá à marca tanto a fundação como o
combustível para futuras estratégias de negócio - estratégias impulsionadas
pelo consumidor." (Gobé, 2009, p. xxix)
Com a variedade de oferta disponível no mercado, o consumidor só tem de
encontrar o produto/embalagem que possua um significado especial para si. Esse
significado é promovido pelo design, enquanto disciplina e instrumento, que
23

O design estrutural e gráfico é abordado no subcapítulo 4.7.
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Isto pode ocorrer porque, na essência, a embalagem faz parte da nossa cultura.
Ela é vista, entendida e interpretada para além daquilo que efectivamente é: um
recipiente, uma caixa, um frasco. Ela pode contar histórias e fazer promessas na
tentativa de conquistar o interesse do consumidor (Dupuis & Silva, 2008; Healey,
2009). Formas, grafismos e mensagens chamam a sua atenção, tornando o
produto desejável, vendível, entendido, memorável e interessante.

concebe embalagens apelativas e convincentes ao escrutínio do consumidor no
momento da compra (Healey, 2009), quando todos os produtos expostos
competem pela sua atenção. Neste contexto, as prateleiras dos supermercados
são os mostruários do excesso e da confusão mas também da cor, da forma e da
mensagem visual das marcas.
"A principal característica da economia do século XXI é a imagem. As marcas
são desenvolvidas baseadas em imagens, os produtos são publicitados via
imagens, a imagem corporativa é crítica no sucesso administrativo. O
marketing é fundamentalmente sobre a gestão de imagens: na prática de
marketing [...] a imagem é primária e o produto é tratado como uma mera
variável que tenta representar a imagem […]" (Schroeder, 2006, p. 4)
Neste âmbito, e assumindo que a empresa é responsável por cada embalagem
que coloca no mercado, qualquer problema que advenha dela torna-se num grave
problema para a marca, ou marcas, associadas a essa empresa. Casos como o da
Coca-Cola, na Bélgica em 1999, com embalagens contaminadas com dióxido de
carbono de má qualidade e com fungicida, ou o do Tylenol, envenenado por um
homem que pretendia processar judicialmente a Johnson & Johnson, nos EUA em
1982, são exemplos que quer a empresa seja culpada ou a acusação seja
infundada, causa danos na imagem que o consumidor tem da marca24.
Estando o produto contido na embalagem, sendo a embalagem uma
representação da marca e a marca uma componente da empresa, o que esta "faz
e como se comporta tem um impacto directo e poderoso sobre a marca" (Olins,
2003, p. 220), e o assumir dos seus erros assim como evidenciar as suas virtudes,
será naturalmente questionado pelo consumidor.

24
Nestes casos os danos só não foram irreparáveis porque se tratam de poderosas empresas
multinacionais com meios financeiros que possibilitaram a reversão da situação.
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1.4. Consumo visual e emocional
Em zonas urbanas, o consumidor está sujeito a uma média de três mil mensagens
comerciais por dia, exibidas nos diversos meios e suportes de comunicação
(Lendrevie et al., 2015). Este "esmagador número, variedade e presença de
imagens interfere com a capacidade de examinar cuidadosamente e reflectir
sobre imagens individuais, e leva os espectadores a acreditar que ver é
entender." (Schroeder, 2006, p. 12). Porém, entender envolve observar, analisar e
interpretar o conteúdo da mensagem visual, devendo existir uma predisposição
do consumidor para que o processo perceptivo seja activado. Por outro lado, ver
pode resumir-se ao saber, de modo mais ou menos consciente, que algo está lá. É
vislumbrar algo de forma imprecisa devido à falta de atenção ou concentração na
coisa que está à nossa frente.
Contudo, e apesar de todo o ruído que pode envolver a atribuição de significado às
imagens, o consumidor é influenciado por elas devido ao modo como as mesmas
são construídas.
"As formas pelas quais os indivíduos habitualmente percebem e concebem
as suas vidas e o mundo social, as alternativas que vêem como disponíveis
para si, e os padrões que usam para julgar a si mesmos e os outros, são
moldados pela publicidade, talvez sem eles alguma vez terem consciência
disso." (Lippke, 1995, p.108 apud Schroeder, 2006, p. 27)
A cada imagem corresponde um produto ou serviço que se renova ou altera
indefinidamente, sendo a sua evolução acompanhada pelo consumidor. Este vê-o
a ser lançado no mercado, com campanhas publicitárias mais ou menos
agressivas; a ser ultrapassado por um produto idêntico lançado posteriormente,
possivelmente devido à sua aparência visual, configuração formal ou à
experiência sensorial que oferece; a renovar alguma ou todas as suas
propriedades e atributos25, informando os consumidores que lhe são fieis mas
chamando a atenção de novos.

Simultaneamente, e atendendo que os produtos chegam ao conhecimento do
consumidor principalmente através da publicidade, é nela que se concentra o
significado social e psicológico do consumo. A publicidade, outrora
essencialmente texto complementado por imagem, hoje vive sobretudo da
imagem acompanhada por apontamentos de texto, cada vez mais discretos ou
melhor integrados na imagem. Esta imagem reflecte de algum modo os valores
culturais de uma sociedade e o seu significado modifica-se com a mesma, tanto
no tempo como no espaço, devido à complexa identidade que caracteriza o
25

Heuvel (1996) faz a seguinte distinção entre propriedades e atributos:
Propriedades são as qualidades físicas intrínsecas ao próprio objecto, e portanto, independentes do
nosso conhecimento ou opinião. São as componentes reais do objecto.
Atributos são qualidades mentais imputadas ao objecto e que nascem do conhecimento que se tem
sobre ele. São subjectivos e, consequentemente, considerados a componente virtual do objecto.
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“[…] Os artigos são rejeitados não devido à mediocridade do seu fabrico, mas
em consequência da economia da velocidade, do aparecimento de produtos
novos, mais eficazes ou capazes de responder a outras necessidades. […]"
(Lipovetsky, 2009, p. 79)

universo dos consumidores. Por outro lado, o reflexo desses valores culturais
deve-se ao facto da imagem publicitária apropriar-se de referências estéticas
extraídas da arte, literatura, ciências ou outras linguagens culturais, sendo a
imagem por si só capaz de criar e transmitir valores ao consumidor, parcialmente
devido às fontes utilizadas (Schroeder, 2006).
Neste contexto, a imagem publicitária expõem um universo de possibilidades e de
potenciais significados que dependem, além da época e do lugar, da capacidade
individual para descodificar os símbolos, convenções e estereótipos nela
presentes. Contudo, a exposição do consumidor aos meios de comunicação e à
interacção interpessoal reveste, sem intenção, o conhecimento do indivíduo com
fragmentos de cultura e história que corrompem a experiência estética ou
sensorial que o mesmo poderia adquirir de forma individual e não orientada.
Consequentemente, esta exposição encerra outros problemas, especialmente de
foro ético, que deverão ser tidos em consideração na pesquisa do consumidor.
(Schroeder, 2006)
"[...] a semiótica torna-nos conscientes de que os valores culturais com os
quais damos sentido ao mundo são um tecido de convenções que têm sido
transmitidas de geração em geração pelos membros da cultura da qual
fazemos parte. Relembra-nos que não existe nada de "natural" sobre os
nossos valores; eles são construções sociais que não só variam
enormemente no decorrer do tempo mas diferem radicalmente de cultura
para cultura." (Moxey, 1994, p. 61 apud Schroeder, 2006, p. 39)
Apesar da imagem ser efectivamente construída no espaço de acção do design, da
fotografia ou de outras artes, ela é gerida no âmbito do marketing e contribui para
a representação de uma realidade e não para enfatizar a própria realidade. Essa
imagem, por um lado, ajuda o consumidor a dar sentido ao mundo conturbado em
que vive e, por outro, a criar um mundo imaginário onde tudo parece possível,
sendo concebida para vender estilos de vida e tendo como único objectivo
estimular o consumo (Schroeder, 2006).

Desta forma, e porque o consumidor deseja ser inesperadamente seduzido por
novas experiências, simplesmente porque aprecia diversidade e de sentir o poder
no momento da escolha, a sua relação, mais com produtos do que com serviços,
não é de forma alguma monógama. Se por um lado existem cada vez mais
produtos para satisfazer as necessidades, expectativas ou desejos do consumidor,
por outro, muitas vezes os produtos são os mesmos mas com nova aparência.
Esse redesign contribui para o seu imaginário, oferecendo-lhe novas promessas e
vivências, as quais é tentado a experimentar.
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"A nossa identidade orienta grande parte dos nossos padrões de consumo, e
a interacção do consumo e identidade numa sociedade como a nossa sinaliza
o poder do marketing. Os meios de comunicação têm remodelado como
vivemos as nossas vidas, alterando os padrões de vida, como
conceptualizamos tempo e espaço e como vivemos na aldeia global. A
ascensão dos meios de comunicação é sinónimo do crescimento da economia
global - na verdade, eles são inconcebíveis sem a publicidade e as
tecnologias de informação que os suportam. Na economia actual, a escolha
do consumidor está infundida de significados psicológicos, culturais e
políticos. A segmentação de mercado com base em identidades de consumo
é uma característica da estratégia de marketing." (Schroeder, 2006, p. 14)

" […] Na fase III 26 [do consumo], em que as necessidades básicas estão
satisfeitas, o comprador valoriza, é claro, o valor funcional dos produtos,
mas encontra-se simultaneamente, cada vez mais, em busca de prazeres
renovados, de experiências sensitivas ou estéticas, comunicacionais ou
lúdicas. O que se vende é excitação e sensações várias, e o que se compra é
uma experiência vivida, assemelhando-se todo o consumidor mais ou menos
a um "coleccionador de experiências” […]." (Lipovetsky, 2009, p. 58)
Contudo, apesar da descoberta impulsiva de novos prazeres, o consumidor não
está disposto a pagar mais por produtos de qualidade. A procura pelo produto de
qualidade e com menor custo no mercado torna-se também uma experiência e
um desafio (Lipovetsky, 2009).
O consumo enquanto " linguagem de significantes sociais"27, imagem de prestígio
ou valor social, tem um significado quase inexpressivo nos dias de hoje 28 . A
verdade é que o consumidor gosta de se rodear de coisas apelativas para os
sentidos, tendo-se o consumo transformado numa aventura em que o consumidor
é um ser ávido por novidades. O consumidor gosta e procura produtos diferentes,
mesmo que só na sua aparência, para satisfazer o seu desejo insaciável pela
novidade, comprando porque conhece a qualidade dos produtos ou
experimentando porque é tentado pela imagem com que se apresentam. As
promessas que a embalagem sugere devem ser harmoniosas com o seu conteúdo,
sendo o consumidor de hoje mais prudente, exigente e reivindicativo.
Melhor esclarecido e testemunhando mais fácil e rapidamente o que se passa em
seu redor, efectua as suas compras analisando as (des)informações que vão
sendo difundidas através dos diversos meios de comunicação, sendo mais crítico
e interrogativo na aquisição.
"[…] Alterando os seus hábitos, fazendo opções “esclarecidas”, o
neoconsumidor posiciona-se como um actor livre que avalia os riscos e
descrimina os produtos. […] Através da rejeição e das escolhas feitas de
forma consciente, o consumidor experimenta uma autonomia que se
concretiza na prudência, no discernimento, na capacidade de mudar e de
questionar o existente.” (Lipovetsky, 2009, pp. 118-119).

"[…] 15 a 20% 29 dos consumidores podem ser considerados como
‘alterconsumidores’ que optam por produtos éticos, recusam a identificação
com as marcas, compram alimentos biológicos, questionam-se
relativamente ao impacto ambiental dos produtos [...]" (Lipovetsky, 2009, p.
294)

26

Fase III do consumo inicia-se nos finais da década de 1970, tendo sido denominada por Lipovetsky
por sociedade do hiperconsumo ou era do consumo emocional.

27

Lipovetsky, 2009, p. 58

28

Como o referido por Grant (2000) e abordado no subcapítulo 1.2. - Transformações socioeconómicas.

29

Autor não refere para que universo foram realizadas estas sondagens.
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Satisfeitas as necessidades básicas, o consumidor procura prazeres renovados
mas, simultaneamente, é mais consciente das implicações que os seus actos e
escolhas têm no ambiente, e consequentemente, na sociedade.

Apesar da percentagem de consumidores que "denunciam os excessos de
packaging" 30 não ser muito elevada, os valores de resíduos depositados para
reciclagem têm vindo a aumentar (Eurostat, 2016; Lipor, 2016; Valorsul, 2012) o
que demonstra que a preocupação, consciência e responsabilidade pelo meio
ambiente tem vindo a progredir junto de diversas comunidades.
Numa outra perspectiva, independente e imparcial relativa ao produto embalado não considerando a qualidade do conteúdo - a embalagem é o primeiro contacto
que o consumidor tem com a promessa de uma nova experiência. É através dela
que estabelece a primeira relação com os outros sentidos, que cria as primeiras
expectativas relativamente ao seu conteúdo.
"[...] na prática de marketing [...] a imagem é primária e o produto é tratado
como uma mera variável que tenta representar a imagem" (Firat et al., 1995,
p. 46 apud Schroeder, 2006, p. 4)
"[...] No mundo turbulento do séc. XXI, a verdadeira habilidade da gestão de
marketing e pesquisa do consumidor pode mudar da resolução de problemas
para o reconhecimento de problemas, da produção de bens para a produção
de imagens." (Schroeder, 2006, p. 5)
Deste modo, e para que a consumo emocional não seja falacioso, deve ser
estimulado o relacionamento entre o consumidor e a empresa. Atendendo que as
experiências emocionais são independentes do nível social, a embalagem deve
comunicar com os diversos grupos e, se possível, ser acessível à sua condição
económica. Quando consome um produto, o indivíduo retém as sensações
experimentadas criando uma relação afectiva com o produto consumido. No
momento da decisão de compra ele procura nesses dados preservados pela
memória, quer afectiva quer racional, informação que lhe permite uma rápida
selecção do produto desejado sendo, contudo, também influenciado pelos
estímulos do ambiente, pela sua atenção selectiva e predisposição para fazer a
compra nesse momento.

1.4.1. Motivos para o consumo emocional

Os motivos racionais são baseados em critérios objectivos, no sentido económico
tradicional, que no caso dos produtos alimentares embalados se poderão referir
ao volume, peso, preço, promoção, saúde e segurança.
Por seu lado, os motivos emocionais, particularmente se comparados entre
produtos similares em algum dos seus motivos racionais, são os que
efectivamente irão contribuir para a aquisição do produto.

30

"[Os alterconsumidores] São indivíduos que querem consumir ‘de modo diferente’, recusam-se a
comprar para deitar fora, denunciam os excessos de packaging, [...] trocam as grandes marcas por
produtos menos dispendiosos. […] O que lhes importa é consumir ‘melhor’, escolher produtos de
melhor qualidade, que respeitem mais o ambiente. […]" (Lipovetsky, 2009, pp. 294-295)
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O momento que antecede o acto final de compra é influenciado por dois tipos de
motivos, os racionais e os emotivos, que interagem de forma complexa, quer
antes da decisão de compra quer nesse momento (Schiffman et al., 2014, pp. 8283).

“O pressuposto subjacente à distinção entre motivos racionais e emocionais
é que os critérios subjectivos ou emocionais não maximizam a utilidade ou a
satisfação. No entanto, é razoável supor que os consumidores irão sempre
tentar seleccionar alternativas que, na sua opinião, servem para maximizar a
satisfação. […]” (Schiffman et al., 2014, p. 83)
Entre os principais motivos emocionais, e que podem fundamentar a opção de
comprar, incluem-se (Money Matters, s.d.; Schiffman et al., 2014):
 Orgulho
Desejo de ser admirado ou apreciado por terceiros. Refere-se ao respeito que se
pretende ver reconhecido e ao orgulho no seu status social, carreira profissional,
origem, etc.
 Imitação
Muito relacionado com o orgulho, este motivo refere-se à cópia ou imitação do
consumo de terceiros (actores, músicos, desportistas, …).
 Vaidade
Desempenha um papel decisivo na vida do indivíduo, do mesmo modo que o
orgulho. Contudo, contrariamente a este, a vaidade não é justificável, é superficial
e reflecte mais um jogo de aparência.
 Inveja
Indivíduos que copiam pessoas alvo da sua inveja, com a intenção de impressionar
quem lhes é próximo (parentes, colegas e vizinhos)
 Atracção
É um dos motivos de compra mais fortes. Os consumidores compram para se
tornarem alvo de desejo.
 Afecto
É um motivo natural nos humanos enquanto seres sociais que desejam agradar
quem lhes é mais próximo (parentes e amigos).
 Valor estético
É um dos motivos mais diferenciadores e reflecte o conceito de beleza, que varia
entre pessoas e no tempo

 Hábito
O ser humano pode ser escravo dos seus hábitos os quais, por consequência, se
podem transformar em necessidades básicas. Este motivo está subjacente a um
consumo inconsciente ou conduzido pela tradição.
 Admiração
Consumidores que adquirem bens com a intenção de serem admirados ou
elogiados por outros (parentes, amigos e vizinhos)
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 Conforto
É algo que qualquer indivíduo ambiciona mas que pode não estar ao alcance de
todos para diversos produtos.

1.5. Consumo consciente e consumo sustentável
A humanidade consome mais recursos naturais do que a capacidade de renovação
da Terra, e se a previsão para o aumento da população até 2050 se concretizar
(WBCSD, 2010), esta não terá capacidade para atender às necessidades de água,
energia e alimentos para todos os seus habitantes.
Atendendo que todo o consumo causa impacto, positivo ou negativo, na economia,
nas relações sociais, na natureza e no indivíduo, um dos modos de mudar este
rumo, entre diversos outros, é alterando a forma como se efectuam as escolhas
de consumo.

Fig. 12 - Realização vs. Consumo (adaptada de Carlson, 2008, p. 20)

Na essência é isto que caracteriza o consumo consciente: um consumo com
consciência do seu impacto, que resulta de uma contribuição voluntária,
quotidiana e solidária para garantir a sustentabilidade da vida no planeta.
Este consumo implica um conhecimento que vai muito além do reconhecimento
visual e emocional de uma marca. Ele implica o conhecimento e reconhecimento
da reputação social e ambiental do modelo de negócio instituído na empresa que
representa aquela marca. Assim, contrariamente ao que este conceito possa
sugerir, ser um consumidor consciente, mesmo que tenha a noção do impacto
que as suas opções irão provocar, não é uma tarefa fácil.

31

O tema Sustentabilidade é analisado no capítulo 2.
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Um consumidor consciente do impacto que provocam as suas escolhas de
consumo, poderá auxiliar a maximizar os impactos positivos, minimizar os
negativos e contribuir, com seu poder de escolha, para criar um mundo orientado
para a sustentabilidade31.

“[…] Tu precisas de uma boa quantidade de rendimento disponível para
pagar as opções de consumo éticas e sustentáveis, o tempo de lazer para
pesquisar as decisões de compra que tu fazes, o luxo de virar o nariz para
95% do que te é oferecido, e, indiscutivelmente, uma pós-graduação em
química para entender o verdadeiro significado por trás dos rótulos dos
ingredientes.” (Wicker, 2017)
O consumo consciente é diferente de consumo sustentável somente na dimensão
do seu campo de acção. O consumo sustentável é mais abrangente que o consumo
consciente e este está inserido no primeiro. O consumo sustentável, ao nível do
indivíduo, está relacionado com a optimização do consumo de água e energia no
espaço doméstico, na aquisição somente de bens necessários, na opção por
produtos biológicos, na decisão de compra de produtos de empresas
responsáveis social e ambientalmente, passando pela redução da geração de
resíduos e pelo seu correto descarte.
No que se refere ao consumidor português, um estudo apresentado na 2ª
Conferência Fórum do Consumo, realizada em Lisboa em 2014, alertou para a
iliteracia do consumidor nacional. Este estudo, resultado de uma parceria entre a
GfK 32 e a European Recycling Platform 33 , identificou que grande parte dos
consumidores portugueses não é capaz de diferenciar consumo consciente de
consumo sustentável, sendo que tal fica patente no acto de compra (MA, 2014).
“[…] no que se refere à origem dos produtos consumidos, o estudo revela
que cerca de 40% dos inquiridos afirmam que ao adquirir produtos frescos,
tem preferência por produtos nacionais. A razão? Tudo indica que têm maior
qualidade (71%), porque sentem que ajudam a economia nacional (43%) e são
produtos mais frescos (30%).
Apenas 1% refere o factor da pegada ecológica como motivador de comprar.
Curiosamente, ou talvez não, a verdade é que apenas 10% dos inquiridos
afirma não se importar de pagar um pouco mais e adquirir um produto de
agricultura biológica. Outro dado que merece alguma atenção é que, apesar
de se dizerem defensores dos produtos nacionais, são poucos os se
preocupam em verificar a origem dos produtos que adquirem.” (MA, 2014)

O projecto envolve 1200 famílias portuguesas e os resultados obtidos, via
questionário, têm permitido a análise e identificação de diversos parâmetros alvo
de estudo34.

32

A GfK é uma das maiores empresas de estudos de mercado do mundo.

33

A European Recycling Platform (ERP) foi fundada em 2002 como resposta à primeira Directiva
Europeia sobre os Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE). Em Portugal, a ERP
opera desde 2006 e tem licença para exercer a actividade de Gestão de REEE.

34

Os 5 indicadores do estudo são: atitudes e preocupação ambiental e social, comportamentos de
consumo e sustentabilidade, mobilidade, residência e caracterização sócio-demográfica. Alguns
dados podem ser consultados em www.hipersuper.pt/2017/04/17/o-que-os-portugueses-pensamsobre-o-consumo-consciente/ ou www.flagra.pt/noticias/sociedade/estudo-portugueses-nao-
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No ano seguinte, durante a 3ª Conferência Fórum do Consumo, foi apresentado o
projecto ‘Observatório Português do Consumo Consciente’. Este projecto, que tem
como objectivo estudar a evolução em Portugal dos hábitos e tendências de
consumo consciente e sustentável, é uma parceria entre a GFK, o IADE e a
Universidade Lusófona.

1.6. Em resumo
Os critérios que definem o processo da percepção e motivação do consumidor,
associados ao modo como este hierarquiza e satisfaz as suas necessidades e às
alterações dos padrões de consumo, são muito amplos e complexos mas o seu
estudo e análise é de vital importância para o sucesso comercial de qualquer
produto ou serviço.
A consequência desse estudo possibilita a categorização de diversos grupos de
consumo, os quais, por sua vez, viabilizam o sucesso dos processos de marketing,
design e publicidade, entre outros.
Como resultado final, o consumidor é presenteado com uma quantidade
impressionante de soluções, que competem em simultâneo pela sua atenção, em
diferentes perspectivas (visuais e formais) e por diversos motivos (racionais e
emocionais).
Isto, por si só, é suficiente para propor uma experiência caótica mas inebriante.
Contudo, o paradigma proposto pela sustentabilidade veio adicionar novas
dificuldades nas escolhas de consumo consciente e sustentável.
Neste contexto, o presente estudo tem como aspiração propor um conjunto de
estratégias, que colaborem para a posterior criação de um instrumento de design.
Esse instrumento, por sua vez, deverá auxiliar o consumidor a tomar consciência
do impacto das suas escolhas e, simultaneamente, aliviar o seu assoberbado
quotidiano e facilitar o acto de compra.

fazem-consumo-consciente-47160#respond
ou
obtidos
através
www.forumconsumo.com/Relatório-Observatório-Consumo-Consciente-2015-2016.
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2. A sustentabilidade
A sustentabilidade é um conceito dos primórdios da humanidade ao qual,
recentemente, se atribuiu uma palavra (Boylston, 2009). Espera-se contudo, que a
sua aplicação generalizada possa permitir que a mesma se vá assimilando e,
naturalmente, dissipando.
“O problema é que se a sustentabilidade se tornar outra palavra da moda
[buzzword, no original] então perderemos o seu verdadeiro significado. Eu
penso que em todos os projectos de design ela deve ser de alguma forma
tratada mas quase sem a mencionar.” (Pakhalé, 2007)

“O desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que satisfaz as
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações
futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades.” (UNWCED, 1987, p.
41)
Contudo, antes que os problemas relacionados com a sustentabilidade fizessem
parte da consciência colectiva, pequenos mas importantes passos foram sendo
dados por acções concretas de indivíduos, que expuseram, entre outros factos, o
consumo excessivo.
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Diversas personalidades salientaram e promoveram a consciencialização para os
problemas ambientais, para a ética do consumo e para os direitos humanos. O
debate dos problemas associados a estas temáticas deu origem, em 1987, à
expressão desenvolvimento sustentável, que ficou definida no relatório “Our
Common Future”, elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (WCED), também conhecida como Comissão Brundtland, uma
comissão da ONU, fazendo com que o termo começasse a fazer parte do
quotidiano a nível global.

2.1. Desenvolvimento sustentável e
design para a sustentabilidade: contexto
O aumento do rendimento das famílias nas décadas pós Segunda Guerra Mundial
originou um consumo exagerado de bens e serviços. A percepção desta situação
fez sobressair, a partir da década de 1960, as opiniões críticas de autores como
Vance Packard 35 (1914-1996), Jane Jacobs 36 (1916-2006), Rachel Carson 37 (19071964), Buckminster Fuller 38 (1895-1983), Victor Papanek 39 (1923-1998), Gui
Bonsiepe40 (1934- ), Fritz Schumacher41 (1911-1977) ou Peter Harper e Geoffrey
Boyl42 (Boylston, 2009; Margolin, 2015; Woodham, 2016).
Estas foram algumas das personalidades que salientaram e debateram o uso
incontrolado de recursos e a industrialização desenfreada, com consequência nas
mudanças climáticas 43 provocadas pela poluição, assim como sobre a
desigualdade social, a fome e a doença. Isto, juntamente com as crises
socioeconómicas e petrolíferas, promoveram a consciencialização para o facto
dos recursos não serem inesgotáveis, fazendo com que o termo “green” se
tornasse cada vez mais comum na década de 1970.
35

Vance Packard (1960). “The Waste Makers: a startling revelation of planned obsolescence”
Aborda o modo “como o rápido crescimento dos bens de consumo descartáveis estava a degradar o
carácter ambiental, financeiro e espiritual da sociedade americana.” (www.amazon.com)

36

Jane Jacobs (1961). “The Death and Life of Great American Cities”
Aborda “os perigos de muito dinheiro de desenvolvimento e pouca diversidade” sob várias
perspectivas da vivência na cidade. (www.amazon.com)

37

Rachel Carson (1962). “Silent Spring”
Livro que “estimulou mudanças revolucionárias nas leis que o ar, terra e água.” nos EUA.
(www.amazon.com)

38

Buckminster Fuller (1969). “Operating Manual for Spaceship Earth”
--- (1971). “Approaching the Benign Environment”
--- (1972). “Utopia or Oblivion: The Prospects For Humanity”
entre outros.
Livros que “investigam os grandes desafios que a humanidade enfrenta e os princípios para evitar a
sua extinção”, sendo que “Utopia ou Oblivion é um plano provocativo para o futuro. […] no qual
[Fuller] transmite a sua mensagem… e apresenta soluções pioneiras…” (www.amazon.com)
Victor Papanek (1971). “Design for the Real World: human ecology and social change”

“Examina as tentativas dos designers de combater a aparência enganadora, o inseguro, o frívolo, o
produto inútil, fornecendo um modelo para um design sensível e responsável neste mundo que é
deficiente em recursos e energia.” (www.amazon.com)
40

Gui Bonsiepe (1973). “Development through Design: working paper for an expert group meeting”
--- (1973). “Industrial design: basic guidelines for a policy of UNIDO”
entre outros.
Estes documentos de trabalho, de acesso restrito, foram desenvolvidos para a UNIDO e pedido do
ICSID, proponham políticas de design. (www.guibonsiepe.com/pdffiles/gbtext.pdf,
archiveshub.jisc.ac.uk/search/archives/6cabeb3a-4a54-3575-96a77395f557b57a?component=88204d95-4ff1-3148-a44d-ec46e5778822)

41

Fritz Schumacher (1973). “Small is Beautiful: a study of economics as if people mattered”
“Examina o nosso moderno sistema económico - o uso de recursos e o impacto sobre a forma como
vivemos - questionando se eles reflectem o que realmente nos importa.” (www.amazon.com)

42

Peter Harper e Geoffrey Boyle (1973). “Radical Technology : Food, Shelter, Tools, Materials, Energy,
Communication, Autonomy, Community”
Aborda a reorganização da tecnologia tendo em vista o estabelecimento de linhas de produção mais
humanas, racionais e ecológicas.(Woodham, 2016)

43

Roger Revelle (1909-1991) e Hans Suess (1909-1993) publicaram em 1957 o primeiro artigo sobre o
aquecimento global (Weart, 2007).
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39

A reflexão sobre estes temas foi evoluindo à medida que o conhecimento sobre os
mesmos se foi aprofundando. A evolução da sustentabilidade foi descrita como
uma série de três ondas (Elkington, s.d.) e que causaram impacto a nível político,
empresarial, regulador e financeiro.

2.1.1. Primeira onda… “Fronteira”
A primeira onda teve início na década de 1960 e terminou no início da década de
1980. Coincidiu com o surgimento do Movimento Verde e de ONG´s, como a
Amnistia Internacional (1961), a World Wide Fund for Nature (1961), a Friends of
the Earth (1969) ou a Greenpeace (1971), que se concentraram em impulsionar
mudanças nas políticas e leis governamentais (Bhamra & Lofthouse, 2007;
Elkington, s.d.).
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Graf. 1 - Ondas do Desenvolvimento Sustentável (adaptado de Elkington, s.d.)

Alguns momentos chave desta primeira onda são a seguir mencionados 44 ,
incluindo-se também alguns que contribuíram para o surgimento do design para
a sustentabilidade.

 1966 - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
Programa criado para fornecer educação e instrução técnica e auxiliar na
implementação de programas sociopolíticos. Hoje estão envolvidos na redução da
pobreza, capacitação das mulheres, criação de empregos, protecção do meio
ambiente, entre outros assuntos.
 1966 - Organização de Desenvolvimento Industrial das Nações Unidas (UNIDO)
Órgão autónomo da ONU, criado com a missão é promover e acelerar a
industrialização dos países em desenvolvimento.
 1969 - Conferência “Design, Society and the Future”
Organizada em Londres pelo ICSID, foi motivada pela dificuldade que os designers
tinham na abordagem ao Green Design. Nela estiveram presentes designers
influentes para reflectir “sobre as consequências sociais, morais e económicas de
suas acções.” (Woodham, 2016), atendo ao seu papel de mediador entre o
produtor e o consumidor.
 1972 - “The Limits to Growth”
Livro da autoria de Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers e William
W. Behrens III, investigadores do MIT, que aborda as implicações do contínuo
crescimento económico e da população mundial.

Este relatório foi realizado a pedido do Clube de Roma, um grupo independente e
informal de indivíduos das mais diversas proveniências (cientistas, professores,
economistas, humanistas, industriais e funcionários públicos de vários países),
unidos pela convicção que os problemas da humanidade são complexos e estão
interligados (Meadows et al., 1972).
 1972 - United Nations Conference on the Human Environment
A ONU organizou a primeira grande reunião com chefes de estado, em Estocolmo,
para reflectir sobre questões relacionadas com o meio ambiente: o crescimento
da população mundial, a poluição atmosférica e a exploração dos recursos
naturais (UN, 1972b).

44

Além das obras já indicadas na nota de rodapé da primeira página deste subcapítulo.
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Através dum modelo computacional analisaram os cinco factores básicos que
determinam e, nas suas interacções, em última análise limitam o crescimento do
planeta: aumento da população, produção agrícola, redução de recursos não
renováveis, produção industrial e geração de poluição. Com a sua investigação
concluíram que, se a tendência de crescimento se mantivesse, o limite dos
recursos seria atingido por volta de 2100 (Meadows, Meadows, Randers, &
Behrens III, 1972).

Desta conferência resultou a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre
o Meio Ambiente Humano, o primeiro documento a reconhecer o direito humano a
um meio ambiente de qualidade (UN, 1972a).
No seu âmbito também foram criadas três comissões de trabalho: a Comissão
Independente para assuntos de Desenvolvimento Internacional (ICIDI Independent Commission on International Development Issues), a Comissão
Independente para o Desarmamento e para assuntos de Segurança (ICDSI Independent Commission on Disarmament and Security Issues) e a Comissão
Internacional para o Ambiente e o Desenvolvimento (WCED - World Commission
on Environment and Development) (UN, 1972b).
 1972 - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)
Programa criado para promover o uso consciente de recursos, no que diz respeito
ao desenvolvimento sustentável e à conservação do planeta para as gerações
futuras, actuando como educador, facilitador, defensor e dinamizador.
 1976 - Conferência “Design for Need”
Organizada em Londres pelo ICSID, teve como fundamento as consequências
resultantes da incapacidade da superioridade tecnológica dos EUA colocar fim à
Guerra do Vietname e a crise do petróleo de 1973, que deu origem à Guerra do
Médio Oriente. Neste contexto, entre os temas abordados estavam a Terceira
Guerra Mundial, tecnologias alternativas e o design para as pessoas com
deficiência 45 , temas fundamentais sobre a natureza do progresso que vinham
sendo expostas por autores já mencionados. (Woodham, 2016)

Margolin (2015, pp. 17-26) aponta a clara oposição entre o defendido por Papanek,
particularmente na obra Design for the Real World ,e por Bonsiepe, que actuou
mais em conformidade com os princípios da Declaração de Ahmedabad, referindo
toda a abrangência deste documento.

2.1.2. Segunda onda… “Verde”
A segunda onda ocorreu na década de 1980 e terminou no início da década de 1990.
Coincidiu com uma série de crises socioeconómicas (a queda do muro de Berlim
em 1989 e a Guerra do Golfo em 1991) e ambientais (a Bhopal, na Índia em 1984; a
Chernobyl, na Ucrânia, e a Sandoz-Rio Reno, na Europa, em 1986; o Exxon Valdex,
45

Este tema é hoje abrangido pelo design inclusivo.
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 1979 – Declaração de Ahmedabad sobre design industrial e desenvolvimento
A Declaração de Ahmedabad, como ficou conhecido o documento Principais
Recomendações para a Promoção do Design Industrial para o Desenvolvimento, é
um memorando de entendimento assinado entre a UNIDO e o ICSID, para
conjuntamente acelerarem as actividades de design industrial nos países em
desenvolvimento como meio de satisfazer as suas necessidades urgentes. Esta
declaração também se propunha a promover as actividades necessárias para
alertar outros países em desenvolvimento sobre as vantagens da inclusão do
design no seu processo de planeamento (UNIDO & ICSID, 1979, p. 2).

no Alasca, em 1989) que impulsionaram uma série de leis e normas ambientais e
de saúde e segurança. As ONG´s recorreram a estas crises e a outras
transgressões empresariais para estimular o debate público (Bhamra &
Lofthouse, 2007; Elkington, s.d.).
Além disto, a diminuição da camada de ozono, a destruição da floresta tropical, e
pelo menos na Europa, a doença das vacas loucas e os alimentos geneticamente
modificados, fizeram surgir o movimento Consumo Verde (Elkington, s.d.).
 1980’s – Green Design
O Green Design foi amplamente abordado nesta década e em simultâneo com o
consumo verde.
 1987 – “Our Common Future”
Relatório onde surgiu pela primeira vez o conceito e definição de desenvolvimento
sustentável. O relatório, que propunha factores de equilíbrio para alcançar o
desenvolvimento sustentável e proteger o ambiente (UNWCED, 1987), foi redigido
pela WCED, mais conhecida como Comissão Brundtland, nome da presidente da
comissão, Gro Harlem Brundtland (1939-), ex-primeira ministra da Noruega.
 1987 – Protocolo de Montreal
Tratado internacional em que os países signatários se comprometem a substituir
e regular a produção e o consumo de produtos destruidores da camada de ozono,
tendo entrado em vigor em 1989 (UN, 1987).
 1987 – Lei n.º 11/87, de 07 de Abril (Portugal)
Define as bases da política de ambiente. Actualizada pela Lei n.º 19/2014, de 14 de
Abril.

 1990’s - Ecodesign
O Ecodesign, ou Design do Ciclo de Vida do produto, marcou presença ao longo
desta década.
 1992 – Cimeira da Terra
Cimeira da Terra ou Conferência Rio’92, como ficou conhecida a Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que se realizou no Rio
de Janeiro vinte anos depois da Conferência em Estocolmo.
Desta conferência resultaram três importantes documentos: a Declaração do Rio
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que reafirmava a declaração da
conferência em Estocolmo, e na qual cada país se comprometeu a reflectir, global
e localmente, sobre o modo como o estado, empresas, organizações nãogovernamentais e todos os sectores da sociedade poderiam cooperar no estudo
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 1988 – “Green Consumer Guide”
Livro da autoria de John Elkington, autor, empresário e fundador da empresa de
consultadoria britânica SustainAbility, o livro apresenta produtos amigos do
ambiente e receitas de como os fazer em casa.

de soluções para os problemas sociais e ambientais (UN, 1992c); a Agenda 21, que
regista compromissos para o século XXI, tentando identificar os acordos
prioritários, os recursos e os meios para os encarar nas décadas seguintes (UN,
1992a); e os Princípios Florestais, com a propósito de contribuir para a gestão,
conservação e desenvolvimento sustentável das florestas (UN, 1992b).
Além destes documentos também foram criados três acordos para assinatura: a
Convenção sobre Diversidade Biológica, a Convenção das Nações Unidas de
Combate à Desertificação, e a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a
Mudança do Clima. Esta última deu origem ao Protocolo de Quioto, em 1997, e às
COP’s (Conferência das Partes).
Por recomendação do capítulo 38 da Agenda 21, também foi criada a Comissão das
Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável que supervisiona os
resultados da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o
Desenvolvimento. Em 2013 foi substituído pelo Fórum Político de Alto Nível sobre
Desenvolvimento Sustentável.
 1992 – Eco-eficiência
O termo “eco-eficiência” foi cunhado no Relatório Changing Course, elaborado
pelo Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, lançado
em simultâneo com a Cimeira da Terra. O conselho propunha mudanças em
termos práticos e o resultado foi um relatório que se concentrou no proveito que
os negócios poderiam alcançar se aplicassem uma nova consciência ecológica,
em oposição áquilo que se perderia em termos ambientais se a indústria
mantivesse o modelo habitual.
No relatório Changing Course, o conceito de eco-eficiência é exposto do seguinte
modo:

 1994 – “Triple Bottom Line”
 1995 – “people, planet, profit” - 3P’s da sustentabilidade
O “tripé da sustentabilidade”, delimitado por John Elkington em 1994,
compreende três áreas de abrangência interligadas e centradas nas organizações,
que se popularizaram no ano seguinte: pessoas, planeta e lucro (ou, em
alternativa, prosperidade) (Elkington, s.d.; The Economist, 2009). Essas três áreas
estão hoje incluídas em diversas certificações e legislações a nível global.
 1995 – “The Green Imperative: natural design for the real world”
Este livro de Victor Papanek explora o modo como o design pode influenciar uma
abordagem ambientalmente responsável, indicando como os envolvidos, desde os
designers até aos consumidores, podem contribuir para a sustentabilidade do
planeta através de uma consciência de design e tecnologia. O livro explora o
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“A eco-eficiência atinge-se através da oferta de bens e serviços a preços
competitivos, que, por um lado, satisfaçam as necessidades humanas e
contribuam para a qualidade de vida e, por outro, reduzam progressivamente
o impacto ecológico e a intensidade de utilização de recursos ao longo do
ciclo de vida, até atingirem um nível, que, pelo menos, respeite a capacidade
de sustentação estimada para o planeta Terra” (Stephan Schmidheiny &
WBCSD, 1992 apud WBCSD, 2001, p. 4)

design para a necessidade, e não para a ganância, e cunha a frase “embalagem
como produto” como crítica à presunção de designers e consumidores pela
aparência da mesma.
 1995 – “Our Creative Diversity”
Relatório redigido pela Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento, grupo
instituído pela UNESCO. Nele são manifestadas a preocupação com a preservação
das culturas locais e com garantia dos direitos de crianças, jovens e mulheres.
Aborda ainda temas como a preservação do património cultural, a manutenção da
pluralidade das culturas e a ética global. Deste relatório resultou, em 2001, a
Declaração Universal sobre Diversidade Cultural.
 1997 – Protocolo de Quioto
Assinatura do acordo internacional que obriga os países desenvolvidos a
limitarem a libertação de gases com efeito de estufa, que prorrogou a ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas. Entrou em vigor em
2005.

2.1.3. Terceira onda… “Globalização”
A terceira onda teve início em 1999 e talvez tenha terminado entre 2007 e 201046.
Uma série de protestos contra organizações económicas mundiais (Organização
Mundial do Comércio, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Grupo dos 8
países mais industrializados (G8) ou o Fórum Económico Mundial) “chamaram a
atenção para o papel crítico do público e instituições internacionais para
promover – ou dificultar – o desenvolvimento sustentável.” (Elkington, s.d., p. 9).
 1999 – Batalha de Seattle
Protestos controversos antiglobalização, que rodearam a Conferência da
Organização Mundial do Comércio, em Seattle, em Novembro de 1999, e que
ofuscaram as negociações.

 2001 - World Social Forum
Organizado pela primeira vez em 2001, em Porto Alegre, Brasil. Foi criado com a
intenção de promover o debate aberto e inclusivo de ideias, propostas e
experiências, de grupos e movimentos da sociedade civil empenhados em
construir um relacionamento produtivo entre o Homem e a Terra e debatendo
temas como o comércio justo ou escassez e exploração de água.

46

Ainda requer análise.
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 2000´s – Design para a Sustentabilidade (DfS)
O DfS evidenciou-se a partir do início do milénio, coincidindo com uma mudança
de paradigma no interior de muitas organizações.

 2002 – Conferência Rio+10
A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que
se realizou em Joanesburgo, colocou definitivamente na agenda da maioria dos
países o desenvolvimento sustentável.
 2006 – Decreto-Lei n.º 178/2006 (Portugal)
Aprova o regime geral da gestão de resíduos. Alterado pelo Decreto-Lei n.º
173/2008, Lei n.º 64-A/2008 e Decreto-Lei n.º 183/2009.
 2006 – COP-8 e MOP-3
O 8º encontro da Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade
Biológica (COP-8), realizada em Curitiba, aborda temas relacionados com o
reconhecimento de que a diversidade biológica é um bem global de enorme valor
para as gerações presentes e futuras, assim como analisa a ameaça de espécies e
ecossistemas (CBD, s.d.-b).
O Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança (COP-MOP 3) é um tratado
internacional que rege os movimentos de organismos vivos modificados,
resultantes da biotecnologia moderna, de um país para outro. É um acordo
complementar à Convenção sobre a Diversidade Biológica, que foi adoptado em
2000 e entrou em vigor em 2003, de acordo com a abordagem preventiva contida
no Princípio 15 da Agenda 21 (CBD, s.d.-a).
 2007 – Relatório do IPCC
O relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) prevê
consequências desastrosas devido ao aquecimento global.
 2009 –COP-15
No 15º encontro da Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade
Biológica (COP-15), que se realizou em Copenhaga, o IPCC advertiu para a
irreversibilidade do clima se tornar real se nada for alterado nos próximos cinco
anos.

2.1.4. Próximas ondas
Pensa-se que possam ocorrem mais duas ondas de pressão, mas as mesmas
devem ter um frequência mais curta e, possivelmente, com menor impacto
público.
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 2012 – Conferência Rio+20
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que se
realizou no Rio de Janeiro. Com a participação de 193 chefes de estado, além de
ser renovado o compromisso politico com o desenvolvimento sustentável,
também foram propostas mudanças ao modo como são usados os recursos
naturais do planeta e temas de ordem social, como a falta de habitação.

2.2. O tripé da sustentabilidade
Partindo da definição de desenvolvimento sustentável referida no relatório “Our
Common Future” (UNWCED, 1987, p. 41), John Elkington delimitou em 1994 o tripé
da sustentabilidade. Este actua nas consideradas três dimensões do
desenvolvimento sustentável, que estão interligadas e centradas nas
organizações: o ambiente, as pessoas e a economia, estando essas dimensões
hoje incluídas em diversas certificações e legislações a nível global.

Fig. 13 - Tripé da sustentabilidade

As organizações, e as partes em si interessadas, estão cada vez mais conscientes
da necessidade e benefícios que esta simbiose pode oferecer.
“[…] O desenvolvimento desta abordagem abrangente para o
desenvolvimento sustentável e protecção ambiental será um desafio central
de administração - e, ainda mais crítico, um desafio de mercado - no século
XXI.” (Elkington, s.d., p. 16)
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Na essência, a sustentabilidade funciona como um ecossistema em que cada uma
das partes está dependente do desempenho global e da capacidade de continuar a
operar de forma eficaz das restantes.

Fig. 14 - Reconhecimento e envolvimento da sustentabilidade (adaptado de "ISO/DIS 26000:2010," p. 27)

2.2.1. A responsabilidade ambiental
No âmbito dos produtos de primeira necessidade, a embalagem de produtos
alimentares ocupa um lugar de destaque. Atendendo que os produtos alimentares
são dos bens com maior taxa de consumo, as suas embalagens são, por extensão,
as que mais afectam a sustentabilidade do planeta.

“Nós temos vivido no pressuposto de que o que era bom para nós era bom
para o mundo. Nós estávamos errados. Temos de mudar as nossas vidas,
para que seja possível viver pelo pressuposto contrário, de que o que é bom
para o mundo será bom para nós.” (Berry, 2002, p. 20 apud Boylston, 2009, p.
31)
O design de embalagem é das poucas disciplinas que produz material consumível
para estimular o consumo de mais material: desde os recursos naturais
utilizados nas embalagens, as quais funcionam como agentes de persuasão, até
aos produtos adquiridos pelo consumidor, os quais, incontestavelmente, resultam
da extracção, consumo e produção de outros materiais (Boylston, 2009).
Por um lado, este cenário vai de encontro à expressão “a embalagem como
produto” que Papanek introduziu no livro The Green Imperative, a qual é uma
crítica ao modo como o consumidor é influenciado pelo aspecto exterior – valor
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A crescente acumulação de resíduos, especialmente de embalagens plásticas,
que criam montanhas em terra e ilhas no mar no mar, são um exemplo disso.
Encontrar uma solução para este problema, e para as implicações que daí advém,
tem sido um dos temas de investigação na comunidade científica, a qual,
recentemente tem descoberto algumas soluções com potencial, como uma
bactéria capaz de decompor garrafas de PET, a larva da traça da cera que come
sacos de plástico ou um fungo marítimo que pode auxiliar no combate aos
microplásticos à deriva nos oceanos (Capucho, 2017; G1, 2016; LUSA, 2017a).

estético - de uma embalagem, e que é um dos motivos para o consumo emotivo
(Boylston, 2009).
Por outro lado, este cenário também permite que a questão ‘é a embalagem
realmente necessária?’ seja colocada e pertinente antes do início do seu
previsível desenvolvimento (Boylston, 2009). Como sabemos, somente alguns
produtos frescos (como frutas, legumes, carne e peixe) é que ainda não são
totalmente comercializados já embalados (por ser importante cheirar, ver a sua
cor e brilho, e sentir a sua textura, aspectos que informam sobre a frescura do
mesmo). Contudo, mesmo estes acabam por ser acondicionados em algum tipo de
embalagem, mais não seja por causa da comodidade de transporte pelo
consumidor.
Para que a embalagem possa combater algumas das circunstâncias que fazem
dela um mal necessário (quando necessário), implicará repensar os métodos
como a forma e a função são atribuídas para que a mesma possa atender às
necessidades ecológicas e sociais da actualidade.
A organização, pelo modo como aplica os princípios da responsabilidade
ambiental, pode influenciar a percepção e a realidade do seu desempenho, de
entre outros, nos seguintes aspectos:
“- fortalece a imagem da organização e a sua participação no mercado;
- reduz incidentes que impliquem responsabilidade civil;
- conserva matérias-primas e energia;
- mantem boas relações com a comunidade.” (Oliveira, 2009, p. 3)
O objectivo da responsabilidade ambiental é preservar a biodiversidade e o
mesmo é orientado por um conjunto de princípios indicados na figura abaixo.

Fig. 15 - Objectivo e princípios da responsabilidade ambiental (informação coligidade de UN, 1992a)
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Além disso, no mesmo âmbito, a organização tem como tema central a avaliação
do desempenho ambiental, sendo que os restantes sete temas contribuem para
esse fim.

Cada um destes temas aborda conteúdos específicos mas que, em última análise,
orientam ou fornecem dados para o tema central – a avaliação do desempenho
ambiental. Os mesmos agregam informação que faz parte da família ISO 14000 –
Gestão Ambiental, um conjunto de orientações, requisitos, normas de avaliação e
de declaração, de diversas naturezas da responsabilidade ambiental, e que tenta
responder a propostas da Agenda 21.
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Fig. 16 - Temas centrais da responsabilidade ambiental com breve indicação do seu conteúdo
(informação coligida de ISO, 2009)

2.2.2. A responsabilidade social
A organização, pelo seu modo de actuação no âmbito da responsabilidade social,
pode influenciar a percepção e a realidade do seu desempenho, de entre outros,
nos seguintes aspectos:
“ - na vantagem competitiva;
- na sua reputação;
- na sua capacidade de atrair e manter trabalhadores e/ou conselheiros,
sócios e accionistas, clientes ou usuários;
- na manutenção da moral, do compromisso e da produtividade dos
empregados;
- na percepção de investidores, doadores, patrocinadores e da comunidade
financeira;
- na sua relação com empresas, governos, com os média, fornecedores,
organizações similares, clientes e na comunidade em que opera.”
("ISO/DIS 26000:2010," p. 7)
A responsabilidade social tem como grande objectivo maximizar a contribuição
para o desenvolvimento sustentável e os seus princípios orientadores estão
enumerados na figura que se segue.

Fig. 17 - Objectivo e princípios da responsabilidade social (informação coligida da "ISO/DIS
26000:2010," pp. 22-26)
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Simultaneamente, a responsabilidade social está focada em sete temas centrais,
cada um deles com matérias específicas de abrangência e envolvimento, sendo
que a administração organizacional é orbitada pelos restantes seis temas.

Fig. 18 - Temas centrais da responsabilidade social com breve orientação sobre cada um deles
(adaptado de "ISO/DIS 26000:2010," pp. 31-78)

Estes temas compilam a informação constante na ISO 26000 – Directrizes sobre
Responsabilidade Social, que será referida mais à frente.
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2.2.3. A responsabilidade económica
Por ultrapassar o âmbito desta investigação, sobre responsabilidade económica
só se indica, na figura abaixo, o seu objectivo e princípios, para que, de forma
muito sumária, se compreenda o envolvimento desta área no tripé da
sustentabilidade.

Fig. 19 - Objectivo e princípios da responsabilidade económica (informação coligida de UN, 1992a)
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2.2.4. A intersecção das três dimensões
De igual modo, e a título informativo, dá-se uma indicação do que se pode supor
que esteja incluído na intersecção das diferentes dimensões da sustentabilidade.

Fig. 20 - Circunstâncias afectas às três dimensões de intersecção do tripé da sustentabilidade 47

47

Na figura, Economia Verde: refere-se à melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade social,
reduzindo em simultâneo os riscos ambientais e a escassez ecológica (www.unep.org).
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2.3. Legislação, normas e cerificações
A preocupação ambiental a nível global despoletou, especialmente a partir da
década de 1990, o aparecimento de diversas legislações, normas e certificações,
particularmente na Europa.
A aplicação dessas legislações tem tido resultados positivos48, o que evidência a
importância do tema da sustentabilidade nas organizações. De igual modo,
também tem estimulado a inovação da embalagem, particularmente devido ao
desenvolvimento de novos de biomateriais.

2.3.1. Legislação sobre embalagens e resíduos de embalagem
Em 1994 foi publicada a Directiva 94/62/CE - relativa a embalagens e resíduos de
embalagens49, a qual foi transposta para a lei portuguesa pelo DL n.º 366-A/9750.
Esta legislação,
48

Especificamente em Portugal, eventualmente por existirem diversas entidades responsáveis pela
recolha, tratamento e gestão de resíduos, os dados entre elas parecem não coincidir (LUSA, 2017b),
além dos mesmos não parecerem suficientemente explícitos quando consultados em relatórios de
actividade que se encontram online.

49

Alterada por: Directiva 2004/12/CE, Directiva 2005/20/CE, Regulamento (CE) n.º 219/2009 e pela
Directiva 2013/2/UE.

50

Alterado por: Decreto-Lei n.º 162/2000, Decreto-Lei n.º 92/2006, Decreto-Lei n.º 178/2006, DecretoLei n.º 71/2011 e Decreto-Lei n.º 110/2013, Decreto-Lei n.º 48/2015 e Decreto-Lei n.º 71/2016.
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Tab. 1 - Taxa de reciclagem de resíduos de embalagens por material (dados coligidos de Boylston,
2009, p. 48; CE, 2017, p. 3 e 7; "Directiva 94/62/CE,", Artigo 6º)

“[…] estabelece os princípios e as normas aplicáveis à gestão de embalagens
e de resíduos de embalagens, com vista à prevenção da produção desses
resíduos, à reutilização de embalagens usadas, à reciclagem e outras formas
de valorização de resíduos de embalagens e consequente redução da sua
eliminação final […]” ("DL n.º 366-A/97," Artigo 2º)
Além disso, inclui as definições de embalagem, resíduos de embalagem, gestão
de resíduos de embalagem, prevenção, reutilização, recuperação, reciclagem,
valorização energética, reciclagem orgânica, eliminação, entre outras,
especificando em artigos posteriores o que é esperado para algumas delas,
incluindo metas a cumprir até 201151 nas operações de transformação (Tab. 1, no
que se refere à reciclagem).

Fig. 21 - Hierarquia da gestão dos resíduos vs. hierarquia sustentável da gestão dos resíduos
(adaptado de CE, 2017, p. 5; Lipor, 2017; Stewart, 2004, p. 135)

Refere também a marcação das embalagens com símbolos específicos, assim
como a responsabilidade pela gestão das embalagens e resíduos de embalagem e
o dever dos estados de disponibilizarem informação ao consumidor.

51

Na Directiva 94/62/CE está 2008. Para Portugal o limite foi prolongado até 2011.

52

Qualquer das operações aplicáveis previstas no anexo II.A da Directiva 75/442/CEE ("Decisão da
Comissão 96/350/CE,").

53

Directrizes na área da embalagem e resíduos de embalagem - EN 13427:2004 (NP EN 13427:2005);
Prevenção por redução na fonte - EN 13428:2004 (NP EN 13428:2005); Reutilização - EN 13429:2004
(NP EN 13429:2005); Reciclagem - EN 13430:2004 (NP EN 13430:2005); Valorização energética - EN
13431:2004 (NP EN 13431:2005); Compostagem e biodegradação - EN 13432:2000 (NP EN 13432:2015).
(Catálogo de Documentos Normativos, s.d.; "Comunicado da Comissão 2005/C 44/13,")
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No que se refere à marcação das embalagens com símbolos, este é um critério
essencial que permite identificar os materiais que compõem a embalagem e
possibilita a sua valorização (reutilização, reciclagem, recuperação energética ou
compostagem) ou eliminação52. O Comité Europeu de Normalização é uma das
entidades que também estabelece normas para estes critérios essenciais,
publicando orientações que auxiliam no seu cumprimento 53 . Os mesmos são
coordenados em território nacional pelo Instituto Português da Qualidade.

Pela dificuldade de triagem após descarte, o grupo dos plásticos é um dos
materiais que tem quase sempre símbolos marcados 54 e que auxiliam a sua
reciclagem.

Fig. 22 - Símbolos de marcação de plásticos (adaptado de Boylston, 2009, p. 44)

Outros símbolos que estão marcados na embalagem ou no seu rótulo, e que
contribuem para o sistema de gestão de resíduos de embalagem, neste caso
através da colaboração do consumidor, são os símbolos que indicam o ecoponto
para descarte da embalagem. Estes são, em muitos casos, acompanhados pelo
símbolo “não deite lixo no chão”, que serve apenas de incentivo para depositar a
embalagem num recipiente de recolha e não tem qualquer significado ecológico
ou referência à reciclagem.

Fig. 23 - Símbolos colocados na embalagem com indicação do ecoponto de descarte e símbolo "não
deite lixo no chão" 55

Por um lado, a aplicação deste símbolo indicando que o material poderá ser
reciclado é um processo, que em última análise, está dependente da capacidade
de processamento dos operadores de gestão de resíduos de embalagem, que
fazem a sua recolha e triagem. Se estas entidades tiverem capacidade para fazer
a triagem, os resíduos separados são disponibilizados à Sociedade Ponto Verde57
54

Para mais informação sobre plásticos, consultar subcapítulos 4.5.3. e 4.5.5.

55

Fonte das imagens: www.pontoverde.pt e commons.wikimedia.org.

56

A título de curiosidade, no site da Sociedade Ponte Verde, o símbolo de reciclagem está com as
setas no sentido contrário aos ponteiros do relógio (SPV, 2015c). Contudo, se for visualizar uma
fotografia original, disponível no subcapítulo 4.2. - História da embalagem (1970’s), poderá
confirmar que as setas estão orientadas no sentido dos ponteiros.

57

A inclusão do símbolo “Ponto Verde” será abordado no subcapítulo 2.3.4.
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O símbolo de reciclagem é outro que também é colocado na embalagem. Contudo,
além deste símbolo poder apresentar diversas configurações gráficas, o mesmo
pode indicar que o material poderá ser reciclável ou que a embalagem é
produzida com material reciclado (SPV, 2015c)56.

que os encaminha para fabricantes de matéria-prima ou de embalagens, os quais
procedem à devida reciclagem dos materiais retomados, assegurando o ciclo de
vida das embalagens (SPV, 2015a).
Por outro lado, o símbolo de reciclagem também pode ser utilizado num produto
feito com material reciclado. Neste caso, é normalmente escrito no interior do
símbolo um valor percentual que indica a quantidade de material reciclado
utilizado naquela embalagem ou produto.

Fig. 24 - Símbolo de reciclagem e suas configurações

Por vezes, o facto do símbolo ser utilizado sem ou com círculo pode representar
reciclável ou reciclado, respectivamente (ATM, 2017; Capsule, 2008; Davis, s.d.).
Não encontramos contudo nenhuma prova que valide esta situação, excepto
quando a percentagem ou alguma declaração escrita acompanha o símbolo.
O facto de não existir nenhuma entidade que regule e controle a utilização deste
símbolo (SPV, 2015c) implica que o mesmo pode suscitar dúvida e uma incorrecta
interpretação.
Esta falta de uniformização prejudica a leitura e entendimento sobre “onde”,
“como”, mas particularmente, “o que” reciclar, inclusive em Portugal, seja pelo
tamanho diminuto dos símbolos ou pelos materiais que não podem ser colocados
no ecoponto, entre outros factores.
Uma situação similar incentivou a GreenBlue58 a desenvolver o rótulo padronizado
“How2Recycle”, tendo sido lançado em 2012 nos EUA e implementado, na altura,
por 45 empresas. Este rótulo informa sobre como reciclar correctamente e onde
o consumidor pode procurar informação específica no seu município (SPC, s.d.).

Fig. 25 - Rótulo How2Recycle 59
58

A GreenBlue é ramo sem fins lucrativos da empresa MBDC, criada em 2002 por William McDonough
e Michael Braungart, dedicada ao uso sustentável de materiais na sociedade.

59

Fonte da imagem: www.greenblue.org. Informação adicional: www.how2recycle.info/labels.
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2.3.2. Legislação sobre rotulagem alimentar
A função da rotulagem alimentar consiste em fornecer informação das mais
diversas naturezas ao consumidor para que possa incentivá-lo a fazer escolhas
conscientes60.
A rotulagem refere-se a
“[…] todas as indicações, menções, marcas de fabrico ou comerciais,
imagens ou símbolos referentes a um género alimentício que figurem em
qualquer embalagem, documento, aviso, rótulo, anel ou gargantilha que
acompanhem ou se refiram a esse género alimentício.” ("DL n.º 560/99,",
Artigo 2º; "Regulamento (UE) nº 1169/2011,", Artigo 2º)
O Regulamento (UE) nº 1169/2011 - relativo à prestação de informação aos
consumidores sobre géneros alimentícios61 , transposto para o regime jurídico
nacional pelo Decreto-Lei n.º 560/9962, é bastante extenso e inclui, além das mais
diversas definições do âmbito do mesmo, indicação e pormenorização sobre as
menções obrigatórias do rótulo: denominação do género alimentício, lista de
ingredientes e suas quantidades, indicação para substâncias que possam
provocar alergias ou intolerâncias, volume ou peso, durabilidade, condições de
conservação, identificação do operador alimentar, identificação do lote,
rotulagem nutricional, entre outras. Contém ainda instruções para produtos não
pré-embalados.
Este regulamento, além de pretender garantir o direito do consumidor à
informação, também pretende prevenir práticas de consumo que possam induzir
em erro e colocar em risco a saúde do consumidor.
No que se refere especificamente ao rótulo nutricional, vários estudos realizados
informam sobre a capacidade de interpretação e compreensão do mesmo pelo
consumidor.

Fig. 26 - Rótulo nutricional frontal
60

Vide Anexo 4 - Composição do rótulo de produtos alimentares.

61

Este regulamento foi alterado por diversas vezes e tem origem na Directiva 87/250/CEE entretanto
revogada.

62

Este DL, entretanto alterado pelo DL n.º 26/2016, foi adaptado da Directiva n.º 97/4/CE e da Directiva
n.º 1999/10/CE.
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“[…] O factor que se tem mostrado mais importante é a atractividade do
rótulo […] Os rótulos FOP (front-of-pack), na frente da embalagem, foram
uma inovação bastante positiva no campo da rotulagem, uma vez que deixam
as informações nutricionais expostas directamente nas prateleiras das lojas
e assim fornecem informações no local onde a maioria das decisões [de
compra] é tomada. […]” (Silva, Oliveira, & Patarata, 2017, p. 18).

Num desses estudos (Silva et al., 2017, pp. 20-21), os motivos indicados pelo
consumidor para não ler os rótulos foram: a falta de tempo (50.4%), a falta de
interesse (39%) ou não acreditar na informação nele contido (9.9%). Quanto aos
motivos que afectam a capacidade de interpretação do rótulo no momento da sua
leitura, os consumidores inquiridos destacaram, por ordem decrescente, o
tamanho diminuto da letra, desconhecimento dos termos técnicos, a falta de
contraste que dificulta a leitura, o excesso de informação e a confusão entre os
termos. O mesmo estudo ainda salienta que a informação presente nos rótulos à
qual o consumidor dá mais importância é o prazo de validade (78.7%), seguido da
informação nutricional (13.5%) e da lista de ingredientes (7.8%).
De modo a aumentar a literacia nutricional do consumidor, a DECO lançou em
Setembro de 2017 a campanha “De olho no rótulo”. Através da sua página online
ou da revista, o consumidor pode aceder a um cartão que descodifica a declaração
nutricional presente nas embalagens de produtos alimentares (DECO, 2017).
Em Portugal, para o caso específico da rotulagem nutricional63 e rotulagem de
produtos não pré-embalados64, existem Decretos-Lei que as pormenorizam.

Fig. 27 - Cartão para a literacia nutricional, da DECO 65

2.3.3. Normas ISO

 ISO 9001:2015 (NP ISO 9001:2015)
É a norma mais utilizada e reconhecida, sendo a primeira versão de 1987. Esta
norma faz parte do conjunto de normas ISO 9000:2015 e definem um modelo de
gestão da qualidade para as organizações.

63

DL n.º 167/2004.

64

DL n.º 26/2016.

65

Fonte das imagens: www.deco.proteste.pt.
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A International Organization for Standadization (ISO) foi criada em 1947 com o
objectivo de desenvolver normas para produtos, serviços e sistemas, de modo a
garantir qualidade, segurança e eficiência nas trocas comerciais a nível
internacional. O seu âmbito de abrangência é amplo e cobre áreas científicas,
tecnológicas e produtivas.

A ISO 9001:2015 é uma norma que define critérios para um sistema de gestão da
qualidade em qualquer organização, independentemente do seu tamanho e área
de actividade, e é a única que confere certificação neste conjunto. Como esta
norma se baseia numa série de princípios de gestão de qualidade, incluindo forte
focalização no cliente, motivação e implicação da administração executiva, e um
processo de aproximação e de melhoria contínua, a certificação com esta norma
ajuda a garantir que os clientes obtêm produtos ou serviços de qualidade
consistente, o que acaba por implicar benefícios empresariais (ISO, 2015).
Família ISO 14000
No âmbito deste estudo importa salientar a família ISO 14000. Este conjunto,
criado originalmente em 1996, define a estrutura para sistemas de gestão
ambiental de modo a optimizar o impacto das actividades da organização no meio
ambiente e demonstrar uma sólida gestão ambiental (ISO, 2010), sendo a ISO
14001:2015 (NP ISO 14001:2015) a única que confere certificação neste conjunto.
Pode dizer-se que a família ISO 14000 está subdividida em três grupos:
(1) o de gestão ambiental, que inclui normas para avaliação do desempenho
ambiental (série ISO 14030), avaliação do ciclo de vida (série ISO 14040),
vocabulário (ISO 14050:2009), integração de aspectos ambientais no design e
desenvolvimento de produtos (ISO 14062:2002, na qual foi introduzida o conceito
de ecodesign) e comunicação ambiental (ISO 14063:2006);
(2) o de rótulos e declarações ambientais (série ISO 14020);
(3) o referente a gases com efeito de estufa (ISO 14064:2006 e ISO 14065:2013).
No caso da série ISO 14020, que estabelece princípios orientadores para o
desenvolvimento e uso de rótulos e declarações ambientais, refere-se que a
mesma define três tipos de rótulos.
O Tipo I (ISO 14024:1999) é um programa voluntário, com base em critérios
múltiplos, que concede uma licença para utilização de rótulos ambientais em
produtos que indiquem a preferência ambiental geral de um produto, numa
determinada categoria e tendo em consideração o ciclo de vida do produto.

O Tipo III (ISO 14025:2006) é um programa voluntário que fornece dados
ambientais quantificados de um produto, em categorias pré-definidas de
parâmetros. Estes são determinados por uma entidade qualificada e com base na
avaliação do ciclo de vida, e são verificados por essa ou outra entidade qualificada.
A família ISO 14000 assenta no ciclo act-plan-do-ckeck66, que delimita todas as
normas de sistema de gestão ISO (ISO, 2010, pp. 8-10). Todas as normas desta
família são fundamentais e estão interligadas. Contudo, as relacionadas com o
design são as assinaladas na Fig. 28 com (*) pois abordam directamente os
produtos enquanto as restantes se referem à organização.

66

Actuar (Act): comunicar e utilizar declarações e reivindicações ambientais; Planear (Plan):
implementação de sistemas de gestão ambiental; Fazer (Do): realizar a avaliação do ciclo de vida e
gerir aspectos ambientais; Verificar (Check): realizar auditorias e avaliar o desempenho ambiental.
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O Tipo II (ISO 14021:2016) é para reivindicações informativas de autodeclararão
ambiental.

Fig. 28 - Ciclo de melhoria contínua do sistema de gestão ambiental (ISO 14001 e ISO 14004) (adaptado
de Boylston, 2009, p. 49; Cajazeira & Barbieri, 2007 apud Oliveira, 2009, p. 7)

 ISO 26000:2010
Convém também aqui incluir a ISO 26000:2010. Esta norma apesar de não estar
directamente relacionada com o design, fornece orientações e esclarece em que
consiste a responsabilidade social, ajudando as organizações a traduzir princípios
em acções efectivas e compartilhando as melhores práticas relacionadas com a
responsabilidade social, globalmente. Destina-se a todos os tipos de
organizações, independentemente da sua actividade, tamanho ou localização (ISO,
s.d.) e não confere certificação às organizações. No entanto, pretende orientá-las
e “pode ser usada como parte de actividades de políticas públicas. [… mas] não
visa impedir o desenvolvimento de normas nacionais que sejam mais específicas,
mais exigentes ou de um tipo diferente.” ("ISO/DIS 26000:2010," p. 13)

Os símbolos ou rótulos ecológicos (do tipo I e III das normas ISO), ecolabelling,
são métodos voluntários de certificação e de marcação do desempenho ambiental,
para produtos ou serviços comprovadamente ecológicos e de qualidade confiável,
dentro de uma categoria específica. Por norma, a atribuição destes símbolos
implica que os produtos ou serviços cumprem critérios específicos e rigorosos
baseados no seu ciclo de vida, sendo a certificação realizada por uma entidade
independente. Esta certificação faz com que os símbolos ecológicos sejam
credíveis, em contraste com os símbolos “verdes” (do tipo II das normas ISO) que
não passam de auto declarações ou reivindicação desenvolvidas pelos fabricantes
e provedores de serviços (GNL, 2017).
Contudo, e apesar do propósito que cada um proclama, a verdade é que existem
cada vez mais símbolos no reduzido espaço da embalagem, deturpando uma
mensagem que deveria ser de leitura rápida e interpretação clara.
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2.3.4. Certificações

“[…] À medida que as empresas reconheceram que as preocupações
ambientais podiam ser traduzidas numa vantagem de mercado para
determinados produtos e serviços, várias declarações ambientais,
reivindicações e rótulos emergiram, como “conteúdo natural”, “reciclável”,
“ecológico”, de “baixo consumo energético”, “reciclado”, etc. Estes atraíram
os consumidores que procuravam maneiras de reduzir os impactos
ambientais através de suas escolhas de compra, mas também levaram a
alguma confusão e cepticismo. As reivindicações não comprovadas ou
irrelevantes foram marcadas como "greenwash".” (GNL, 2017)
Este cenário está parcialmente disponível no catálogo Ecolabelindex.com, uma
directoria de rótulos ecológicos a nível global. De momento, este catálogo tem
expostos 465 símbolos de 199 países e referentes a 25 sectores industriais, sendo
que cerca de um terço representam certificações para alimentos e/ou bebidas.
Este valor está contudo muito abaixo da realidade. Num estudo realizado na
Europa, só na área alimentar foram identificados 901 esquemas, dos quais 78%
referem-se a produtos certificados, 18% a auto declarações e quase 4% são de
origem indeterminada (Ipsos & London Economics, 2012). O mesmo estudo aponta
Portugal como o quarto país com mais esquemas identificados, abaixo de
Espanha (com 20% do total de esquemas), Alemanha (12.5%) e Itália (7.9%), sendo
que esses valores se devem maioritariamente à identificação da região de origem
em oposição aos que fazem a identificação a nível nacional.
Portugal (68%), juntamente com a Itália (74%) e a Grécia (66%), também é dos
países com os níveis mais elevados de confiança na informação contida nos
rótulos dos alimentos, em oposição à Eslovénia, Dinamarca e Holanda que
possuem os níveis mais elevados de desconfiança (52%, 48% e 45%,
respectivamente).
Além disso, o consumidor português parece confiar tanto nos produtos
certificados por terceiros como nas auto declarações de empresas, uma vez que
somente uma minoria (38%) é que manifesta menor confiança nestes esquemas,
à semelhança de alguns países da Europa Oriental, como a Eslováquia (47%),
Bulgária (45%), Letónia (44%) e Hungria (36%), e contrariamente à maioria dos
países do norte da Europa.

Apesar do referido, no âmbito geral e referindo-se à percepção da utilidade e
credibilidade dos esquemas de rotulagem alimentar, 34% dos inquiridos
consideram os rótulos enganadores em comparação com 26% que os consideram
verdadeiros, apresentando uma clara oposição entre os países do norte, que os
consideram um meio de publicidade, e os do sul da Europa, que indicam que os
rótulos fornecem informação importante.
Alguns exemplos67 de certificações que podem ser encontradas em embalagens
de alimentos, e respectivo enquadramento, são indicados abaixo. As primeiras

67

Fonte das imagens listadas abaixo e do respectivo enquadramento:
ec.europa.eu/agriculture/organic, www.fsc.org, www.rainforest-alliance.org, www.msc.org,
www.carbontrust.com, www.fairtrade.net, www.wfto.com, www.pontoverde.pt.
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O estudo sugere também, para Portugal em particular, que existem discrepâncias
na percepção da quantidade de esquemas uma vez que 47% concordam que
existem esquemas a mais, 31% não têm opinião e somente 22% discordam.

cinco reflectem aspectos de foro ambiental e as duas últimas são de natureza
ética.

EU Organic Farming
O regulamento da UE sobre agricultura orgânica abrange não só a produção e o
processamento, mas também o controle e rotulagem dos alimentos orgânicos.
Esta certificação fornece condições para que o sector orgânico progrida alinhado
com a evolução da produção e dos mercados, melhorando e reforçando os
padrões de agricultura orgânica da UE e os requisitos de importação e de
inspecção.
O principal objectivo do logotipo europeu é tornar os produtos orgânicos
facilmente identificáveis pelos consumidores e contribuir para garantir a
coerência geral e um bom funcionamento do sector agrícola.
O uso do logotipo e rotulagem correta é obrigatório para todos os alimentos
orgânicos pré-embalados produzidos na União Europeia. Isto aumenta a
concorrência leal no mercado e a protecção do consumidor. A sua utilização está
descrita no Regulamento do Conselho (CE) Nº 834/2007.

Forest Stewardship Council® (FSC)
O FSC promove uma gestão ambientalmente apropriada, socialmente benéfica e
economicamente viável das florestas do mundo.
A cadeia de custódia FSC® (CoC) rastreia material com certificação FSC através
do processo de produção, da floresta ao consumidor, incluindo todas as etapas
sucessivas de processamento, transformação, fabricação e distribuição. Somente
as operações certificadas pelo FSC CoC podem rotular produtos com as marcas
registradas do FSC.
O rótulo FSC estabelece o vínculo entre a produção e o consumo responsáveis e,
assim, permite ao consumidor tomar decisões de compra social e
ambientalmente responsáveis.

O selo Rainforest Alliance Certified ™ garante que um produto provém de uma
operação agrícola ou florestal que tem em consideração os padrões abrangentes
que protejam o meio ambiente e promovam os direitos e o bem-estar dos
trabalhadores, suas famílias e comunidades. Os produtos que transportam este
selo incluem café, chá, chocolate, frutas, bebidas e sucos, flores, produtos de
papel e tecidos, móveis e muito mais.
Marine Stewardship Council (MSC)
O MSC é um programa de certificação de produtos da pesca de captura selvagem
com origem em fontes sustentáveis. Este rótulo ecológico tem como missão
contribuir para a saúde dos oceanos através da transformação do mercado de
produtos da pesca num modelo sustentável.
Foi criada em 1997 pela World Wildlife Fund (organização internacional dedicada
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Rainforest Alliance Certified

a conservvação da natu
ureza) e Unilever (maiorr compradorr mundial de produtos do
o
mar), com
m o objectivoo de encontrar soluções
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o excesso de
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pesca. Em
m 1999 tornou
u-se indepen
ndente de am
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Carbon Trrust Footprin
nt Label
promisso pú
Este rótullo é um comp
úblico de que
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o
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da e certificada e o proprietário
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o ou serviço
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nos dois anos segguintes.
A pegada calculada é rigorosamente medida
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Fairtrade®
O Fairtrad
de é um sisttema de com
mércio ético que coloca aas pessoas em primeiro
o
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os agriculto res e traba
alhadores nos países eem desenvo
olvimento, o
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Quando um
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World Faiir Trade Orgaanization (W
WFTO)

A WFTO trabalha coom a Fairtra
ade Labellin
ng Organizattions International num
m
Sistema de
d Gestão da Qualidade para
p
Comércio Justo.

Além desttes pode ain
nda referir-s
se o Sistem
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a
Alemanha e adoptado como marca registada a nível munddial. Apesar de este não
o
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da por este ssistema.

Ponto Verrde
O símbolo Ponto Ve rde identificca embalage
ens cujos pprodutores aderiram
a
ao
o
Sistema Integrado d
de Gestão de Resíduos de Embaalagem (SIG
GRE), que é
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Este símb
bolo está diisponível pa
ara organizações associiadas, que cumprem
c
oss
requisitos
s do sistem
ma de monitorização da WFTO, e identific
ca-as como
o
organizaç
ções de coméércio justo re
egistadas.

responsável pela retoma e valorização das embalagens de consumo não
reutilizáveis. Isto significa que os embaladores e produtores contribuem
financeiramente, através da adesão ao SIGRE, para assegurar que os resíduos
das embalagens que colocam no mercado têm um destino final. Esse contributo
financeiro garante que órgãos das Câmaras Municipais, e outras empresas, façam
a recolha e triagem dos resíduos, os quais são posteriormente reencaminhados
para produtores de matérias-primas ou de embalagens, que viabilizam a sua
valorização e completam o ciclo de vida da embalagem/material de embalagem.
O contributo financeiro ou taxa paga pelos embaladores e produtores é calculada
com base no peso das embalagens, o que contribui para a redução da quantidade
de material utilizado nas mesmas.
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2.4. Em resumo
A evolução que ocorreu na percepção e aplicação dos princípios de
sustentabilidade é notória aproximadamente nos últimos 60 anos. O seu campo de
acção é amplo e complexo e somente o seu entendimento global possibilitará um
futuro “para todas as crianças de todas as espécies de todos os tempos”
(dedicatória em Braungart & McDonough, 2013). Por este motivo, a sua
implementação necessita da cooperação entre governos, organizações e
sociedade civil, e está dependente da capacidade de inovação e adaptação de
todos os intervenientes para executar os princípios orientadores.
As três áreas da sustentabilidade (pessoas, planeta e prosperidade), e o modo
como estas são alicerçadas e estruturadas, evidenciam a relação holística que
existe entre elas e são um reflexo para orientação das transformações
comportamentais que têm de ocorrer para se atingir o “alto desenvolvimento
humano e o baixo impacto ambiental” (WBCSD, 2010, p. 4). Atingir este patamar
de sustentabilidade obriga a esforços e atitudes coordenadas e colaborativas de
todos os intervenientes.
Porém, estando o foco das diversas acções referentes à sustentabilidade
centrado nas organizações, e apesar de muitas divulgarem dados referentes a
esta temática publicamente, esses relatórios são densos, pouco intuitivos e
requerem um conhecimento específico pouco acessível à maioria dos
consumidores. Ainda neste contexto, a informação que o estado tem o dever de
disponibilizar ao consumidor por vezes apresenta-se com dados não coincidentes
entre organizações, o que compromete o grau de confiança do consumidor.
Em simultâneo, no que se refere à embalagem e considerando que a sua
eliminação ou remoção não é propriamente viável, os símbolos nela aplicada, em
particular no relativo à capacidade de reciclar os seus componentes ou indicar a
percentagem de material reciclado nela utilizado, deveria ser normalizada para
que a sua leitura e interpretação deixasse de ser ambígua.

Ressalva-se, contudo, que a veracidade e transparência daquilo que o
instrumento de design possa vir a propor deverá ser verificado por uma entidade
que faça o devido acompanhamento e certificação da organização que o pretenda
aplicar.
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Além disso, se partirmos do pressuposto que não é por falta de interesse mas por
falta de disponibilidade e entendimento que o consumidor não tem consciência do
envolvimento de uma organização no desenvolvimento sustentável, consideramos
que o design poderá criar um instrumento que informe o consumidor, de forma
rápida e intuitiva, e o auxilie na selecção de produtos cuja organização que os
produziu está orientada para o desenvolvimento sustentável.

3. O design para a sustentabilidade
Atendo que o produto manufacturado é realizado para ser consumido ou utilizado,
os artífices e os designers, de um modo geral, foram tendo em consideração os
problemas que poderiam afectar a sociedade. “Na verdade, no Reino Unido na
mudança para o século XX, Ruskin e Morris persuadiram activamente o design e a
produção no mundo material de forma consistente com os valores morais e éticos
em benefício de uma sociedade mais ampla.” (Bhamra & Lofthouse, 2007, p. xv).
No espaço de cerca de um século, a profissão de designer evoluiu e com ela
aumentou a fragilidade da sociedade e do planeta.
Porém, desde a década de 1960 que a abordagem ao design se tem vindo a
alterar, motivada pelas vozes que se pronunciaram e salientaram o rumo que o
mesmo teria de tomar para que, a médio longo prazo, a sociedade pudesse
sobreviver, com qualidade de vida, aos efeitos do excesso de produção e de
consumo nas mais diversas áreas económicas.

Parece assim estar implícito que devemos sugerir novos meios de abordar a
relação entre o design e a cultura, e considerar “como pode e deve o design
contribuir para um contexto mais amplo da cultura” (Boylston, 2009, p. 35).
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“Existem profissões mais prejudiciais do que o design industrial, mas apenas
algumas... criando novos serviços de lixo permanente para descompor a
paisagem, e escolhendo materiais e processos que poluem o ar que
respiramos, os designers tornaram-se uma raça perigosa... Nesta época da
produção em massa quando tudo deve ser planeado e projectado, o design
tornou-se a ferramenta mais poderosa com a qual o homem molda as suas
ferramentas e o ambiente (e, por extensão, a sociedade e ele próprio). Isso
exige alta responsabilidade social e moral do designer.” (Papanek, 1985, p. ix
apud Bhamra & Lofthouse, 2007, p. 1)

3.1. Conceitos de design para a sustentabilidade
Através do enquadramento do tema sustentabilidade, já apesentado, identificamse os três momentos em que ocorreram diferentes abordagens ao design.

 Green Design
Destacou-se durante a década de 1980, em simultâneo com o movimento
Consumo Verde.
O Green Design visa incorporar os atributos ambientais como objectivos de
design, e não como restrições, sem comprometer o desempenho, a qualidade, a
funcionalidade e a vida útil do produto.
Na essência, o Green Design valoriza os materiais através da sua reutilização ou
reciclagem mas sem uma perspectiva de ciclo de vida. Ao recorrer a baixa
tecnologia na produção dos artefactos, os produtos acabaram por ser percebidos
como de qualidade inferior, o que provocou equívocos na percepção do impacto
ambiental.

 Ecodesign
O Ecodesign começou a evidenciar-se na década de 1990.
Uma das diversas definições de Ecodesign foi formulada na Directiva 2005/32/CE68
(p. 35), segundo a qual o Ecodesign “integra critérios ambientais na fase de
desenvolvimento do produto, com o objectivo de reduzir o impacto ambiental ao
longo de todo o seu ciclo de vida.”

Existem vários sinónimos de Ecodesign, como Design para o Ambiente (Design for
Environment - DfE), Eco-inovação, Design Ambientalmente Consciente
(Environmentally Conscious Design - ECD) e Design Sustentável (Bhande et al.,
2003, pp. 255-267 apud Dewulf, 2013, p. 154). Segundo outro autor, o ECD é o
termo geral para Design Ecológico, Eco-inovação e DfE, sendo que Design
Sustentável é qualquer forma de ECD, que além de integrar o aspecto ecológico,
tem em consideração aspectos sociais e económicos (O'Hare, 2010 apud Dewulf,
2013, p. 154). Além destes, o Ecodesign também é conhecido como Design do Ciclo
de Vida (Life Cycle Design - LCD) (Manzini & Vezzoli, 2005).

68

Alterou as Directivas 92/42/CEE e 96/57/CE e 2000/55/CE.
Alterada pela Directiva 2008/28/CE.
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Considerando a relação entre a extracção de matérias-primas, design, produção,
consumo e descarte final, o Ecodesign abrange todas as fases do ciclo de vida do
produto, nas quais é analisado o seu impacto ambiental. Conhecer e perceber a
abrangência de todo este sistema é de vital importância para o design pois
estima-se que mais de 80% do impacto ambiental de um produto seja
determinado durante o desenvolvimento do projecto (CECIMO, 2012; McNamara,
2009).

 Design Sustentável
O Design Sustentável fundamenta-se no tripé da sustentabilidade e, apesar de ter
começado a surgir a partir da década de 2000, conquistou maior visibilidade
recentemente.
O Design Sustentável é um processo mais abrangente e complexo do que o
Ecodesign, que propõe a integração equilibrada de aspectos sociais e éticos no
ciclo de vida do produto, juntamente com considerações ambientais e económicas
que caracterizam o tripé da sustentabilidade (Dewulf, 2013).
Neste contexto, “o Design para a Sustentabilidade pode ser reconhecido como
uma espécie de design estratégico” (Manzini & Vezzoli, 2005, p. 23) que algumas
organizações se impuseram seguir para atingir a sustentabilidade ambiental,
tendo também em perspectiva a equidade social e, evidentemente, a viabilidade
económica.
Além disto, o Design do Ciclo de Vida e o Design Sustentável estão completamente
interligados no desenvolvimento de produtos e serviços sustentáveis: a
metodologia do Design do Ciclo de Vida fundamenta o Design Sustentável e o
caracter estratégico deste viabiliza a criação de novos produtos (Manzini & Vezzoli,
2005).

Fig. 29 - Relação entre ecodesign, design sustentável e desenvolvimento sustentável (adaptado de
Dewulf, 2013, p. 154)

Estratégias de design para a comunicação da sustentabilidade

|81

3.2. Modelo actual de design para a sustentabilidade
3.2.1. Antecedentes: o legado cradle to grave
Os sistemas produtivos da Revolução Industrial eram baseados num modelo
unidireccional - cradle to grave (do berço ao túmulo). Neste sistema, os materiais
existiam num fluxo de extracção, produção e destruição, que criaram impactos
ambientais não intencionais. Os avanços da indústria moderna adicionaram
processos e materiais mais tóxicos ao sistema produtivo, o que teve
consequências dramáticas no ambiente.
A resposta à degradação ambiental surgiu por parte de alguns governos e
indústrias, que introduziram legislação específica nas suas administrações, e que
começaram a adoptar uma estratégia de eco-eficiência, a qual se propunha
minimizar os resíduos, a poluição e o consumo de recursos naturais.

3.2.2. O novo paradigma: o modelo cradle to cradle 69
Desde os primórdios da existência de vida na terra até à Revolução Industrial, o
modelo que existia era cíclico – cradle to cradle (do berço ao berço). Antes da
industrialização o desperdício não existia e a maioria dos produtos bio
degradavam-se, quando caíam na terra ou eram enterrados, ou eram reutilizados,
como os metais após nova fundição.
O modelo cradle to cradle é uma “estratégia de suporte” empresarial, que imita o
ciclo regenerativo da natureza e tenta eliminar completamente os resíduos
através da sua valorização. Essa valorização abrange não só a redefinição dos
“ingredientes” de um produto, mas especialmente a recuperação dos mesmos
através da sua reintrodução nos circuitos biológico ou técnico. Por outro lado
exclui a incineração, processo através do qual os ingredientes biológicos e
técnicos se perdem definitivamente (Braungart & McDonough, 2013).

“[…] prevê um mundo onde todas as embalagens são geridas de forma
responsável, projectadas para serem eficazes e seguras ao longo de seu
ciclo de vida, atendem aos critérios de mercado para desempenho e custo,
são inteiramente feitas usando energia renovável e, uma vez utilizadas, são
eficientemente recicladas para fornecer um valioso recurso para as
gerações seguintes” (SPC, 2005, 2011).

69

O modelo cradle to cradle foi definido por William McDonough e Michael Braungart, autores do
estudo “The Hannover Principles: Design for Sustainability”, que descreve os princípios de design
sustentável para a Exposição Mundial de 2000, que se realizou em Hannover, na Alemanha, e que
foi apresentado na Cimeira da Terra que decorreu no Rio de Janeiro em 1992. Em 2002 publicaram o
livro “Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things” que acabou por cunhar a designação
deste modelo de ciclo de vida.
As referências incluídas neste subcapítulo são de entidades co-fundadas pelos dois autores:
McDonough Braungart Design Chemestry (MBDC), projecto Sustainable Packaging Coalition (SPC),
assim como a já referida GreenBlue, uma derivação da MBDC sem fins lucrativos.
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Simultaneamente, este modelo rejeita que a indústria e o consumo sejam as
principais causas dos problemas ambientais (Braungart & McDonough, 2013). Em
contrapartida, e para o caso específico das embalagens,

Na essência, a estrutura deste modelo visa o melhoramento constante “e passar
de simplesmente ser “menos mau” para se tornar “mais bom”.” (MBDC, 2017).
Contrariamente à aplicação convencional de eco-eficiência, que simplesmente
procura minimizar danos e reduzir a sua “pegada ecológica70 negativa”, a oferta
de abordagens de “ecoefectividade” 71, que integrem os valores e princípios do
modelo cradle to cradle, pode permitir direccionar a inovação para uma "pegada
ecológica positiva" (MBDC, 2017).
O termo “ecoefectividade”, cunhado por Braungart e McDonough juntamente com
o termo cradle to cradle, é uma expressão que representa mais do que a
abrangência da eco-eficiência e encontra-se associado ao conceito de fazer “mais
e melhor” pelo ambiente e não o “menor mal” ao ambiente.
“[… ] Nosso conceito de ecoefectividade significa trabalhar nas coisas certas,
em vez de fazer as coisas erradas menos mal. Se você faz as coisas certas,
então faz sentido fazê-las “correctamente” com a ajuda da ecoeficiência,
entre outras ferramentas. […] O que é maravilhoso relativamente aos
sistemas eficazes é que deles se espera mais, e não menos.” (Braungart &
McDonough, 2013, p. 80)
Neste cenário, e com o aumento do conhecimento sobre o funcionamento do
ecossistema, os produtos, serviços e sistemas podem reflectir esta visão. No
entanto, a implementação do modelo cradle to cradle só é possível se todos os
intervenientes se empenharem na incorporação desta consciência ecológica na
globalidade das suas acções diárias e não pontualmente.

70

O conceito de pegada ecológica surgiu em 1996, quando William Rees e Mathis Wackernagel criaram
um sistema que permitia quantificar a dimensão das marcas que o uso de recursos, consumo e
produção de resíduos deixam na biosfera, por outras palavras, um modo de estimar o impacto do
nosso estilo de vida sobre o planeta (Quercus, 2017).

71

Esta é a expressão utilizada (eco-effective no original), na versão traduzida para português do Brasil,
no livro “Cradle to Cradle: criar e reciclar ilimitadamente”. No entanto, e após consultar uma
tradutora profissional, consideramos a tradução para “eco-eficaz” provavelmente mais correcta.
No fundo, está a ser criada uma nova palavra para um conceito recente. Na essência,
“ecoefectividade” ou, em alternativa, “eco-eficácia”, é um conceito de produtividade real que
implica aspectos positivos. Tanto Braungart e McDonough como, mais adiante, Manzini & Vezzoli
distinguem o seu enquadramento.
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3.3. Ciclo de vida da embalagem
Uma vez que o ciclo de vida está relacionado com a sustentabilidade, parece fazer
sentido analisar a origem desta palavra para também o fundamentar.
A palavra de origem, “sustentar”, significa, entre outras coisas, “conservar,
manter, perpetuar, prolongar” 72 . Logo, a sustentabilidade é uma acção ou
processo que se mantem. Um processo sustentável é aquele que se pode
perpetuar.
No contexto em questão, o ciclo de vida refere-se às permutas existentes entre o
ambiente, de onde são extraídas as matérias-primas, e os processos que
permitem a produção, consumo, descarte e reintrodução de materiais no
ambiente ou no ciclo.
O ciclo de vida da embalagem, e da maioria dos produtos manufacturados, é
caracterizada por um conjunto de actividades e processos que consomem
recursos e energia e que, no decorrer de uma série de operações de
transformação, libertam gases de diversas naturezas, sendo que o aumento da
concentração de CO2 (dióxido de carbono)73 é um dos que mais tem contribuído
para o efeito de estufa.
Uma das actividades implícitas ao longo de todo o ciclo, mas usualmente não
referida, é o transporte, que consome essencialmente energia fóssil e liberta CO2,
assim como o armazenamento que ocorre no fim de cada fase ou sua subdivisão.
O ciclo de vida encontra-se normalmente agrupado em 5 fases, como o ilustrado
na Fig. 30, devendo o design ter uma percepção global das implicações de cada
uma para que o resultado final do projecto seja sustentável.
 Pré-produção
Esta fase consiste no processamento de matérias-primas, que serão utilizadas na
fase seguinte. Os recursos utilizados na produção destes materiais podem ser
virgens (matérias-primas renováveis ou não renováveis, extraídas do meio
ambiente) ou reciclados (provenientes do descarte pré74 e pós consumo).
 Produção
Esta fase pode ser subdividida em:
 Conversão dos materiais: as matérias-primas processadas são convertidas em
materiais (por exemplo, aparas de madeira que se transformam em papel e
cartão ou lingotes de alumínio que se transformam em chapa de alumínio).

72

Dicionário Priberam da Língua Portuguesa (www.priberam.pt)

73

O dióxido de carbono é comum e essencial para a vida na Terra. Contudo, o excesso deste gás na
atmosfera (principalmente devido à deflorestação e à queima de combustíveis fósseis) é
considerado como um dos causadores do efeito de estufa e responsável pelo aquecimento global, o
que, a médio-longo prazo, pode alterar consideravelmente a vida na Terra.

74

Restos ou excessos de produção não utilizados.
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 Produção das embalagens: com os materiais são produzidas as diversas
componentes das embalagens primária, secundária e terciária75.
 Produção dos produtos: na empresa da marca, o produto é colocado na
embalagem primária, a qual é agrupada em embalagens secundárias e disposto
em embalagens terciárias para facilitar a fase seguinte.
É ao longo da fase de produção que as diversas condicionantes do design de
embalagem, inclusive referentes à sua sustentabilidade76, são (ou devem ser)
pesquisadas, projectadas e geridas.
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 Distribuição
A distribuição é uma fase pouco delimitada e assinalada para que as operações
nela contida sejam consideradas. A distribuição coincide com o armazenamento,
desde a empresa produtora dos semi-meteriais, até ao transporte do produto
embalado para o retalhista que o irá comercializar, o qual também o armazena.
75

A classificação das embalagens é abordada no subcapítulo 4.4.

76

Uma das condicionantes que também deve ser contemplada nesta fase, e que integra o Design para
a Sustentabilidade (DfS), é o Design para a Desmontagem (DfD).
O Design para a Desmontagem refere-se ao processo que permite a fácil recuperação de produtos,
componentes e materiais quando uma embalagem é desmontada. O processo destina-se a
maximizar o valor económico e minimizar os impactos ambientais através da reutilização,
reprocessamento e reciclagem. A utilização de vários materiais numa embalagem pode inviabilizar
a sua reciclagem se a sua desmontagem for difícil, fazendo com que a mesma seja rejeitada. (Vide
Anexo 1)
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Fig. 30 – Design do ciclo de vida da embalagem (adaptado de GreenBlue, s.d.)

Nesta fase também devem ser considerados os consumos materiais e energéticos,
assim como a libertação de gases, referentes à construção e utilização de
espaços de armazenamento e veículos de transporte.

 Consumo
Os produtos alimentares são consumidos dentro do seu período de validade e as
suas embalagens são descartadas após o seu consumo. Este é o motivo pelo qual
as embalagens alimentares são as que mais resíduos produzem.
No fim desta fase, algumas embalagens de produtos alimentares podem ser
reutilizadas directamente pelo consumidor, para fins similares ou distintos do
original, ou serem retomadas pelo retalhista (garrafas com tara, por exemplo), as
quais serão posteriormente recolhidas pela marca embaladora.
Em contrapartida, os produtos electrónicos, por exemplo, são utilizados e
consomem materiais (tinteiros de impressão, por exemplo) ou energia no seu
funcionamento. Além disso podem necessitar de serviços de apoio ao cliente ou
pós-venda para manutenção ou reparação.

 Valorização ou eliminação
Após o descarte da embalagem pelo consumidor e da sua recolha e triagem pelas
entidades competentes, os materiais e componentes da embalagem podem ser
reutilizados, reciclados, recuperados ou eliminados, de acordo com critérios
específicos para cada um deles. Cada vez mais a embalagem é valorizada através
da reciclagem, o que promove a reintrodução dos seus materiais no ciclo de vida,
ajudando a combater a extracção de recursos e a reduzir o consumo de energia e
água.

Em Portugal, em 1996, existiam 311 lixeiras e uma estação de triagem, sendo que
a reciclagem era praticamente inexistente. Até 2013, foram construídos 42
aterros, 34 estações de triagem, 3 centrais de valorização energética, 22 unidades
de valorização orgânica e todas as lixeiras foram encerradas. Mais de 10.000
empresas aderiram ao Sistema Ponto Verde, que contribuem financeiramente
para a recolha selectiva e para a reciclagem de alguns materiais de embalagem.
Esse contributo financeiro, somado ao valor adquirido pelo leilão de resíduos de
embalagens que são vendidos às empresas de retoma para reciclagem, permitem
o investimento na educação dos consumidores, na investigação e
desenvolvimento e em projectos de responsabilidade social. Em 2015, a Sociedade
Ponto Verde recolheu quase 730.000 toneladas de embalagens usadas no fluxo
urbano, tendo sido retomadas por empresas de reciclagem quase 60% desse peso,
sendo que a taxa de reciclagem em Portugal estava próxima dos 58% (SPV, 2015b).
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Em Portugal, o circuito da reciclagem é implementado através da Sociedade
Ponto Verde, criada em 1996, e para já a única empresa em Portugal responsável
pelo sistema integrado de gestão de resíduos de embalagem (SIGRE). Foi
estabelecida para assegurar, em nome dos embaladores e importadores de bens
de consumo, a recolha das embalagens usadas e descartadas pelos
consumidores e viabilizar a reintrodução no ciclo de vida de matérias-primas
derivadas da sua reciclagem.

3.3.1. Downcycling e upcycling
No contexto do ciclo de vida da embalagem ainda se podem indicar duas situações:
o downcycling e o upcycling.
O downcycling inclui processos como a recuperação energética e orgânica mas
também a maior parte da reciclagem. É caracterizado por incluir processos que
convertem materiais ainda utilizáveis mas indesejados em novos produtos, sendo
que o material que lhes dá origem é geralmente de qualidade ou funcionalidade
inferior77.
Se por um lado isto evita que esses materiais vão para aterros e propõem-se a
reduzir a necessidade de consumo de novos materiais, por outro, o downcycling
pode aumentar a contaminação da biosfera devido à quantidade de aditivos
químicos e minerais que têm de ser adicionados para que se obtenha a qualidade
de desempenho desejável. Este aspecto, na maioria das vezes, implica que o
produto seja mais caro para as empresas e, por consequência, para os
consumidores, e, simultaneamente, consome mais energia e recursos (Braungart
& McDonough, 2013, pp. 61-64).
O upcycling é o oposto e inclui a reutilização, também conhecida como
reutilização criativa, e, para já, uma pequena parte da reciclagem. É um processo
que transforma produtos, subprodutos e resíduos sem utilidade ou indesejados,
em produtos ou materiais de melhor qualidade ou com valor ambiental 78 . A
verdadeira valorização ambiental está contudo dependente da engenharia dos
materiais e no modo como estes são projectados para a reciclagem, sendo ainda
necessária muita investigação nesta área.
“Quando começamos a projectar com essas incumbências em mente –
utilidade, conforto e prazer estético de curto prazo do produto, mas
considerando o período de validade dos seus materiais -, o processo de
inovação começa a se tornar sério. Deixamos de lado o velho modelo
“produzir-e-desperdiçar” e a sua rígida filha, a “eficiência”, para abraçarmos
o desafio de não sermos eficientes, mas eficazes em relação a uma rica
mescla de considerações e desejos.” (Braungart & McDonough, 2013, p. 77)
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Isto indica que o produto não terá uma qualidade excelente porque o material, ou parte do material
com o qual é produzido, é de menor qualidade do que o original. Por exemplo, os plásticos (excepto
de garrafas de bebidas) são reciclados em conjunto transformando-se num plástico híbrido, cujos
plásticos originais sofreram alterações moleculares que alteraram as suas propriedades originais.
Contudo, esse plástico híbrido pode ser utilizado para produzir, por exemplo, mobiliário de jardim
de resistência mediana mas funcional.
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Neste caso podem incluir-se todas as reutilizações, para o mesmo fim ou para outro, realizadas
pelo consumidor. Também são incluídas, por exemplo, as garrafas de vidro com tara, a reciclagem
de plásticos e metais que mantêm as suas propriedades e são novamente utilizados, assim como os
plásticos que apesar de não sofrerem alterações moleculares são transformados para outros fins,
como as garrafas de plástico PET que podem ser convertidas em fio de poliéster e ser utilizado na
indústria têxtil (a título de curiosidade, 5 garrafas PET recicladas dão para fazer um t-shirt XL, 10
um par de calças e 25 uma camisola de malha polar). Mas o upcycling é muito mais do que estes
exemplos e propõem-se a redesenhar a nossa actividade para melhorar o ambiente e a qualidade
de vida da humanidade. Mais informação no livro “The Upcycle: Beyond Sustainability - Designing
for Abundance” de William McDonough e Michael Braungart.
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3.4. Design de embalagem sustentável
A filosofia do design sustentável segue os princípios de uma ecologia sustentável,
ou seja, propõem-se (EcoLife, 2011):
 a minimizar o consumo de energia e água ao longo do ciclo de vida;
 a minimizar o impacto ambiental através da redução da emissão de gases com
efeito de estufa;
 a projectar produtos facilmente desmontáveis e que viabilizem a reutilização e
reciclagem dos seus componentes;
 a optar por materiais não tóxicos, locais, de produção sustentável ou reciclados,
que tenham pouco impacto ambiental e que contribuam para a saúde e o bemestar da humanidade;
 a minimizar o desperdício através da redução do consumo e do aumento da
utilização de recursos renováveis e materiais reciclados;
 e a enfatizar a qualidade e durabilidade do produto sobre o preço, de modo a
reduzir o impacto da produção de produtos ou componentes de substituição.
A Sustainable Packaging Coalition 79 , um projecto da GreenBlue, definiu
embalagem sustentável através de oito critérios, que combinam objectivos de
sustentabilidade, ecologia industrial e considerações e estratégias de negócio, na
perspectiva de um fluxo fechado de materiais de embalagem. Estes critérios
servem tanto para julgar os actuais sistemas de embalagem como para
fundamentar a transformação, inovação e optimização de futuros sistemas de
embalagem sustentável (SPC, 2005; 2011, p. 1).
Os oito critérios são os seguintes:

Se os critérios que definem embalagem sustentável forem integrados no âmbito
da definição de desenvolvimento sustentável, que se encontra no Relatório Our
Common Future (UNWCED, 1987, p. 41), e tendo em consideração tanto os
princípios de design sustentável como o entendimento sobre o método cradle to
cradle, o design de uma embalagem sustentável poderá ser definido como

79

A Sustainable Packaging Coalition é um grupo de trabalho industrial, cujos membros seguem os
princípios cradle to cradle e estão decididos a transformar as embalagens num sistema que
incentiva a prosperidade económica e num fluxo sustentável de materiais.
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“ A. É benéfica, segura e saudável para indivíduos e comunidades ao longo de
seu ciclo de vida;
B. Atende aos critérios de mercado para desempenho e custo;
C. É provida, produzida, transportada e reciclada usando energia renovável;
D. Optimiza o uso de materiais originais renováveis ou reciclados;
E. É produzida usando tecnologias de produção limpas e melhores práticas;
F. É produzida com materiais saudáveis ao longo do ciclo de vida;
G. É projectada fisicamente para optimizar materiais e energia;
H. É eficazmente recuperada e utilizada em ciclos biológicos e/ou industriais
de ciclo fechado.”

“[…] a aplicação dos princípios cradle to cradle para transformar as
embalagens num sistema que incentive a prosperidade económica e o fluxo
sustentável de materiais, utilizando recursos renováveis dentro de um
programa que os tenha em consideração, beneficiando as pessoas/região de
onde os recursos/produção vêm, e com uma abordagem responsável para
com os resíduos, tanto em volume como em natureza.” (Sustainable
Packaging Coalition apud Dupuis & Silva, 2008, p. 110)
Considerando que um designer é também um consumidor, ele tem a
responsabilidade e a obrigação ética, e muitas vezes legal, de projectar
embalagens que sigam estas orientações, além de incluir todas aquelas que
caracterizam a sua função, estrutura e comunicação 80 . Uma embalagem com
design sustentável deve garantir que o resultado final seja seguro, eficaz, honesto,
preciso, ambientalmente saudável e inofensivo para o consumidor ao longo do
seu ciclo de vida.

80

Abordado nos subcapítulos 4.3. - Funções da embalagem e 4.7. - Design estrutural e design gráfico.
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3.5. A dimensão da mudança
A criação de novos produtos, que se considerem efectivamente sustentáveis, está
dependente da relação que se possa estabelecer entre a dimensão tecnológica e a
dimensão sociocultural da inovação, numa perspectiva que não comprometa o
bem-estar social (Manzini & Vezzoli, 2005).
Contudo, para implementar alterações profundas, e tendo em consideração a taxa
de crescimento da população e do consumo, as pontuais acções do cidadão no que
se refere à reciclagem ou à utilização de transportes partilhados (por exemplo), o
modo como as diversas actividades económicas e industriais operam, ou as
tentativas para cumprir metas ambientais, será necessário interromper o actual
ciclo de produção/consumo.
Por um lado, o consumidor legitima a existência de um produto ao decidir adquirilo, e por outro, o designer não tem legitimidade nem instrumentos legais ou
morais para alterar o comportamento do consumidor. Deste modo, e tendo em
consideração que o designer só pode actuar e ser crítico nos sistemas socias e
económicos existentes, só se pode esperar que as soluções por si oferecidas
sejam reconhecidas como uma melhoria relativamente às anteriores (Manzini &
Vezzoli, 2005).
Neste contexto, deverá ocorrer uma alteração, ou “descontinuidade” (Manzini &
Vezzoli, 2005), no modo como produzimos, consumimos e descartamos porque
fazer “menos mal” ao ambiente não significa que seja “bom” para ele (Braungart
& McDonough, 2013).
Por sua vez, isto implicará uma fase de “transição” (Manzini & Vezzoli, 2005) na
qual será necessário criar novas combinações de procura e oferta, de produtos e
serviços, que não destabilizem o considerado óptimo funcionamento do ciclo de
vida em termos de recursos materiais e energia necessárias para o seu
funcionamento.

As diversas subdivisões apresentadas são explicadas por Manzini e Vezzoli (2005,
pp. 32-42) do seguinte modo:
 Área da suficiência: propostas em que a mudança cultural é mais acentuada
que a mudança tecnológica; proposta que surgem da discussão sobre o “porquê”
(Porque precisamos das coisas? Porquê produzir e consumir os produtos e
serviços existentes?).
 Área da eficiência: propostas em que a mudança técnica é superior à cultural;
proposta que surgem da discussão sobre o “como” (Como produzir melhor os
produtos e serviços já existentes? Como inovar as tecnologias para reduzir o
consumo de recursos ambientais, mantendo o real valor do produto para o
consumidor?).
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O delineamento da problemática referente aos parâmetros para criação de
produtos (Graf. 2) tem em consideração as mudanças socioculturais e
tecnológicas que têm de ocorrer para se atingir o patamar ideal no
desenvolvimento de produtos sustentáveis.

 Área da eficácia: propostas que apresentam um certo equilíbrio entre a
dimensão sociocultural e tecnológica da inovação; propostas que emergem da
discussão sobre “o que” e que integram as anteriores (O que poderia ser
produzido e consumido? O que é melhor fazer para aumentar o bem-estar
enquanto se reduzem os consumos?).
 Biocompatibilidade: o objectivo teórico de orientação à biocompatibilidade é a
realização de um sistema de produção e de consumo que se baseia inteiramente
nos recursos renováveis, extraindo-os sem ultrapassar os limites da sua
renovação e reintroduzindo-os no ecossistema como resíduos totalmente
biodegradáveis e com capacidade de serem reconduzidos às suas condições
naturais iniciais.
 Não-interferência: o objectivo de orientação à não-interferência é a realização
de um sistema de produção e de consumo fechado, que reutiliza e recicla todos os
materiais, formando ciclos tecnológicos que tendem a ser autónomos e, portanto,
sem influência no ambiente. Este objectivo, pelo menos de momento, só consegue
ser atingido em teoria.
 Desmaterialização: atendendo à impossibilidade física de conciliar a
biocompatibilidade e a não interferência, devido ao fluxo de matéria e energia no
percurso produtivo, o único modo de tentar alcançar um equilíbrio é através da
desmaterialização da procura social de bem-estar, isto é, modificar a procura dos
produtos socialmente desejados que determinam a continuidade de todo o ciclo.
Por outras palavras, reduzir o tamanho e a quantidade de produtos e serviços que
delimitem um bem-estar socialmente aceitável. Para que este modelo de ecologia
industrial fosse eventualmente possível, seria necessário que as tecnologias da
informação e da comunicação constituíssem o sistema central e evolutivo do
metabolismo social.

Graf. 2 - Relação entre as dimensões sociocultural e tecnológica nos percursos para a
sustentabilidade (adaptado de Manzini & Vezzoli, 2005, pp. 37-41)
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Para estes autores,
“[…] É evidente que o sistema produtivo e de consumo desta sociedade
sustentável será profundamente diferente do que até hoje conhecemos. E de
tal forma diferente, que nenhuma modificação de cunho parcial, nenhuma
inovação de incremento das tecnologias aplicadas, nenhuma operação de
redesign de tudo que hoje existe poderia resolvê-lo. […] A perspectiva da
sustentabilidade põe em discussão nosso actual modelo de desenvolvimento.
Nos próximos decénios, deveremos ser capazes de passar […] para uma
sociedade em que seja possível viver melhor consumindo (muito) menos e
desenvolver a economia reduzindo a proporção de produtos materiais.”
(Manzini & Vezzoli, 2005, pp. 30-31)
Uma visão similar, mas menos radical em termos de produção/consumo, foi
apresentada pela World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
no relatório “Visão 2050: a nova agenda para as empresas”.
Este documento apresenta-se como uma plataforma de diálogo para colocação de
questões. Salienta a mudança radical que terá de ocorrer a nível das estruturas
de governação, do enquadramento económico e do comportamento empresarial e
humano, tendo em consideração o aumento populacional, a diminuição dos
recursos e a potencial alteração climática. Acima de tudo este documento
evidencia as oportunidades de negócio que podem resultar desta mudança radical,
as quais terão em absoluto de respeitar os limites do ambiente e promover a
qualidade de vida da população humana, mas que para as empresas implicará
“fazer o que fazem melhor: inovar, adaptar, colaborar e executar.” (WBCSD, 2010,
p. iii)
“Daqui a apenas 40 anos, cerca de mais 30% de pessoas vão habitar este
planeta. Para as empresas, a boa notícia é que este crescimento implica
milhões de novos consumidores […]. A má notícia é que a diminuição dos
recursos e a potencial alteração climática vão limitar a possibilidade dos 9
mil milhões de pessoas obterem ou manterem o estilo de vida consumista
compatível com a prosperidade dos actuais mercados ricos.

Nesta perspectiva, o documento expõe o duplo objectivo que se pretende atingir
com a implementação estratégica da sustentabilidade nas empresas – o alto
desenvolvimento humano e o baixo impacto ambiental. Por outras palavras,
“fazer mais com menos, criar valor, prosperar e melhorar as condições humanas”
(WBCSD, 2010, p. iii), sempre na óptica de diálogo com todas as partes
interessadas e, até à data, como a “melhor orientação disponível com base em
observações, projecções e expectativas das empresas e dos especialistas que
contribuíram para o relatório.” (WBCSD, 2010, p. iv)
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[…] Este será um mundo onde a população global não só habita o planeta
como vive bem, respeitando os limites do mesmo. Por “viver bem”
entendemos um nível de vida em que as pessoas tenham acesso e
capacidade para financiar educação, saúde, mobilidade, condições essenciais
de alimentação, água, energia, habitação e bens de consumo. Por “respeitar
os limites do planeta” entendemos viver de forma a que o nível de vida possa
ser sustentado através dos recursos naturais disponíveis e sem prejudicar a
biodiversidade, o clima e os outros ecossistemas.” (WBCSD, 2010, p. iv)

Os conceitos de descontinuidade e transição, apresentados por Manzini e Vezzoli,
são aqui expostos com a designação de “Anos Turbulentos” e “Tempo de
Transformação”.
Os “anos turbulentos”, de 2010 a 2020, são indicados como um período de
descoberta e de entendimento sobre a visão global da sustentabilidade. O “tempo
de transformação”, de 2020 a 2050, será a fase em que ocorrerá a mudança
radical derivada do amadurecimento do conhecimento, dos comportamentos e da
implementação de soluções mais consistentes.
Em cada um destes períodos é feita uma análise a nove elementos que
relacionam o presente com um futuro sustentável. Esses elementos são: os
valores das pessoas, o desenvolvimento humano, a ecónomia, a agricultura, as
florestas, a energia, os edifícios, a mobilidade e os materiais.
No “tempo de transformação” e para o caso específico dos materiais, o relatório
predita (WBCSD, 2010, pp. 30-31):
 que os resíduos de tornarão num conceito obsoleto, assim como os aterros;
 que os circuitos fechados circulares serão a principal tendência da indústria;
 que estarão disponíveis novas gamas de produtos e serviços baseados numa
elevada longevidade, numa baixa quantidade de água resídual e num baixo
consumo de energia e materiais;
 que em 2020 as legislações dos países da OCDE tornam obrigatória a
reciclagem e a utilização de embalagens optimizadas;
 e que a reciclagem se torna numa estratégia chave no desenvolvimento e
concepção de materiais, não somente pelas suas virtudes, mas também devido ao
design, metalurgia, engenharia e logística que atribuem valor ao ciclo de vida.

Fig. 31 - Eliminação de resíduos através do circuito fechado de materiais (adaptado de WBCSD, 2010, p.
31)
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Na essência, mas especificamente para este elemento, o referido no relatório
“Visão 2050” coincide com o modelo cradle to cradle, de Braungart e McDonough,
e com o conceito de desmaterialização, de Manzini & Vezzoli.
Os aspectos aqui abordados podem ser interpretados no âmbito da definição de
design para embalagens sustentáveis e relacionados com a inovação de sistemas
que incluam o conceito de “ecoefectividade”.
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3.6. A embalagem como sistema
Para que a embalagem, ou qualquer outro produto, seja totalmente sustentável,
ela tem de ser desenvolvida tendo em consideração todas as dimensões da
sustentabilidade e não apenas uma delas (McNamara, 2009). Após percebermos a
dinâmica do ciclo de vida, entendermos em que consiste o design de uma
embalagem sustentável e percebermos a envolvência necessária para mudarmos
o ciclo produtivo e de consumo, torna-se evidente que a embalagem faz parte de
um sistema. Esse sistema é constituído por níveis interdependentes, sendo que a
embalagem está no seu núcleo e o ambiente une-os todos.
“A embalagem existe dentro do sistema económico mas o sistema
económico está incorporado na sociedade e no ambiente. As relações entre
material, produção e fim de vida estendem-se para o meio ambiente à
medida que passam pela sociedade. […]” (McNamara, 2009, p. 139)

Neste contexto, uma embalagem que tenha todos os níveis em consideração cria
valor em cada um deles.
No que diz respeito ao processo de design, este sistema está concentrado nas
ligações, limites e funções da embalagem: as ligações indicam o equilíbrio entre
os aspectos positivos e negativos, os quais conferem estabilidade ao projecto; os
limites referem-se aos aspectos físicos, informativos e visuais da embalagem,
que estão relacionados entre si e com os diferentes níveis do sistema; as funções
da embalagem81 são atribuídas a componentes específicas do sistema e são uma
forma de resposta ou de modificação do ambiente (McNamara, 2009).

81

Conter, proteger, comunicar, entre outras. Abordado no subcapítulo 4.3.
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Fig. 32 - Localização da embalagem no sistema (adaptado de McNamara, 2009, p. 139)

Só a inclusão de diferentes pontos de vista na embalagem 82 , referentes aos
diversos níveis do sistema, permitirão que a embalagem seja um sistema e não
uma solução pontual, isto é, uma resposta só com fins económicos ou sociais ou
ambientais.

82

Expostos ao longo da revisão de literatura.
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3.7. Em resumo
O modelo cradle to cradle associado ao campo de acção do desenvolvimento
sustentável, sugere um percurso, senão hercúleo, pelo menos bastante
ambicioso.
Para alcançá-lo plenamente, o design deve evoluir em simultâneo com outras
disciplinas e ciências, que têm em comum o objectivo de repensar, reestruturar e
reexecutar materiais, produtos e sistemas ecologicamente eficazes, que
permitam a construção de um mundo sustentável.
Focando-nos na embalagem, esta contribui para fazer chegar ao consumidor
produtos nas melhores condições possíveis, com maior prazo de validade,
inclusivamente a locais onde alimentos essenciais escasseiam ou não existem, o
que por si só, já é um factor de sustentabilidade.
No entanto, e tendo consciência que a embalagem mais sustentável seria a sua
ausência, também reconhecemos que ela pode ser mais sustentável se os seus
materiais conseguirem ser totalmente reintroduzidos no seu ciclo de vida.
Apesar das inovações que vão sendo implementadas, muito mais terá de ser
realizado e testado para que a praticabilidade de usarmos a embalagem nas
trocas comerciais que caracterizam a época em que vivemos, a tornem
efectivamente sustentável.
Este cenário torna pertinente a análise e interpretação do contexto em que o
produto/ embalagem é gerada e, como propósito deste estudo, sobre como
poderá o design ajudar esta a comunicar as abordagens da organização para o
exterior/consumidor.
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4. A embalagem
Através da história foram sendo atribuídas diversas funções à embalagem, que
reflectiram os diferentes costumes de diversas épocas, começando por ser a
resposta às necessidades do indivíduo e tornando-se imprescindível na sociedade
contemporânea.
No âmbito dos temas anteriormente apresentados, a embalagem de produtos
alimentares é o centro deste estudo devido ao contributo menos positivo que tem
no panorama da sustentabilidade do seu sistema.
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4.1. O que é a embalagem?
Dependo da perspectiva em que a embalagem é apresentada, a mesma pode ser
definida de diferentes modos (Coles et al., 2003, pp. 8-9; Paine & Paine, 1992, p. 3):
 "Uma forma de garantir a entrega segura ao consumidor final, em perfeitas
condições e a um custo ideal."
 "Um sistema coordenado de preparação de bens para o transporte,
distribuição, armazenamento, distribuição e utilização final."
 "Uma função técnico-comercial com vista a optimizar os custos de entrega
enquanto maximiza as vendas (e, portanto, os lucros)."
 "Um modo de fornecer produtos ao consumidor de forma segura, rentável e de
acordo com a estratégia de marketing da organização."
De acordo com a Directiva Europeia 94/62/CE83, relativa a embalagens e resíduos
de embalagens, que é bastante ampla e abrange todo o ciclo de vida da
embalagem,
”[Embalagens são] todos os produtos feitos de quaisquer materiais, seja qual
for a sua natureza, utilizados para conter, proteger, movimentar, entregar e
apresentar mercadorias, desde as matérias-primas até aos produtos
transformados, e desde o produtor até ao utilizador ou consumidor. Todos os
artigos «descartáveis» utilizados para os mesmos fins devem ser
considerados embalagens.” ("Directiva 94/62/CE," p. 5)

Sem pretendermos, de momento, especificar as funções da embalagem,
reconhecemos que ela é mais do que um recipiente que permite que o produto
seja transportado até ao consumidor em perfeitas condições. Simultaneamente, a
embalagem possibilita a identificação e obtenção de informação adicional sobre o
produto, sobre como dispor o recipiente e, dependendo do produto, explica como
manusear a embalagem e utilizar o produto (Paine & Paine, 1992, p. 3). Contudo,
83

Alterada pela Dir 2004/12/CE e Dir 2005/20/CE.

84

Abordado no subcapítulo 3.3. - Ciclo de vida da embalagem.
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Conter, preservar e proteger, para armazenar e transportar, remetem para
aspectos económicos (Paine & Paine, 1992, p. 3). Uma embalagem bem concebida
contem e protege o produto dos agentes exteriores, minimizando os impactos
económicos e ambientais que possam ser causados quer pela deterioração do
produto como pela danificação da embalagem, tanto durante o transporte como
em consequência de qualquer manuseamento. Ainda neste âmbito, uma boa
embalagem deve ser executada com a quantidade e tipo certo de material para
que realize correctamente as suas funções. Qualquer redução desses valores
mínimos pode comprometer o aumento da perda de produto, excedendo o que foi
economizado com a utilização de menor quantidade de material na embalagem
(EUROPEAN, 2016). Esta relação entre a quantidade e tipo de material também
deve garantir que a embalagem cumpra um ciclo de vida previamente
estabelecido, que inclui as fases de produção, distribuição e comercialização, o
descarte da embalagem pelo consumidor, e a recuperação dos seus materiais via
reutilização, reciclagem, compostagem ou inceneração 84.

são as componentes visuais e estruturais que atraem e, eventualmente, seduzem
o consumidor, persuadindo-o a adquirir determinado bem em detrimento de
outros que "chamam" pela sua atenção. Neste contexto, a embalagem atinge um
patamar mais sofisticado e garante mais duas funções, venda e conveniência,
passando a desempenhar o papel de "vendedor silencioso" e figurando como um
elemento do processo de marketing85 (Lendrevie et al., 2015, p. 253; Paine & Paine,
1992, p. 3).
Talvez devido às várias ciências e disciplinas que contribuem para o sucesso da
embalagem, a mesma foi descrita como um "segmento de negócio complexo,
dinâmico, científico, artístico e controverso" (Paine & Paine, 1992, p. 3). Se, de um
modo geral, consideramos a embalagem imprescindível e sendo difícil
consideramos voltar à compra de bens de forma avulsa 86 , também temos
consciência dos custos materiais e energéticos implícitos no seu ciclo de vida,
ainda muito dependentes de derivados do petróleo.
"Contenção, protecção e informação serão sempre essenciais em qualquer
embalagem e estas funções são basicamente para manter. Quanto devemos
gastar com as funções de "venda" e "conveniência" e quanto são elas
consideradas como necessárias, é uma questão para debater." (Paine &
Paine, 1992, p. 5)
Convêm também aqui descriminar que itens são considerados como embalagem.
A embalagem inclui itens que são usados para conter ou envolver os produtos que
serão comercializados, tais como caixas, cestos, frascos, latas, sacos e saquetas,
paletes, fitas e materiais para acondicionar, agrupar e prender, ou embalagens
descartáveis para serviço alimentar (como copos, pratos ou tabuleiros) ("Directiva
94/62/CE," de 20 de Dezembro de 1994, relativa a embalagens e resíduos de
embalagens; NetRegs, 2015).
Também são considerados como embalagem itens que são usados para
manusear ou suportar outros produtos, tais como rolos, tubos e cilindros em
torno do qual o material flexível é enrolado, e que são usados para apresentar
esse material como uma unidade de venda (como película de plástico, alumínio ou
papel) ("Directiva 94/62/CE," de 20 de Dezembro de 1994, relativa a embalagens e
resíduos de embalagens; NetRegs, 2015).
85

Marketing pode ser definido como:
"[...] a actividade e processo para criar, comunicar, entregar e trocar bens que têm valor para os
consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral." (American Marketing Association,
www.ama.org)
"[...] identificação, antecipação e satisfação das necessidades do consumidor de forma rentável."
(Paine & Paine, p. 3)
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Apesar da embalagem ser um mal necessário na maioria das sociedades desenvolvidas ou em
rápido crescimento, em diversas economias vão surgindo lojas de venda avulsa onde o consumidor
compra a quantidade desejada, normalmente produtos melhor qualidade, com proveniência
devidamente identificada e menos processados, a melhor preço e, em alguns casos, em
embalagens retornáveis.
Em Portugal estes locais de venda avulsa podem ser consultados em www.agranel.pt.
Noutros locais do mundo: na Europa e América do Norte (consultar http://bepakt.com/packagingfree-supermarkets/list/, https://www.thecultureist.com/2014/10/20/8-zero-waste-grocery-storesaround-world/, http://www.wholefoodsmarket.com/ e http://thepeoplessupermarket.org/), na
Austrália (consultar https://sustainabletable.org.au/all-things-ethical-eating/bulk-food-directory),
no Chile (https://www.algramo.com/).
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São igualmente considerados como embalagem os componentes e elementos
auxiliares integrados em embalagens ou anexadas a um produto e que
desempenhem uma função de embalagem (como o rótulo ou etiqueta no produto,
a escova de rímel que faz parte do fecho do recipiente ou o dispositivo de
dosagem que faz parte do recipiente do detergente) ("Directiva 94/62/CE," de 20
de Dezembro de 1994, relativa a embalagens e resíduos de embalagens; NetRegs,
2015)

Fig. 33 - Embalagens com componentes integrados ou anexados 87

Contudo, um item não é considerado embalagem se fizer parte do produto, sendo
necessário para o preservar, conter ou suportar durante o seu período de vida e
utilização (como saquetas de chá, capas ou caixas de CD e DVD com os respectivos
discos dentro, ou cartuchos de impressora) ou se for vendido integrado no
produto (como etiquetas de identificação por rádio frequência). Em qualquer
destes casos, está previsto que o item seja descartado juntamente com o produto
(NetRegs, 2015).
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Fonte das imagens: www.faithtap.com, www.compal.pt, www.wabbaly.com, www.yankodesign.com
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4.2. História da embalagem:
da origem da embalagem ao desejo de consumir
4.2.1. Momento zero... Proteger
Muitos dos alimentos encontrados na natureza possuem estruturas orgânicas que
lhes conferem uma protecção funcionalmente comparável à de uma embalagem
artificial. Exemplos disso são: a vagem do feijão, ervilha ou fava, a casca da noz,
amêndoa ou coco e a concha da ostra ou do caracol (Dupuis & Silva, 2008, p. 10;
Evangelista, 1998, p. 471). Alguns encontram-se naturalmente tão bem
acondicionados, que criar uma outra camada de protecção parece despropositado.

Fig. 34 - Embrulho natural

88

Vestígios de antigas civilizações e factos documentados de um passado longínquo
informam-nos que esses povos tiveram necessidade de encontrar modos de
acondicionar e conservar os alimentos. Por escassez ou por serem destinados a
locais distantes, esses alimentos deveriam manter as suas propriedades durante
o transporte, o que poderia demorar dias, semanas ou meses.
Para compreender a evolução da embalagem é necessário conhecer a história da
humanidade e a sua relação com os alimentos.
"[...] é o que aprendemos através da história que nos dá uma correcta
perspectiva. Nós podemos aprender com o que aconteceu para influenciar as
mudanças que são feitas e criar a mudança correcta para a nossa economia,
planeta e pessoas." (Capsule, 2008, p. 14)

4.2.2. Momento um... Acondicionar para Transportar e Armazenar
Paleolítico

Sendo a alimentação uma necessidade básica, a procura de mantimentos era uma
actividade prioritária. Os homens do Paleolítico89, caçadores-colectores nómadas,
procuravam incessantemente alimento para a sua sobrevivência, ingerindo o
mesmo no local onde o colhiam, caçavam ou pescavam.
Contudo, caçar era uma actividade que podia demorar dias. O animal, geralmente
herbívoro, depois de localizado tinha de ser perseguido até estar exausto e ser
88

Fonte das imagens: it.dreamstime.com, ru.dreamstime.com,
www.produtos-beleza.com, prettypoison.com.br, vidamarinha226.pbworks.com,
pt.dreamstime.com.

89

Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada: do surgimento dos primeiros ancestrais da humanidade até
cerca de 10.000 a.C. (NG, 2015b). Na Europa, talvez perto de 55.000 a.C. até cerca de 8.300 a.C. (EBO,
2015c, p. 1).
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possível capturá-lo. O segredo estava na dieta alimentar da presa e do caçador. O
herbívoro passa uma grande quantidade do seu tempo a pastar e a perseguição
não permite que o mesmo se alimente. O caçador transportava consigo água e
alimentos nutritivos, como frutos e tubérculos, que lhe permitiam percorrer
caminhos relativamente longos. É de supor que transportasse consigo algum tipo
de recipiente, facilmente encontrado na natureza, como chifres ocos, carapaças,
peles, entranhas e crânios de animais, cascas de árvores e de frutos, folhas ou
outras fibras vegetais (Evangelista, 1998, p. 471; Negrão & Camargo, 2008, p. 24).

Fig. 35 - Primeiros recipientes de transporte (exemplos)
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Com a Terra a arrefecer91, os Homens criaram, com a pele dos animais, abrigos e
posteriormente as primeiras peças de vestuário costuradas92. Com fibras vegetais,
produziram as cordas que os auxiliavam na caça. Começaram a ser mais
cuidadosos no uso de recursos, passando a guardar as ferramentas e utensílios,
de sílex93, madeira e osso, em vez de os descartar após a sua utilização (EBO,
2015c, p. 2). Os instrumentos e armas produzidos em excesso foram, muito
provavelmente, os primeiros bens a ser trocados com outros bandos94 iniciandose assim um comércio rudimentar de reciprocidade (van Havre, 2012).
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Fonte das imagens: www.sinacouro.org.br, pt.depositphotos.com,
www.lojaaltoastral.com.br,
organahopi.deviantart.com, hanne-pout-pourrideideias.blogspot.pt, graines-de-bijoux.com.
91
"[...] A última era glacial terminou à cerca de 10.000 anos atrás. O nível do mar subiu rapidamente e
os continentes alcançaram o seu contorno actual." (NG, 2015b).
92
As primeiras peças de vestuário podem ter surgido antes do Homo sapiens com outras espécies de
Homo a migrarem de África para os continentes do norte. Contudo, "Um estudo recente da
Universidade da Flórida, Estados Unidos, concluiu que os humanos começaram a usar roupas cerca
de 170 mil anos atrás, no período que coincide com o fim da penúltima era glacial." in HypeScience
[hypescience.com/quando-os-seres-humanos-comecaram-a-usar-roupas] acedido em 22 Mai. 2015.
93

Rocha sedimentar, composta de opala e calcedónia, de elevada dureza e cor variável. (in Dicionário
Priberam da Língua Portuguesa)

94

Comunidade constituída por famílias com relações endogâmicas, com 25 a 50 elementos (van Havre,
2012).
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Com a descoberta do fogo o homem percebeu que aproximando a caça do mesmo
esta não se deteriorava tão rapidamente, o que se encontra representado em
diversas pinturas rupestres (Nitzke, 1998). O consequente domínio do fogo foi um
passo decisivo na sua luta pela sobrevivência, especialmente em épocas de
escassez e uma vez que muitos dos alimentos só estavam disponíveis
sazonalmente. Contudo, alguns historiadores e arqueólogos supõem que antes de
120.000 a.C. já os hominídeos tinham percebido que o alimento poderia ser
conservado no gelo, podendo esta ter sido uma primeira forma de conservação e
armazenamento (EBO, 2015c, p. 1). Neste período, o fogo foi utilizado como fonte
de calor e no processo de cozedura dos alimentos, acompanhando o
desenvolvimento do pensamento abstracto e sentido estético e o fabrico de novos
utensílios. O homem começou a usar objectos de adorno, como brincos e colares,
a desenvolver a pintura rupestre e a produzir esculturas, vivendo em cavernas ou

em clareiras 95 . Estes foram alguns dos factores que conduziram à gradual
redução do nomadismo.
Neolítico

Com a Revolução Neolítica 96 ocorre a sedentarização próxima dos rios.
Desenvolve-se a agricultura de regadio e a domesticação de animais de pastoreio,
o que fez aumentar a variedade, quantidade e qualidade dos alimentos disponíveis.
A dieta passou a incluir diversas plantas silvestres, frutos, tubérculos e cereais.
Entretanto, o Homem descobre que alguns destes novos alimentos, passando por
um processo de fermentação, davam origem a novas bebidas. Iniciou-se a
produção de cerveja e foi sendo difundida a base da produção de vinho,
adicionando o conceito de festividade à vida comunitária (EBO, 2015a, p. 3).
A dieta alimentar das tribos97, que viviam tanto junto a rios como perto de lagos e
zonas costeiras, foi acompanhada de uma mudança nutricional quando o homem
se tornou mais hábil na actividade da pesca, tendo a sua alimentação passado a
incluir peixe, crustáceos e moluscos. Estas novas fontes de proteína, juntamente
com animais de pequeno porte, como coelhos e aves selvagens, facilmente
encontrados nos períodos de maior carência, permitiram que pescadores e
agricultores se estabelecessem em comunidades mais permanentes, passando a
possuir outros bens além das roupas e armas que os caçadores carregavam
consigo. Estes, devido à necessidade de percorrer longas distâncias para
capturar animais de maior porte 98 , que migravam de acordo com o clima,
tornaram-se seminómadas (EBO, 2015c, p. 2, 2015b, p. 3; NG, 2015b).

Contudo, a inovação técnica mais importante deste período foi o desenvolvimento
da olaria, entre 10.000 e 9.000 a.C., tendo a cerâmica vidrada começado a ser
produzida no Egipto entre 8.000 e 5.000 a.C. (Guire, 2014).
95

Na Europa, as cavernas mais conhecidas são Lascaux (França) e Altamira (Espanha). A clareira é a
de Foz Côa. Todas estas pinturas e gravuras rupestres são do Paleolítico Superior.

96

Neolítico ou Idade da Pedra Polida: cerca de 10.000 a.C. até cerca de 4.000 a.C.. Esta datação varia
substancialmente entre locais de diferentes continentes.
O assentamento sedentário mais antigo foi encontrado no actual Médio Oriente (antiga Mesopotâmia
e Levante), em Tel Qaramel, e data de cerca de 10.300 a.C., tendo a primeira cidade murada da
história sido fundada em Jericó por volta de 9.000 a.C.. No norte de África, ainda no Neolítico, o
Egipto já possuía sistemas hierárquicos complexos, conhecimento da arquitectura com tijolos de
barro e praticava trocas comerciais com o Levante, principalmente após a difusão do burro. Na
Europa, os primeiros assentamentos descobertos datam de cerca de 6.600 a.C. na actual Albânia, de
5.500 a.C. na actual Alemanha e de 4.500 a.C. na região da Bretanha, França. Na Ásia, o
assentamento mais antigo localiza-se no norte do actual Paquistão e data de cerca de 7.000 a.C.
sendo que na actual Índia o assentamento mais antigo data de 3.500 a.C.. Na América, os
assentamentos mais antigos localizam-se na Mesoamérica (América Central) e datam de cerca de
4.500 a.C. (Bellwood, 2005, apud http://rachacuca.com.br/educacao/historia/periodo-neolitico/,
acedido 24 Mai. 2015)
Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola: conceito consolidado por Vere Gordon Childe, arqueólogo
australiano (1852-1957), num estudo sobre os sistemas económicos da pré-história.

97

Comunidade constituída por diversas famílias (tribos ou clãs) com relações exogâmicas
(poliândricas e poligâmicas), com 100 a 1.000 elementos (van Havre, 2012).

98

Em África caçavam elefantes, rinocerontes e bisontes, entre outros. Na Europa caçavam cavalos,
renas e veados, entre outros (EBO 2015c, p. 1).
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Na página seguinte:
Tab. A - Timeline da
descoberta,
invenção e
utilização dos
principais materiais

A melhoria da saúde, conseguida pela ingestão tanto de proteínas como de
vitaminas disponíveis nos alimentos que plantavam, caçavam e pescavam,
provocou o consequente aumento da população e impulsionou a procura de novos
locais para colonizar e cultivar (EBO, 2015a, p. 3). Surgiu assim a necessidade de
transportar pessoas e mercadorias tendo-se iniciado a arte da construção de
jangadas e canoas.

O uso do barro na criação de recipientes permitiu cozinhar, acondicionar e
armazenar alimentos e bebidas (EBO, 2015a, p. 3). Também possibilitou o
transporte dos mesmos para os novos locais de assentamento enquanto esses
não fossem auto-suficientes, mantendo-se não só a economia de reciprocidade
mas também de alguma redistribuição (van Havre, 2012).

Fig. 36 - Taça e jarras Neolíticas da Europa de Leste, fim de 4.000 a.C.
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Foi também neste período que se começou a desenvolver o tear devido à
descoberta de fibras naturais, tanto vegetais como animais, que podiam ser
convertidas em fios e, posteriormente, em tecidos. Começaram também a ser
utilizados metais meláveis, como o estanho e o cobre, na produção de artefactos.
A Rota da Seda, usada nas trocas comerciais entre o oriente e a Europa, foi
estabelecida neste período, provavelmente a partir de 8.000 a.C., vindo a ter um
impacto significativo no desenvolvimento e prosperidade das futuras grandes
civilizações.
Neste contexto surgiram os primeiros trabalhos especializados e as primeiras
aldeias e vilas, cada qual com a sua tribo, sem estrutura social rígida e com um
sistema político descentralizado (van Havre, 2012), que daria início ao período
conhecido como a Idade dos Metais100 e à consequente Revolução Urbana.
Este período, que se encontra arqueologicamente subdividido em Idade do Cobre,
Idade do Bronze e Idade do Ferro, corresponde a uma era de transformações
económicas e de organização social. Apesar das influências e contactos com
outras tribos, resultado de migrações, esta época, segundo estudos
arqueológicos mais recentes, deve ser entendida como resultado de "[...]
invenções indígenas locais e como uma evolução cultural independente.[...]" (EBO,
2015c, p. 5).
O uso dos diversos metais variou tanto geograficamente como temporalmente.
Geograficamente, devido à existência de áreas ainda desabitadas, ao isolamento
de determinadas comunidades ou à inexistência da matéria-prima nas
proximidades do local. Todos estes factores determinaram que a utilização dos
99
100

Fonte das imagens: www.ancienttouch.com.
Subdividida em Idade do Cobre (Europa: cerca de 3.200 a 2.300 a.C.; no sudeste da Europa e na
China foram localizadas culturas a partir de 5.000 a.C.), Idade do Bronze (Europa: cerca de 2.300 a
700 a.C.) e Idade do Ferro (Europa: cerca de 700 a.C. a 1 a.C.). (EBO, 2015c, p. 5, 2015b, p. 4, 2015c, p.
35)
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Idade dos Metais

metais variasse temporalmente. Existiram áreas geográficas que passaram do
Neolítico para a Idade do Bronze, como determinadas comunidades do norte da
Europa, ou mesmo do Neolítico para a Idade do Ferro, como a maioria das
comunidades do centro de África, o que "[...] reflecte que diferentes trajectórias
culturais foram seguidas por várias sociedades." (EBO, 2015c, p. 7).
A produção de artefactos com estes metais conduziram ao desenvolvimento de
novos utensílios, nomeadamente recipientes para confecção de alimentos e
instrumentos de corte, objectos de adorno, artefactos para rituais fúnebres e
armas.
O cobre, que não teve qualquer impacto na produção de subsistência, era
considerado como um sinal de prestígio e de status quando utilizado em objectos
pessoais de ornamentação. Na África central, por exemplo, na ausência de minas
de cobre, o desenvolvimento da indústria do sal, da indústria têxtil e do comércio
de peixe seco101 foi impulsionado pelo desejo das comunidades adquirirem, entre
outros bens, este prestigioso metal. Estes bens promoveram o comércio de longa
distância e os locais de produção dos mesmos tornaram-se pontos de poder
político, fomentando a formação dos primeiros estados neste território (EBO,
2015a, p. 5).
Nos locais onde o bronze existia surgiram novos métodos de produção, sendo
este metal trabalhado tanto em chapa como através de moldes.
"[...] O desenvolvimento de moldes tornou possível tanto a produção de
objectos em massa como produzir itens mais elaborados, incluindo objectos
ocos. [...] O método do fim da Idade do Bronze e da Idade do Ferro de
trabalho em folha facilitou a produção de grandes objectos, tais como
caldeirões e escudos, e um método de trabalho semelhante foi utilizado para
criar motivos com relevo [...]." (EBO, 2015c, p. 7)
Neste período formaram-se as primeiras cidades e estados, iniciando-se a
definição das classes sociais, do poder económico, político e militar e a
organização do trabalho (van Havre, 2012). Um dos factores fundamentais da
consolidação das civilizações do Egipto e Mesopotâmia foi o intercâmbio de
mercadorias, assinalando o advento do comércio (Pinto, 2008, pp. 17-18).
Como consequência do desenvolvimento económico e social surge a escrita102, por
volta de 4.000 a.C.. Nessa altura foi necessário encontrar um material que
permitisse escrever, que fosse leve e flexível, tendo sido criada a folha artesanal
de papiro, cerca de 3.000 a.C. no Egipto. O mesmo foi adoptado pelos Gregos,
Romanos e outras civilizações, tendo sido utilizado na Europa até à Idade Média.
101

Na África central, neste período, eram produzidos tecidos de qualidade e com uma gama razoável
de cores naturais. O peixe seco destinava-se a regiões distantes onde a população tinha uma
alimentação com baixo índice proteico. (EBO, 2015a, p. 5)

102

A paleontóloga canadiana Genevieve von Petzinger (Robinson, s.d.) investiga, desde 2007, os sinais
geométricos encontrados em sítios arqueológicos, tendo compilado 32 sinais que se repetem em 52
dos 350 sítios arqueológicos identificados. von Petzinger pensa que se trata de uma primeira forma
de comunicação gráfica, datando-a da fase final do último período glacial na Europa, à cerca de
30.000 anos.
A escrita que aqui se refere é a cuneiforme, reconhecida como a escrita mais antiga, criada pelos
sumérios, e os hieróglifos egípcios. Por outro lado, os 4.000 a.C. não estabelecem uma divisão
rígida e universal entre a pré-história e a história uma vez que a escrita começou a ser utilizada em
diferentes momentos por diferentes povos e em diferentes regiões. Por exemplo, no Egipto a
história terá começado há cerca de 5.000 anos, na Grécia há cerca de 3.000 anos e no continente
americano o fim da pré-história tem como referência a chegada dos colonizadores europeus.
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Idade Antiga

O conceito de embalagem para conter, transportar e armazenar, com fins
comerciais, teve origem neste período. Os produtos eram acondicionados para
venda a granel e as trocas comerciais ocorriam mediante a venda em mercados
ou por transacção via marítima. Os contentores eram essencialmente de argila,
madeira, ou fibras naturais tecidas e a troca consistia essencialmente na
passagem dos produtos de um recipiente para outro.
Os primeiros recipientes de consumo datam de cerca de 3.000 a.C.. Eram de
alabastro103 e eram utilizados para os conter cosméticos, óleos e perfumes das
senhoras da alta sociedade da Mesopotâmia.
Por volta de 1.500 a.C. começam a ser produzidos, no Egipto e Mesopotâmia, os
primeiros recipientes de vidro colorido, de forma independente da cerâmica,
através da moldagem com areia (Corning Museum of Glass, s.d.; EBO, 2015b;
Guire, 2014). Com a expansão das rotas marítimas no Mediterrâneo, os centros de
produção de vidro difundiram-se através das rotas do Império Grego e,
posteriormente, do Romano, civilizações que muito contribuíram para o
desenvolvimento do comércio e de novas técnicas de produção. A invenção do
tubo de sopro, por volta de 50 a.C. na actual Síria, incrementou a produção de
recipientes de vidro com melhor qualidade.
Com a travessia de percursos de longa distância surge a necessidade de
identificar as mercadorias transportadas, tendo a forma dos recipientes sido o
primeiro modo de identificação. "[...] A forma da ânfora104 ou do jarro indicava se o
conteúdo era vinho ou azeite. O formato do saco e a amarração do fardo indicavam
aos comerciantes antigos o que estavam transportando." (Mestriner, 2002, p. 14).

Idade Média

Na Idade Média poucos avanços ocorreram no que se refere à embalagem. Porém,
na era dourada da cultura islâmica (fim do séc. VIII início do séc. IX) uma versão
melhorada do papel105 chegou à Europa. Este papel, originalmente criado na China
por volta do ano 105 a.C., chegou à Europa durante a expansão muçulmana, no séc.
103

Variedade de gipsite (mineral) branca, translúcida, pouco dura (frágil) e susceptível de um belo
polido. (in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa)

104

As ânforas, "[...] que parecem ter surgido na Palestina em meados do segundo milénio a.C.,
difundiram-se por todo o Mar Mediterrâneo, tornando-se o principal meio de transporte, a longa
distância, de líquidos, em especial, vinho, azeite e molhos de peixe. [...] O uso das ânforas
generalizou-se a partir do período helenístico (330-146 a.C.), alcançando seu ápice no período do
Principado Romano (30 a.C. 235 d.C.)." (Funari, 1997)

105

Inicialmente o papel chinês era produzido com casca de amoreira, rede de pesca, fibras têxteis e
resíduos de cânhamo. Quando o papel chegou às fronteiras da Europa pela mão dos árabes, entre
outras eventuais alterações, tinha sido revestido (sizing) com uma camada de amido melhorando a
qualidade da escrita (menos permeável à tinta). (Paper Online, s.d.-b; The Paper Project, s.d.)
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Além da identificação dos produtos transportados também se tornava
fundamental evitar as perdas e contaminações. Na tentativa de encontrar uma
solução, os Romanos criaram o primeiro conceito de recipientes fechados ou
lacrados. Para este efeito eles "[...] fabricavam tampas de argila ou chumbo e,
muitas delas, apresentavam o nome do fabricante e a identificação do produto,
marcando uma das primeiras formas de comunicação entre o produtor e o
consumidor. [...]" (Zimmermann & Nardino, 2012, p. 2). Além disso, com a
introdução do cultivo da uva para produção de vinho na Gália no séc. I d.C., os
Romanos adoptaram o barril de madeira de carvalho, inventado pelos celtas que
habitavam essa zona da actual França, passando o mesmo a ser o principal
recipiente de transporte para líquidos (Amarante, 2010).

X, sendo o papiro gradualmente substituído pelo novo material106 (EBO, 2015d;
Paper Makers, s.d.; Paper Online, s.d.-a, s.d.-b; The Paper Project, s.d.).
Supõem-se que a primeira descrição sobre a utilização de papel ou recipientes
para envolver ou conter géneros se encontra no diário de Nāsir Khosrow (10041088), escrito durante a sua viagem pela Síria, Palestina, Egipto, Arábia e Pérsia,
entre os anos 1035-1042. Na sua visita a Cairo e sobre este aspecto, Khosrow
escreveu:
"No bazar, os mercadores, os farmacêuticos e os quinquilheiros fornecem os
recipientes de vidro, os vasos de cerâmica e o papel que deve conter ou
envolver o que eles vendem. Portanto, não é necessário que o comprador se
preocupe com o que vai conter o que ele compra.107" (Khosrow, 1881, p. 153)
Do fim deste período, coincidente com o nascimento do reino de Portugal, a 5 de
Outubro de 1143, existem diversas referências sobre os alimentos, objectos e
rituais que faziam parte da mesa portuguesa, assim como algumas receitas108.
Apesar de não existir qualquer alusão ao modo como os alimentos eram
adquiridos e acondicionados, sabe-se que fazia parte da dieta dos portugueses,
muito particularmente das classes nobres, uma considerável variedade de
alimentos109 . O seu modo de preparação variava naturalmente de região para
região e foi-se alterando com o decorrer do tempo, supondo-se que não fosse
106

Espanha: papel utilizado no ano de 950; primeira oficina estabelecida em 1150.
Itália: papel utilizado no ano de 1102, na Sicília; primeira fábrica estabelecida em 1276, em Amalfi,
Nápoles; empresa Fabriano estabelecida em 1264, ainda a funcionar.
(The Paper Project, s.d.)

107

No original em francês, traduzido do persa:
"Dans le bazar, les baqqals, les droguistes et les quincailliers fournissent eux-mêmes les verres,
les vases en faïence et le papier qui doivent contenir ou envelopper ce qu'ils vendent. Il n'est donc
pas nécessaire que l'acheteur se préoccupe de ce qui doit contenir ce qu'il achète."
Nāsir Khosrow ou Nāsir Khusraw ou Nassiri Khosrau (1004 -1088 d.C.) foi um poeta, filósofo,
estudioso, viajante e escritor persa.
Essas referências encontram-se em livros como "Livro de Cozinha da Infanta D. Maria de Portugal",
de autor desconhecido e escrito entre o fim do séc. XV e durante o séc. XVI, ou "A Arte de Comer em
Portugal na Idade Média" de Salvador Dias Arnaut. Para períodos posteriores também se pode
consultar o livro "A Alimentação em Portugal no Século XVIII nos Relatos dos Viajantes
Estrangeiros" de Carlos Veloso, "Arqueologia dos Hábitos Alimentares" de João Pedro Ferro ou
"Glossário de Memórias" de Lucília Campos.
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O pão, especialmente de trigo, apesar de também existir de outros cereais; a carne fresca, em
abundância e muito variada,
"[...] É verdade que não dispunha de peru. Mas em contrapartida ocorre-nos que dispunha de
muitos porcos monteses e de muitos cervos, de ursos e de outros animais - hoje quase ou
totalmente desaparecidos do País. Bois, cabras, ovelhas, porcos..., aves, as mais variadas, de
criação; caça abundantíssima - de uma grande variedade de carnes dispunha o português da
Idade Média. [...] Ela é que daria força para lutar, trabalhar, caçar. É claro que os menos
abastados não podiam ter todos os dias refeições assim." (Arnaut, 1986, p. 18)
contribuindo para que trinchar fosse considerada uma ocupação séria, mas carne também
conservada em sal; o peixe, de mar e rio, consumido fresco, seco, conservado em sal ou fumado
(são referidas as sardinhas, peixotas (pescadas), congros, talhos de baleia (a carne de baleia era
muito consumida na Europa medieval), polvos, lampreias e salmão. (Arnaut, 1986, pp. 23-25); o
marisco; as especiarias109 e ervas aromáticas
"Na nossa Idade Média, mesmo na chamada Alta Idade Média, usavam-se especiarias, embora
temos de convir, o seu uso fosse bem mais limitado do que no século XVI - depois da descoberta
do caminho marítimo para a Índia. [...]" (Arnaut, 1986, pp. 25-26)
o vinho, produzido em grande quantidade, que fazia parte dos hábitos de ricos e pobres e supõemse que fosse a bebida utilizada para eliminar a sede; e a fruta, comida fresca, seca ou, raramente,
em conserva, sendo a castanha uma das mais consumidas (até ser substituída pala batata, na Idade
Moderna, cuja origem é da América do Sul). Além destes alimentos muitos outros faziam parte da
sua dieta, como o leite, manteiga, queijo, ovos, legumes, hortaliças, azeite, vinagre, mel, açúcar...
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idêntico entre classes sociais (Arnaut, 1986, pp. 18-47; Veloso, 1992, p. 12). De
igual modo, o ritual de comer à mesa também se foi modificando neste período.
No início, mesmo nos grandes banquetes reais, as mesas encontravam-se todas à
mesma altura e foi somente a partir do reinado de D. Fernando (1345-1383) que a
mesa real passou a estar mais elevada (Arnaut, 1986, p. 63). Também no início
deste período o normal era comer com as mãos sendo a carne, quando necessário,
rasgada com os dentes. A faca, não como a conhecemos hoje, começou a ser
gradualmente utilizada como ferramenta auxiliar, inicialmente só em eventos
importantes, e o garfo, apesar de haver referências da sua existência no fim séc.
XV, a sua utilização era rara, assim como continuou a ser no séc. XVI (Arnaut, 1986,
p. 69).

4.2.3. Momento dois... Identificar

É dúbia a altura em que a tipografia chegou a Portugal. Por um lado houve
personalidades nacionais, como Pedro Affonso Vasconcellos (séc. XVI), D. Luiz de
Menezes, 3º Conde de Ericeira (1632-1690) ou António Ribeiro dos Santos (17451818), que defenderam que a primeira empresa tipográfica surgiu em Leiria por
volta de 1464-1465, tendo como fundamentação a edição das Obras do Infante D.
Pedro, 1º Duque de Coimbra (1392-1449). Por outro lado, e tendo por base
discrepâncias relativas à data, local e dimensão da impressão, houve quem
argumentasse que a mesma, a ter existido111, teria sido editada pelo espanhol
Antón de Urrea, por volta de 1478, supondo também que a tipografia terá chegado
a Portugal pela mão de judeus. Estes terão solicitado a colaboração de tipógrafos
judeus, possivelmente oriundos de Itália, tendo sido impresso em Lisboa, em 1489,
o primeiro livro, o Pentacheuco, em hebraico (Cavallo & Castro, 1998; "Origens da
Typographia - Typographia Portugueza," 1837).
Crê-se que pela mão de cristãos, a tipografia tenha começado a ser exercida em
1490, por impressores de origem alemã ou italiana, ano que data no livro mais
antigo, impresso em Lisboa, o Breviario Eborense, em latim. Em 1494 foi
impresso em Braga o Breviario Bracharense na tipografia de João Gherline
("Origens da Typographia - Typographia Portugueza," 1837).
"É no anno de 1495 que podemos com certeza assentar o começo da
imprensa portugueza, porque é neste anno que se estampou o primeiro livro
em vulgar, com data, dos que chegaram aos nossos dias. Fallámos da
110

111

O volume de livros impressos aumentou de tal modo que, no séc. XVIII, as fábricas foram obrigadas
a solicitar publicamente o fornecimento de trapos de linho e de algodão para colmatar a escassez
destas matérias essenciais para a produção de papel. Só a partir de 1870 é que o papel começou a
ser produzido com pasta de madeira vindo a colmatar a carência de matérias-primas (EBO, 2015d).
Pode ter sido destruído com o terramoto que assolou Lisboa em 1755.
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Iniciada na China no séc. VIII, a impressão sobre papel poderá ter utilizado blocos
de madeira, metal, pedra ou porcelana para imprimir (The Paper Project, s.d.).
Contudo, o princípio dessa técnica teve a sua grande expansão quando o tipo
mecânico móvel para impressão foi inventado por Johannes Gutenberg (13981468), na Alemanha, por volta de 1450. Esta nova técnica, a tipografia, contribuiu e
acelerou a disseminação do conhecimento 110 , tendo sido fundamental para as
transformações culturais, sociais, económicas, políticas e religiosas ocorridas
durante o Renascimento.

traducção portugueza do famoso livro de Ludolfo de Saxonia, intitulado "VitaChristi" vertido do latim em linguagem por Fr. Bernardo de Alcobaça."
("Origens da Typographia - Typographia Portugueza," 1837, p. 164)
Considera-se contudo que Rodrigo Álvares terá sido o primeiro impressor
português, e eventualmente discípulo de João Gherline, tendo iniciado a sua
actividade de impressor e editor no Porto, em 1497. Álvares colaborou com o
bispo D. Diogo de Sousa (1461-1532) e imprimiu duas obras: "As Constituições
Sinoidais de D. Diogo de Sousa" e os "Evangelhos e Epístolas", ambas impressas
em 1497 (Imprensa, 2015).
Durante os descobrimentos e com as novas rotas marítimas houve a necessidade
de começar a identificar os produtos acondicionados a granel. A identificação dos
artigos era feita através de marcas nas caixas, barris ou fardos de juta ou sisal, ou
através de etiquetas amarradas aos embrulhos.
"[...] Inicialmente uma questão prática, essas marcas pintadas ou impressas
foram usadas para designar que produto estava dentro de cada um dos
diferentes contentores opacos." (Brewers, 2013)
À semelhança dos primeiros recipientes usados nos cosméticos do antigo Egipto
e Mesopotâmia, os primeiros recipientes rotulados foram da indústria
farmacêutica. Eram recipientes de vidro, tapados com rolha, selados com cera e
com uma etiqueta presa ao recipiente por um cordel, geralmente escrita pela
mão do farmacêutico com a designação do produto.
Por volta de 1550, o proprietário alemão de um moinho de produção de papel,
Andreas Bernhart, foi um dos primeiros comerciantes a imprimir o seu nome,
acompanhado de um desenho decorativo, no papel com que embrulhava os seus
produtos. O conceito do seu papel de embrulho auto promocional foi sendo
difundido nos anos seguintes e aplicado a diversos produtos, sendo esta uma das
primeiras formas de merchandising.
Devido às novas técnicas de impressão, a publicidade, já conhecida pela afixação
de leis e decretos governamentais nas fachadas de edifícios, rapidamente se
tornou num meio de apelar e cativar novos compradores e estimular o consumo.

"[...] além de se discriminar produtos, a identificação de sua origem passou a
ser necessária: as peças de tecidos comercializadas pelos mercadores
italianos no final do século XV já traziam rótulos com desenhos elaborados,
impressos em prensas de madeira sobre papel feito à mão." (Mestriner, 2002,
p. 14)
Até à Revolução Industrial "[...] a maioria dos produtos de consumo eram
essencialmente luxos que serviram o que era conhecido como "o comércio de
transporte", ou clientes de classe alta. [...]" (Klimchuk & Krasovec, 2012, p. 10).
Enquanto as classes com menor poder económico consumiam somente produtos
locais, as classes mais altas tinham acesso a produtos importados, como açúcar,
café, chá, tecidos finos, vinho, entre outros.
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Entre os séculos XV e XVIII, altura do mercantilismo, as trocas comerciais foram
estabelecidas com as colónias e outros países. Surgiram as primeiras empresas
de comércio de mercadorias à escala mundial, as quais impulsionaram o
desenvolvimento de uma nova linguagem visual da embalagem.

O comércio continuou a crescer e algumas inovações foram sendo acrescentadas
à embalagem de modo a melhorar a identificação do seu conteúdo.
"[...] A embalagem desempenhou um papel fundamental no equilíbrio de
poder na Europa. Com efeito, a embalagem já no século XVI mostra que os
recipientes, garrafas e caixas, foram usados para dar um maior valor
perceptivo a todos os tipos de produtos." (Dupuis & Silva, 2008, p. 12)
Idade Contemporânea

A ocorrência de grandes alterações e inovações parecem indissociáveis dos
períodos de conflito.

Revolução Francesa

Em 1795, em plena Revolução Francesa, devido ao bloqueio da frota inglesa à
passagem de alimentos, entre eles o açúcar com o qual os franceses faziam
conserva de fruta, as tropas de Napoléon Bonaparte (1769-1821) estavam a ser
mais dizimadas pela fome e pelo escorbuto 112 que pelo combate. Bonaparte
precisava de alimentos que não se deteriorassem e que pudessem ser
transportados individualmente por cada homem. De forma a tentar resolver este
problema, o governo francês ofereceu um prémio de 12.000 francos113 a quem
apresentasse um método adequado de preservação (Can Manufacturers Institute,
s.d.; Cavendish, 2008; Chalamont & Bruegel, 2004; Dupuis & Silva, 2008, p. 12;
Graphic Packaging International, s.d.; Paine & Paine, 1992, p. 1).
Em 1810, o francês Nicolas Appert (1749-1841) recebeu o prémio pelo
desenvolvimento de uma selagem hermética em frascos de vidro. Ele preservou a
"[...] comida cozinhando-a parcialmente, selando-a em garrafas com rolhas de
cortiça e mergulhando as garrafas em água a ferver. [...]114" (Can Manufacturers
Institute, s.d.; Dupuis & Silva, 2008, p. 12; Graphic Packaging International, s.d.;
Paine & Paine, 1992, p. 1).

Fig. 37 - Frasco e lata de conserva, de Nicolas Appert e Peter Durand, respectivamente

116

112

Défice de vitamina C, facilmente existente em frutas cítricas e verduras frescas.

113

Uma soma avultada, considerando que o salário por hora na época era de 3 francos. (Chalamont &
Bruegel, 2004)

114

(Can Manufacturers Institute, s.d.)

115

Folha de ferro estanhado.

116

Fonte das imagens: en.wikipedia.org e www.sunbrandingsolutions.com.
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Nesse mesmo ano o inglês Peter Durand (1766-1822) aperfeiçoou o método de
Appert. Patenteou a lata cilíndrica produzida em folha-de-flandres 115 , a qual
evitava ferrugem e corrosão. Este novo recipiente também era hermético mas,
contrariamente à solução de Appert, era inquebrável e, consequentemente, mais
fácil de manusear e com um fecho mais fiável. Além de incluir o alimento em
conserva, permitia uma mobilidade sem grandes restrições (Can Manufacturers
Institute, s.d.; Dupuis & Silva, 2008, pp. 12-13; The Repertory of Arts,
Manufactures, and Agriculture, 1911, pp. 213-215). Este facto, pode ter auxiliado os
ingleses a derrotar Napoleão na Batalha de Waterloo em 1815.

Em meados do séc. XVIII, a produção vidreira em Portugal era liderada pela
Marinha Grande, já considerada a capital do vidro, mas também eram
manufacturados artefactos em Oliveira de Azeméis e em Ílhavo. Já "As origens da
produção vidreira nas margens do Douro, fundamentalmente na zona de Vila
Nova de Gaia, remontam ao tempo da Revolução Liberal." (Mendes, 2006, p. 76).
Contudo, quase até ao fim do séc. XIX, as unidades vidreiras existentes em
Portugal, que foram instaladas sobretudo por franceses, não eram especializadas
e produziam, entre outros artigos, vidraça, telhas de vidraça e redomas.
"É inegável que a indústria do vidro tem prosperado e trabalhado, não há
dúvida, mas parece-nos que tem ainda de fazer um grande esforço para
excluir do mercado nacional artefactos [importados] que são triviais e
indispensáveis. Basta recordar só uma espécie: as garrafas pretas 'e
brancas para vinho, que importamos em grande escala, e que representam
uma quantia avultada." (Vasconcelos, 1987, p. 107, apud Mendes, 2006, p. 78)
Somente a partir de 1889-1890 é que efectivamente surge a produção
especializada de vidro de embalagem, com a entrada em funcionamento da
Fábrica da Amora no Seixal, a qual se dedicou exclusivamente à produção de
garrafas. Em 1919, esta abriu uma sucursal no Porto, a Fábrica de Rego Lameiro,
a qual funcionava de forma semiautomática e manual (Mendes, 2006). Em 1930
esta foi adquirida pela sociedade Barbosa & Almeida (fund.1912), empresa líder na
produção de embalagens de vidro em Portugal, que entretanto mudou a sua
localização de Campanhã (Porto) para Avintes (Vila Nova de Gaia).
Com a Revolução Industrial ocorrem mudanças drásticas, tanto a nível técnico
como económico e social. Surgindo inicialmente em Inglaterra, propagou-se a
outros países da Europa, à Rússia, EUA e Japão, a partir de meados do séc. XVIII.
A migração para as zonas urbanas fez aumentar a mão-de-obra disponível para
trabalhar nas novas indústrias, especialmente dos sectores têxtil, metalúrgico,
dos transportes e, posteriormente, químico, sendo também introduzidas
alterações profundas na produção agrícola e na exploração pecuária. Com a
produção de bens em massa e facilidade em escoar os novos produtos, quer
devido à existência de um vasto mercado, quer à disponibilidade de boas vias de
comunicação, a economia floresce e o capitalismo consolida-se mas com
consequências a nível social117 devido à precaridade das condições de trabalho e
de vida dos operários. Isto veio atestar as teorias de Thomas Malthus (1766-1834),
publicadas em 1798, sobre a relação entre o crescimento populacional, aumento
da oferta de trabalho, redução dos salários e consequente aumento da pobreza.
Devido à grande concentração da população nas zonas urbanas e à realidade em
que viviam os grupos com menor poder económico, uma das preocupações que
surgiu foi a de encontrar soluções que permitissem conservar os alimentos com
segurança e fora da época de colheita. Esse anseio, além de contemplar a teoria
de Malthus sobre a relação entre o crescimento da população e a capacidade de
117

No início da Revolução Industrial: diferenciação profunda entre classes sociais; problemas de
crescimento urbano desordenado e de poluição; desvalorização do trabalho, com más condições de
segurança e higiene; famílias numerosas a viverem em casas insalubres e pequenas, favorecendo
tanto condições para o aparecimento e propagação de doenças, como causando degradação da vida
e miséria moral; estas condições de trabalho e de vida impulsionaram revoltas e agitação social,
originando o surgimento dos movimentos operários e sindicais e as novas ideias do socialismo
(origem do marxismo). Também foi o momento da consolidação do capitalismo e da afirmação do
liberalismo.
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Revolução Industrial

produzir alimentos, tinha em consideração que, de um modo geral, a maioria das
famílias dependia dos alimentos frescos que pudessem obter para a refeição
seguinte.
Entretanto, com os salários dos operários a aumentarem118 em Inglaterra depois
de 1819, as condições de vida foram gradualmente melhorando, o que criou um
ambiente propício para a embalagem poder ser reinventada.
Resultado da preocupação com a segurança e conservação de alimentos fora da
época de colheita, e visualizando uma oportunidade de negócio, surgiram no séc.
XIX empresas como a Knorr e a Maggi, cujos fundadores, com o seu conhecimento
e fruto de muitas experiências, desenvolveram alimentos baratos, nutritivos e
que podiam ser conservados por muito mais tempo. Também a Nestlé, cuja
aspiração do seu fundador, um farmacêutico alemão, era solucionar o problema
da desnutrição infantil, procurou uma solução, tendo o resultado das suas
experiências ficado conhecido como a farinha láctea Cerelac.
A Portugal as inovações da Revolução Industrial só chegaram depois de 1868,
graças a Fontes Pereira de Melo (1819-1887), em plena Regência119. Este atraso
deveu-se especialmente a períodos de instabilidade politica, à debilidade do
mercado interno, ao atraso das técnicas agrícolas e de sistemas de irrigação, ao
analfabetismo das populações rurais e à distribuição desigual da população activa.
Apesar das medidas implementadas na altura terem sido temporárias, estas
visavam melhorar os transportes e redes de comunicação, tendo em vista
desenvolver a agricultura, o comércio e a indústria, de modo a evitar que Portugal
se atrasasse ainda mais relativamente a outros países europeus.
Embora a máquina de fazer papel, criada pelo francês Nicholas-Louis Robert
(1731-1828), e o princípio da litografia que viria a permitir a impressão a cores,
criada pelo alemão Alois Senefelder (1771-1834), terem sido inventados em 1798,
os rótulos impressos só começaram a ser amplamente difundidos no séc. XIX.
Mais uma vez foi a indústria farmacêutica a pioneira, movida pela necessidade de
identificar comprimidos, geralmente acompanhados pelo mesmo tipo de
prescrição ainda hoje utilizada (Brewers, 2013; Mestriner, 2002).
Em Portugal, a primeira notícia publicada sobre litografia data de 1819 (Xavier,
1819, pp. 45-54). Contudo, a produção litográfica iniciou-se anos mais tarde, em
1823, e só depois de reconhecida a sua utilidade é que foi fundada a primeira
empresa (Heitlinger, 2007).
"[...] A primeira oficina portuguesa foi fundada em Lisboa em 1824, por
decreto de Dom João VI (Officina Régia Littográfica). Depois outras se lhe
seguiram e sabe-se que no Porto, nessa época, existiram nove oficinas
litográficas." (Núcleo de Investigação Arqueológica, 2011, p. 51)
Foi na década de 1840 que a litografia a preto se generalizou em Portugal,
especialmente na impressão de facturas, papel e cartões de visita timbrados,
considerando-se "[...] um fenómeno artístico próprio do Romantismo [em
Portugal]. [...] A partir da década de 1880, começa a generalizar-se também o uso
118
119

Nardinelli, 2008
Período entre 1868 e 1889. Período de diminuição temporária da instabilidade política em que se
encontrava a monarquia constitucional portuguesa. As obras públicas foram financiadas com
empréstimos externos, nomeadamente da banca inglesa, o que originou um colapso financeiro e,
consequentemente, a instabilidade política voltou depois deste período.
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séc. XIX
comércio e marcas

da litografia a cores, culminando, no período Arte Nova, em peças notáveis de
artes gráficas [...]" (Queiroz, 2011).
Devido às características que as pedras litográficas necessitavam de ter, mas
também por causa da diversidade petrológica 120 existente em Portugal, foi
constituída em 1839 a Companhia Conimbricense, associação fundada por
indivíduos de Coimbra entre quais se encontravam membros da respectiva
Universidade, que se destinava a explorar pedreiras e preparar pedras para fins
litográficos ("Lithographia em Portugal: Companhia para a exploração de pedras
lithographicas," 1839, p. 107). As pedras encontradas em Portugal provaram ser
de qualidade tão boa como as da Baviera, permitindo a criação de um novo tipo de
produção industrial em Portugal ("Pedras Lithographicas Portuguezas," 1839, p.
320). Devido ao preço das pedras alemãs, e francesas, e à escassez que havia
noutros países, como em Inglaterra, com quem Portugal mantem uma aliança
desde a Idade Média, é de supor que as mesmas possam ter sido exportadas
("Lithographia em Portugal: Companhia para a exploração de pedras
lithographicas," 1839, p. 108).
Nos estabelecimentos comerciais deste período, os retalhistas ainda escoavam a
maioria dos alimentos a granel, vendendo os mesmos em folhas de papel
enroladas sob forma de cone, em sacos de papel ou mesmo embrulhados numa
folha de jornal. A embalagem era "[...] relegada às funções de acondicionamento
e protecção, sendo a única preocupação a de fazer o produto chegar ao
distribuidor em condições utilizáveis. [...] As inovações em embalagens eram
relacionadas, principalmente, à melhor protecção de produtos por longos
períodos.” (Moura & Banzato, 1990, p. 6 apud Zimmermann & Nardino, 2012).

"[...] A marca era um símbolo de consistência. Numa altura em que os
produtos eram adulterados, em que o seu desempenho não era fiável e os
preços variavam, ela representava o padrão de qualidade, quantidade e
preço. A imagem da marca projectava e sustentava o produto."(Olins, 2003, p.
14)

120

Petrologia: parte da Geologia que estuda as rochas.

121

Para branquear pão, por exemplo, os padeiros por vezes adicionavam sulfato de alumínio e
potássio ou giz na farinha, mas também podiam utilizar puré de batata, sulfato de cálcio, cinza de
cachimbo e até mesmo serragem para aumentar o peso de seus pães. Farinha de centeio ou feijões
secos em pó podiam ser utilizados para substituir a farinha de trigo e o gosto amargo da farinha
envelhecida podia ser disfarçada com carbonato de amónio. As cervejeiras também adicionavam
muitas vezes misturas de substâncias amargas, alguns com venenos como estricnina, para
"melhorar" o sabor da cerveja e economizar no custo do lúpulo (Coley, 2005).
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Foi nesta época que o cliente se começou a preocupar com o que consumia e a
embalagem de transporte deixou de ser suficiente para garantir a qualidade do
produto. Além de começar a preferir produtos com marca, que garantiam uma
qualidade que ia sendo comprovada, evitava comprar alimentos a granel não
identificados. Muitos dos produtos a granel não identificados eram adulterados,
tanto pelo produtor como pelo retalhista, visando um maior lucro. No início do séc.
XIX era comum os produtos encontrarem-se adulterados com substâncias
tóxicas121, especialmente as farinhas utilizadas na confecção do pão e a cerveja
(Coley, 2005). Outro motivo era a probabilidade de contaminação dos produtos a
granel expostos, devido ao "[...] ambiente sujo e insalubre das lojas do séc. XIX.
[...]" (Dupuis & Silva, 2008, p. 13).

Os primeiros a confrontar o problema da adulteração de alimentos foram o
químico Frederick Accum (1769-1838), em 1820, e o médico Arthur Hill Hassall
(1817-1894), em 1850. Como consequência dos seus estudos, as primeiras leis
sobre controlo de qualidade surgiram em Inglaterra em 1875.
Foi este cenário que possibilitou que a embalagem florescesse. Aliada à
importância que a embalagem ia alcançando, começaram a surgir marcas que
rapidamente se tornaram populares como o fermento em pó da Royal (1863, EUA),
os chocolates da Cadbury (1868, Inglaterra), Milka (1901, Suíça) ou Toblerone (1908,
Suíça), as sopas instantâneas desidratadas da Knorr (1873, Alemanha) e da Maggi
(1886, Suíça), os chás Lipton (1871, Escócia), o ketchup da Heinz (1876, EUA), as
bebidas gaseificadas da Schweppes (água gaseificada,1783, fábrica na Alemanha;
soda, 1798, água tónica e ginger ale, 1870, fábrica em Inglaterra), a Coca-Cola
(1894, 1915 na garrafa contour122, EUA) ou a água mineral Perrier (1898, França)123.

124

Em Portugal, devido aos atrasos anteriormente mencionados, foram poucas as
marcas criadas no séc. XIX que sobreviveram até aos nossos dias. Algumas
excepções são a Nacional, constituída em 1849, que começa a produzir massas
alimentícias, bolachas e alimentos para animais a partir de 1879, a conserveira
Ramirez, fundada em 1853, que começou com atum salgado vendido em barricas,
e que a partir de 1865 começa a embalar atum em latas de 10kg, a Fábrica
Paupério de bolachas e biscoitos, criada em 1874, o Estabelecimento Manuel da
Silva Torrado & Cª que vende os azeites das marcas Saloio e Santa Maria, fundado
em 1878, ou a Fábrica de Chá Gorreana, fundada em 1883. Contudo, a esmagadora
maioria das marcas foi surgindo a partir do séc. XX, fazendo também parte das
marcas mais antigas as bolachas Triunfo, a farinha Ceres, o azeite Gallo, as
conservas Nuri125, a margarina Vaqueiro ou os chocolates Regina, entre outras,
tendo estas surgido entre 1913 e 1928. Existiram ainda marcas criadas nas ex-

122

A icónica garrafa da Coca-Cola foi projectada por Alex Samuelson (Woodham, 2016)

123

As datas apresentadas são da primeira embalagem de cada marca, não coincidindo com a criação
das empresas na maioria dos casos, as quais foram fundadas anos antes. As exportações
começaram posteriormente.

124

Fonte das imagens: arquivo.expresso.pt, garfadasonline.blogspot.pt, loja.publico.pt,
www.emstorrado.pt, documenta_pdf.jmir.dyndns.org, chocolatesregina.com, www.olx.pt.

125

As conservas Nuri, da conserveira Pinhais & Ca, ainda são produzidas por processo artesanal
excepto a fase de esterilização e cravação das latas, que é industrial. Os seus produtos têm como
destino a exportação e lojas gourmet.
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Fig. 38 - Embalagens de marcas portuguesas do fim do séc. XIX, início do séc. XX

colónias, como o chá Li-Cungo126, criado em 1938 pela Companhia da Zambézia em
Moçambique, que parecem não ter sobrevivido muito além do fim do colonialismo.
Nesta altura a maioria da população, tanto na Europa como na América, era
iletrada. Apesar das embalagens serem criadas para visualmente atrair todos os
clientes, as mesmas destinavam-se particularmente a consumidores educados,
ricos, da classe alta. Além de serem estes os que tinham maior facilidade em
adquirir pequenos luxos, era a eles que se destinavam as mensagens escritas nas
embalagens (Klimchuk & Krasovec, 2012).
Tendo como objectivo atrair clientes abastados, os fabricantes começaram a
incluir elementos gráficos nas embalagens, particularmente nos rótulos de
cerveja e bebidas espirituosas. Brasões, escudos, medalhas, bordaduras e
filigranas decorativas, assim como animais poderosos (leões, unicórnios e
dragões), ricamente detalhados, surgiram nas embalagens como símbolos de
prestígio, representando a família que produzia os bens. Estes símbolos
funcionavam como marca de distinção, transmitindo visualmente princípios de
nobreza, status, influência, origem geográfica, tradição ou confiança (Klimchuk &
Krasovec, 2012; Mestriner, 2002).
Neste período, nos centros urbanos, a venda era realizada em mercados ou em
mercearias. Os mercados eram geralmente os locais onde se vendiam produtos
frescos, especialmente alimentares: hortaliça, fruta, carne e peixe mas também
flores. Nas tendas ou vendas127, como eram chamadas as mercearias nessa altura,
vendiam-se os produtos secos: cereais (grão e farinha), leguminosas, massas
alimentares, bolachas, chá, café, açúcar e especiarias. Também se vendia
manteiga, azeite, rebuçados, alimentos salgados ou em conserva, além de outros
produtos não alimentares128 essenciais para o dia-a-dia. Por vezes as mercearias
também vendiam vinho de mesa e possuíam algumas unidades de vinho fino129.

126

O chá Li-Cungo tinha embalagens, de cartão, cujas cores variavam de acordo com o peso do pacote.
Cor-de-rosa forte, a mais pequena, com cerca de 8gr, cor de laranja com 50gr, amarela, a mais
comum, com 100gr, e vermelho, com peso desconhecido, que era muito rara.
(fontes: http://entrelinhastortas.blogspot.pt/2009/05/licungo.html, Garfadas Online
http://garfadasonline.blogspot.pt/2011/10/o-cha-li-cungo.html e
http://garfadasonline.blogspot.pt/2012/03/mais-um-pouco-de-cha-licungo.html, acedidos 31 Ago.
2015)

127

As vendas, por norma, eram mercearias com taberna, onde se vendia, além dos produtos de
mercearia, vinho ao copo e alguns petiscos.

128

Sabão, velas, carbureto (para iluminar em casa com lanternas), por exemplo.

129

Expressão típica da região do Douro para se referir ao Vinho do Porto.

130

Vasilha portátil, de forma cónica, para azeite e outros líquidos oleaginosos. (in Dicionário Priberam
da Língua Portuguesa)

|117
Estratégias de design para a comunicação da sustentabilidade

Os produtos secos encontravam-se expostos em caixas de madeira, sacos de juta
ou sisal, frascos de vidro, latas de metal, ou, os mais dispendiosos, ocultos dentro
de gavetas. Os líquidos estavam depositados em bilhas de metal, os salgados em
barricas de madeira e as conservas em latas ou frascos grandes. Os produtos
secos ou pouco húmidos eram vendidos embrulhados em papel e os produtos
líquidos em recipientes, normalmente frascos, garrafas ou potes de vidro ou, no
caso do azeite, em almotolias130, trazidas de casa pelos clientes. O vinho de mesa
encontrava-se armazenado em pequenas pipas e somente o vinho do Porto era
vendido engarrafado.

Fig. 39 - Barrica, garrafões, bilha de leite e de azeite, almotolia, frascos de vidro e caixa de madeira
(exemplos)

131

Em entrevista ao Expresso, Manuel Ramirez (1941-), bisneto do fundador da
conserveira Ramirez, relata como as latas de 10kg compradas pelas mercearias
eram posteriormente vendidas ao cliente. "As pessoas compravam uns 100
gramas de atum e levavam-no embrulhado em papel pardo, assim como
compravam a manteiga." (Albuquerque, 2014).

Fig. 40 - Mercearia Champlin, Ames, IA, USA (1908) e Mercearia de imigrante italiano, Johnstown, PA,
EUA (1920-30)

132

Também existiam produtos alimentares que eram vendidos na rua em períodos
definidos, como o leite ou o mel133, transportados em bilhas metálicas das quais
eram transvasados para recipientes domésticos.

131

Fonte das imagens: pt.123rf.com (barrica, frascos), usadosbaratos.eu (garrafão esférico),
www.leilaojusto.com
(garrafão
de
verga),
pt.dreamstime.com
(bilha
de
leite),
entretejodiana.blogs.sapo.pt (bilha de azeite), www.copper-smith.com (almotolia), www.reddit.com
(caixa)
132
Fonte da imagem: www.ameshistory.org, www.jaha.org.
133

Havia locais no Porto no qual o mel era vendido porta a porta pela época do Natal (fonte: Maria
Luísa Vieira em conversa informal).

134

"O vinho do Porto é um vinho fortificado. Os vinhos fortificados são feitos mediante a adição de uma
porção de aguardente vínica a determinada altura do seu processo de produção." (in Taylor's,
http://www.taylor.pt/pt/o-que-e-o-vinho-do-porto/introducao-ao-vinho-do-porto/, acedido em 28
Ago. 2015)

135

"Espirituosos são bebidas alcoólicas obtidas por destilação de fermentados naturais, grãos, frutas,
nozes e outras matérias agrícolas, a que podem ser adicionados aromas ou açúcares. [...] bebidas
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Além destes locais, havia ainda as chamadas mercearias finas, comparáveis às
lojas gourmet dos nossos dias. Além de alguns dos produtos acima referidos,
acondicionados em embalagens semelhantes mas expostas de modo mais
cuidado e em espaços mais asseados, vendiam-se vinhos fortificados134, vinhos
espirituosos135 e produtos importados. Num anúncio do Jornal do Comércio, de

1851, a loja do Chiado de Jerónimo Martins & Filhos136 sugestionava à compra de
"verdadeiros queijos de Gruyère, londrino e parmesão, barrilinhos de superiores
azeitonas de Marselha, salames de Lyão e d'Itália, latas com sardinhas de Nantes,
anchovas de Marselha, passas de Málaga, vinho de Champagne, genebra da
Holanda, cognac de França... e tudo o mais que se possa imaginar." (Grupo
Jerónimo Martins, s.d.).

Fig. 41 - Mercearia fina Jerónimo Martins & Filhos, Lisboa (início séc. XX)

137

Em Portugal a venda a granel poucas alterações sofreu até à década de 60 do séc.
XX. Nessa altura começaram a surgir produtos embalados individualmente e as
mercearias começaram a ser substituídas pelos supermercados.

4.2.4. Momento três... Comunicar
Em 1830, a utilização de rótulos encontrava-se amplamente difundida sendo
utilizados nos mais diversos tipos de embalagens e produtos. Os rótulos eram
geralmente impressos numa única cor, sendo a preta a cor mais comum, pois a
impressão litográfica a cores era demasiado dispendiosa. Nessa mesma década
foram patenteados diferentes métodos de impressão a cores, em França (BnF,
s.d.) e Inglaterra (Baxter Prints, s.d.) e, em meados do séc. XIX, a cromolitografia
era a técnica dominante na produção de rótulos a cores, permitindo a inclusão de
cenas alusivas à utilização do produto e gerando rótulos de grande qualidade
artística. Com a explosão do consumo em massa, os fabricantes rapidamente se
aperceberam que os produtos com estes rótulos eram mais desejáveis e,
consequentemente, vendidos em maior quantidade, pelo que começaram a
procurar modos de os tornar mais atraentes (Mestriner, 2002).
A máquina de produzir cartolina e cartão138 foi inventada pouco depois da máquina
de fazer papel e, em 1839, começaram a ser manufacturadas embalagens com
alcoólicas para consumo humano com um nível mínimo de 15% de álcool e de características
organolépticas
definidas."
(in
Matiz
Pombalina,
http://www.matizpombalina.pt/cartabar/espirituosos/, acedido em 28 Ago. 2015)
136

A Jerónimo Martins foi fundada em 1792. A partir de 1926 os produtos passaram a ser importados
através da Unilever. Em 1949, já como Grupo Jerónimo Martins, "entra definitivamente na
actividade industrial, através da joint-venture com a multinacional Unilever." (Grupo Jerónimo
Martins, s.d.)

137

Fonte da imagem: restosdecoleccao.blogspot.pt

138

"A distinção entre papel, cartolina e cartão depende da gramagem. Não existe uma classificação
universalmente aceite, pelo que reina a confusão de terminologia. Regra geral, as caixas de
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séc. XIX
avanços técnicos

esses materiais. Em 1850 apareceu o cartão canelado como um material mais
resistente para a embalagem secundária e, em 1890, o americano Robert Gair,
fabricante e impressor de sacos de papel, descobriu por acidente que podia pré
fabricar caixas de cartolina e cartão numa única operação. Com estas inovações o
papel passou a ser utilizado na criação de embalagens estruturadas e não
somente como simples material de embrulho (Klimchuk & Krasovec, 2012, p. 10).
Depois da invenção dos tipos móveis (e do processo de impressão litográfica) o
maior avanço na área da impressão ocorreu quatro séculos depois com a
invenção da máquina de composição Linotipo, criada pelo alemão Ottmar
Mergenthaler (1854-1899) em 1884. Esta máquina rentabilizava o tempo da
composição tipográfica, requerendo menos empregados, e a sua economia
impulsionou a criação de novos materiais impressos. "[...] Jornais, livros,
publicidade e embalagem cresceram como ferramentas populares de
comunicação visual. [...]" (Klimchuk & Krasovec, 2012, p. 10).
Na indústria dos plásticos, que se começou a desenvolver em meados do séc. XIX
a partir de materiais naturais (borracha, goma arábica, shellac139, celulose), foi
descoberto o celulóide que viria a ser usado por Thomas Edison (1847-1931) na
invenção da película fotográfica, em 1879.
Em 1882 também foi inventado a tampa metálica sem rosca, conhecida como
crown cork, para vedar garrafas de refrigerantes e cerveja, pelo americano
William Painter (1838-1906). Uns anos mais tarde surgiu a tampa cerâmica,
pensa-se que por volta de 1895, produzida pela Murdoch & Freeman Company nos
EUA.

140

Em 1899, Henrik Gottlieb Eckstein (1860-1935) desenvolveu uma embalagem
selada com cera que permitia manter os alimentos frescos. Era conhecida como
Eckstein Triple Proof Package e baseava-se no papel da embalagem ter uma
selagem à prova de pó, germes e humidade. A designação desta tecnologia de
embalagem era usada como elemento de marketing pela empresa americana
Cracker Jacks (Podojil, 2013), que comercializava snacks de pipoca e amendoim
cobertos com caramelo. Esta tecnologia permitiu que diversas empresas
distribuíssem alimentos perecíveis garantindo a sua frescura (Klimchuk &
Krasovec, 2012).
cartolina e cartão compacto têm gramagens entre 125 e 600 g/m²." (fonte: Sociedade Portuguesa de
Inovação, http://www2.spi.pt/documents/books/hortofruticolas/Wc73e64625afff.asp, acedido a 30
Ago. 2015)
139

Resina segregada por um insecto nativo da Ásia, que habita nas árvores de florestas tropicais.

140

Fonte das imagens: coinsforanything.com, www.treasurenet.com.
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Fig. 42 - Tampa crown cork, de William Painter, e tampa cerâmica, da Murdoch & Freeman Co.

Os métodos de produção em massa e de distribuição do final do séc. XIX mudaram
a forma como os alimentos passaram a integrar o quotidiano das famílias. As
novas tecnologias de embalagem, mais herméticas e estanques, tornaram os
produtos alimentares, mesmo os perecíveis, mais acessíveis, mais duradouros e
disponíveis, tanto ao longo do ano, como longe dos locais de produção, sendo
todas essas inovações comunicadas através da embalagem (Klimchuk & Krasovec,
2012).
"O fim do séc. XIX viu avanços na automação, impressão, transportes e
materiais, permitindo que bens embalados pudessem ser oferecidos a todos
os grupos económicos e enviados para todo o mundo. A tecnologia permitiu
que a produção em massa crescesse e o preço dos bens diminuísse,
accionando o início de uma sociedade consumidora e descartável. Foi nessa
altura que a palavra consumidor foi cunhada." (Dupuis & Silva, 2008, p. 14)
Em consequência destas inovações, a venda a retalho alterou-se rapidamente no
início do séc. XX. A embalagem individual141 passou gradualmente a ser o modo de
acondicionar os produtos, deixando de ser o merceeiro a entregar os produtos,
em mão, ao cliente. A alteração ao modo de embalar produtos permitiu o
surgimento dos espaços comerciais de self-service. A embalagem, ao ser
individual e, consequentemente, poder ser vista e manuseada, ao poder interagir
com o cliente, "[...] tornou-se o vendedor silencioso, competindo pela atenção do
consumidor." (Dupuis & Silva, 2008, p. 15).
Nos novos espaços de comércio142, os produtos estavam expostos em corredores
de prateleiras onde o consumidor podia escolher livremente. A competição pela
atenção do consumidor resultava da exposição, lado a lado, de produtos similares.
As marcas tiveram de encontrar modos cada vez mais apelativos para a
embalagem se destacar.
Um dos pioneiros daquilo que hoje se entende como modernos métodos de
marketing foi Henry Parsons Crowell (1855-1944), que fundou a Quaker Oats
Company em 1877 nos EUA. "[...] Como os marketers 143 hoje, ele avaliava o
ambiente e o potencial consumidor. Ele observava o que considerava de sucesso
na altura, [...], o que dava um sentido de confiança aos compradores." (Dupuis &
Silva, 2008, p. 14). A figura presente na marca Quaker, que pode ter sido inspirada
por exemplos de sucesso observados por Crowell na altura, nasceu da associação
de imagens da religião Quaker 144 e da palavra pure, salvaguardando as
preocupações sobre a segurança alimentar desse período. Crowell, como
estratégia de marketing, lançou o primeiro programa nacional de publicidade em
revistas para um cereal de pequeno-almoço em 1882, apresentou a primeira caixa
de amostra grátis, enviando para todas as caixas de correio de Portland em 1890,
141

Embalagem individual enquanto embalagem primária: a que está em contacto directo com o
produto e é normalmente responsável pela conservação e contenção do produto.

142

Nesta época, nestes novos espaços de comércio, o balconista, a quem se iam entregando os
produtos, ainda era uma figura presente.

143

Pessoa cujas funções incluem a identificação dos produtos e serviços desejados por um conjunto de
consumidores, bem como a comercialização dos referidos produtos e serviços em nome de uma
empresa." (in Business Dictionary)

144

Movimento religioso com origem no movimento protestante britânico do séc. XVII. Eram contra os
abusos da Igreja Anglicana. Perseguidos pelos ingleses, emigraram em massa para os EUA. Em
1681 estabeleceram uma colónia na Pensilvânia. Acreditam na simplicidade, igualdade, honestidade
e pacifismo, entre outros princípios da fé cristã original.
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fim séc. XIX
pioneiros

tendo também sido a primeira marca a incluir brindes e receitas nas suas
embalagens, em 1891 (Quaker Oats Company, s.d.). Mesmo que tal tenha ocorrido
por instinto, Crowell entendeu o poder da marca, o princípio de criar desejo e
procura, desenvolvendo um "[...] programa de branding e marketing integrado
que ainda hoje é válido." (Dupuis & Silva, 2008, p. 15).

Fig. 43 - Publicidade (1882) e embalagens de cartão (1905, 1915 e 1922, respectivamente) da Quaker
Oats Company

145

Também nos EUA, em 1899, a National Biscuit Company, actualmente conhecida
como Nabisco, lançou as primeiras bolachas pré-embaladas. As bolachas Uneeda,
em embalagem de cartão com invólucro interior encerado, foram um dos
primeiros produtos comercializados em massa, fora da sua região, devido à
embalagem higiénica. Esta inovação no modo de produzir embalagens, chamado
"in-er-seal", fez com que a indústria alimentar passasse da comercialização de
produtos a partir de recipientes a granel e barris para convenientes embalagens
de self-service (Mondelēz International, s.d.).

Fig. 44 - Publicidade às bolachas Uneeda

146

As inovações ocorridas neste período provocaram simultaneamente mudanças
socioeconómicas e conduziram à alteração do conceito de embalagem.
"Quando mudamos de uma sociedade orientada para a produção para uma
sociedade orientada para o consumo, o design de embalagem tornou-se uma
parte essencial da evolução. [...]" (Capsule, 2008, p. 14)

145

Fonte das imagens: www.quakeroats.com, idsgn.org, crystalradio.net.

146

Fonte das imagens: freepages.rootsweb.ancestry.com, www.icollector.com, s302.mosgame.com.

Estratégias de design para a comunicação da sustentabilidade

|122

"Até o termo embalagem evoluiu de embrulho (um recipiente) para
embalagem (um recipiente que tem comunicação escrita sobre os seus
conteúdos específicos). [...]" (Dupuis & Silva, 2008, p. 10)
Resultado das técnicas de produção de papel e impressão disponíveis, o design
dos rótulos, caixas e latas foram inspirados pela arte moderna. A indústria de
cosméticos e perfumaria foi a primeira a incorporar premeditadamente nas suas
embalagens a linguagem visual do cenário artístico e cultural da época como um
componente de moda (Mestriner, 2002, p. 16). Do mesmo modo que no início do
século adoptou as formas orgânicas e as linhas dinâmicas do estilo Art Noveau,
na década de 20, seguiu a estilização geométrica e abstracta da Art Deco. Contudo,
para esta indústria em particular, René Lalique (1860-1945) considerou que os
seus rótulos de papel sobre garrafas lisas não era satisfatório pelo que desenhou
diversos recipientes inspirados na fragância ou nome do perfume, para Francois
Coty (1874-1934), um perfumista francês, em 1907 ("Early 1900s perfume bottles'
value outlasts scents," 1989).
Apesar da embalagem de produtos alimentares não ter sofrido esta reinvenção
formal, tanto por questões produtivas como económicas, visualmente eram
recipientes de desejo que estimulavam o consumo.
Talvez por influência de grandes armazéns147, que se espalhavam um pouco por
toda e Europa e Estados Unidos, como Fortnum & Mason 148 (Londres, 1707),
Harrods (Londres, 1834), Kendals (Manchester, 1836), Bainbridge's149 (Newcastle
upon Tyne, 1838), Marble Palace (Nova Iorque, 1846), Le Bon Marché150 (Paris,
1852), Macy´s (Nova Iorque, 1858), Printemps (Paris, 1865), La Samaritaine (Paris,
1865), Wanamaker 151 (Philadelphia, 1876), Armazéns Grandella (Lisboa, 1879),
Marks & Spencer (Londres, 1884), Hermínios Grandes Armazéns (Porto, 1893),
Grandes Armazéns do Chiado (Lisboa, 1894), Selfridges (Londres, 1909), as
embalagens, genericamente, tinham forte presença nas montras e vitrinas de
farmácias, boutiques ou mercearias.
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Fig. 45 - Fachada dos armazéns Grandella, Hermínios (na foto à direita) e Chiado, respectivamente
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147

Ou lojas de departamento. As datas apresentadas são de fundação das empresas e a maioria
coincide com a criação de grandes armazéns. A maioria das lojas aqui listadas foram entretanto
consolidadas em grupos económicos ou fecharam completamente, especialmente quando
começaram a surgir os centros comerciais e os hipermercados.

148

Fornecedor da Casa Real inglesa. (fonte: http://www.visitlondon.com/things-todo/shopping/department-store/top-10-london-department-stores, acedido 11 Set. 2015)

149

Considerada uma das primeiras lojas de departamentos do mundo, propriamente dita, em 1849,
com consumos semanais verificados por departamento.

150

Primeira loja de departamentos francesa.

151

Foi a primeira loja de departamento a oferecer preços fixos marcados em cada artigo.

152

Fonte das imagens: restosdecoleccao.blogspot.pt
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Fig. 46 - Interior dos armazéns da Grandella, Hermínios e Chiado, respectivamente

153

Em 1903, em França, foram realizadas as primeiras tentativas de produção papel
de alumínio. Em 1910 começa a ser produzido na Suíça e três anos mais tarde nos
EUA. Com este novo material foi possível selar mais eficazmente medicamentos e
outros produtos sensíveis ao calor e ao ar, especialmente à humidade, como
chocolate ou tabaco. Exemplo disto é o chocolate Toblerone, que começou a ser
produzido em 1908 na sua embalagem característica e que desde 1911 passou a
ser embalado em papel de alumínio (Tobler, Suiça, 1867), ou os rebuçados Life
Savers que desde 1913 apresentam o seu produto enrolado em papel de alumínio
(EUA, 1912).

Fig. 47 - Publicidade ao chocolate Toblerone (1920's) e aos rebuçados Life Savers, (1930's, 1943 e
154

Em 1908, Jacques E. Brandenberger (1872-1954), um engenheiro têxtil suíço,
patenteou a invenção da película de celofane e a máquina que permitia a sua
produção contínua. A ideia para criar uma película flexível e transparente surgiu
por volta de 1900 quando Brandenberger, depois de assistir a um pequeno
acidente com um copo de vinho a entornar sobre a toalha num restaurante,
decidiu que deveria inventar um filme impermeável para aplicar em tecido 155
(Bellis, s.d.). Depois de diversas experiências com vários materiais, a aplicação
sobre material têxtil revelou-se infrutífera. Contudo, como resultado dessas
experiências, Brandenberger inventou a película de celofane, cujo nome deriva do
material que a compõe, a celulose, e de uma das duas propriedades, a
transparência (diaphane, em francês). Em 1912, enquanto Brandenberger
153

Fonte das imagens: restosdecoleccao.blogspot.pt

154

Fonte das
www.etsy.com.

155

Charles Macintosh já tinha, por volta de 1823, inventado uma matéria têxtil impermeável. Contudo,
uma vez que matéria-prima era derivada do petróleo (alcatrão e nafta), a sua aplicação não se
adequava a materiais têxteis para contacto com alimentos.

imagens:

www.toblerone.ch,

www.pinterest.com,

www.grayflannelsuit.net,
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1955)

produzia a película para ser usada em máscaras de gás, a mesma era importada
pela Whitman's Candy Company, uma empresa norte americana, sendo o celofane
usado pela primeira vez para embrulhar chocolates. Mais tarde, em 1923, a
DuPont adquiriu a patente de Brandenberger com direitos exclusivos de produção
e comercialização na América do Norte e América Central, em troca dos mesmos
direitos para a La Cellophane, detentora original da patente, para o resto do
mundo e do uso de qualquer patente ou processo a desenvolver pela DuPont
Cellophane Company. Contudo este material provou ser ineficaz na embalagem
alimentar: ele era impermeável à água mas permeável ao vapor de água. A
película de celofane impermeável à humidade foi patenteada em 1927 depois do
cientista da DuPont, William Hale Charch (1898-1958), resolver o problema.
Depois disto a Dupont reduziu drasticamente os preços e fez uma "[...] agressiva
campanha de marketing promovendo o celofane como essencial para um estilo de
vida mais limpo e saudável [...]" (DuPont, s.d.) tornando esta película um dos
produtos mais lucrativos da empresa durante anos (Bellis, s.d.; DuPont, s.d.).

Fig. 48 - Publicidade à película de celofane da DuPont (1950's)

156

Em 1913 a linha de montagem foi estabelecida por Henry Ford (1863-1947).
Rapidamente se expandiu a outros países e indústrias, incluindo a indústria
alimentar, impulsionando consideravelmente a produção em massa. Esta e
outras inovações técnicas conduziram à melhoria contínua da embalagem e,
consequentemente, ao aumento da variedade de produtos alimentares
disponíveis fora do local de origem.

"No início do séc. XX, a dependência dos produtos fabricados em materiais e
com design de embalagem estava completa: para o consumidor, o produto e
a embalagem eram percebidos como uma e a mesma coisa. Os fósforos não
podiam ser vendidos sem uma caixa. Os produtos secos eram encaixotados
156

Fonte das imagens: beachpackagingdesign.com, workthatmatters.blogspot.pt.
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A diversidade e disponibilidade de novas opções alimentares, apesar de ter
ajudado a melhorar o nível de vida, originou uma crescente exigência
relativamente ao design das suas embalagens devido à desconfiança do
consumidor sobre o valor pago pelos bens. Em resposta a esta nova preocupação
dos consumidores, os fabricantes começaram a incluir nos rótulos o preço dos
seus produtos para atestar que o consumidor não pagava nem o peso dos
materiais da embalagem nem sobretaxas do comerciante, tendo os rótulos das
embalagens de chá sido um dos primeiros produtos a incluir peso e preço, além
da informação do produto (Klimchuk & Krasovec, 2012).

através de métodos de enchimento e de armazenamento adequadas e
acessíveis. As conservas forneciam alimentos preservados com segurança e
para consumo conveniente." (Klimchuk & Krasovec, 2012, p. 15)
1ª Guerra Mundial

A Primeira Guerra Mundial, à semelhança do que aconteceu em conflitos,
expansões e explorações geográficas desde o fim do séc. XVIII 157 , acelerou a
tendência de embalar produtos em doses individuais, de forma avulsa, facilitando
o fornecimento de rações às tropas.

Fig. 49 - Recreação do armazenamento de rações durante a Guerra Civil Americana e kit para cozinhar,
utensílios e algumas embalagens de alimentos racionados da Primeira Guerra Mundial

O período entre as duas guerras mundiais foi de grandes alterações. Nesses anos
ocorreram, de um modo geral, mudanças profundas na moda159, nas actividades
domésticas160, nas cidades161 , no comportamento social instituído, no modo de
pensar e de agir. Surgiu uma nova classe média apesar do desemprego, pobreza
e malnutrição ainda destruírem muitas vidas. A mulher conseguiu uma maior
liberdade162 e conquistou o direito de voto. As famílias tornaram-se menores e os
seus membros passavam mais tempo juntos163.
157

Conservas e alimentos desidratados fizeram parte das rações utilizadas durante as guerras
napoleónicas, na expansão dos territórios para oeste (primeira metade do séc. XIX) e na Guerra da
Secessão (1861-1865) nos Estados Unidos (Koehler, 1958), assim como por exploradores no Árctico,
por exemplo.

158

Fonte das imagens: en.wikipedia.org, www.express.co.uk.

159

Materiais produzidos em massa e mais baratos tornaram o vestuário da moda acessível aos vários
grupos sociais. O vestuário feminino tornou-se mais solto e sem forma pré-definida. A partir de
1926, por um breve período, as saias foram encurtadas até o joelho, chocando a geração mais velha.
O cabelo foi cortado cada vez mais curto. Na década de 1930 o vestuário tornou-se mais longo e
mais ajustado ao corpo. Para que os grupos sociais menos favorecidos, existiam modelos de papel
que facilitavam a cópia dos estilos, nas revistas eram publicadas dicas para criar as suas próprias
roupas, estilos e maquilhagem, e nas lojas já havia peças de vestuário pronto a usar.

160

Nas décadas de 1920 e 1930 foram surgindo no mercado uma série de aparelhos eléctricos, como
aspiradores, fornos, refrigeradores e máquinas de lavar, que auxiliaram e contribuíram para a
alteração da vida doméstica.

161

Os anteriores limites das cidades expandiram-se com novas construções que acompanhavam as
vias de transporte. As cidades passaram a ter mais movida com jovens a procurarem mais diversão
como forma de esquecer as mágoas da guerra. No fim deste período também viu os autocarros de
passageiros a motor começarem a substituir os autocarros eléctricos.

162

As mulheres jovens que tinham trabalhado nas indústrias durante a guerra não estavam dispostas
a voltar à posição submissa da geração de suas mães. Surgiu uma confiança renovada entre muitas
mulheres, sobre o que poderiam alcançar com o que poderiam contribuir, tendo muitas continuado
a trabalhar no pós-guerra.

163

Como consequência da guerra, além da redução da população, houve uma diminuição da natalidade
e, por conseguinte, o agregado familiar tornou-se menos numeroso. O número de horas de trabalho
semanal foi diminuindo e os membros da família passavam mais tempo juntos, incluindo o
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entre guerras

158

Devido às alterações ocorridas no seio da família, mais produtos começaram a
chegar ao mercado em doses reduzidas.
Neste período, além dos alimentos acondicionados em de caixas de papel
encerado, latas, frascos ou envolvidos em papel de alumínio, surgiu um novo
processo de conservar alimentos.
Na década de 1920, Clarence Birdseye (1886-1956), um inventor americano,
concebeu um sistema que permitia congelar alimentos 164 frescos quase
instantaneamente, baseando-se em princípios que tinha aprendido com os
Inuits 165 , sendo os alimentos posteriormente embalados em caixas de cartão
encerado. Devido à Grande Depressão de 1929, à aversão do público a produtos
congelados considerados de má qualidade, à competição com alimentos frescos e
enlatados mas, particularmente, à quase ausência de camiões e mercearias com
congeladores para transportar e armazenar os alimentos ultracongelados, nessa
época os seus produtos não alcançaram grande sucesso. Contudo, o seu espirito
empreendedor percebeu que o consumidor pagaria por produtos congelados se
tivessem qualidade e se ele os pudesse entregar. Os primeiros alimentos
ultracongelados - vegetais, fruta, peixe, marisco e carne - foram vendidos ao
público, pela primeira vez, em 1930 em Springfield MA, com a marca Birds Eye
Frosted Foods, em mercearias para as quais também tinha desenvolvido vitrinas
congeladoras. Em 1934, a sua empresa já alugava vagões refrigerados para
transportar os alimentos ultracongelados por comboio, o que veio a transformar
o comércio de alimentos congelados num negócio milionário (Valigra, 2012).
Em Inglaterra, em contraste, a primeira marca a ser comercializada, a Smedley's,
apareceu em 1937 mas, devido à gama de alimentos ultracongelados ser limitada,
só depois da Segunda Guerra Mundial é que realmente se desenvolveu.

Fig. 50 - Embalagem e anúncio de jornal da marca Birds Eye (EUA, 1930) e publicidade da marca
Smedley's (1937)

166

momento das refeições e os fins-de-semana, durante o qual praticavam os seus hobbies, ouviam
rádio, iam ao cinema. Brincar e estudar tornou-se gradualmente uma realidade para todas as
crianças, incluindo a de famílias mais pobres. Como a família era menor, as crianças mais velhas já
não necessitavam de trabalhar para auxiliar a família. Apesar das mulheres terem mais liberdade,
o ideal ainda era casar e constituir família.
164

A técnica de preservar alimentos congelados remonta ao início do séc. XVII. O primeiro comércio de
alimentos congelados ocorreu no fim do mesmo século.

165

Indígenas que habitam as regiões árticas do Canadá, Alasca e Gronelândia.

166

Fonte das imagens: Klimchuk & Krasovec, 2012, p. 15 (embalagem Birds Eye), imgarcade.com,
cookit.e2bn.org.
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No período pós-guerra, com a disponibilidade das indústrias para produzir bens
em massa, várias actividades complementares à maturação do design de
embalagem afirmaram-se vigorosamente, especialmente nos Estados Unidos,
destacando-se a publicidade e o marketing que pretendiam dar resposta à nova
vaga consumista.
"[...] Novos produtos, introduzidos a um ritmo acelerado, faziam aumentar a
procura e forçavam os principais fabricantes a inventar novos modos de os
vender. Os produtos precisavam de ter uma boa aparência, distinguirem-se
um do outro e reflectir os valores em constante mudança do consumidor, se
quisessem ser vendidos. [Publicidade e] Marketing tornaram-se numa
prioridade, e o negócio do design de embalagens desenvolveu-se como uma
importante estratégia para as empresas de produtos de consumo."
(Klimchuk & Krasovec, 2012, p. 18)
Nos Estados Unidos, na década de 1930, já havia agências de publicidade que
forneciam serviços de design de embalagem. Nas grandes empresas de produtos
de consumo, como a Avon Products (1886) e a Sears Roebuck (1886), em que a
necessidade de embalagem era elevada, começaram a ser criados departamentos
criativos. Estilistas de moda, artistas, engenheiros e arquitectos foram
contratados por empresas para aplicar as suas aptidões artísticas na criação de
projectos que satisfizessem os desejos do consumidor. Designers como Raymond
Loewy (1893-1986), Henry Dreyfuss (1904-1972), Jonh Vassos (1898-1985), Donald
Deskey (1894-1989), Russel Wright (1904-1976) ou Walter Dorwin Teague (18831960) estão entre os pioneiros que fundaram as bases do design industrial e do
design de embalagem (Dupuis & Silva, 2008; Klimchuk & Krasovec, 2012).
"[...] O seu sucesso estava na sua habilidade em combinar marketing
estratégico e expressão artística em soluções inovadoras que garantiam
resultados para os seus clientes." (Dupuis & Silva, 2008, p. 21)
Além disto, eles acreditavam que para obter resultados de sucesso o ideal era
trabalhar com o produtor no início do projecto, em vez de com o retalhista no fim
(Klimchuk & Krasovec, 2012, p. 21) .

Fig. 51 - Embalagens de Walter Dorwin Teague (1930), John Vassos(1930´s), Raymond Loewy (1940),
Donald Deskey (1947) e Russel Wright (1950), respectivamente

167

Nesta época também começaram a surgir publicações especializadas que, além
de informar fornecedores, designers e clientes, assinalavam a "[...] complexidade
desta profissão em crescimento e a colaboração de empresas de produtos de
consumo com líderes em design de embalagem e publicidade, fabricantes de
167

Fonte das imagens: www.studyblue.com, www.harmonica-brands.com, www.pinterest.com.
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materiais de embalagem, impressores, e outros com funções na produção."
(Klimchuk & Krasovec, 2012, p. 20)
Em 1937, o carrinho de compras inventado Sylvan Goldman (1898-1984), coproprietário da cadeia de supermercados Piggly Wiggly nos Estados Unidos, veio
acrescentar uma nova experiência ao acto de compra. Além de deixar de ser
necessário carregar as compras num cesto de mão até ao local de pagamento,
este equipamento estimulava a compra de mais produtos de uma só vez,
impulsionando ainda mais o consumo. Inicialmente a ideia não teve grande
sucesso: os homens não o queriam porque se consideravam fortes para
transportar um cesto, pelo que julgavam humilhante o acto de o empurrar; e as
donas de casa, cansadas de empurrar carrinhos de bebé, recusavam-se a utilizar
algo com essa conotação. Goldman, para estimular o uso deste novo equipamento,
contratou recepcionistas para explicar a sua utilização e modelos para usar os
carrinhos dentro da loja (Arvanites, 2012; Sharp, 2015). O carrinho de compras
rapidamente se tornou um êxito e Sylvan Goldman aumentou consideravelmente
as suas vendas.

Fig. 52 - Primeira loja Piggly Wiggly (com cestos de compras do lado esquerdo), Memphis (1918),
primeiro carrinho de compras (1937) e modelo feminina na loja Piggly Wiggly onde foi
introduzido pela primeira vez o carrinho, Oklahoma City, Oklahoma (1937)

Nos anos pós Segunda Guerra Mundial não existiam muitas semelhanças entre os
Estados Unidos e os restantes países envolvidos na guerra.
Na Europa e noutros locais do mundo, viviam-se tempos de austeridade, com
infra-estruturas destruídas e economias devastadas. A população abastecia-se
através de senhas de racionamento e, de um modo geral, havia escassez de
produtos. O comércio, tanto em mercearias como em cadeias de retalho, era,
para a maioria dos produtos, comercializado a granel, comprado de forma avulsa
e colocado dentro de sacos de papel simples ou embrulhado pelas balconistas.
Nos Estados Unidos, pelo contrário, as indústrias que tinham contribuído para o
esforço da guerra, produzindo armas, munições e equipamento, eram modernas
e com uma capacidade de produção em massa eficiente. Rapidamente
começaram a produzir os mais diversos tipos de bens para a explosão consumista
que sucedeu os anos de guerra.
Estas condições de oferta e de procura estimularam a venda de bens embalados.
Os supermercados e os alimentos pré-embalados proliferaram, substituindo
rapidamente muitas das mercearias locais. A figura do balconista foi sendo
168

Fonte das imagens: en.wikipedia.org, pdxretro.com, dianaarvanites.wordpress.com.
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1940s

168

substituído pelo operador caixa e a configuração dos próprios espaços comerciais
foi sendo reordenada à medida das novas necessidades.
"O aumento do self-service no final da década de 1940 promoveu a
necessidade do design de embalagem ser rapidamente identificável; ele foi
muitas vezes apelidado de "vendedor silencioso" pois não havia uma voz viva
para o ligar a uma determinada marca. [...] Produtores de alimentos
tornaram-se marketers de alimentos e consultorias em gestão de marcas,
marketing de produto, publicidade e design de embalagem surgiram em toda
parte." (Klimchuk & Krasovec, 2012, p. 24)
Nesta década, o estanho, ferro e alumínio eram os materiais utilizados na
produção de latas. Na década de 1960, o alumínio, mais leve e não ferroso, passou
a ser o material dominante nas embalagens de bebidas e o aço passou a ser o
principal material utilizado nas latas de produtos em conserva.
Entre as décadas de 1920 e 1950, foram sendo descobertos os plásticos hoje
utilizados nas embalagens alimentares. Apesar da sua aplicação à indústria ter
demorado alguns anos, os plásticos tiveram uma enorme expansão nas décadas
de 1950 e 1960, permitindo que a embalagem se tornasse mais resistente, mais
leve e mais fácil de processar com máquinas. Novos materiais, acabamentos,
processos e sistemas de produção foram sendo inventados e descobertos, e a
embalagem, enquanto recipiente do produto e suporte de informação e
comunicação, foi sendo reinventada ao mesmo ritmo que as inovações técnicas
aconteciam e a sociedade se transformava.

Fig. 53 - Primeiras latas de Coca-Cola, em alumínio (1940-42), primeira embalagem de aperto, em
polietileno de baixa densidade, LDPE (1945), primeiro saco de polietileno (1950s)

169

1950s

Na década de 1950, o aparelho de televisão 170 e o frigorífico compacto, com
congelador, assim como o telefone, a máquina de lavar roupa e o carro eram
equipamentos comuns na maioria das casas norte americanas. Estes
169

Fonte das imagens: Klimchuk & Krasovec, 2012, p. 23 (embalagens Coca-Cola), www.bpf.co.uk.
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Nos Estados Unidos, as primeiras transmissões experimentais de televisão começaram em 1928.
Em 1931 existiam cerca de 40.000 aparelhos de TV e cerca de 9.000 eram na cidade de Nova Iorque.
Em 1940 a CBS faz uma demonstração da TV a cores em Nova Iorque.
(fonte: www.factmonster.com/ipka/A0151956.html, acedido a 18 Set. 2015)
Em Inglaterra, as primeiras transmissões experimentais começaram em 1929 e em 1936
inauguravam o primeiro serviço regular de televisão no mundo, com 3h de programação por dia.
(fonte: www.factmonster.com/ipka/A0151956.html, acedido a 18 Set. 2015)
Em Portugal, as primeiras transmissões experimentais de televisão começaram em 1952. Em 1957
começaram as transmissões regulares em Lisboa e um ano depois chegava ao Porto. O segundo
canal da televisão pública surgiu apenas em 1968. A primeira emissão a cores aconteceu em 1980.
(fonte:
www.img.lx.it.pt/~mpq/st04/ano2002_03/trabalhos_pesquisa/T_12/files/portugal.htm,
acedido a 18 Set. 2015)
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electrodomésticos facilitavam o trabalho doméstico ao cada vez maior número de
mulheres que se juntavam à força de trabalho activo, principalmente nos grandes
centros urbanos. Este foi o ambiente ideal para que as primeiras refeições précozinhadas ultracongeladas surgissem no mercado.
Em 1953, a Swanson, uma empresa de processamento de alimentos, que começou
a sua actividade nos EUA em 1898, lançou no mercado o TV Dinner. O primeiro a
ser lançado consistia numa refeição de peru, migas de milho, ervilhas com molho
de manteiga e batata-doce. Estes encontravam-se dispostos num tabuleiro de
papel de alumínio, com várias divisões, pronto a ir ao forno, facilitando as tarefas
domésticas da mulher activa 171.
Em Portugal, principalmente devido à chegada tardia da luz à maioria dos lares,
não se pode afirmar que o frigorífico 172 fosse um aparelho comum no espaço
doméstico, pelo menos até à década de 1940, podendo também isto justificar que
as refeições congeladas só tenham começado a ser comercializadas em 1963, em
Lisboa, pelo supermercado Celeiro (Sousa, Ramalho, & Gameiro, 2015b).
A embalagem individual também ainda não tinha forte presença no mercado
nacional neste período, continuando a maioria dos produtos a ser vendidos de
forma avulsa. Exemplo disso foi o lançamento no mercado da massa Milaneza
acondicionada em celofane, em 1955, continuando contudo a maioria da produção
a ser comercializada a granel (Milaneza, 2015).

173

De um modo geral, as alterações sociais que ocorreram nesta época tiveram
impacto nas embalagens. Os marketers começaram a constatar que a imagem
que vendia o produto e que representava a marca, não apelava ao consumidor de
171

172

Antes da Swanson, a W.L. Maxson Co. já tinha criado, em 1944, o primeiro jantar congelado que era
vendido à Marinha dos EUA e a companhias aéreas. As refeições eram servidas em tabuleiros de
cartão, com três divisões (para carne, vegetais e batata), tratados com resina de Bakelite. Este
produto nunca foi comercializado para uso do consumidor. (Carlisle, 2009; Eater, 2014)

Em Portugal, a publicidade ao frigorífico ou "armário frigorífico", sem congelador, surgiu na
década de 1930, nas revistas "Ilustração Portugueza" e "Eva". Porém, esta é a mesma década em
que a electricidade começa a entrar na casa dos portugueses: 1930 em 60.000 lares, 1936 em
106.000 e em 1939 em 150.000 lares. Apesar de ser um aparelho caro foi comercializado com algum
sucesso. Contudo não se pode referir como sendo um aparelho comum no lar dos portugueses,
num pais com uma população a rondar os 7 milhões de habitantes, entre 1930 e 1940. Apesar disso
salienta-se que existiam versões de frigoríficos que funcionavam a gás ou a petróleo, colmatando a
ausência de electricidade. (fontes: www.publico.pt/ciencia/noticia/cientistas-portugueses-lancamsite-sobre-historia-da-energia-e-da-electricidade-1177534, garfadasonline.blogspot.pt/2011/03/ofrigorifico-electrolux-de-1939.html,
censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=censos_historia_pt, acedido a 18 Set. 2015)
173
Fonte das imagens: www.swansonmeals.ca.
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Fig. 54 - TV Dinner, refeições pré-cozinhadas ultracongeladas da Swanson

forma uniforme. Perceberam que a escolha do consumidor estava relacionada
com as afinidades que este tinha estabelecido com a imagem que representava a
marca, imagem essa que tinha conotações, mais ou menos subjectivas, com o
género, classe, raça e outras características sociais, culturais e económicas dos
consumidores (Klimchuk & Krasovec, 2012; Stewart, 2007).

Fig. 55 - Latas de cerveja da ACME Brewing Co. A lata da esquerda foi substituída, em 1950, pela da
direita. A lata da esquerda não era apelativa para o verdadeiro consumidor de cerveja que
considerava o seu grafismo mais apropriado para senhoras.

174

Entretanto, devido à evolução da fotografia e ao desenvolvimento das técnicas de
reprodução, especialmente de offset e rotogravura, a imagem começa a ser
gradualmente utilizada na embalagem. A introdução deste elemento de
comunicação visual permite que o produto se apresente de forma mais realista,
substituindo em muitos casos a ilustração do mesmo, a qual recorria a uma
paleta de cores geralmente mais limitada. Com a inclusão deste novo elemento
surge o conceito de appetite appeal que tem como propósito despertar no
consumidor, além do sentido visual, o sentido do paladar.

Fig. 56 - Publicidade da mistura para bolos da marca Pillsbury (1950, 1951, 1954, 1956 e 1959,
respectivamente)
174
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Fonte da imagem: brewerygems.com.
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"[...] appetite appeal é a qualidade de uma imagem apelar à nossa fome por
qualquer coisa. Quando as imagens nos fazem babar sobre a ideia de um
produto ou a experiência que esse proporciona, a única coisa que nos separa
de satisfazer esse apetite é a compra do produto.
As tendências na maioria das categorias de produtos indicam que o gosto
tem evoluído, impulsionado por influências culturais. O que parecia apetitoso
há dez anos atrás, hoje pode não funcionar bem na prateleira porque os
estilos mudam. O que foi apreciado então encontra-se frequentemente
desactualizado agora. [...]" (Dupuis & Silva, 2008, p. 123)

Paralelamente foram surgindo novos desenvolvimentos no design estrutural da
embalagem e na tipografia. "[...] Diferenciação, posicionamento e personalidade
da marca tornaram-se atributos distinguíveis através do uso original da tipografia,
cor e elementos gráficos. [...]" (Dupuis & Silva, 2008, p. 17), permitindo que a
comunicação realizada através da embalagem fosse direccionada para aquilo que
se viria a designar como público-alvo. Deste modo, como em momentos
anteriores, a embalagem tentava responder às expectativas do consumidor, não
deixando de ser o vendedor silencioso que dava lucro às empresas produtoras.
Esta década assiste também ao fim do racionamento e à abertura da primeira loja
de self-service em Inglaterra, a Sainsbury’s, em 1950, à expansão do frigorífico
compacto nos lares europeus e à comercialização da primeira embalagem da
Tetra Pak, em 1952.
A Tetra Pak foi fundada em 1951, na Suécia, por Ruben Rausing (1895-1983).
Rausing, que já possuía uma empresa de embalagem desde a década de 1920,
tinha como objectivo essencial substituir a venda a granel de produtos
alimentares por embalagens adaptadas ao consumo de farinha, açúcar e sal. Um
outro produto essencial e perecível que exigia muita manipulação, e para o qual
também ambicionava criar uma embalagem mais prática e asseada do que a
venda avulsa ou em garrafa de vidro, foi o leite.
Rausing, juntamente com um pequeno grupo de funcionários, inicia em 1943 o
desenvolvimento de uma embalagem de leite que pretendia que fosse asséptica e
que utilizasse a menor quantidade de material possível. A ideia para poupança de
material foi proposta pelo colega Erik Wallenberg (1915-1999), que sugeriu a

famosa forma tetraédrica. Contudo, Rausing continuava a debater-se sobre como
permitir que o leite se mantivesse asséptico dentro da embalagem. A solução veio
da sua esposa quando esta lhe sugeriu que o enchimento da embalagem fosse
feito como o enchimento das salsichas – em contínuo – para que o leite não
ficasse em contacto com o ar que o poderia contaminar (Ghosh, 2015).

"Fazer algo que ninguém tenha feito antes é realmente muito difícil."
Ruben Rausing (Tetra Pak, s.d.)

175

Fonte da imagem: www.vintageadbrowser.com, www.etsy.com, www.ebay.ie.
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Em 1951, a famosa embalagem cartonada de forma tetraédrica é apresentada à
imprensa. Rausing e a sua equipa, além de terem definido estruturalmente a
embalagem e seleccionado o material na qual ela é produzida, constroem e
começam a vender, no ano seguinte, as máquinas adequadas à sua produção. Em
1952 começa a ser comercializada, na Suécia, a embalagem de creme de nata de
100ml. Em 1953 foi acrescentado o polietileno como revestimento plástico e nos
anos seguintes começam as ser produzidas embalagens para leite e bebidas não
gaseificadas, com as capacidades de 200ml, 500ml e 1L (Tetra Pak, s.d.).

Fig. 57 - Entrega da primeira máquina Tetra Pak à Associação Leiteira de Lund, Suécia (1952), primeira
embalagem de creme produzida (1952) e embalagem hexagonal de transporte concebida para
acondicionar 18 embalagens de leite (à direita, a embalagem secundária

176

Nos EUA, no fim da década de 1950, o design de embalagem começa a ser
reconhecido como uma disciplina de design. As empresas começaram a criar
departamentos de engenharia de embalagem cujas funções eram projectar
embalagens funcionais que assegurassem as condições de transporte, fossem de
enchimento eficiente na linha de produção e tivessem um custo final muito
acessível. O engenheiro de embalagem deveria estar apto a produzir as
especificações da embalagem, detalhando as dimensões, estilo e definindo o
número de cores. As normas da embalagem também eram preparadas para os
departamentos de produção, apresentando o número de embalagens internas,
rótulos, embalagem secundária, etc. necessárias para cada produto. Nas
empresas que se começavam a especializar em embalagem, o design gráfico da
mesma era encomendado separadamente (Stewart, 2007).
Durante a década de 1960, em muitos locais da Europa e da Ásia, a economia
continuou a expandir-se e a taxa de empregabilidade era alta. O facto de cada vez
mais ambos os membros da família trabalharem, e assim terem a possibilidade
de adquirir electrodomésticos e veículo próprio, potenciou a compra de produtos
em quantidade.
Se, por um lado, a compra em quantidade não era compatível com a venda avulsa,
por outro, os supermercados de self-service, que rapidamente se disseminavam
um pouco por toda a parte, e aos quais se juntaram os ainda maiores
hipermercados177, inviabilizavam a compra da maioria dos produtos desta forma.
Assim, se as transformações culturais e sociais ocorridas em consequência da
austeridade causada pelas duas Guerras Mundiais potenciaram o
desenvolvimento de produtos embalados, nesta década estimulam o
desenvolvimento da imagem de marca como forma de diferenciar cada vez mais
os produtos dos seus concorrentes (Dupuis & Silva, 2008). A embalagem assumese como o meio de comunicação perfeito para exibir a imagem da marca
tornando-se, cada vez mais, a única forma de comunicação entre o produto e o
consumidor (Dupuis & Silva, 2008; Stewart, 2007).
"Filha da Revolução Industrial, criada entre duas guerras, a embalagem
entrava na vida adulta com o surgimento da sociedade de consumo para
tornar-se um de seus maiores ícones." (Mestriner, 2002, p. 16)
176

Fonte das imagens: www.tetrapak.com.

177

O primeiro hipermercado a abrir foi da rede Carrefour. Abriu em 1963, em França, perto de Paris.
Tinha uma área de vendas de 2.500m2 e possuía 400 lugares de estacionamento.
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1960s

A corrida espacial, directamente relacionada com a disputa de ideologias das
nações envolvidas na Guerra Fria (1945-1991), também influenciou o design da
embalagem. Iniciada na União Soviética no fim da década de 1950, com os
programas Sputnik 178 e Vostok 179 , fez com que os EUA, devido a pressões de
defesa nacional e à ameaça da sua liderança tecnológica, constituíssem a
National Aeronautics Space Administration (NASA) e iniciassem a sua era espacial
com os programas o Explorer180e Mecury181 (NASA, s.d.). O desejo de conquista do
espaço, que obrigou a avanços científicos e tecnológicos, também impulsionou o
desenvolvimento de novos materiais e tecnologias de embalagem, de modo a
oferecerem maior protecção, conveniência, acessibilidade e uma vida útil mais
longa aos alimentos embalados (Klimchuk & Krasovec, 2012).
Como consequência, os designers, atentos aos eventos que ocorriam e que muitas
vezes originam novos estilos e vocabulários, participaram na inauguração de uma
nova linguagem visual.
Exemplo disso foi o redesign da garrafa contour da Coca-Cola, executado por
Raymond Loewy. Em 1957 refinou a forma curva da garrafa contour original e
adicionou as letras brancas, que tinham maior contraste com a cor da bebida,
anulando o relevo aplicado no logotipo até à data. Em 1964 adelgaçou a forma,
tornando o seu perfil mais elegante e aerodinâmico, dotando a garrafa de um
estilo que seguia as tendências contemporâneas.

Fig. 58 - Evolução da garrafa da Coca-Cola de 33cl, juntamente com o redesign executado por
182

Esta década também assistiu a avanços na tipografia. A fotocomposição
tipográfica183, cujas primeiras máquinas tinham sido desenvolvidas no final da

178

Programa de satélites artificiais habitados (1957-1961). O Sputnik 2 enviou para o espaço o primeiro
ser vivo, a cadela Laika, em Novembro de 1957.

179

Programa de voos espaciais tripulados (1961-1963). O Vostok 3KA foi a primeira nave espacial
tripulada, pelo cosmonauta soviético Yuri Gagarin, em Abril de 1961.

180

O Explorer 1 foi o primeiro satélite artificial dos EUA, lançado em Janeiro de 1958.

181

O programa Mercury, que foi sucedido pelos projectos Gemini e Apollo, foi responsável pelo
primeiro voo espacial tripulado dos EUA, pelo astronauta Alan Shepard que pilotou a nave espacial
Freedom 7, em Maio de 1961.

182

Fonte das imagens: arambillet.blogspot.pt, www.coca-colacompany.com.
Curiosidade: A garrafa de 1915 era apelidada de garrafa "Hobbleskirt", referência a um estilo de
moda da década de 1920, assim como "Mae West", referindo-se às curvas da actriz com o mesmo
nome. A primeira referência à garrafa da Coca-Cola como "contour" surgiu em 1925 na revista
francesa Le Monde. (fonte: http://arambillet.blogspot.pt/2015/02/historia-de-la-botella-contourpor-coca.html,acedido a 7 de Novembro de 2015)
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Raymond Loewy nas garrafas de 1957 e 1964

década de 1940 nos EUA, realizava a projecção automática de caracteres sobre
uma película fotossensível, com a matriz tipográfica em negativo. O modo como
essa imagem era criada concedia aos designers maior controlo sobre o
espaçamento entre caracteres e linhas, facilitava a ampliação ou redução dos
tipos, assim como consentia a criação de imagens em positivo ou negativo e
sobrepor texto e imagem. Esta tecnologia, conhecida como "cold type", em
contraste com os tipos móveis metálicos, ou "hot type", permitia a criação de uma
maior e mais rápida diversidade de composições. (Coffee, s.d.; Fascioni & Vieira,
2001)
Foi neste período que a tipografia, design gráfico, design de embalagem e
publicidade, designada nesta época como arte comercial, emergiram no cenário
cultural, especialmente em Inglaterra e EUA, quando foram desafiados pelo
movimento Pop Art a atenuar os limites entre belas artes e arte comercial. Ao
incorporarem produtos comerciais em pinturas e ilustrações, enalteciam o
consumismo pós-guerra e estreitavam os limites entre a arte "elitista" e a cultura
"popular", celebrando os princípios da Pop Art. Impulsionado por uma
prosperidade económica sem precedentes, os produtos comuns e produzidos em
massa eram apresentados como algo original e sublime, que eliminava os últimos
vestígios da austeridade do pós-guerra e reflectia o optimismo generalizado dos
anos 60.

Fig. 59 - Publicidade com linguagem visual do movimento Pop Art (duas primeiras de 1960s, duas
184

A combinação de todos estes factores contribuiu para o aumento da
competitividade entre empresas, sentindo estas a necessidade de criar uma
imagem pública que unisse de forma consistente o seu nome aos seus produtos.
Neste cenário, outros suportes gráficos, como logotipos, papel timbrado, cartões
de negócios e sinalética nos veículos, tornam-se parte da identidade corporativa
da empresa que passam a contribuir para a criação de impressões fortes e
duradouras na mente dos consumidores.
"[...] Os designers devem esforçar-se para criar um trabalho que espelhe os
ambientes culturais actuais enquanto alongam os limites para novas
experiências sensoriais." (Dupuis & Silva, 2008, p. 21)

183

Apesar dos avanços que esta tecnologia possibilitou, as máquinas de fotocomposição tipográfica
eram bastante dispendiosas pelo que desapareceram quando começaram a surgir computadores
mais económicos no início da década de 1970.

184

Fonte das imagens: www.biddingtons.com, www.pinterest.com.
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últimas de 1968 e 1969, respectivamente)

Simultaneamente ocorreram melhorias na distribuição e comercialização dos
produtos assim como desenvolvimentos tecnológicos nas técnicas e processos de
produção e na criação de novos materiais (Klimchuk & Krasovec, 2012).
Um dos factores que potenciou muitas das alterações que aconteceram nesta
década, e que se prolongaram durante as décadas de 1970 e 1980, foi a revolução
cultural e sexual185 ocorrida na América do Norte e na maior parte da Europa
ocidental.
"Nos Estados Unidos, a revolução cultural e sexual deu origem a novas
estratégias de marketing para a embalagem de produtos inovadores.
Conceitos de embalagem foram criados para responder aos estímulos
sensoriais desenvolvidos pelo marketing subliminar." (Klimchuk & Krasovec,
2012, p. 30)
Na década de 1970, algumas empresas americanas de design de embalagem
expandiram-se internacionalmente. Com essa internacionalização ocorre uma
partilha dos seus métodos de produção. Uma das primeiras empresas
especializadas em design de embalagem, não norte americana, foi a SiebertHead,
fundada em 1972 em Londres, que foi estabelecida devido aos conhecimentos
anteriores dos seus dois sócios: o conhecimento de design gráfico de Ed Siebert e
de publicidade e marketing de Richard Head (Stewart, 2007).
Tendo surgido como um movimento universitário que apelava a uma consciência
emergente relativa aos problemas do meio ambiente e à sua relação com as
actividades humanas, o Dia da Terra foi celebrado pela primeira vez a 22 de Abril
de 1970 186 e foi fundado pelo senador norte-americano e activista ambiental
Gaylord Nelson (1916-2005). Na primavera desse ano, a empresa de produção de
papel e cartão Container Corporation of America (1926, EUA) patrocinou um
concurso nacional para estudantes de arte e design para criação de um símbolo
que expressasse o processo de reciclagem de papel. O vencedor 187 desse
concurso foi o estudante de arquitectura Gary Anderson (1947), que obteve o seu
diploma em 1971. O símbolo foi pontualmente utilizado durante os primeiros anos
após a sua criação, de tal modo que Anderson não se lembrou dele durante anos,
tendo sido surpreendido algures no fim da década de 1970, início da década de
1980, em Amesterdão. (G. Anderson, 2012; Dyer, s.d.)
"[...] Nunca esquecerei: quando saí do avião, vi o meu símbolo. Ele estava
dentro de um grande contentor de reciclagem em forma de iglu. E era maior
do que uma bola de praia! Fiquei realmente impressionado. Eu não tinha
pensado nesse símbolo durante anos e ali estava ele, mesmo à minha
frente." (G. Anderson, 2012)

185

Alguns dos grandes influenciadores desta revolução foram Alfred Kinsey (1894-1956), com a
publicação de dois livros, um sobre o comportamento sexual dos homens e outro das mulheres,
resultado que inquéritos realizados entre meados da década de 1940 e meados da década de 1950, o
movimento contracultura dos anos 60, iniciado nos EUA e no Reino Unido e que se estendeu a
outros países da Europa ocidental, o movimento feminista e o movimento pelos direitos dos
homossexuais, além de literatura e filmes.

186

A importância desta data só foi reconhecida pela ONU em 2009, tendo instituído o Dia Internacional
da Mãe Terra que se celebra no mesmo dia.

187

O prémio para o vencedor foi uma bolsa de propinas no valor de US$2.500 para estudos adicionais
em qualquer faculdade ou universidade no mundo.
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1970s

Fig. 60 - Gary Anderson e seu o projeto original do símbolo de reciclagem

188

Em 1974 foi digitalizado o primeiro produto marcado com o código de barras na
cidade de Troy, Ohio, EUA. A história do actual código de barras foi iniciada em
1948 quando Bernard Silver (1924-1963), graduado no Drexel Institute of
Technology em Filadélfia, ouviu o presidente de uma cadeia alimentar local pedir
a um dos deões para desenvolver um sistema que lesse automaticamente as
informações do produto no momento do pagamento. Com a implementação de um
sistema como este, o seu objectivo era que os consumidores saíssem dos seus
supermercados mais rapidamente. Silver confidenciou este pedido ao seu amigo
Norman Joseph Woodland (1921-2012), graduado e professor na mesma
instituição, que acabou por abandonar o ensino para se dedicar à resolução deste
problema. O conceito formou-se na mente de Woodland em 1949, quando
associou aos seus conhecimentos de Código Morse a coincidência de observar as
linhas traçadas pelos seus dedos na areia de uma praia de Miami Beach. Nesse
mesmo ano, Woodland e Silver requerem a patente, intitulada "Classifying
Apparatus and Method", descrevendo a sua invenção como "[...] relacionada com
a arte de classificar artigos [...] por intermédio da identificação de padrões."
(Woodland & Silver, 1952), tendo a mesma sido concedida em 1952. Só depois de
diversos testes para impressão e leitura dos padrões189, e após a uniformização do
mesmo (UPC - Universal Product Code), que ocorreu em 1973, é que o sistema foi
implementado. Contudo, somente na década de 1980 é que o código de barras se
afirmou no ramo da venda a retalho (Seideman, s.d.; Weightman, 2015).

Fig. 61 - Código de barras da IBM foi seleccionado pela National Association of Food Chains (EUA)

190

188

Fonte das imagens: en.wikipedia.org.

189

A cadeia de supermercados Kroger (EUA) foi a primeira a testar o sistema de código de barras da
RCA - Radio Corporation of America, em 1967, com o padrão conhecido como "bull's-eye", mas as
vinhetas eram aplicadas nos produtos, pelos funcionários, manualmente.

190

A 3 de Abril de 1973 o código de barras da IBM, onde Woodland era funcionário na altura, foi
seleccionado pela National Association of Food Chains (EUA) como o padrão para o Universal
Product Code. Várias empresas, incluindo IBM, Cantor, National Cash Register, Litton Industries,
RCA, Pitney Bowes, entre outras, foram convidadas a apresentar projectos.
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Em 1977, o lançamento do computador pessoal Apple II, com um sistema
operativo user-friendly191, tornou a tecnologia acessível e revolucionou o mundo
do design (The Apple II, 2015; Barnes, 1996). Uma das mudanças que ficou
vinculada à Apple, após o lançamento do iMac em 1998, foi que não existe uma
limitação ou predefinição de formas, cores ou acabamentos para qualquer
produto.
"[A Apple] foi pioneira na ideia de que o design é extremamente importante e
uma força motriz na diferenciação do produto. Os sabores iMac iniciaram
uma tendência não só na indústria de computadores, mas também em
pequenos electrodomésticos, material de escritório, utensílios domésticos,
acessórios de moda e design de embalagens." (Klimchuk & Krasovec, 2012, p.
31)
1980s

Na década de 1980, o número de centros comerciais 192 e de supermercados
continuou a aumentar nos EUA e em muitos países da Europa. A quantidade de
potenciais clientes que afluíam aos supermercados para realizar as suas compras,
estimulou a criação de novos produtos que respondessem às expectativas do
consumidor. Devido à presença desses novos produtos no mercado, que
competiam directamente com outros similares, o design de embalagem teve de
encontrar novas abordagens assim como o marketing teve de desenvolver novos
sistemas para os expor e comercializar. Estes dois aspectos eram os principais
responsáveis pelo sucesso de vendas de cada produto.
Este cenário permitiu a percepção, tanto por parte dos comerciantes como dos
produtores, que o bom design é um trunfo corporativo, permitindo que o design
de embalagem fosse reconhecido mundialmente. Simultaneamente, organizações
como a American Institute of Graphic Arts (EUA, 1914), o Design Council (Reino
Unido, 1944, denominado Council of Industrial Design até 1972), o International
Council of Design (Reino Unido, 1963, denominado International Council of Graphic
Design Associations até 2014) ou a World Packaging Organization (Tóquio, 1968),
entre outras, também foram sendo reconhecidas.
Na década de 1990, o design de embalagem foi afinado com contributos de várias
áreas do conhecimento: a engenharia de embalagem colabora com as equipas de
desenvolvimento do produto e o design de embalagem associa-se às equipas de
marketing (Klimchuk & Krasovec, 2012, p. 32).
Com a alteração dos valores do consumidor, que nesta década começa a reflectir
preocupações com o ambiente, como a reutilização de materiais ou o uso eficiente
do espaço no transporte de bens, com todas as suas implicações193, a procura de
produtos é dominada por aspectos relacionados com a qualidade e origem das
matérias-primas que ditam de forma implícita a conveniência e valor dos
produtos.

Fonte da imagem: sphs73reunion.org.
191

Termo introduzido por Jef Raskin (1943-2005), o 31º funcionário da Apple Computers, e que se
tornou numa estratégia de marketing para comercialização do Apple Macintosh.

192

As origens dos centros comerciais remontam às galerias comerciais do séc. XIX. Entre as muitas
que abriram nesse século, podem destacar-se a Burlington Arcade (Londres, 1819), Passazh (São
Petersburgo, 1848) ou a Galleria Vittorio Emanuele II (Milão, 1877).

193

Incluindo redução de perda de mercadoria por dano ou deterioração (quebra ou deformação).
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1990s

Em contrapartida, o período de vida dos produtos tornou-se mais reduzido
provocando maior rotação de stocks nas prateleiras dos supermercados. As
empresas, para garantir que os seus produtos não fossem ultrapassados pelos de
empresas concorrentes, deram início ao redesign das suas embalagens,
assegurando que a mensagem exposta nos seus produtos continuasse a
despertar a curiosidade e chamar a atenção do consumidor. O volume de vendas,
de forma genérica, aumentou, contribuindo para que emergissem novas
oportunidades, também associadas a inovações tecnológicas, para o design de
embalagem.

Fig. 62 - Lata com presilha descartável que foi substituída pela lata com presilha de abertura fácil e
fixa, respectivamente

194

Fig. 63 - Água de Carvalhelhos foi a primeira a introduzir no mercado português a garrafa de PET
195

Tendo em consideração a convicção de historiadores196 e a opinião de economistas
(Krueger, 2006; Martins, 2009; O’Rourke & Williamson, 2000; The Economist,
2013), mas independentemente da delimitação de possíveis eras, podemos
afirmar que a globalização estava presente neste período, inclusivamente devido
à fusão de empresas em multinacionais, sendo que um dos desafios do design de

194

Fonte das imagens: www.shutterstock.com.
Apesar da patente da presilha de abertura fácil e fixa ter sido concedida em 1976 (Cudzik, 1976) e a
sua primeira aplicação ter ocorrido em 1975 pela Falls City Brewing Co. de Louisville, Kentucky,
EUA (Stolle Machinery Co., 2016), a expansão mundial da sua utilização ocorreu na década de 1990
como forma de reduzir o impacto ambiental e visual das presilhas descartáveis depostas no solo.

195

Fonte das imagens: www.custojusto.pt e www.carvalhelhos.pt.

196

Alguns historiadores consideram que os grandes marcos da globalização ocorreram em 1492
(Cristóvão Colombo descobriu as Américas) e 1498 (Vasco da Gama descobriu o caminho para a
Índia). Outros, que ocorreu séculos antes. Outros, que antes do séc. XIX a economia era
fragmentada e não globalizada.
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(politereftalato de etileno) em 1989, à qual o mercado só aderiu quase 10 anos mais tarde

embalagem converteu-se também na sua capacidade de comunicar em mercados
culturalmente diversificados.
Na Europa, a destruição causada pelas guerras, as ideologias politicas, as
economias, a cultura e os mais diversos aspectos da sociedade eram diferentes
assim que se atravessavam fronteiras. O somatório de todas essas diferenças fez
com que a integração da embalagem no quotidiano da sociedade acontecesse ao
ritmo das oportunidades e necessidades locais.
Em contraste com os EUA, em Portugal, como na maioria dos países da Europa, a
embalagem como recipiente de acondicionamento do produto alimentar foi
surgindo gradualmente e localmente. O mercado, a feira e a mercearia, até anos
depois da Segunda Guerra Mundial, continuaram a ser, de um modo geral, os
locais de comércio de bens alimentares.
Apesar da sua neutralidade durante a Segunda Guerra Mundial, em Portugal
poucos eram os produtos alimentares embalados até à década de 1970. Mesmo os
que em determinado momento começaram a ser comercializados em embalagem
individual, como o caso das massas alimentares da Milaneza 197 , continuavam
maioritariamente a ser vendidos de forma avulsa. Só quando surgiram os
primeiros supermercados, e posteriormente os hipermercados, é que começaram
a ocorrer mudanças dignas de referência.
Foi Lisboa a primeira a acolher os espaços de comércio já usuais nos EUA e em
algumas capitais europeias. A primeira mercearia de self-service foi inaugurada
em Fevereiro de 1961, na Avenida de Roma ("Os Lisboetas já podem servir-se a si
próprios num armazém inaugurado na Avenida de Roma," 1961). Em Outubro do
mesmo ano é inaugurado o primeiro supermercado, Supermercado Saldanha, na
Praça Duque de Saldanha (Rousseau, 2012; Sousa, Ramalho, & Gameiro, 2015a).
Nos anos seguintes, o sistema de self-service vai surgindo noutros pontos do país,
como em 1963, no Algarve, o primeiro supermercado PagaPouco ou em 1969, em
Leiria, os supermercados Ulmar, tornando estes espaços de comércio conhecidos
pelo consumidor português (Rousseau, 2012).
O primeiro supermercado Pão de Açúcar198, com uma área comercial maior que os
referidos anteriormente, abriu em 1970 em Lisboa. O sucesso foi tal que a cadeia
Pão de Açúcar rapidamente abriu outros espaços comerciais na área
metropolitana de Lisboa. Em 1973, só em Lisboa, existiam nove supermercados
Pão de Açúcar. Estava prevista a abertura de mais seis lojas no norte e centro do
país, em 1974, mas devido à situação político-social que o país atravessou isso foi
adiado (Ferreira, 2007).
"Na época, o aparecimento destes novos formatos em livre-serviço não
provocou grandes reacções junto do comércio tradicional. Afinal, apesar de
pioneiros, os novos estabelecimentos eram poucos, com áreas ainda
relativamente pequenas e, mesmo no que tocava à oferta que
proporcionavam aos clientes, não marcavam uma grande diferença, nem
sequer ao nível dos preços. Apenas alguns tinham sortidos mais profundos e
197

A Milaneza lançou no mercado as primeiras embalagens em celofane em 1955. No entanto, a
comercialização da maioria da produção continuou a ser a granel.

198

Nasceu da parceria entre o grupo português Companhia União Fabril, cuja origem remonta a 1865,
e o Grupo Pão de Açúcar, fundado pelo emigrante português no Brasil, Valentim dos Santos Diniz
(1913-2008), que iniciou o seu percurso no ramo da venda retalho em 1948.
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séc. XX em Portugal
embalagem,
venda a retalho
e publicidade

mais largos, mas nada que justificasse comportamentos defensivos por parte
da velha guarda comercial." (Rousseau, 2012)
No campo da publicidade a situação também era diferente da norte americana.
Apesar de ter começado a surgir nas décadas de 1920-1930, a maioria da
publicidade em Portugal era divulgada através da imprensa escrita.
Em 1925 surgiu a primeira agência publicitária portuguesa, a Manuel Martins da
Hora (1896-1981), a qual se associou à McErikson Internacional em 1967
originando a McCann Erikson/Hora.
Na Agência Hora, como ficou conhecida, trabalhava como redactor publicitário,
por volta de 1929, Fernando Pessoa (1888-1935). Um dos seus clientes foi a CocaCola, que pretendia alargar o seu mercado a Portugal. Para esse efeito Fernando
Pessoa escreveu o slogan “Primeiro estranha-se. Depois entranha-se.”. Contudo,
este anúncio foi censurado pelo Dr. Ricardo Jorge (1858-1939), na altura director
da Direcção de Saúde de Lisboa. Este terá alegado que se um dos ingredientes
desta bebida era a coca, da qual é extraída a cocaína, o produto não podia ser
consumido, pois poderia provocar dependência, e que se a bebida não tinha coca,
publicitá-la era enganar o consumidor199. De um modo ou outro considerou ilegal
anunciar a bebida, mandando apreender a que se encontrava disponível no
mercado, que era comercializada pelo menos no mercado de Lisboa, e deitá-la ao
mar (Almeida, 1982). Como resultado desta censura, a Coca-Cola só começou a
ser efectivamente comercializada em Portugal a partir de 1977 (Sobral, 2011).
Nas décadas seguintes, de 1940 e 1950, numa época em que os programas de
rádio eram ouvidos como hoje se assistem a programas de televisão, a
publicidade estava concentrada nos jingles200 transmitidos pela rádio, assim como
nos jornais, revistas e cartazes publicitários. Devido à política proteccionista do
Estado Novo, os grupos económicos eram pouco dinâmicos e não possuíam
espirito competitivo. A entrada das grandes multinacionais na década de 1950,
como a Colgate ou a Nestlé, transformaram a publicidade em Portugal, tanto pelo
investimento que começou a ser feito, como pelo carácter informativo e
pedagógico da informação que faziam chegar ao consumidor.

Contudo, nos anos pós 25 de Abril de 1974 houve um desinvestimento na
publicidade e na valorização da marca por falta de orçamento para as mesmas.

199

Como penso que seja do conhecimento geral, a essência da Coca-Cola é extraída na noz de cola,
uma planta oriunda dos continentes africano e asiático. Foi inclusivamente a forma e textura da noz
que deu origem à forma da garrafa contour. Se considerarmos que nessa altura as embalagens não
referiam os ingredientes, pode tentar-se compreender a "análise" realizada pelo Dr. Ricardo Jorge.
200
Termo inglês referente à música composta para promover uma marca ou um produto em
publicidades de rádio ou televisão.
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Quando a televisão surgiu em 1957, começaram a ser realizadas as primeiras
campanhas publicitárias, as quais tinham como objectivo modificar os hábitos de
consumo dos portugueses. Até este período, o marketing das maiores empresas
nacionais consistia em campanhas promocionais, nas quais recolhiam informação
baseada em resultados de provas de degustação. Com a chegada da televisão, as
acções promocionais deixaram de ser a base do comércio de produtos, passando
as necessidades do consumidor a ser diagnosticadas através de estudos de
mercado e a existir a preocupação de atribuir às marcas um valor e uma garantia
de qualidade que suportasse as suas preferências.

Simultaneamente assiste-se à nacionalização de muitas empresas e a publicidade,
enquanto actividade profissional, é desvalorizada.
Em 1985 a GS1 Portugal, uma organização multissectorial fundada no mesmo ano
por produtores e distribuidores, introduziu o código de barras em Portugal.
Com a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1986, e
o consequente desaparecimento das barreiras alfandegárias e crescente
globalização dos mercados, as empresas tiveram necessidade de introduzir no
mercado produtos que satisfizessem consumidores cada vez mais exigentes
relativamente às diversas componentes do produto. A consciência para
compreender e satisfazer estas necessidades permitiu a revitalização dos
diferentes elementos do produto, desde a imagem de marca, embalagem e
publicidade, à qualidade de produção destes suportes comunicacionais. Estes,
que tinham até então funções meramente pedagógicas e informativas,
começaram a integrar abordagens mais criativas e inovadoras, possíveis devido a
um renovado investimento na sua valorização.
O aparecimento de novos canais de televisão por cabo e satélite, no final da
década de 1990, assim como a internet201, no início da década de 2000, vieram
alterar o mercado da publicidade. Devido ao constante "bombardeamento" de
mensagens publicitárias, as agências tiveram de inovar nas técnicas de exibir os
seus conteúdos, cada vez mais rapidamente, de modo a prender a atenção de um
consumidor cada vez mais exigente, esclarecido e infiel.
No início do século XXI, "[...] O mundo era um lugar muito mais aberto. A internet,
e o acesso a ela, cresceu rapidamente. [...] Outras mudanças técnicas e,
sobretudo, a redução de tarifas e outras barreiras ao comércio, desempenharam
um papel importante na abertura da economia global." (Krueger, 2006).
Um outro contributo significativo para o crescimento que ocorreu neste período
foi a redução global das taxas de inflação. Esta facilitou um aumento da produção
e do emprego em economias mais resilientes, como Portugal, acelerando ainda
mais o crescimento (Krueger, 2006).
Foi neste contexto de prosperidade económica que o consumidor introduziu outra
prioridade nas suas necessidades, os produtos de actualização pessoal ou
possivelmente de luxo 202 , tornando-se o design num modo de representar a
abundância.
"[...] O design - do de moda, produtos para o lar e automóveis aos telemóveis
e computadores - tornou-se um factor ainda mais crítico num mundo de
consumo desenfreado. Com consumidores com sensibilidades estéticas
afiadas, pela qualidade cada vez maior do design de embalagens, as
empresas tornaram-se cientes do - e focadas no - impacto do design nas
decisões de compra." (Klimchuk & Krasovec, 2012, p. 32)
201

Em Portugal, a primeira ligação à internet foi estabelecida entre a Universidade do Minho e a
University of Manchester, Institute of Science of Technology, em 1985. A primeira homepage
nacional foi criada em 1991, também na Universidade do Minho. Só em 2002 é que a internet
começou a ter a aceitação geral do público, depois da introdução dos serviços ADSL, em 2000, por
ser mais rápida que o tradicional modem.

202

O luxo aqui indicado pode não se referir ao valor comercial do produto mas ao capricho de o querer
possuir.
Informação adicional no subcapítulo 1.1.2. - As necessidades.
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início do séc. XXI

Apesar da recessão económica de 2008, em que muitos consumidores tiveram de
abdicar de algumas das suas necessidades das escalas mais elevadas da
hierarquia de Maslow203, o mercado continuou repleto de produtos que competiam
pela atenção de um consumidor cada vez mais indiferenciado e desatento.
Uma noção básica de economia é que "cada abundância cria uma nova escassez"
(C. Anderson, 2008). Do mesmo modo que tudo o que é novo provoca curiosidade e
expectativa e, por vezes, simultaneamente, desconfiança, quando o novo se torna
popular e se converte na norma, ele passa a abundar. Em contrapartida, as
tendências exploraram a escassez para revitalizar o mercado e,
consequentemente, a economia. É um ciclo volátil com o qual estamos
familiarizados e no qual o design funciona como catalisador.

203

Abordado no subcapítulo 1.1.2. - As necessidades.
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4.3. Funções da embalagem
As principais funções da embalagem podem ser resumidas a conter, proteger e
identificar qualquer produto de consumo. Por outras palavras, as embalagens
envolvem o produto, protegem-no das influências e danos externos e
apresentam-no junto ao consumidor (Coles et al., 2003).

Fig. 64 – Funções, fundamentos e oportunidades da embalagem (adaptado de Pira International Ltd
apud Stewart, 2004)

> Conter e reduzir o desperdício de alimentos
Dependendo da consistência e forma física do produto (líquido, viscoso, seco) este
terá de ser sempre contido de forma segura, desde a sua fase de embalamento
até ao momento em que o mesmo é consumido.
A avaliação do impacto das embalagens alimentares no ambiente deve considerar
os benefícios da redução do desperdício de alimentos ao longo da cadeia de
abastecimento, viável através da correcta preservação, protecção,
armazenamento e transporte dos produtos embalados.
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No entanto, a embalagem de um produto compreende também algumas das
seguintes funções, que conjugam aspectos tecnológicos, logísticos, económicos,
ambientais, socioculturais, de publicidade, de marketing e de design (Coles et al.,
2003, pp. 8-9; Lendrevie et al., 2015, p. 255; Marsh & Bugusu, 2007, pp. 39-40;
Mestriner, 2002, p. 4; Paine & Paine, 1992, pp. 5-6; Stewart, 2004, pp. 3-8):

> Preservar e proteger
A embalagem deve proteger o produto alimentar de qualquer dano mecânico que
possa ocorrer durante o manuseamento assim como da deterioração causada por
agentes externos, evitando a contaminação do produto.

Fig. 65 - Embalagem como protecção do produto contra influências externas

Também neste âmbito pode ser considerada a inclusão de recursos,
principalmente em embalagens de produtos alimentares e farmacêuticos, como
forma de reduzir ou eliminar o risco de violação ou adulteração intencional do
produto, como cintas, membranas especiais, fechos de separação (anéis de
inviolabilidade) ou impressões especiais (textos ou gráficos que mudam
irreversivelmente após abertura ou hologramas).

Fig. 66 - Exemplos de fechos de embalagens contra violação ou adulteração

204

> Comunicar (identificar, reconhecer, informar e promover)
Todas as embalagens de produtos alimentares devem comunicar.
Através de um simples olhar deve permitir identificar a categoria de produto,
quer o consumidor o conheça ou não. Esta identificação será facilitada se os
códigos visuais da categoria à qual pertence forem respeitados. Através da
embalagem devem ser fácil e rapidamente reconhecíveis as diferentes
variedades da gama.
204

Fonte das imagens: www.bandall.com, bottleidea.xyz, www.aliexpress.com, ameyawdebrah.com
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A marca também deve ser facilmente reconhecida na embalagem, sem
necessidade de ler o seu nome. Esse reconhecimento pode ser espontaneamente
estabelecido pelo uso de tipografia, cor, símbolos, ilustrações, materiais ou um
design estrutural original, que cause impacto visual.
Numa leitura rápida, a embalagem deve informar sobre o seu conteúdo,
legalmente obrigatório ou de outra natureza: ingredientes, valores nutricionais,
prazo de validade, modo de preparação, sugestão de receita, etc.
Paralelamente, a embalagem auxilia na venda do produto, suscitando ou
reforçando o desejo de compra através de promoções, como apresentação de um
novo produto, quantidade extra gratuito, descontos, etc.

> Conveniência e uso
A embalagem deve comodamente permitir o acesso ao seu conteúdo, deve ser de
fácil manipulação, arrumação e eliminação. Simultaneamente, pode ser
visualmente agradável para ser exposta, ter um sistema de abertura que permita
que seja novamente selada, facilitar a preparação e serviço do alimento
(embalagem que pode ir ao forno ou microondas) ou permitir o consumo
fraccionado (embalagem com saquetas individuais). Estes são alguns aspectos
que têm contribuído para a inovação da embalagem.
A conveniência não se aplica somente à embalagem primária. Deve estar
presente nas restantes classes de embalagem para que, comodamente, possam
ser manipuladas tanto na linha de embalamento como na cadeia de
armazenamento e distribuição até ao consumidor final.

Fig. 67 - Exemplo de embalagens de conveniência, que podem ir ao forno e ao microondas, e que
205

> Rastrear
O rastreamento foi sendo instituído pela Codex Alimentarius Comission, um
organismo estabelecido em 1961 pela Organização para a Alimentação e
Agricultura (FAO) das Nações Unidas. A inclusão de códigos na embalagem dos
produtos, realizada pelo produtor do bem no momento em que é embalado,
permite o seu acompanhamento e identificação à distância.
Os códigos são aplicados com três objectivos: para melhorar a gestão da oferta,
para facilitar o rastreamento para fins de segurança e qualidade alimentar, e
para diferenciar e marcar alimentos com atributos subtis ou indetectáveis de
205

Fonte das imagens: portuguese.alibaba.com, www.packworld.com.
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qualidade (Golan et al., 2004, p. 48 apud Marsh & Bugusu, 2007, p. 40). Dos vários
formatos existentes, os códigos de barras e os identificadores electrónicos de
rádio frequência são os mais conhecidos.

Fig. 68 - Código de barras UPC, identificador RFID e código EPC, respectivamente 206

> Responsabilidade económica
O desenvolvimento da embalagem deve ter em consideração os custos materiais
e energéticos implícitos no seu ciclo de vida.

> Responsabilidade ambiental
No desenvolvimento da embalagem deve ser ponderada a possibilidade de
recorrer a materiais reciclados ou biodegradáveis, assim como o potencial da
embalagem poder ser usada ou reutilizada como recipiente doméstico,
eliminando ou adiando a sua entrada no fluxo de resíduos.
> Expressão sociocultural
A embalagem é o suporte da expressão cultural e da fase de desenvolvimento de
empresas e países.

206

Fonte das imagens: blog.progravix.com, www.jollytech.com, www.rfidpoint.com.

UPC - Universal Product Code
RFID - Radio-frequency identification
EPC - Electronic Product Code
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4.4. Classificação das embalagens
4.4.1. Conforme o canal de distribuição
Apesar de diferentes denominações existentes (Gurgel, 2007; Lendrevie et al.,
2015; Retorta, 1992), as embalagens podem ser classificadas do seguinte modo no
âmbito do canal de distribuição:

Fig. 69 - Classificação das embalagens e ciclo de embalamento

> Embalagem primária (de apresentação ou venda)
Qualquer embalagem que está em contacto directo com o produto e que é criada
como unidade de venda ao consumidor final.

Fig. 70 - Embalagem primária 207

207

Fonte das imagens: www.casadaprisca.com, pinterest.com
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Esta embalagem exige compatibilidade entre os componentes do produto, o
material da embalagem e a atmosfera dentro dela, podendo incluir uma
embalagem de contenção. Esta pode ser desenvolvida com as características
visuais e estruturais da embalagem de apresentação ou venda, recebendo um
rótulo ou impressão.

> Embalagem secundária (de comercialização ou de reagrupamento)
Agrupa várias embalagens primárias, constituindo uma unidade que tanto pode
ser comercializada como tal ao consumidor final, como pode ser utilizada para
aprovisionamento no ponto de venda.
Quando concebida para comercializar um maior número de embalagens
primárias numa só compra, as mesmas são posteriormente reagrupadas numa
embalagem terciária de movimentação.
A embalagem primária pode ser retirada destas embalagens, não afectando as
características do produto.

Fig. 71 - Embalagem secundária 208

> Embalagem terciária (de movimentação, transporte ou armazenamento)
Constituída por múltiplos de embalagens primárias ou secundárias, acomodadas
de forma racionalizada em modelos padronizados (paletes), facilitando a sua
movimentação e transporte do local de produção ao ponto de venda.
Estas embalagens têm principalmente uma função logística.

Fig. 72 - Embalagem terciária 209

208

Fonte das imagens: revipack.wordpress.com, theultralinx.com

209

Fonte da imagem: www.mindmeister.com
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4.4.2. Conforme a categoria de produtos
Os produtos podem ser organizados em duas categorias: os alimentares e os não
alimentares.

> Produtos alimentares
Os produtos alimentares, nos quais se podem incluir as bebidas não alcoólicas,
podem ser agrupados em: açúcar, confeitaria, mel e outros produtos à base de
açúcar; alimentos secos; carne e derivados; cereais e produtos à base de cereais;
confeitados, chocolates e similares; congelados; conservas; frutas e legumes;
leite e derivados; óleos e gorduras; peixe e derivados; refeições; café, chá e cacau;
águas minerais, refrigerantes e sumos, entre outros.

> Produtos não alimentares
A categoria de produtos não alimentares pode ser subdividida em produtos de
cosmética e beleza, produtos de higiene, produtos de limpeza, produtos eléctricos
e electrónicos, produtos farmacêuticos, produtos para animais, entre outros.

Ambas as categorias necessitam de embalagens que cumpram as suas funções
essenciais, sendo que as embalagens para produtos alimentares e para produtos
farmacêuticos possuem regulamentação específica, de conservação e protecção,
que permite um maior controlo sobre a higiene e segurança do produto e evita o
risco para a saúde humana.
Simultaneamente, dentro de cada uma das categorias de produtos, existe a
tendência para uma identidade, tanto cromática como formal e material. Contudo,
os avanços na tecnologia dos materiais e na conservação dos produtos, têm
possibilitado a criação de embalagens com materiais menos comuns para
determinado tipo de produtos.

Fig. 73 - Embalagem de produtos em conserva (vidro, metal e plástico, respectivamente) 210

210

Fonte das imagens: www.istockphoto.com, redro.pl, revipack.wordpress.com
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4.4.3. Conforme a estrutura da embalagem
De acordo com os materiais e processos utilizados na sua produção, as
embalagens podem ser classificadas como flexíveis, semi-rígidas ou rígidas
(Collaro, 2005).

> Embalagens flexíveis
São embalagens sem estrutura definida sendo a forma estabelecida após conter o
produto. Os materiais mais usuais destas embalagens são o papel (com
gramagem entre 60g e 80g), cartão (gramagem até 120g) e os laminados de
plástico e alumínio. Normalmente são concebidas com folhas em rolo ou pré
cortadas, sendo o fecho realizado através de superfícies adesivas, termo selagem,
dobras, costuras ou torção das extremidades. Estas embalagens acondicionam
produtos sólidos ou em pó e caracterizam-se por serem leves e resistentes ao
cisalhamento 211 . São exemplo de embalagens flexíveis os invólucros, sacos e
rótulos, incluindo a película retráctil212.

Fig. 74 - Embalagens flexíveis 213

> Embalagens semi-rígidas

As embalagens laminadas (tipo Tetra Pak) também são embalagens semi-rígidas
mas recorrem a um processo de produção e enchimento específico que
salvaguarda o carácter asséptico dos produtos nelas contidos.

211

212
213

Deformação de um corpo com deslocamento em planos diferentes, mantendo o volume constante,
in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa.
Abordado no subcapítulo 4.6.7. - Outros processos.
Fonte das imagens: www.jumbo.pt, sweet.kh.ua, www.pinterest.pt, www.lays.pt,
www.elcorteingles.pt, embalagemsustentavel.com.br
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São embalagens com estrutura semi-definida. São concebidas em cartão e
recorrem ao picotado, vincos e dobras para estabelecer a sua configuração final.
São fornecidas espalmadas ou abertas e a sua montagem é fácil e rápida no
momento de acondicionar o produto. São exemplo de embalagens semi-rígidas os
cartuchos e as caixas de armar (que protegem outras embalagens e facilitam o
armazenamento e transporte) e os multipacks (que facilitam o transporte pelo
consumidor).

Fig. 75 - Embalagens semi-rígidas 214

> Embalagens rígidas
São embalagens com estrutura definida, cujo produto não altera a forma. Estas
embalagens podem ser concebidas em qualquer material próprio para
embalagem. Dependendo do material, estas embalagens acondicionam produtos
sólidos, líquidos, pastosos, em pó ou grão, e caracterizam-se por serem
embalagens que oferecem protecção, resistência e/ou impermeabilidade. São
exemplo de embalagens rígidas as caixas de cartão ou madeira, embalagens de
vidro, metal ou plástico ou de polpa moldada (caixas de ovos, por exemplo).
Um factor relevante destas embalagens é o seu volume e peso no que se refere
ao armazenamento e transporte para o produtor do bem de consumo.

Fig. 76 - Embalagens rígidas 215
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Fonte das imagens: www.zooshop.pt, shoppingspirit.pt, pasteisdebelem.pt,
designinnova.blogspot.pt, 90.80.54.225
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Fonte das imagens: www.pringles.com, guide.alibaba.com, www.pix2fun.net, www.casademateusdoces.pt, store.starbucks.co.uk, www.istockphoto.com
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4.5. Materiais de embalagem: aplicação, produção e reciclagem
Quando percorremos os corredores de um supermercado apercebemo-nos dos
diferentes tipos de embalagem e facilmente conseguimos classificá-los. Parece
existir uma associação estereotipada entre o material e o tipo de embalagem, que
criam padrões ou categorias (Capsule, 2008). Exemplos clássicos são caixas de
cartão, garrafas de vidro e latas de metal.
Por outro lado, a combinação de diferentes materiais, introduzida de forma
sensata, pode levar a resultados interessantes e que provocam o desejo do
consumidor. Essa combinação explora as funções e propriedades estéticas de
cada material e enfatiza a mensagem da embalagem (Capsule, 2008; Marsh &
Bugusu, 2007).

Fig. 77 - TwentyFour Wine (rótulo é uma cinta de borracha antideslizante) e Cabo Uno (caixa de
madeira e couro e garrafa de cristal sem chumbo) 216

A Fig. 78, na página seguinte, apresenta os principais tipos de materiais
disponíveis para a criação de embalagens, assim como as principais formas em
que as embalagens usam esses materiais. Devido à grande diversidade de
materiais disponíveis, especialmente plásticos, assim como tecnologias e dos
seus constantes avanços, os conteúdos aqui apresentados destinam-se a expor os
materiais mais comuns, identificando oportunidades e restrições de design para
cada um.

216

Fonte das imagens: popsop.com, www.tequilasource.com.
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Paralelamente, o tipo de embalagem é influenciado pelo contexto no qual é
utilizada, pela gama de produtos à qual pertence, pelo público-alvo do produto,
além de todos os aspectos referentes ao seu ciclo produtivo, logístico, de venda e
de descarte. Qualquer um deles pode limitar, por implicações várias, a utilização
diversificada de materiais. Intrinsecamente, a selecção dos materiais e
tecnologias correctas garantem a qualidade e durabilidade do produto durante a
distribuição e armazenamento.
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e

Fig. 78 - Materiais principais e suas aplicações à embalagem (adaptado de Stewart, 2007)

4.5.1. Metal
Os materiais metálicos utilizados na produção de latas para bebidas ou alimentos
em conserva são usualmente ligas de alumínio ou aço.
As latas de alimentos são usualmente produzidas em liga de aço e constituídas
por 3 peças: tampa, corpo e fundo. O corpo é enrolado e soldado e procede-se à
montagem mecânica do fundo. Após o enchimento do recipiente com o produto, a
tampa é cravada. O mais comum é apresentar a mensagem visual através da
colagem de um rótulo de papel ou plástico ao corpo da embalagem. Apesar de
menos usual, a impressão também pode ser feita directamente sobre o metal.
(Coles et al., 2003; Stewart, 2007)

Fig. 79 - Etapas de produção da lata metálica de três peças

Outro método de produção de latas, em liga de alumínio para bebidas
gaseificadas e em liga de aço para alimentos em conserva, é através do processo
de estampagem ou extrusão por impacto. Neste caso a lata será constituída por
duas peças, o corpo e a tampa. O corpo nasce de uma chapa plana que será
conformada, por repuxamento do metal, até à forma do molde, sendo a tampa
cravada após o enchimento do recipiente. A informação visual é normalmente
impressa sobre o metal. (Coles et al., 2003; Stewart, 2007)

Fig. 80 - Etapas de produção da lata metálica de duas peças 217

O momento em que a impressão sobre metal é feita pode variar de acordo com a
máquina utilizada.
Em ambos os processos de produção, as superfícies do metal são revestidas com
outros materiais de protecção, como estanho ou verniz (Gurgel, 2007). As
tecnologias que vão surgindo também permitem a criação de formas não
cilíndricas assim como a inclusão de altos e baixos-relevos.

217

Fonte da imagem: www.home.sandvik.
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A percepção de sofisticação que possa ser atribuída ao produto será influenciada
pela experiência visual que a impressão da embalagem possa oferecer e
consequência da sua composição, cor e brilho, assim como pela experiência táctil
resultante de potenciais relevos ou texturas aplicadas. Estas embalagens
poderão ser encontradas em alguns produtos alimentares gourmet, algumas
bebidas espirituosas, mas especialmente em produtos de cosmética e de
perfumaria.
Apesar da energia necessária para reciclar as ligas de aço e alumínio das
embalagens, a mesma é rentável uma vez que a qualidade destes metais
reciclados é comparável a material virgem e as embalagens podem ser
submetidos a inúmeras reciclagens sem perder as suas propriedades (Stewart,
2004).

Fig. 81 - Embalagens de metal 218

4.5.2. Papel
Inúmeras configurações de papel são utilizadas como embalagens primárias,
como estruturas interiores ou combinadas em sistemas de design de embalagem.
É um dos materiais mais utilizados em embalagens secundárias e terciárias,
juntamente com o plástico.
O comprimento das fibras de celulose 219 com as quais o papel é feito, é
fundamental para as propriedades físicas do papel, como a capacidade de dobra,
resistência ao rasgo e resistência ao impacto (Stewart, 2004). Papéis com fibras
longas são mais resistentes enquanto papeis com fibras curtas são mais opacos,
por exemplo (Barbosa, 2004).

Genericamente, os papéis podem ser divididos em 4 grandes categorias:
(Barbosa, 2004; Gurgel, 2007; Klimchuk & Krasovec, 2012)
Papel branqueado
Papel com grande percentagem de fibras virgens branqueadas, normalmente de
cor branca. Pode ser revestido ou não revestido. O revestimento aumenta a
opacidade, melhora a adesão da tinta e realça o seu brilho. Este revestimento
218

Fonte das imagens: www.semgluten.pt, designschool.canva.com, www.packagingstrategies.com,
www.eatingwell.com.

219

As fibras longas e moles são fornecidas por árvores como os pinheiros. As fibras curtas e duras
pelos eucaliptos, faias ou carvalhos (Barbosa, 2004).
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O papel, isoladamente, não é uma grande barreira contra agentes externos nem
oferece protecção contra a humidade ou gases. Estes problemas podem ser
minorados com a aplicação de revestimentos, que são substâncias químicas ou
materiais como cera, plástico ou alumínio, aplicados na superfície do papel, e que
o tornam menos áspero e poroso (Barbosa, 2004; Stewart, 2007).

pode ter um acabamento brilhante, semibrilhante ou mate. Este papel é
geralmente utilizado em embalagens alimentares, de lacticínios, cosméticos e
produtos médicos e farmacêuticos.
Papel não branqueado
Papel com grande percentagem de fibras virgens não branqueadas, normalmente
de cor parda/kraft. Pode ser revestido ou não revestido. É comum em
embalagens de transporte de bebidas e alimentos, produtos de hardware e
material de escritório.
Papel reciclado
Papel feito com restos que nunca foram usados, como desperdícios ou sobras, e
resíduos de papel já usados e rejeitados pelo consumidor final. Não é
completamente branco e é mais opaco. Existe papel reciclado revestido, utilizado
em embalagens para alimentos secos, como cereais e bolachas, artigos
domésticos e detergentes, e papel reciclado não revestido, utilizado em
embalagens laminadas220, tubos e caixas.
Papel aglomerado
Papel feito de resíduos de papel, de cor normalmente cinza ou acastanhada.
Apesar de ser impróprio para impressão, pode ser utilizado para configurar
caixas, sendo coberto com outro papel ou material que lhe dará o aspecto
desejável, ou divisórias de caixas. Pode também ser utilizado na produção de
tubos para a indústria têxtil ou, como produto de consumo, na produção de
puzzles e jogos.
Estruturalmente as embalagens podem ser agrupadas do seguinte modo:
(Gurgel, 2007; Klimchuk & Krasovec, 2012; Stewart, 2007)
Embalagens de cartão canelado
São produzidas a partir de cartão ondulado de face simples. Podem ser de parede
simples, dupla ou tripla, de acordo com a necessidade de resistência da
embalagem. São as embalagens mais utilizadas como embalagem secundária e
terciária e normalmente são produzidas como caixas dobráveis.

Fig. 82 - Planificação de embalagem de cartão canelado (adaptado de Stewart, 2007)

Caixas dobráveis
São produzidas com cartão de gramagem variável, de acordo com a necessidade
de resistência da embalagem, normalmente entre 160 e 250g/m2. São planificadas
como uma única peça com abas, que será vincada, dobrada e colada para criar a
estrutura. Especialmente enquanto embalagem primária, deve ser considerado
220

Vide Fig. 93
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no seu desenvolvimento o método de enchimento na linha de produção e como o
consumidor a irá usar ou reusar, antes de se tomarem decisões quanto ao
material e modelo.

Fig. 83 - Embalagens dobráveis 221

Fig. 84 - Planificação de embalagem dobrável de cartão (adaptado de Stewart, 2007)

Existem também embalagens rígidas, como a dos ovos frescos, em que a
superfície mantém o aspecto natural das fibras e que são empilháveis e,
consequentemente, mais ecológicas e económicas.

221

Fonte das imagens: designschool.canva.com, www.mymodernmet.com.
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 Caixas rígidas
São embalagens usualmente produzidas com cartão ou papel aglomerado de
grande gramagem, constituídas por duas peças, corpo e tampa. Depois da
estrutura criada, são laminadas com papéis decorados, tecido ou outros
acabamentos, transmitindo valores de prestígio e luxo. O valor acrescentado
concedido pelo seu aspecto adornado faz com que muitas vezes sejam guardadas
pelo consumidor para reutilização. São bastante comuns em cosméticos,
joalharia e chocolataria, assim como em embalagens que necessitam de ser
abertas muitas vezes, como jogos ou material de desenho e pintura. Por serem
rígidas, e portanto não dobráveis, ocupam muito espaço tanto no transporte como
no armazenamento, com os devidos encargos associados.

Fig. 85 - Embalagens rígidas 222

 Tubos
São embalagens cilíndricas produzidas com diversos diâmetros, comprimentos e
espessuras. Tubos de baixa qualidade são produzidos com papel aglomerado e
utilizados, por exemplo, na indústria têxtil, tubos leves e menos espessos são
utilizados nos rolos de papel higiénico, enquanto tubos de grande qualidade,
produzidos com papel não branqueado, são utilizados como estruturas para
embalagens de cosméticos, lingerie, acessórios de moda e produtos de luxo,
assim como para embalagens de oferta de alimentos e bebidas. Ao tubo podem
ser aplicadas camadas de protecção, de plástico ou metal223, sendo utilizados
como embalagem para snacks, cereais ou bebidas refrigeradas.

Fig. 86 - Embalagens em tubos de papel 224

Fig. 87 - Outras aplicações do papel em embalagens 225

222

Fonte das imagens: www.incentivemag.com, www.ambalaj.se.

223

Vide Fig. 93

224

Fonte das imagens: www.embalagemmarca.com.br, www.mambo.com.br,
www.papercanspackaging.com, www.nabdrinks.com.
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 Outras aplicações
Tabuleiros, envelopes, cintas e sacos são outras aplicações que podem ser
construídas com diferentes tipos de papel, revestimentos, formas ou recortes.

A combinação da forma com outros materiais e acabamentos de impressão
possibilita uma grande variedade de soluções, com capacidade para poder
surpreender o consumidor. Bem seleccionado para a função a que se destina, a
superfície do papel é excelente para imprimir, podendo ser aplicado relevo, verniz
brilhante, mate ou com aroma, entre outros acabamentos, que podem contribuir
para a distinção da embalagem de papel (Klimchuk & Krasovec, 2012).
As embalagens que utilizam papel são rentáveis e produzidas com recursos
naturais renováveis, são biodegradáveis e de compostagem não poluente. Podem
ser recicladas até ao ponto em que o comprimento das suas fibras não
comprometa a força necessária para que a matéria ainda seja, dentro de
parâmetros desejáveis, resistente à dobra, rasgo e impacto, e o seu período de
vida pode ser estendido adicionando matéria virgem (Stewart, 2007). A utilização
de material 100% reciclado tem aumentado em empresas comprometidas com a
produção de embalagens sustentáveis, contribuindo para a poupança de energia e
água e reduzindo o abate de árvores e a emissão de gases com efeito de estufa
(Klimchuk & Krasovec, 2012).

4.5.3. Plástico
Existe uma enorme variedade de plásticos, com qualidades, propriedades e
métodos de produção diferenciados. Possibilitam a contenção e protecção de
produtos com necessidades muito diversificadas, num sem número de formas,
cores e tamanhos.
Os plásticos, ou polímeros, podem ser classificados em dois grandes grupos: os
termoendurecíveis, que depois de adquirirem a sua forma, isto é, depois
arrefecerem e endurecerem, não voltam a fundir com o aquecimento, e os
termoplásticos, que após serem conformados voltam a fundir, se aquecidos
(Gurgel, 2007; Marsh & Bugusu, 2007). É dentro do grupo dos termoplásticos que
se encontram os polímeros aplicados em embalagens, podendo ser rígidos ou
flexíveis (Tab. 2).

225

Fonte das imagens: pt.pinterest.com.

226

Calandragem é um processo de conformação de materiais através dos cilindros contra-rotantes
aquecidos de uma calandra. O resultado são rolos de película ou laminado de espessura constante.
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Os processos mais comuns de moldar o plástico para embalagens são a moldação
por sopro baseada na extrusão (Fig. 88) e injecção (Fig. 89), para recipientes com
gargalo; a termoformação por vácuo (Fig. 90), para recipientes abertos; e a
calandragem 226 , para película, folha e laminado, sendo a embalagem
posteriormente estruturada através do processo de formar-encher- selar (Fig. 92)
(Klimchuk & Krasovec, 2012; Stewart, 2007). Além de ser possível aplicar várias
cores ao plástico, incluindo metalizadas e efeitos de cor, também pode ser
aplicada textura, relevo e diversos acabamentos, como serigrafia e estampagem a
quente (Klimchuk & Krasovec, 2012).

Os processos mais comuns de moldar o plástico para embalagens são a extrusão
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Tab. 2 - Termoplásticos: suas características, aplicações e nível de segurança

Fig. 88 - Moldação por sopro baseada na extrusão (adaptado de Coles et al., 2003; Stewart, 2007)

Fig. 89 - Moldação por sopro baseada na injecção (adaptado de Coles et al., 2003; Stewart, 2007)
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Fig. 91 - Exemplo da moldação de embalagens de plástico
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Fig. 90 - Termoformação por vácuo (adaptado de Coles et al., 2003; Stewart, 2007)

Fig. 92 - Exemplo de uma máquina de Formar-Encher-Fechar (Form-Fill-Seal – FFS) para películas,
folha e laminado (adaptado de Stewart, 2007)

Sem excluir as propriedades do material mais adequadas à contenção do produto,
a escolha do material baseia-se essencialmente na rigidez ou flexibilidade do
recipiente final pretendido: uma garrafa compressível de maionese ou um saco de
dose individual da mesma maionese (Stewart, 2007).
Devido à maleabilidade da conformação física do recipiente, podem ser criados
contornos e formas facilmente identificáveis que determinam o carácter de uma
categoria de produtos: os copos de iogurte "sólido" e as garrafas de iogurte
líquido (Klimchuk & Krasovec, 2012).

Fig. 93 - Embalagens laminadas - embalagem cartonada (tipo Tetra Pak) e saco - para
armazenamento de longa duração
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A identificação do produto pode ser aplicada durante a sua modelação. Contudo,
na maioria dos recipientes com gargalo a identificação é incluída num processo
secundário, através da aplicação de rótulo, cinta ou manga, de papel ou plástico.
Nas embalagens laminadas, como sacos de snacks ou embalagens cartonadas de
leite ou sumos, a informação é incluída numa das camadas que constitui a
embalagem. (Klimchuk & Krasovec, 2012; Stewart, 2007)

A reciclagem do plástico é difícil e trabalhosa devido à combinação de materiais
que existem na embalagem, como a laminação e os pigmentos, tornando o
processamento pós-consumo complexo.
Apesar do código de identificação dos plásticos ter sido sugerido pela Society of
the Plastics Industry em 1988, em Portugal a sua marcação não é obrigatória
(Plastval, 2008). Contudo, para garantir a qualidade do material reciclado, o
plástico tem de ser triado por material. Este processo, maioritariamente manual,
por impossibilidade de identificar materiais não marcados durante a triagem,
implica que provavelmente muito plástico seja incinerado para recuperação de
energia (Stewart, 2004).
Em termos de reciclagem e sustentabilidade, a leveza do plástico transforma-se
numa desvantagem pois transporte-se maís volume do que material para reciclar.
Comprimi-lo também não é uma opção pois inviabiliza a triagem (Stewart, 2004).
Da reciclagem de embalagens alimentares normalmente não resultam novas
embalagens alimentares do mesmo tipo de material, quer pelos motivos
apresentados quer porque ocorrem alterações moleculares que não são
compatíveis com a criação desse mesmo tipo de material, sendo o material
reciclado utilizado para o processamento de outros produtos plásticos ou
compósitos.
No processo de desenvolvimento de uma embalagem, cujo material mais
aconselhável seja o plástico, deve ser tida em profunda consideração o ciclo de
vida da embalagem. Para tal, durante o processo de desenvolvimento deve ser
considerado o seguinte para que a embalagem tenha uma boa oportunidade de
ser reciclada:
"- usar um tipo de polímero e evitar estruturas multimateriais;
- limitar o uso de pigmentos e aditivos;
- identificar o polímero utilizando o símbolo aprovado;
- tornar os componentes [plásticos e] não plásticos facilmente separáveis."
(Stewart, 2004, p. 145)

Fig. 94 - Embalagens de plástico 228
227

Mais informação no subcapítulo
www.materialconnexion.com.
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Fonte das imagens: www.businesswire.com, pt.pinterest.com, blogs.lt.vt.edu,
designschool.canva.com.
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Em alternativa, se viável e disponível no mercado, poderão ser utilizados
bioplásticos que são produzidos de matéria-prima renovável227. Apesar de ainda
não haver infraestruturas de reciclagem para embalagens biológicas, a maioria
delas é degradável e/ou de fácil compostagem.

4.5.4. Vidro
O vidro, de consistência rígida na sua forma final, é moldado no seu estado
semifluido. Para a produção de recipientes alimentares, frascos e garrafas
particularmente, no seu processo de produção são utilizadas as técnicas de fusão
e moldagem através de sopro e/ou pressão.

Fig. 95 - Moldagem por sopro (adaptado de Coles et al., 2003; Stewart, 2007)

Fig. 96 - Moldagem por pressão e sopro (adaptado de Coles et al., 2003; Stewart, 2007)

A natureza do vidro e o seu processo produtivo restringe a realização de ângulos
e arestas bem definidas mas cantos e superfícies arredondadas ajudam a evitar
tensão que pode levar à quebra. Além disso, o vidro aceita gravação em relevo e
superfícies texturadas (Stewart, 2007).

Apesar do peso e fragilidade serem desvantagens que podem tornar o produto
mais caro 229 , são as suas qualidades estéticas - transparência, brilho e
experiência táctil - que usualmente são utilizadas como marcas distintivas de
design, comunicando valor, confiança e distinção (Klimchuk & Krasovec, 2012).
Exemplo disso são as embalagens de perfumes, comida gourmet e enumeras
bebidas, incluindo água.
O vidro é um material de reciclagem rentável uma vez que a maioria dos vidros já
contém uma percentagem de material reciclado. Contudo, a utilização de cores
além do verde e castanho deve ser evitada, se possível, devido à contaminação
provocada pelos outros pigmentos (Stewart, 2004). Para um acabamento colorido
poder-se-á recorrer a outros materiais, como a película retráctil colorida. A
229

Custos associados ao transporte e quebra.
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Por ser um material sem cheiro e quimicamente inerte, é compatível com uma
ampla variedade de produtos alimentares, não os contaminando nem adulterando
através das paredes do recipiente (Marsh & Bugusu, 2007; Stewart, 2007).

reciclagem desta embalagem composta poderá implicar uma reciclagem mais
complexa mas, eventualmente, menos significante do que o uso de vidro colorido
(Stewart, 2007).

Fig. 97 - Embalagens de vidro 230

4.5.5. Outros materiais de embalagem
Dentro de cada um dos materiais anteriormente referidos existem numerosas
variações que permitem a inclusão de detalhes inesperados na embalagem, como
reacção ao calor ou aparências e sensibilidades tácteis (texturado, antiderrapante
ou pegajoso, por exemplo).
Além disso, a constante evolução tecnológica, especialmente por questões
relacionadas com a sustentabilidade, tem incentivado o desenvolvimento dos
bioplásticos e da nanotecnologia.

> Bioplásticos

Entre os bioplásticos231 mais conhecidos encontra-se o PLA (ácido poliláctico),
feito à base de milho e que se biodegrada em meses, ou o Plantic, cuja base é o
amido de milho, que é solúvel em água e compostável (Boylston, 2009). Também
existem bioplásticos à base de amido de tapioca e de batata, de celulose, de fibras
de cana-de-açúcar e de folha de palma, entre outras origens (BMP, 2014; Capsule,
2008; Triponto, s.d.).
Os bioplásticos de segunda geração estão a ser desenvolvidos neste contexto, de
modo a promover a sustentabilidade e evitando concorrer com fontes alimentares
necessárias (Boylston, 2009).

230

Fonte das imagens: jenndavid.com, pt.pinterest.com, www.packagingoftheworld.com,
www.brandpackaging.com.
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Novos materiais podem ser encontrados online
www.idematapp.com) ou noutras fontes da especialidade.

(www.materialconnexion.com
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São plásticos biodegradáveis criados de fontes renováveis de origem botânica,
como alternativa ambientalmente amigável à dependência dos plásticos com
origem no petróleo, e baseiam-se na utilização dos subprodutos florestais e da
agricultura (cascas de árvores e de frutos secos, ramos, folhas, resíduos de
amido, etc.).

Os bioplásticos são usualmente marcados com o código número ‘7’ dos
termoplásticos utilizados em embalagem. Por este motivo, de momento pouco
pode ser feito com o material resultante da sua reciclagem o que pode implicar, a
médio prazo, a necessidade de criar uma nova categoria (Boylston, 2009).

Fig. 98 - Embalagens bioplásticas de amido de batata e de amido de tapioca 232

> Nanotecnologia
Esta tecnologia investiga e desenvolve as propriedades dos materiais à escala sub
molecular, o que pode implicar vantagens relevantes no cenário da embalagem.
Algumas das possibilidades poderão ser “plástico tão resistente como o metal,
superfícies auto-limpas e papel transparente e à prova de água” (Stewart, 2007).
Uma incerteza sobre os nanomateriais, e que terá de ser monitorizada, é se os
mesmos poderão ou não causar danos ambientais se “escaparem” no momento
de triagem final (Stewart, 2007).
Os nanomateriais também incluem os activadores e nanosensores que poderão
ser utilizados nas embalagens activas e inteligentes.

4.5.6. Embalagens activas e inteligentes

> Embalagens activas
Embalagem de alimentos que interage química ou biologicamente com o seu
conteúdo ou com o espaço vazio nela existente, para prolongar a vida útil do
alimento.
232

Fonte da imagem: www.veuveclicquot.com, www.ubpack.com

O champanhe da marca Veuve Clicquot, além das embalagens apresentadas feitas exclusivamente
com amido de batata (embalagens de 2013 e 2014, respectivamente), também criou em 2015 uma
embalagem de “cartão” feita unicamente com as cascas das suas uvas.
(https://www.youtube.com/watch?v=XWAOjnqVccg e www.veuveclicquot.com/enint/collections/naturally-clicquot)
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As embalagens activas e inteligentes, também empenhadas em responder às
preocupações relacionadas com a sustentabilidade, pretendem “reduzir
significativamente a deterioração da qualidade dos alimentos. [… podendo]
desempenhar um papel importante na vida útil dos alimentos embalados […]”
(AIP, s.d.; EFSA, s.d.).

Alguns dos activadores que podem ser incluídos na embalagem para prolongar a
vida útil dos produtos embalados são: eliminadores de oxigénio, agentes
antimicrobianos, absorventes de humidade, absorvedores de etileno, emissores
de etanol e dióxido de carbono (AIP, s.d.).

> Embalagens inteligentes
São embalagens activas especiais, que podem indicar o nível da qualidade do
produto antes que este se deteriore.
Algumas das aplicações que podem ser incluídas na embalagem são: indicadores
de tempo-temperatura, indicadores de frescura e serviço de rastreamento, que
poderão ser consultados através de um rótulo de validade inteligente (AIP, s.d.).

Fig. 99 - Embalagens activas e inteligentes 233

233

Fonte das imagens: www.tes.com, viz.envisioning.io, www.slideshare.net,
adventurgraphics.blogspot.pt
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4.6. Principais processos de impressão
Cada processo de impressão possui características que definem o seu
desempenho e limitações. Estas podem ser definidas pelo material a ser
impresso ou pela qualidade que a embalagem deve possuir, assim como pelos
requisitos de cor, orçamento, entre outros factores que determinam a selecção
do processo a utilizar.
Os principais processos são os a seguir indicados (Barbosa, 2004; Gurgel, 2007;
Klimchuk & Krasovec, 2012; Stewart, 2004, 2007).

4.6.1. Tipografia ou letterpress
É o processo de impressão mais antigo, mas por não ter evoluído nos últimos
anos a sua utilização tem sido ultrapassada pelo offset e flexografia.
É um processo de impressão directa e por alto relevo, tipo carimbo, sendo a
chapa de impressão, ou cliché, de metal ou fotopolímero.
A tinta utilizada é espessa e pastosa, normalmente à base de óleo, sendo a sua
secagem rápida quando impressa em materiais absorventes, como papel ou
cartão.
Devido ao custo de preparação das chapas e da máquina, mais elevado do que a
impressão por offset e flexografia, mas também devido à menor qualidade de
reprodução de cor, a não ser que o material a imprimir seja de excelente
qualidade, este processo é utilizado em artigos de papelaria, como cartões
personalizados ou convites, edições especiais de livros, entre outros artigos de
pequena tiragem.

4.6.2. Flexografia
É um processo de impressão directa e por alto relevo, similar à tipografia, sendo
a chapa de impressão flexível feita de borracha ou plástico.

A tinta pode ser à base de água, álcool e outros tipos de solventes. As tintas à
base de água, mais económicas, são utilizadas na impressão de papel e cartão,
materiais cuja secagem acontece por absorção e evaporação. As tintas à base de
álcool, de utilização mais comum, secam por evaporação e são mais utilizadas em
materiais não absorventes. Esta é a mais utilizada na produção de embalagens
alimentares de plástico.
Em tempos considerado como um processo de impressão de baixa qualidade, o
seu desenvolvimento tecnológico faz com que a qualidade das suas impressões se
aproxime da qualidade do offset e da rotogravura. Simultaneamente, é um
processo com custos similares aos do offset e bem menores que da rotogravura.
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A tinta é fluida e de secagem rápida sendo este processo utilizado para imprimir
numa grande diversidade de materiais absorventes e não absorventes.

Fig. 100 - Impressão flexográfica (adaptado de Stewart, 2004, 2007)

4.6.3. Litografia ou offset
Devido à excelente qualidade de reprodução de imagem e cor, e ao baixo custo de
preparação, é o processo mais utilizado na produção de embalagens, assim como
de revistas, jornais, material publicitário ou material de estacionário.
A litografia é um processo de impressão indirecta, motivo pelo qual é conhecida
como impressão offset, e na qual as zonas com e sem imagem se encontram ao
mesmo nível, sendo considerado como um processo "planográfico".
A impressão é realizada através de uma chapa plana de alumínio, preparada para
receber zonas de tinta e zonas de água, que recorre ao princípio de que óleo,
presente na tinta, e água não se misturam. Este processo é mais utilizada na
impressão de papel e cartão.
Existe um outro processo, a litografia a seco ou dry offset, em que nas zonas sem
imagem a chapa é revestida com silicone. Apesar das chapas serem mais caras,
permitem a impressão de recipientes cilíndricos de metal e plástico, sendo muito
utilizada na impressão do corpo ainda plano da lata metálica de três peças.
Assim, além de permitir a impressão com um custo aceitável, permite a
impressão tanto de pequenas como de grandes tiragens, numa grande variedade
de materiais e com uma excelente qualidade gráfica.

Fig. 101 - Impressão offset (adaptado de Stewart, 2004, 2007)
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Fig. 102 - Impressão dry offset (adaptado de Stewart, 2004, 2007)

4.6.4. Rotogravura
É um processo de impressão directa e por baixo relevo. A impressão é realizada
através de pequenas células que criam a imagem, gravadas em cilindros de aço,
revestidos de cobre e normalmente cromados. Dos vários processos de
impressão aqui expostos, a rotogravura é aquela que apresenta maior qualidade
de reprodução de imagem e cor.
A tinta é muito fluida e com uma viscosidade que permite a sua entrada nos
pequenos pontos gravados no cilindro. Por ser uma tinta à base de solvente, é de
secagem bastante rápida por evaporação. Também pode recorrer ao calor como
auxiliar de secagem, especialmente se for à base de água, sendo esta a tinta mais
utilizada em embalagens de produtos alimentares. Esta característica faz com
que a rotogravura seja ideal para imprimir a alta velocidade em materiais não
absorventes. É bastante utilizada no processo industrial de formar-encher-selar,
com películas plásticas flexíveis, em embalagens de snacks, chocolates ou
tampas de recipientes de iogurte.

Fig. 103 - Impressão por rotogravura (adaptado de Stewart, 2004, 2007)
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Devido ao elevado custo de gravação do cilindro, este processo só é vantajoso em
tiragens elevadas, como de revistas, catálogos de venda por correio ou
embalagens de produtos alimentares, impressas tanto em materiais absorventes
como não absorventes.

4.6.5. Serigrafia
É o mais rudimentar de todos os processos aqui apresentados.
A impressão é realizada através da imagem desenhada e aberta sobre uma tela
de poliéster ou nylon, presa numa moldura metálica denominada de quadro. O
nylon é mais utilizado em trabalhos com uma qualidade não muito exigente
enquanto o poliéster permite a realização de trabalhos com uma qualidade de
impressão superior.
A tinta utilizada é muita espessa, possuindo uma intensidade de cor e opacidade
excepcionais. Estas características permitem a impressão de cores claras sobre
materiais escuros, ocultando por completo a cor da base, assim como são mais
resistentes à exposição solar. É o processo ideal para imprimir publicidade de
exterior, como para outdoors ou mupis. Além disto, este processo permite a
impressão sobre praticamente todos os materiais existindo, consequentemente,
uma grande variedade de tintas para serigrafia.
Apesar de ser um processo relativamente lento, pode ser aplicado a sistemas em
linha. Este processo é adequado à impressão de cores directas a cheio sendo
contudo necessário ter vários quadros para imprimir mais de uma cor por ciclo.
Outra desvantagem é a pouca qualidade na impressão de tramas e detalhes
demasiado pequenos.

Fig. 104 - Exemplo de impressão por serigrafia 234

É o processo de impressão mais recente e utiliza as tecnologias de jacto de tinta
ou laser para imprimir em alguns suportes.
É um processo de resposta rápida, que funciona bem para pequenas tiragens e de
acordo com a necessidade imediata.
O desenvolvimento de ambas as tecnologias, incluindo a qualidade das tintas e o
resultado, tamanho e velocidade da impressão, têm contribuído para a redução do
tempo e custo da impressão digital e para a sua utilização no design de
embalagem.

234

Fonte da imagem: www.thepackagingexperts.co.uk.
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4.6.6. Impressão digital

4.6.7. Outros processos
> Relevo (embossing)
Utilizado para criar alto ou baixo relevo numa determinada área da imagem,
definindo áreas de experiência táctil.
Em embalagens de metal, plástico rígido e vidro, o relevo é realizado durante a
modelação do recipiente.
Em materiais facilmente deformáveis, como cartão ou folha de alumínio, é
utilizado um molde para configurar a forma à qual se quer dar relevo.

Fig. 105 - Exemplo de impressão por relevo 235

> Impressão termográfia (ou falso relevo)
Consiste em criar alto relevo em zonas com tinta, sem recorrer a moldes como no
embossing.
Ainda durante o processo de impressão, depois da imagem ter sido impressa por
tipografia ou offset, é colocada uma resina em pó nas zonas com tinta às quais se
quer atribuir relevo. Esse pó é absorvido pela tinta ainda húmida e o excesso é
aspirado. Posteriormente passa por uma área de calor que funde a tinta com o pó
de resina. A resina vai dilatando à medida que derrete, provocando o relevo da
tinta impressa.

Fig. 106 - Exemplo de impressão por termografia 236

> Vernizes e revestimentos
Utilizados para criar efeitos visuais, através de acabamentos brilhantes, semi
brilhantes ou mate.

235

Fonte das imagens: www.thepackagingexperts.co.uk, www.swedbrand.com.

236

Fonte da imagem: www.thepackagingexperts.co.uk.
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Os vernizes podem ser utilizados para proteger a tinta e/ou o material impresso
mas também para criar um contraste brilhante sobre uma superfície mate.

Fig. 107 - Exemplo de aplicação de verniz 237

> Estampagem (de folha) a quente (hot (foil) stamping ou foil blocking)
Processo de transferência, por meio de calor e pressão, de uma imagem plástica
ou metálica para uma superfície de cartão ou plástico, criando um laminado.

Fig. 108 - Exemplo de estampagem a quente 238

> Gravura com ácido
Acabamento da superfície do vidro com ácido hidrosulfúrico, criando uma área
translúcida e acetinada, similar à realizada com jacto de areia.
Cobrindo o vidro com cera nas zonas que não se pretendem alteradas, actuando a
cera como um stencil, nas zonas não cobertas a imagem será gravada com ácido.

Fig. 109 - Exemplo de gravação com ácido, assim como estampagem a quente e serigrafia 239

237

Fonte da imagem: www.deprintedbox.com

238

Fonte da imagem: www.thepackagingexperts.co.uk.

239

Fonte da imagem: www.packagingoftheworld.com.
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> Película retráctil
Película retráctil, ou termo plástica, com a superfície pré-impressa, que é
moldada por calor à superfície da embalagem.
Uma das grandes vantagens desta aplicação é a sua modelação à volta de
superfícies curvas complexas, cuja modelação do recipiente só é possível em
plástico. Outra vantagem é que a película impressa poder ser opaca ou
transparente e colorida. A maior dificuldade reside no processo de
desenvolvimento e na organização da impressão pois têm de ser bem estudadas
as áreas de deformação.

Fig. 110 - Exemplo de aplicações com película retráctil 240

240

Fonte das imagens: pt.pinterest.com, www.packworld.com, www.adegadovinho.com.br.
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4.7. Design estrutural e design gráfico
Apesar do design estrutural e gráfico estarem interligados no projecto global da
embalagem, por norma a forma antecede a comunicação. Isto deve-se à
necessidade de definir a forma, que depende do material e processo de produção,
para que as áreas de aplicação gráfica sejam delimitadas. No entanto, sempre
que possível, a progressão de ambas as componentes deve ocorrer de forma
coordenada (Stewart, 2004, 2007).

> Design estrutural
O design estrutural é um dos elementos fundamentais da linguagem visual das
embalagens e teve a sua origem numa época em que não existia outro modo de se
identificar o produto acondicionado (Mestriner, 2002).
Apesar de ser relativamente flexível quanto à escolha de materiais e processos, o
design estrutural requer conhecimento técnico sobre os mesmos241. Além disto,
ele pode ser orientado para a inovação, para a optimização do uso de materiais e
ocupação de espaço na prateleira, e para o descarte pós consumo ou utilização
(Klimchuk & Krasovec, 2012).
A estas considerações devem também ser acrescidos os benefícios de consumo
e/ou utilização que a embalagem pode oferecer ao consumidor, como (Klimchuk
& Krasovec, 2012, p. 155; Stewart, 2004, p. 90):
 acessibilidade - facilidade de abertura, fecho e vedação;
 habilidade de efectivamente servir o conteúdo;
 ergonomia - facilidade de manuseamento;
 oportunidade de se ver e/ou sentir o produto antes da compra;
 fiabilidade - evidência de falsificação, segurança e integridade do produto.

Contudo, a diferenciação formal obtida pelo design estrutural também tem de
coincidir com as expectativas que o consumidor tem relativamente à experiência
que o produto/embalagem oferecem. Do mesmo modo, a embalagem não pode
parecer inacessível em termos de custo (por exemplo a forma demasiado
elaborada ou material não comum para um produto específico) nem ser

241

Abordado no subcapítulo 4.5. - Materiais de embalagem: aplicação, produção e reciclagem.
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Um bom design estrutural ajuda a criar ou a reforçar a imagem de marca através
das referências visuais que configuram a embalagem, quase sem necessidade de
elementos gráficos (Capsule, 2008; Stewart, 2004). No entanto, para que isto seja
atingível, é vital conhecer o perfil do consumidor, assim como o sector do
mercado, as características do produto e os seus pontos de venda. O
conhecimento combinado destes aspectos, aplicado durante o desenvolvimento
estrutural da embalagem, será um dos factores da sua diferenciação e
responsável por activar os desejos emocionais do consumidor no ponto de venda
(Stewart, 2004).

desonesta relativamente ao seu conteúdo (embalagem meio vazia, por exemplo),
pois isto terá drásticas implicações na sua comercialização (Stewart, 2004, 2007).

> Design gráfico
O design gráfico nas embalagens tem duas funções (Stewart, 2004, p. 99):
 comercial - promover a marca e comercializar o produto;
 informativa - transmitir informação ao consumidor ou utilizador.
A comunicação gráfica da embalagem tende a oscilar entre cada uma destas
funções uma vez que está dependente tanto da categoria do produto como do
canal de distribuição e comercialização. No caso particular dos produtos
alimentares, a embalagem costuma contemplar as duas funções e tende a
apresentar-se de modo equilibrado.
O modo como os elementos gráficos são estruturados e compostos na
embalagem pode permitir que esta se destaque das concorrentes no ponto de
venda. Isto, juntamente com a forma da embalagem, é um dos aspectos mais
importantes para o sucesso do produto em termos comerciais242.
A maioria dos elementos gráficos que se encontram numa embalagem são de
colocação obrigatória e encontram-se definidos no Regulamento (UE) nº 1169/2011,
transposto para a legislação portuguesa pelo DL n.º 26/2016 243 . O mesmo
regulamento define a apresentação e localização dos diversos elementos
gráficos244 assim como o tamanho dos caracteres impressos na embalagem para
os elementos obrigatórios.
Uma embalagem possui usualmente entre dois e seis campos visuais. Estas áreas
delimitam a aplicação dos elementos gráficos e estão dependentes da
configuração da embalagem e da informação que deve constar na mesma para
determinada categoria de produto.

Entre os elementos que usualmente presentes no campo visual principal,
identificam-se:
 a marca comercial ou logotipo, que identifica a empresa produtora e distingue
o produto da concorrência;
 a imagem (fotografia ou ilustração), que tem o poder de apelar às sensações ou
ao imaginário;
 a denominação do género alimentício, que identifica o conteúdo da embalagem.
Contudo, devido à reduzida área que muitas embalagens têm disponível para
colocação das referências comerciais e declarações informativas obrigatórias,
242

Outros poderão ser o preço, promoções, etc.

243

Abordado no subcapítulo 2.3.2. - Legislação sobre rotulagem alimentar.

244

Vide Anexo 4 - Composição do rótulo de produtos alimentares.

|178
Estratégias de design para a comunicação da sustentabilidade

Apesar das imposições legais, graficamente a embalagem é trabalhada como uma
unidade. No entanto, é no campo visual principal, naquele que estabelece o
primeiro contacto como o consumidor, que são aplicados os elementos que
permitem a identificação imediata do produto e da marca.

esse espaço fica sobrecarregado provocando a diluição de ambas as funções
gráficas das embalagens (Stewart, 2004)245.

> Relação entre o design estrutural e o design gráfico
A distância a que os produtos são inicialmente visualizados, num anúncio ou no
ponto de venda, faz com que o design estrutural de uma embalagem seja o modo
“mais eficaz de identificar e agregar personalidade a um produto” (Mestriner,
2002, p. 14) e de viabilizar a sua diferenciação.

Fig. 111 - Design estrutural como factor de diferenciação 246

Em contrapartida, e particularmente nas embalagens com formas menos
distintas, a cor assume o papel principal da comunicação, quer através da
transparência da embalagem como através da integração dos elementos de
design gráfico. Isto deve-se à rapidez com que as cores são “lidas”, em
comparação com o texto, comunicando informação imediata ao consumidor
(Mestriner, 2002; Stewart, 2007),

Fig. 112 - Cor como factor de comunicação 247

É na dinâmica estabelecida entre estas duas vertentes do design, aliadas às
funções essenciais248 , que se encontra o valor249 que o consumidor agrega ao
produto.
245
246

Abordado no subcapítulo 2.3.2. - Legislação sobre rotulagem alimentar.
Fonte das imagens: www.packworld.com, www.dailymail.co.uk,
www.packagingcity.wordpress.com, www.fm104.ie.

247

Fonte das imagens: www.activia.pt, www.lipton.pt, www.cadbury.co.uk.

248

Abordado no subcapítulo 4.3. - Funções da embalagem.

249

Vide Apêndice 2 - O valor da embalagem.
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Os valores são de diversas naturezas250 mas neste contexto salienta-se o valor
simbólico. Este pode ser orientado para os mais diversos temas mas usualmente
têm em consideração as tendências socioculturais 251 . Porém, na essência,
cingem-se a criar alguma forma de empatia entre o consumidor e a “embalagem
como produto”252, chamando a atenção, despertando o interesse e facilitando a
compra.
Uma vez observada a importância destas duas componentes da embalagem,
numa perspectiva visual, criativa, funcional e informativa, refere-se que o
momento em que a relação entre o consumidor e a embalagem é decisivamente
estabelecida acontece quando o consumidor contacta fisicamente com a
embalagem.
“[…] Esta conexão visceral – a textura e polimento da sua superfície, a
distribuição do peso, o conforto ou inovação das suas proporções em relação
à mão humana - todos são factores convincentes que influenciam as
considerações críticas do consumidor. Embalagens que "se sentem bem" na
mão geralmente estão à altura da melhor publicidade e marketing e, além
disso, muitas vezes podem transcender todas menos a pior publicidade e
marketing.” (Stewart, 2007, p. 24)
Depois deste potencial fascínio, a não ser que o contacto físico tenha sido
estabelecido mera curiosidade, apenas outros factores comerciais poderão
dissuadir o consumidor.

250

Económico (custo de matérias-primas e de produção), técnico (sistemas de acondicionamento,
inovação nos materiais e conservação dos produtos), comercial (chamar a atenção, informar, apelar
ao desejo de aquisição, vencer a barreira do preço), conceptual (construção da marca e do seu
valor), comunicação e marketing (embalagem como suporte de comunicação do produto e de
acções promocionais), sociocultural (expressão de cultura e desenvolvimento da empresa e do país),
ambiental (contribuição para a redução de resíduos e reciclagem dos seus componentes)
(Mestriner, 2002).

251

Abordado no subcapítulo 4.8. - Tendências do design de embalagem.

252

Expressão cunhada por Victor Papanek, no livro “The Green Imperative” (1995), como crítica ao
excesso de consumo devido à aparência da embalagem.
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4.8. Tendências do design de embalagem
Uma tendência é caracterizada pela existência de padrões, conexões ou temas
emergentes que são incubados e evoluem dentro de grupos fragmentados da
sociedade ou subculturas. Quando os padrões se estabelecem e são aceites e
seguidos por designers, agências e empresas de produtos de consumo em todo o
mundo, tendem a transformar-se em tendências emergentes, as quais acabam
por apelar ao consumo convencional. A partir desse momento, o interesse decai,
estabiliza ou acaba por desaparecer quando uma nova tendência começa a
emergir, dando origem a um novo ciclo (Dupuis & Silva, 2008).
Como as embalagens estão directamente associadas a produtos de consumo e
devem expressar a marca e a sua promessa, a evolução e aplicação de tendências
no design de embalagens tende a ser lento. Esta extensão temporal deve-se à
necessidade de analisar a dinâmica do mercado e compreender a motivação do
consumidor para que uma embalagem diferenciada seja aceite (Dupuis & Silva,
2008).
Em 2013, de entre as consideradas melhores 100 embalagens pela The Dieline253,
destacou-se a quase total ausência de um dos elementos “tradicionais” do design
de embalagem: a fotografia do produto (Gibbs, 2014).
Desde então, através do design estrutural mas particularmente do design gráfico,
predominam ou coexistem na embalagem (Gibbs, 2014, 2015):
 os grafismos simples ou ilustrações manuais;
 o branco como a cor de fundo;
 o contraste de cor, transparência ou opacidade;
 a tipografia grotesca ou a manuscrita;
 o design varia entre o subtil e discreto e o directo e rígido, com inclusão, se
possível e essencial, de texturas tácteis;
 pode ocorrer a inclusão de referências de inspiração clássica ou vintage;

Fig. 113 – Tendências de 2014 254

253

The Dieline, fundada em 2007 por Andrew Gibbs, reconhece o que de melhor se faz no mundo em
design de embalagem e destaca a importância e o valor do design de embalagens na actualidade.
Além da TheDieline.com, a The Dieline também realiza a The Dieline Conference em parceria com o
HOW Design Live, e o concurso anual The Dieline Awards, uma competição global que reconhece o
melhor design de embalagens de produtos de consumo do mundo. Em 2015, TheDieline.com
recebeu mais de 5.000 submissões de embalagens e o concurso recebeu mais de 1.000.
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 e podem ser utilizados materiais inovadores de origem natural, alguns dos
quais permitem que a embalagem seja comestível.

Fig. 114 – Tendências de 2015 255

Em 2016 o design de embalagem foi caracterizado por uma filosofia de
simplicidade que teve em consideração a redução da complexidade da sua
comunicação. O seu desafio consistiu em criar estratégias de comunicação
eficazes e impactantes, assim como concebe-la com especificidades que
respondessem ao crescente valor que o consumidor atribui à sustentabilidade.
"[...] Nós queremos mensagens simples, claras e de fácil assimilação porque só temos tempo para isso e é tudo com o que podemos lidar. [...] Isto
não é apenas minimalismo. Poderíamos chamá-lo de novo minimalismo, mas
um nome mais adequada é essencialismo. Onde minimalismo diz "less is
more", essencialismo diz "enough is enough". [...] Há uma riqueza no
essencialismo que o diferencia da filosofia do minimalismo, que muitas vezes
apresenta-se como austero e frio. O essencialismo centra-se na clareza da
mensagem e em criar um estado emocional no visualizador que fica
realizado e satisfeito. A felicidade é um elemento essencial." (Freeman, 2016).
Nesse ano, o design recaiu sobre a estrutura e comunicação da embalagem.
Sobre desembrulhar uma experiência e sobre partilhar a experiência nas redes
sociais. Este último aspecto fundamentou as principais alterações gráficas da
embalagem: "texto grande soletrando mensagens simples e directas, formas
básicas que criam padrões com cores primárias". Ao partilhar as suas fotografias,
as suas experiências, nas redes sociais, o consumidor publicitou directamente o
produto. A embalagem funciona hoje como um outdoor publicitário. (Freeman,
2016)

 Ser o mais simples possível
Clarificar o propósito do produto com mensagens simples, refrescantes e
honestas, expressas na embalagem através da tipografia.

254

Fonte das imagens: www.thedieline.com.

255

Fonte das imagens: www.thedieline.com.

Na terceira imagem são apresentadas embalagens comestíveis:
- azul – embalagem de arroz basmati – embalagem realizada com cera de abelha;
- verde – embalagem de azeite extra virgem – embalagem de açúcar cristalizado revestido com cera
de abelha;
- magenta – embalagem de smoothie de framboesa, para ser bebido através de uma palhinha –
embalagem de agar-agar (gelatina).
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No início de 2016 foram identificadas as seguintes tendências para o design de
embalagem (Freeman, 2016):

Fig. 115 - Tendência de 2016 - design simples 256

 Possuir uma geometria básica
Expressar simplicidade, acessibilidade e honestidade através de padrões e
formas, com uma paleta de cores reduzida, que em conjunto apelem à
consciência do mundo (ambiente) e à sensibilidade do consumidor.

Fig. 116 - Tendência de 2016 - geometria básica 257

 Recorrer a ornamentos clássicos
Presentear o consumidor com detalhes gráficos que representam ideais do
passado, aos quais cada vez mais atribui uma certa poética e um maior valor.
Esses ornamentos clássicos são refrescados e justapostos com diferentes
períodos da história e exploram a raridade e consciencializam para técnicas em
vias de extinção (caligrafia, tipografia e estampagem), recorrendo a técnicas e
materiais do século XXI.

Fig. 117 - Tendência de 2016 – ornamentos clássicos 258

256
257
258

Fonte das imagens: www.thedieline.com.
Fonte das imagens: www.thedieline.com.
Fonte das imagens: www.thedieline.com.
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 Extensão de validade
Se a embalagem tiver a capacidade de atrair o interesse, tiver talento para viver
na prateleira de casa de forma atractiva, provoca uma mudança na mente do
consumidor, que passa da descartabilidade para a conservação e de uma
tendência de esconder para o orgulho em compartilhar. Esta tendência, além de
potenciar novos consumidores, aumenta a longevidade da embalagem.

Fig. 118 - Tendência de 2016 - extensão de validade 259

Em 2017 o design de embalagem encontrava-se unificado pelo tema “idealismo”.
Este idealismo era mais do que optimismo e celebração, orientando-se para a
tentativa de preservação de um mundo ou tempo perdido.
“O idealismo é duplo - por um lado isso implica desconforto com o presente
mas, por outro, implica esperança. Não é derrotismo, mas não é exaltação. É
um fluxo tingido de aspiração, mais interessado na beleza do que na verdade.”
(Gibbs, 2017)
Neste contexto, o design de embalagem desse período foi ser resumido em cinco
tendências (Gibbs, 2017):

Fig. 119 - Tendência de 2017 – natureza 260

259

Fonte das imagens: www.thedieline.com.
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 Natureza
Os elementos naturais inspiram o design e tentam transportar o consumidor para
outro local. As paletas de cores, texturas, formas e proporção das embalagens
expressam uma vivência ao ar livre e a tendência para consumir menos mas
melhor. Nestas embalagens predominam as ilustrações florais, que representam
um mundo natural idealizado, como alternativa à falta de tempo para contemplar
o mundo natural real.

 O passado
As embalagens incluídas nesta tendência expressam uma visão refinada e
selectiva do passado, não sendo completamente honestas relativamente à sua
história. Nostalgicamente tentam remeter para um momento em que existam
mercearias que vendiam produtos locais, que comercializam produtos em
embalagens e espaços primorosamente decorados. Nestas embalagens,
essencialmente de produtos alimentares e bebidas, predominam os ornamentos
clássicos e a tipografia vintage, remetendo para a ideia do alimento caseiro,
confeccionado com respeito pelo produto e pela tradição.

Fig. 120 - Tendência de 2017 – passado 261

 Minimalismo
As embalagens deste grupo tentam minimizar o ruído do dia-a-dia e ampliar o
espaço. Destinam-se a responder ao desejo do consumidor por menos mas
melhor. Menos vibrante, menos ruidoso, mas mais calmo e mais puro. É uma
abordagem glamorosa ao minimalismo, dirigida para um consumidor
sobrecarregado no seu quotidiano, que o aborda com tipografia de tamanho
grande, palavras curtas e frases simples, que chamam a atenção do consumidor
ao expressarem-se discretamente.

Fig. 121 - Tendência de 2017 – minimalismo 262

 Infância
Embalagens que remetem para a simplicidade da infância através da ilustração
de personagens e cenários animados, padrões simples e coloridos, texto
manuscrito e formas básicas. Especialmente os personagens e cenários, por
possibilitarem a construção de narrativas, contribuem para que a embalagem
260

Fonte das imagens: www.thedieline.com.

261

Fonte das imagens: www.thedieline.com, www.superbock.pt.

262

Fonte das imagens: www.thedieline.com.
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chame a atenção do consumidor, tanto pela clareza da sua mensagem como pela
familiaridade e vitalidade que expressam.

Fig. 122 - Tendência de 2017 – infância 263

 Identidade
Embalagens que se cingem aos elementos essenciais da marca, focando a sua
comunicação principalmente através da cor. Usam palavras e formas simples e a
textura do material é utilizada como um elemento gráfico. São embalagens que
apresentam a marca na sua forma mais pura exibindo somente os elementos
essenciais da sua identidade.
Esta identidade, exposta através da simplificação do design da embalagem,
também é uma tendência derivada do minimalismo. As embalagens neste grupo
focam-se em elementos clássicos do design gráfico, particularmente na teoria da
cor e na composição, consolidando o aspecto único da marca.

Atendendo à lenta evolução das tendências no âmbito do design de embalagem, o
que ressalta do panorama dos últimos anos é a propensão para a simplificação do
modo como a informação é apresentada ao consumidor. Outra característica que
sobressai na embalagem é a inclusão de atributos que transformam o acto de
compra numa experiência memorável e lúdica.
Independentemente da embalagem comunicar visualmente através de ilustrações
ou verbalmente através de textos simples e directos, com maior ou menor
predominância cromática, com grafismos geométricos ou ornamentados, com
tipografia grotesca, manuscrita ou decorativa, ela procura oferecer simplicidade,
autenticidade e significado.

263

Fonte das imagens: www.thedieline.com.

264

Fonte das imagens: www.thedieline.com.
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Fig. 123 - Tendência de 2017 – identidade 264

Apelidar o tema central destas tendências de essencialismo ou idealismo, por
exemplo, é um pormenor unificador, importante para a compreensão da
motivação para o consumo. A importância das tendências não está somente na
percepção da sua continuidade ou dos seus ciclos mas, principalmente, no
impacto que causam quando comunicam os valores da marca e na criação de
ligações emotivas entre esta e o consumidor, via embalagem.
No entanto, uma das maiores “tendências” da embalagem começou a surgir
recentemente. A equipa de pesquisa de embalagens da Mintel, uma das maiores
empresas de pesquisa de mercado a nível global, prevê que o comércio online irá
acelerar na próxima década. Esta tendência, que implica que a experiência da
embalagem passará da loja para casa, irá colocar à consideração das marcas “as
implicações da embalagem continuar a ser uma parte integrante da decisão de
compra” (Mintel, 2016, p. 5).
Além disto, devido à procura do consumidor por garantias de segurança
alimentar e redução do desperdício de alimentos, as embalagens activas e
inteligentes também são uma tendência, que poderá ser uma oportunidade “para
as marcas se comprometerem, entreterem e educarem os consumidores em
tempo real” (Mintel, 2016, p. 7).
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4.9. Em resumo
O conceito de embalagem surgiu da necessidade de povos nómadas
transportarem alguns alimentos e água durante a época de caça. Alguns desses
recipientes eram duráveis mas todos eles eram biodegradáveis, tendo, na sua
longa evolução, a embalagem adaptado-se às necessidades das civilizações e das
culturas.
Surgindo como um recipiente feito com materiais naturais e que respondiam às
necessidades imediatas, ao longo dos séculos a embalagem foi transformando-se
visual e estruturalmente, facilitando o trabalho do produtor e do retalhista no
manuseamento, transporte, armazenamento e identificação, e, mais
recentemente, influenciando a escolha do consumidor, tanto devido ao seu poder
comunicativo como por tornar os produtos mais seguros e fáceis de manusear.
Por um lado, as funções que lhe foram sendo consecutivamente adicionadas
viabilizaram a sua classificação por categorias, as quais estão relacionadas com
os produtos que acondicionam, com a estrutura e material com os quais são
produzidas ou com o canal de distribuição. Por outro, as inovações que lhe foram
sendo acrescentadas desde o período pós Revolução Industrial, transformaramna num contentor efémero e descartável.
Assim, a embalagem passou do contentor simples, que recorria ou imitava a
natureza, para o artefacto complexo, que envolve diversas disciplinas e ciências
na sua execução.
Na essência, o conceito de embalagem evolui da coisa encontrada no meio
ambiente, de construção simples, utilização nómada e biodegradável, para o
produto industrializado, de criação complexa, uso efémero e pouco ou nada
sustentável, especialmente quando utiliza recursos não renováveis.

Atendendo que o design de embalagem deverá continuar a ser orientado pela
evolução tecnológica, será a responsabilidade para com o ambiente e o uso
conservativo dos recursos materiais e energéticos, que serão fundamentais para
que a embalagem seja reconhecida como um instrumento para o
desenvolvimento sustentável, por todos aqueles que dela dependem.
Porém, pelos mais diversos motivos, a embalagem, de produtos alimentares em
particular, é um instrumento do qual necessitamos ou dependemos globalmente.
Assim, e considerando que a sua remoção não é, pelo menos para já, viável, o
objectivo deste estudo será propor um conjunto de estratégias para um potencial
instrumento de design que, sem grande interferência no design da embalagem,
através dela informe e auxilie o consumidor na selecção de produtos cuja
empresa produtora manifeste empreendedorismo sustentável.
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Mudança nos estilos de vida, transformação no modo de adquirir bens, desafios
económicos, avanços tecnológicos e consciência do impacto do consumo no
ambiente, transformaram radicalmente as necessidades do indivíduo,
estimularam as competências de concepção e de produção e alteraram
completamente o design de embalagem, particularmente depois da 2ª Guerra
Mundial, altura em que ocorreu um boom no consumo de bens.

5. Análise quantitativa e interpretação qualitativa
Neste capítulo são apresentados os procedimentos de recolha e análise de dados
quantitativos, os resultados obtidos e sua interpretação qualitativa.
Estes dados referem-se ao consumo, legibilidade e literacia do consumidor,
relativamente a símbolos e declarações existentes em embalagens de produtos
alimentares; ao seu nível de preocupação com assuntos referentes à
sustentabilidade e grau de confiança em símbolos a esse fim associados; assim
como identificar as principais componentes para um potencial instrumento de
design de identificação da sustentabilidade nas embalagens de produtos
alimentares.
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5.1. Procedimentos de recolha dos dados quantitativos
Os dados quantitativos foram recolhidos sob a forma de inquérito265, identificado
como “Símbolos da embalagem de alimentos”, com perguntas de natureza
qualitativa abertas e fechadas.
Tendo em consideração a base da sua construção e os objectivos que o mesmo
pretendia atingir, apresentados no capítulo de introdução a este estudo 266 , o
inquérito foi estruturado com o auxílio da ferramenta Google Forms e teve como
intenção identificar comportamentos, atitudes e factos de uma amostra da
população.
A disponibilização da versão final do inquérito foi antecedida pela realização de
um teste piloto. Nesse teste foi solicitada a resposta a questões como a duração
de preenchimento, clareza das instruções, perguntas e formato do mesmo, e
eventual oposição à resposta de alguma das perguntas. Não havendo nada a
declarar, o inquérito foi disponibilizado para recolha de dados entre os dias 29 de
Novembro e 23 de Dezembro de 2017, período no qual foram preenchidos 307
inquéritos.

5.1.1. Amostra
Os destinatários do inquérito foram definidos como consumidores com mais de 18
anos.
O inquérito foi enviado, via email, para cerca de 550 contactos pessoais da
investigadora. Maioritariamente esses contactos eram de familiares, amigos,
colegas de trabalho, alunos e ex-alunos, incluindo de Erasmus. Neste conjunto
também estavam incluídos alguns contactos de empresas da área da produção
gráfica e câmaras municipais.
Devido a alguns emails terem sido devolvidos, também se optou por disponibilizar
o link para resposta ao inquérito através das contas Facebook e LinkedIn da
investigadora.

O inquérito, particularmente devido aos alunos e ex-alunos de Erasmus que a
investigadora foi acompanhando durante os últimos anos, era bilingue, português
e inglês. Contudo, além da amostra internacional não ser representativa (3.9%
das respostas), o modo como a pergunta relativa ao “País de origem” (P.05) foi
colocada, não implicava que a globalidade das respostas fosse de indivíduos que
265

Vide Apêndice 1 - Email de introdução e inquérito de resposta online.

266

“Este inquérito, que foi construído com base na conexão entre a fundamentação teórica e as
questões de investigação entretanto colocadas, teve essencialmente dois objectivos: analisar a
legibilidade e testar a literacia do consumidor em relação a símbolos e declarações existentes em
embalagens de produtos alimentares; e sondar a pertinência e conveniência de propor um
instrumento de design que pudesse auxiliar o consumidor na sua decisão de compra.”
Vide Apêndice 3 - Contactos de email para onde foi enviada solicitação de resposta ao inquérito
online.
267
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Além destes, também foi enviado para cerca de 100 contactos de entidades do
circuito académico, político, produtivo, distributivo e ONGA’s 267.

vivem no estrangeiro mas que o país de origem não é Portugal. Deste modo, a
análise dos dados não teve a nacionalidade em consideração268.
Similarmente, apesar de existir uma pergunta relativa à identificação do “Género”
(P.01), o cruzamento desses dados não foi incluído nesta investigação por ser um
fenómeno que requer um estudo aprofundado, não essencial para a investigação
em causa. Neste contexto, este estudo não contempla a sua diferenciação269.

268
269

Vide Apêndice 4 - País de origem
Vide Apêndice 5 - Género
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5.2. Estrutura do inquérito
O inquérito era composto por 7 secções, num total de 23 perguntas.
Na
Tab. 3 identificam-se as diferentes secções e perguntas do inquérito e a relação
de cada secção/pergunta com a inferência, tipo de variável, tipo de pergunta,
escala e teste estatístico aplicado, em conformidade com as questões de
investigação.

1

Perfil do
consumidor

2

Consumo e
legibilidade de
símbolos

tipo
pergunta

escala

P.01

Fechada

Nominal

P.02

Fechada

Ordinal

Fechada

Ordinal

Fechada

Nominal

P.05

Fechada

Nominal

P.06

Aberta

Nominal

P.03
P.04

inferência
(variável)

SócioDemográfica
(independente)

P.07

Atitudinal
(dependente)

Fechada

Nominal

P.08

Comportamental
(dependente)

Aberta

Nominal

Fechada

Ordinal

Fechada

Ordinal

Fechada

Ordinal

Fechada

Nominal

Fechada

Escalar

Aberta

Nominal

P.09.1
P.09.2
P.09.3
P.09.4

Factual
(dependente)

P.10

3

Literacia de
símbolos de
reciclagem

4

Preocupações
com a
sustentabilidade

5

Literacia de
símbolos de
sustentabilidade

6

Confiança nos
símbolos e
naquilo que eles
representam

P.11

Factual
(dependente)

teste
estatístico

questão de
investigação

---

---

---

Q01
Q03
Q04

---

Q03
Q04
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P.12

Factual
(dependente)

Fechada

Escalar

P.13

Causal
(dependente)

Fechada

Escalar

Aberta

Nominal

Fechada

Nominal

P.14
P.15

Factual
(independente)
Factual
(dependente)

P.16

Factual
(dependente)

Aberta

Nominal

P.17

Factual
(dependente)

Fechada

Nominal

Causal
(dependente)

Fechada

P.18

Nominal

---

Q01
Q03
Q04

---

Q03
Q04

---

Q01
Q04
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secções

nº da
pergunta

7

Símbolo de ajuda
ao consumo
sustentável

P.19

Atitudinal
(dependente)

Fechada

Nominal

Quiquadrado

P.20

Atitudinal
(dependente)

Fechada

Nominal

---

Fechada

Nominal

Quiquadrado

Fechada

Nominal

Aberta

Nominal

P.21
P.22
P.23

Causal
(dependente)
Resposta livre

Quiquadrado
---

Q01
Q02
Q03
Q04

Tab. 3 - Estrutura do inquérito: inferências, variáveis, tipo de pergunta, escala e teste estatístico
aplicado, em conformidade com as questões de investigação

A resposta às perguntas 6 e 23 era facultativa e às perguntas 8 e 20 estava
dependente da resposta dada nas respectivas perguntas anteriores.
Os dados recolhidos foram posteriormente extrapolados com as ferramentas
Microsoft Excel e SPSS, tendo sido analisada a frequência de resposta para cada
conjunto pergunta-respostas assim como a moda270.
Os testes de significância estatística só foram realizados para a última secção do
inquérito, “Símbolo de ajuda ao consumo sustentável”. Isto deveu-se não somente
ao facto desta secção incluir as perguntas mais relevantes para a proposta de
design, mas também porque para as perguntas mais directamente relacionadas
com a legibilidade (P.09 e P.10) e literacia de símbolos presentes em embalagens
alimentares (P.11 e P.16) ser suficiente a frequência de resposta e a moda para a
análise destes dois fenómenos.

270

Moda é o valor ou resposta mais frequente de um conjunto de dados.
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5.3. Análise quantitativa e interpretação qualitativa
5.3.1. Perfil do consumidor (caracterização sociodemográfica da amostra)
Este subcapítulo identifica o perfil dos consumidores que responderam ao
inquérito e refere-se às perguntas P.01 a P.06 do mesmo. A pergunta P.06 era de
resposta facultativa.

5.3.1.1. Faixa etária (P.02)
A divisão das faixas etárias do estudo foram definidas tendo por base os seguintes
critérios gerais:
 18-25 anos – estudantes do ensino superior, trabalhadores estudantes, recém
licenciados, indivíduos desempregados ou no primeiro emprego, provavelmente
com dependência financeira paternal e maioritariamente sem família constituída
 26-30 anos - indivíduos desempregados, no primeiro emprego ou empregados,
com ou sem dependência financeira paternal e provavelmente sem família
constituída
 31-40 anos - indivíduos desempregados ou empregados, provavelmente
independentes financeiramente e com família constituída
 41-65 anos - indivíduos empregados, independentes financeiramente e com
família constituída
 + 65 anos – indivíduos reformados ou a atingir a reforma
A distribuição por faixas etárias é a que se encontra no Graf. 3 (N=307), sendo que
o universo de cada faixa etária é o seguinte: 18-25 anos N=43; 26-30 anos N=23;
31-40 anos N=72; 41-65 anos N=156; e +65 anos N=13.

Faixa etária
4,2%

7,5%

18 - 25
26 - 30
31 - 40

50,8%

23,5%

41 - 65
+ 65

Graf. 3 - Distribuição por faixa etária

5.3.1.2. Nível de escolaridade (P.03)
No que se refere ao nível de escolaridade (Graf. 4), a maioria dos inquiridos tem
formação superior.
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14,0%

Para o universo de cada faixa etária é notória mas expectável a diminuição
gradual do nível de formação superior e o aumento de formação de nível
secundário, da faixa etária 26-30 até à +65 (Graf. 5). Igualmente, e como seria de
esperar, na faixa 18-25 anos, é evidente a formação de nível secundário apesar da
prevalência de formação superior.
Nível de escolaridade
1,0%
13,0%

Ensino Básico
Ensino
Secundário
Ensino Superior

86,0%

Graf. 4 - Distribuição por nível de escolaridade
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Graf. 5 - Relação entre faixa etária e nível de escolaridade

5.3.1.3. Actividade profissional (P.04)

No Graf. 7 é apresentada a relação entre a área de actividade profissional e o
universo de cada faixa etária. Neste contexto não se estranha a elevada
percentagem de estudantes na faixa etária 18-25 nem de reformados na faixa +65.
Contudo, salienta-se a redução de actividade no sector secundário e a quase
inexistência de respostas de consumidores do sector primário e de actividades
domésticas e de produção para uso próprio. Nestes dois casos, em particular, isto
pode dever-se, muito provavelmente, à via através da qual o inquérito foi
disponibilizado.
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O enquadramento anterior permite compreender porque a maioria dos inquiridos
desenvolve actividade no sector terciário, seguido, ex aequo, por estudantes e
trabalhadores do sector secundário, correspondendo estes três grupos a 88.7%
do total de respostas. Os restantes 11.3% encontram-se distribuídos, por ordem
decrescente, entre reformados, desempregados, funcionários de organismos
internacionais, do sector primário e indivíduos que exercem actividades
domésticas ou de produção para uso próprio (Graf. 6).
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Graf. 6 - Distribuição por actividade profissional
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Graf. 7 - Relação entre faixa etária e actividade profissional

Atendendo que a maioria das respostas recebidas é de consumidores com nível
de formação superior e que exercem actividade no sector terciário, a
extrapolação dos dados dos próximos subcapítulos só tem em consideração a
faixa etária.

5.3.2. Consumo e legibilidade de símbolos
Este subcapítulo pretende caracterizar alguns padrões de consumo associados a
símbolos e declarações existentes nas embalagens de produtos alimentares,
assim como a legibilidade dos mesmos em termos genéricos. Refere-se às
perguntas P.07 a P.10 do inquérito, sendo que a resposta à pergunta P.08 estava
dependente da resposta dada na pergunta anterior.
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5.3.2.1. Atenção prestada a símbolos ou declarações específicas (P.07)
A maioria dos inquiridos declarou estar atento ou procurar símbolos ou
declarações específicas “Para alguns produtos” alimentares embalados e como
auxílio à sua decisão de compra, (Graf. 8).
Contudo, e para o universo de cada faixa etária (Graf. 9), é evidente a elevada
percentagem de consumidores que “Nunca” estão atentos ou procuram símbolos
na faixa 18-25, em oposição à total ausência desta resposta na faixa +65.
Comparativamente, é notória a proximidade de respostas “Nunca”, nas faixas
etárias intermédias (26-65), e de respostas “Para alguns produtos” e “Sempre”
nas três faixas etárias mais elevadas (31 - +65).

Atenção a símbolos/declarações

20,2%

12,4%

Nunca
Para alguns produtos

67,4%

Sempre

Graf. 8 - Distribuição do tipo de atenção prestada a símbolos/declarações
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Graf. 9 - Relação entre faixa etária e atenção prestada a símbolos/declarações

5.3.2.2. Procura de símbolos ou declarações específicas (P.08)
A resposta à pergunta anterior limitou o acesso à pergunta sobre a que símbolos
ou declarações estavam atentos ou procuravam os consumidores inquiridos,
sendo que quem respondeu “Nunca” na questão anterior foi excluído da
extrapolação dos dados sobre este assunto (N=269). Neste contexto, somente
34.1% dos inquiridos afirmaram procurar símbolos ou declarações específicas, de
acordo com a distribuição que se encontra no Graf. 10.
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Graf. 10 - Distribuição da procura de símbolos/declarações

Assim, a procura efectiva de símbolos ou declarações é a que se apresenta no
Graf. 11. Da lista de respostas disponíveis destaca-se a opção por produtos de
origem nacional, embalagens realizadas com material reciclável e produtos
alimentares de produção ecológica/biológica. No Graf. 12 estabelece-se a relação
entre a procura efectiva de símbolos ou declarações e o universo da faixa etária
dos inquiridos.
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Faixa etária vs. Procura de símbolos/declarações (Sim)
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Graf. 12 - Relação entre faixa etária e procura efectiva de símbolos/declarações (Sim)
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Graf. 11 - Distribuição da procura efectiva de símbolos/declarações (Sim)

A leitura deste cenário levanta contudo algumas dúvidas sobre as opções que o
consumidor faz quando procura símbolos ou declarações específicas, enquanto
instrumento de auxílio à compra de produtos alimentares embalados,
nomeadamente ao modo como os mesmos são produzidos.
A título informativo refere-se que:
 produtos orgânicos são produtos alimentares produzidos sem a adição de
químicos
 produtos ecológicos/biológicos, além do anterior, considera a estabilidade da
biodiversidade
 produtos identificados com rótulo “verde” é acrescida a consideração pela ecoeficiência e pela saúde humana
 e produtos sustentáveis acumulam a consideração por aspectos sociais e
éticos relativos à sua produção assim como de qualidade e durabilidade dos bens
produzidos
O facto de não existir uma tendência gradual de opção por produtos sustentáveis
em desfavor dos restantes pode implicar a falta ou escassez de produtos que
apresentem esta informação e/ou a falta de conhecimento do consumidor sobre o
que cada declaração abrange.
Por outro lado, e no que se refere aos materiais em que a embalagem é produzida,
materiais reciclados ou recicláveis, temos algumas dúvidas que essa seja uma
prioridade do consumidor e, consequentemente, que sejam símbolos tidos em
consideração no acto de compra, apesar da percentagem de respostas que os
identificaram, principalmente a procura na embalagem do símbolo de material
reciclado.
Quanto ao local de produção, “país onde vivo” ou “continente onde vivo”, apesar
da opção por produtos nacionais poder parecer óbvia, um estudo da GfK em
parceria com a European Recycling Platform, que apresentou um ensaio no 2º
Fórum do Consumo, em 2014, evidenciou que são poucos os consumidores que
efectivamente se “preocupam em verificar a origem dos produtos que adquirem”
(MA, 2014).

5.3.2.3. Consumo e legibilidade de símbolos ou declarações
A pergunta sobre este assunto contemplava quatro alíneas que podem afectar a
legibilidade de símbolos ou declarações: tamanho do símbolo, tamanho da letra,
contraste com o fundo e aplicação de cor. Para o exercício em questão foram
fornecidas imagens de referência.
Uma vez que a visualização das imagens no inquérito online estava dependente da
resolução o ecran ao qual o consumidor acedia para responder, optou-se, quando
necessário, por colocar uma cota junto à imagem para uma melhor interpretação
da mesma.

Estratégias de design para a comunicação da sustentabilidade

|199

 Tamanho de símbolo mais legível (P.09.1)
Para a pergunta referente ao tamanho do símbolo foi disponibilizada a Fig. 124, da
qual foram extraídos os dados do Graf. 13, referentes ao universo de cada faixa
etária. Da análise do mesmo é facilmente perceptível a opção do consumidor pelo
símbolo maior (3), independentemente da sua faixa etária.

Fig. 124 - Tamanho de símbolo mais legível (imagem de referência)
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Graf. 13 - Relação entre faixa etária e tamanho de símbolo mais legível

 Tamanho de letra mais legível (P.09.2)

Fig. 125 - Tamanho de letra mais legível (imagem de referência)
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De igual modo, para a pergunta relativa ao tamanho da letra que pode
complementar um símbolo, foi disponibilizada a Fig. 125, tendo-se obtido os dados
que constam no Graf. 14, refrentes ao universo de cada faixa etária. Também
neste caso é notória a preferência do consumidor pelo símbolo maior (3),
independentemente da sua faixa etária.
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Graf. 14 - Relação entre faixa etária e tamanho de letra mais legível

 Contraste mais legível (P.09.3)
Para a pergunta referente ao símbolo que proporcionava maior legibilidade em
contraste com o fundo, foi fornecida a Fig. 126, cuja associação ao universo de
cada faixa etária se encontra exposto no Graf. 15. Independentemente da faixa
etária, a escolha recaiu sobre a imagem com maior contraste (3).

Fig. 126 - Contraste mais legível (imagem de referência)
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Graf. 15 - Relação entre faixa etária e contraste mais legível

Apesar de nos casos anteriores serem expectáveis algumas variações de
resposta entre as diversas faixas etárias, e devido à alteração do sistema visual
inerente ao avanço da idade, tal não se comprovou. Contudo, consideramos que se
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evidenciou a importância do tamanho dos símbolos e texto que os possam
complementar, assim como o contraste que estes devem ter com o fundo, de
modo a salvaguardar a sua legibilidade.

 Aplicação de cor mais legível (P.09.4)
Na pergunta referente à aplicação de cor mais legível foi fornecida a Fig. 127, cuja
associação ao universo de cada faixa etária se encontra exposto no Graf. 16. Os
dados que se podem retirar da sua análise são interessantes na medida em que
se destaca: uma clara preferência das faixas etárias 18-40 pela aplicação de cores
padronizadas nos símbolos; um evidente equilíbrio entre a cor do símbolo estar
relacionada com a embalagem/marca ou ser utilizada a cor padronizada do
mesmo, na faixa etária 41-65; e uma notória opção pela cor do símbolo estar
associada à embalagem /marca na faixa dos +65.

Fig. 127 - Aplicação de cor mais legível (imagem de referência)
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Graf. 16 - Relação entre faixa etária e aplicação de cor mais legível

Os resultados obtidos com a resposta a esta pergunta levantam algumas dúvidas
sobre a sua interpretação. Apesar de não o podermos afirmar com certeza,
consideramos que possa existir uma taxa de erro não identificável. Esta dúvida
está intrinsecamente ligada às linguagens gráficas contemporâneas, que tendem
a “simplificar” a utilização da cor, também por motivos económicos associados à
impressão, mas principalmente porque algumas escolhas poderão ter sido
influenciadas por critérios abordados nas perguntas anteriores, sobretudo o
contraste (na imagem de referência). Isto torna-se particularmente evidente nas
respostas dadas à pergunta sobre a apresentação de símbolos numa embalagem
(P.21), que se analisa mais à frente.
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5.3.2.4. Dificuldade de localização de símbolos devido à quantidade de
informação existente na embalagem ou rótulo (P.10)
Quando questionados sobre o grau de dificuldade de localização de símbolos
numa embalagem ou rótulo, as respostas dos inquiridos não foram unânimes.
Porém, numa escala de 1 (Dificulta muito) a 5 (Não dificulta), a maioria das
respostas foram atribuídas aos três níveis mais baixos da escala, os quais, em
conjunto, representam 87.6% da opinião dos inquiridos (Graf. 17).
No Graf. 18 pode observar-se a distribuição pelo universo de cada faixa etária.
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Graf. 17 - Distribuição relativa à dificuldade de localização de símbolos numa embalagem/rótulo
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Graf. 18 - Relação entre faixa etária e dificuldade de localização de símbolos numa embalagem/rótulo

A ilação que se pode tirar da análise destes dados, e tendo em consideração as
obrigações de rotulagem impostas por lei, é que as empresas produtoras, antes
de definirem o conteúdo gráfico das suas embalagens, deveriam ter em
consideração as dificuldades expressas pelos consumidores.
Apesar das implicações económicas, de foro prático e funcional associadas à
impressão da embalagem, os produtores poderiam considerar a inclusão da lista
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de ingredientes, linha de atendimento ao consumidor, entre outros eventuais
elementos de comunicação, somente na língua materna do país ao qual o produto
se destina para comercialização. Esta sugestão libertaria espaço útil, permitindo
uma menor concentração de informação e, cumulativamente, possibilitaria, se
necessário, a alteração da escala em que texto e símbolos são disponibilizados ao
consumidor.

5.3.3. Literacia de símbolos de reciclagem (P.11)
Este subcapítulo pretende identificar o nível de conhecimento (perceptivo e
interpretativo) do consumidor relativamente a símbolos de reciclagem, ou a esse
fim associados, presentes na embalagem de produtos alimentares. Refere-se à
pergunta P.11 do inquérito, na qual o inquirido deveria associar uma descrição
pré-definida a um ou mais símbolos, os quais foram disponibilizados, como
referência, na Fig. 128. Caso o consumidor não conseguisse fazer nenhuma
associação deveria identificá-lo como “desconhecido”.
A análise das respostas obtidas (Graf. 19) permite identificar os símbolos com
maior percentagem de respostas correctas, incorrectas ou identificados como
desconhecidos ou sem resposta. Essa distribuição também é evidente no universo
de qualquer das faixas etárias271.

Fig. 128 - Símbolos de reciclagem ou associados a esse fim (imagem de referência)
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Graf. 19 - Reconhecimento de símbolos de reciclagem (1)
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Vide Apêndice 6 – Relação entre a faixa etária e o reconhecimento de símbolos de reciclagem
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Comparando somente as percentagens mais elevadas (marcadas com um círculo
preto) no Graf. 19, evidenciam-se alguns factos272:
 símbolo 6, eliminar após uso, é o que apresenta maior percentagem de
respostas correctas, apesar de não possuir qualquer referência à reciclagem,
tendo sido incluído neste conjunto como elemento de validação
 símbolos 1 e 5, material reciclável, apresentam uma elevada percentagem de
respostas correctas para o Símb. 1 e incorrectas do Símb. 5, sendo que a única
diferença entre eles se encontra na inclusão de uma forma de preenchimento de
fundo
 símbolos 3 e 7, material reciclado, que incluem no seu centro (ou noutro local
próximo) uma percentagem da quantidade de material reciclado utilizado na
embalagem, apresentam uma elevada percentagem de respostas incorrectas em
ambos os casos
 símbolo 2, Ponto Verde, que se refere à retoma e valorização, pela Sociedade
Ponto Verde, de embalagens de consumo não reutilizáveis e descartadas pelo
consumidor, apresenta uma elevada percentagem de desconhecimento apesar da
sua inclusão ser obrigatória em todas as embalagens primárias comercializadas
 símbolos 4 e 8, identificação de plásticos específicos, cujo reconhecimento por
parte do consumidor é de menor importância no âmbito deste estudo, apresentam
uma elevada percentagem de desconhecimento
Para os símbolos 1, 2 e 5 esperava-se uma percentagem mais elevada de
respostas correctas, motivada pela comunicação que a Sociedade Ponto Verde
divulga aos consumidores, particularmente através da televisão. Para os
símbolos 3 e 7, e uma vez que não é muito comum estarem presentes na
embalagem, a elevada percentagem de respostas incorrectas, ou o
desconhecimento destes símbolos, era expectável.
Contudo, estes dados também poderão indicar que a motivação e compreensão do
consumidor, e o modo como este usa a informação sobre reciclagem, poderá não
estar a ser assimilada eficientemente ou que possa existir um défice de cultura
visual que auxilie a sua correcta percepção e interpretação (Graf. 20).
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Graf. 20 - Reconhecimento de símbolos de reciclagem (2)
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O tema aqui exposto foi analisado, com alguma profundidade, no subcapítulo 2.3. - Legislação,
normas e certificações, deste estudo.
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Reconhecimento de símbolos de reciclagem

5.3.4. Preocupações com a sustentabilidade
Este subcapítulo destina-se a identificar o nível de preocupação e entendimento
do consumidor sobre o conceito de sustentabilidade. Refere-se às perguntas P.12
a P.14 do inquérito.

5.3.4.1. Nível de preocupação com o problema “sustentabilidade” (P.12)
Quando questionados sobre o nível de preocupação com o problema
“sustentabilidade”, numa escala de 1 (Pouco preocupado) a 5 (Extremamente
preocupado), a maioria das respostas foram atribuídas aos três níveis mais altos
da escala, as quais, em conjunto, perfazem com 96.7% da opinião dos inquiridos
(Graf. 21), destacando-se o nível de preocupação 4, com 42% das respostas. No
Graf. 22 pode observar-se a distribuição pelo universo de cada faixa etária.
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Graf. 21 - Preocupação com o problema "sustentabilidade"
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Graf. 22 - Relação entre faixa etária e preocupação com o problema "sustentabilidade"
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5.3.4.2. Nível de preocupação com assuntos referentes à sustentabilidade (P.13)
Contudo, comparando nível de preocupação com o problema “sustentabilidade”
(P.12) com assuntos específicos referentes às três componentes da
sustentabilidade (P.13), numa escala de 1 (Pouco preocupado) a 5 (Extremamente
preocupado), apesar da maioria das respostas também terem sido atribuídas aos
três níveis mais altos da escala, evidencia-se uma redução do nível de
preocupação, que passou de 96.7% (P.12) para 88.5% (P.13) da opinião dos
inquiridos (Graf. 23), existindo, neste caso, uma grande proximidade entre o nível
4 (34.2%) e o nível 5 (34.5%) de preocupação com assuntos específicos referentes
à sustentabilidade.
Preocupação com o problema "sustentabilidade"
vs. Preocupação com assuntos referentes à
sustentabilidade
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Graf. 23 - Comparação entre o nível de preocupação com o problema "sustentabilidade" e o nível de
preocupação com assuntos referentes à sustentabilidade
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Graf. 24 - Nível de preocupação com assuntos referentes à sustentabilidade
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No Graf. 24 pode observar-se a distribuição do nível de preocupação por cada
assunto referente à sustentabilidade. Os assuntos com nível de preocupação
extrema, no universo de cada faixa etária273, são:
 para a faixa 18-25, os assuntos A.05 e A.10, ex aequo (51.2%)
 para a faixa 26-30, os assuntos A.04 e A.10, ex aequo (69.6%)
 para as faixas 31-40 e 41-65, o assunto A.05, com o A.10 ligeiramente abaixo
(55.6% e 54.2%, 56.4% e 55.1%, para cada faixa etária, respectivamente)
 para a faixa +65, destaca-se o assunto A.10 (84.6%), com os assuntos A.03, A.05,
A.09 e A.11, ex aequo, com menos 30.8% de frequência de resposta para o nível de
preocupação extrema (53.8%)

5.3.4.3. Definição de sustentabilidade (P.14)
Esta pergunta era de resposta aberta e destinava-se a aferir como o consumidor
define, por palavras suas, o conceito de “sustentabilidade”.
Palavras como recursos, futuro, equilíbrio, gerações, planeta (ambiente, natureza,
ecologia, biodiversidade), pessoas (sociedade, social, Homem, humano,
humanidade) ou conservar (preservar, regenerar, manter) são algumas das que
mais vezes se repetem. Os diversos significados atribuídos pelos inquiridos
encontram-se disponíveis no Apêndice 8.

5.3.5. Literacia de símbolos de sustentabilidade
Este subcapítulo analisa o nível de reconhecimento do consumidor relativamente
a símbolos de sustentabilidade presentes na embalagem de produtos alimentares,
averiguando, simultaneamente, a sua literacia visual. Refere-se às perguntas
P.15 e P.16.

5.3.5.1. Reconhecimento de símbolos de sustentabilidade (P.15)

Fig. 129 - Símbolos de sustentabilidade presentes em embalagens ou produtos alimentares, excepto
símbolo 1 (imagem de referência)
273

Vide Apêndice 7 - Relação entre a faixa etária e o nível de preocupação com assuntos referentes à
sustentabilidade
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O reconhecimento de símbolos de sustentabilidade teve como referência a Fig.
129. Nesta sequência foi incluído o EU Ecolabel (1) como símbolo de validação,
uma vez que o mesmo não pode ser actualmente encontrado em embalagens de
alimentos ou bebidas.

Além do referido para o EU Ecolabel, podemos indicar, a título de exemplo, que os
símbolos da Fig. 129 podem ser encontrados nos seguintes produtos ou marcas
do mercado nacional:
 símbolos 2 e 8, Wordl Fair Trade Organization e Fairtrade respectivamente,
em marcas de cafés ou chocolates
 símbolo 3, Forest Stewardship Council (FSC), em diversas marcas que usam
embalagens laminadas da Tetra Pak
 símbolo 4, Marine Stewardship Council, em embalagens de produtos
congelados ou enlatados de diversas espécies de peixe das marcas Continente,
Iglo, Lidl, Makro, Pingo Doce ou Riberalves
 símbolo 5, Produção Orgânica da União Europeia, eventualmente devido às
múltiplas declarações de produção orgânica presentes em embalagens de
produtos alimentares, este aparenta ter pouco presença no mercado nacional
 símbolo 6, Carbon Trust, tem pouca presença no mercado nacional quando
associado a embalagens de produtos alimentares
 símbolo 7, Rainforest Alliance Certifed, pode ser encontrado em embalagens
de chá (Lipton), café (Delta e Nespresso), chocolate (gelados Magnum e Cornetto
da Olá) ou frutos frescos (bananas Chiquita)
Tendo por base a escala “já vi” ou “nunca vi”, somente 35.4% (valor médio) dos
símbolos foram reconhecidos pelos inquiridos (Graf. 25), sendo a sua distribuição
por cada símbolo a apresentada no Graf. 26. Destaca-se contudo a falta de uma
correcta alocação do EU Ecolabel uma vez que a pergunta especificava que o
símbolo estaria presente em embalagens de produtos alimentares.
Reconhecimento de símbolos de
sustentabilidade
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64,6%

Já vi

35,4%

Graf. 25 - Reconhecimento de símbolos de sustentabilidade (1)
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Graf. 26 - Reconhecimento de símbolos de sustentabilidade (2)
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No universo de cada faixa etária 274 , os símbolos com maior percentagem de
reconhecimento são:
 o FSC (3) seguido do Rainforest Alliance (7), nas faixas 18-25, 26-30 e 31-40
 o WFTO (2) seguido do Rainforest Alliance (7), na faixa 41-65
 o WFTO (2) seguido, ex aequo, pelo FSC (3) e o Fairtrade (8), na faixa +65

5.3.5.2. Literacia de símbolos de sustentabilidade (P.16)
Independentemente dos inquiridos reconhecerem (já terem visto) os símbolos de
sustentabilidade da pergunta anterior, foi-lhes pedido para associar uma
descrição pré-definida a um ou mais símbolos da Fig. 129. Caso o consumidor não
conseguisse fazer uma associação deveria identificá-lo como “desconhecido”.
A análise das respostas obtidas (Graf. 27) permite identificar os símbolos com
maior percentagem de respostas correctas, incorrectas ou identificados como
desconhecidos ou sem resposta, sendo que o valor médio de respostas correctas
é baixo (Graf. 28). Essa distribuição também é evidente no universo de qualquer
das faixas etárias275.

Literacia de símbolos de sustentabilidade
60%
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30%

Correcto

20%

Incorrecto

10%

Graf. 27 - Literacia de símbolos de sustentabilidade (1)

274
275

Vide Apêndice 9 – Relação entre a faixa etária e o reconhecimento de símbolos de sustentabilidade.
Vide Apêndice 10 – Relação entre a faixa etária e a literacia de símbolos de sustentabilidade
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Graf. 28 - Literacia de símbolos de sustentabilidade (2)

Comparando somente as percentagens mais elevadas (marcadas com um círculo
preto) no Graf. 27, evidenciam-se alguns aspectos276:
 símbolo 6, Carbon Trust, é o que apresenta maior percentagem de respostas
correctas (58,0%)
O símbolo, preto e branco, é aplicado em embalagens de produtos com um
compromisso público para reduzir a pegada de carbono, uma das componentes da
pegada ecológica. Apresenta somente um elemento iconográfico facilmente
reconhecível (uma pegada humana), podendo a cor do mesmo (preta) ser
conotada com a cor do carbono (preto opaco da grafite em oposição ao
transparente do diamante).
 símbolo 4, Marine Stewardship Council, também apresenta uma elevada
percentagem de respostas correctas (54,4%)
O símbolo, aplicado em embalagens de produtos oriundos da pesca selvagem com
origem em fontes sustentáveis, foi concebido recorrendo a duas cores, o azul e o
branco. Só apresenta um elemento iconográfico claramente identificável (um
peixe), sendo a cor azul facilmente associada à “cor” da água.

Por seu turno, os símbolos mais desconhecidos ou sem resposta dada pelos
inquiridos, são, por ordem decrescente:
 símbolo 5, Produção Orgânica da União Europeia (48,5%)
Apesar do símbolo ser de aplicação obrigatória em todos os produtos orgânicos
pré-embalados que satisfaçam as exigências da UE nessa matéria, e não obstante
276

O tema aqui exposto foi analisado, com alguma profundidade, no subcapítulo 2.3. - Legislação,
normas e certificações, deste estudo.

277

Rainforest Alliance (2016). “What Does Rainforest Alliance Certified™ Mean?”. Rainforest Alliance.
Acedido 17 Out. 2017, de https://www.rainforest-alliance.org/faqs/what-does-rainforest-alliancecertified-mean.
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 símbolo 7, Rainforest Alliance Certifed, é o que apresenta a percentagem mais
elevada de resposta incorrectas (46,6%)
Aplicado em produtos oriundos de operações agrícolas ou florestais com
produção ambiental e social responsável, o elemento iconográfico (rã), incluído
como um indicador da saúde ambiental277, não aparenta exibir um conceito que
seja correctamente percepcionado pelo consumidor. Este cenário não favorece a
interpretação global do símbolo, apesar da cor verde ser facilmente conotada
com o ambiente florestal.

do mesmo ser composto por um elemento iconográfico (folha) construído com
base nas estrelas da União, sob fundo de cor verde, o mesmo parece não
apresentar uma composição que facilite a sua percepção e interpretação. A causa
poderá eventualmente dever-se à falta de um complemento textual.
 símbolo 1, EU Ecolabel (42,8%)
Não se aplica a embalagens de produtos alimentares.
 símbolo 3, Forest Stewardship Council (FSC) (40,1%)
Este símbolo encontra-se em embalagens cujos materiais provêm de florestas
sustentáveis, sendo a sua certificação conferida somente se existir um ciclo de
produção e consumo responsável. Apesar do seu elemento iconográfico (árvore) e
respectiva associação cromática (verde) ser de leitura rápida e evidente, a sigla
que o acompanha não é elucidativa, sendo talvez este o motivo que dificulta o seu
enquadramento e consequente falha de interpretação.
 símbolos 2 e 8, Wordl Fair Trade Organization e Fairtrade, respectivamente
(ambos com 38,8%)
Estes símbolos, ambos relativos à produção e comércio ético de produtos
agrícolas oriundos de países em desenvolvimento, tentam retratar o(s)
indivíduo(s) (através dos elementos iconográficos), a universalidade (através do
círculo que os delimita) e salientar tanto a sustentabilidade como a pluralidade
cultural (através do uso de cores e tonalidades de azul e verde). Apesar disso, o
complemento textual parece não ser suficiente para que o conceito seja
correctamente percebido.
Uma comparação mais profunda entre as duas perguntas deste subcapítulo
destaca a falta de concordância entre os símbolos reconhecidos e o nível de
literacia sobre os mesmos (Graf. 29), apesar disto não ser evidente se
compararmos a percentagem de inquiridos que já tinham visto os símbolos
(35.4% - Graf. 25) com aqueles que fizeram uma correcta associação entre ele e a
descrição pré-definida (34.4% - Graf. 28).
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Graf. 29 – Relação entre o reconhecimento de símbolos de sustentabilidade e a literacia de símbolos
de sustentabilidade
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Neste contexto, por um lado parece que a simplicidade e evidência dos elementos
iconográfico são uma vantagem quando acompanhados por cores que
complementem a sua mensagem. Por outro, isso aparenta não ser o suficiente
para colmatar os lapsos de interpretação que possam ocorrer, os quais talvez
pudessem ser resolvidos com o apoio dos elementos escritos, eventualmente se
os mesmos se encontrassem na língua materna.

5.3.6. Confiança nos símbolos e naquilo que eles representam (P.17 e P.18)
Este subcapítulo analisa genericamente a confiança do consumidor nos símbolos
presentes em embalagens de produtos alimentares, em associação com o
significado global que este lhes atribui. Refere-se às perguntas P.17 e P.18.
Neste contexto, a maioria dos inquiridos não confia completamente naquilo que
os símbolos representam (Graf. 30), sendo isto mais evidente na faixa etária +65 e
relativamente equilibrado nas faixas 18-65 (Graf. 31).
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Graf. 30 - Confiança nos símbolos e naquilo que eles representam
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Graf. 31 - Relação entre faixa etária e confiança nos símbolos e naquilo que eles representam
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Graf. 32 - Confiança nas organizações que certificam símbolos e naquilo que estes representam
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Por outro lado existe uma clara preferência pelas organizações públicas que
conferem as certificações, em oposição às organizações privadas (Graf. 32).

5.3.7. Símbolo de ajuda ao consumo sustentável
Neste subcapítulo pretendemos conhecer a pertinência para a proposta de
criação de um novo símbolo de sustentabilidade através da demonstração de
interesse por parte dos inquiridos. Refere-se às perguntas P.19 a P.22 do
inquérito.

5.3.7.1. Existência de um símbolo que englobe as 3 áreas da sustentabilidade e
facilite a compra (P.19)
Em resposta à pergunta “Gostaria que existisse um símbolo claramente
perceptível, devidamente certificado e do conhecimento público, que englobasse
as 3 áreas de abrangência da sustentabilidade (planeta, pessoas e prosperidade)
de um produto/marca/empresa, para facilitar e ajudar a sua decisão de compra?”,
a maioria dos inquiridos respondeu “Sim” (Graf. 33) numa escala que incluía
“Não”, “Talvez” e “Sim”.
Contudo, apesar da elevada percentagem de respostas afirmativas no cruzamento
desta pergunta com as faixas etárias (Graf. 34), provou-se, através da aplicação
do teste Qui-Quadrado de Pearson, que esta associação não é estatisticamente
significativa (p-value=0,523>0,05).
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Graf. 33 – Interesse na existência de um símbolo de sustentabilidade que facilite a compra
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Graf. 34 - Relação entre faixa etária e interesse na existência de um símbolo de sustentabilidade que
facilite a compra
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5.3.7.2. Selecção de um produto com um símbolo que classifica a
sustentabilidade (P.20)
A resposta à pergunta anterior limitou o acesso à pergunta “Se o preço não fosse
um factor de exclusão, seleccionaria um produto que incluísse no símbolo uma
classificação sobre a sua sustentabilidade?”. Somente as respostas “Talvez” ou
“Sim” da pergunta anterior foram consideradas para na extrapolação dos dados
desta questão (N=299).
Neste contexto, a maioria das respostas obtidas foram “Sim”, numa escala que
também incluía “Talvez” e “Não” (Graf. 35). A percentagem de respostas
afirmativas é superior a 75% no universo de cada faixa etária (Graf. 36).
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Graf. 35 - Interesse num produto com um símbolo que classifica a sustentabilidade
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Graf. 36 - Relação entre faixa etária a interesse num produto com um símbolo que classifica a
sustentabilidade

5.3.7.3. Apresentação de um símbolo de sustentabilidade na embalagem (P.21)
Quando questionados sobre como deveria ser apresentado o símbolo de
sustentabilidade a propor, a maioria dos inquiridos indicou preferir um símbolo
que incluísse elementos escritos e gráficos, a cores (Graf. 37), sendo também
esta a composição que se destaca no universo de cada faixa etária (Graf. 38),
numa escala que permitia optar por uma das cinco hipóteses: “Só texto”, “Texto e
símbolo, a preto e branco”, “Texto e símbolo, a cores”, “Só símbolo, a preto e
branco" ou “Só símbolo, a cores”.
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60%

Nesta pergunta também se executou o teste Qui-Quadrado de Pearson,
concluindo-se que a associação entre as faixas etárias e a questão era
estatisticamente significativa (p-value=0,000<0,05).
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Graf. 37 - Apresentação de um símbolo de sustentabilidade na embalagem
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Graf. 38 - Relação entre faixa etária e apresentação de um símbolo de sustentabilidade na embalagem

5.3.7.4. Localização de um símbolo de sustentabilidade na embalagem (P.22)

Fig. 130 - Localização de um símbolo de sustentabilidade na embalagem (imagem de referência)
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Na pergunta referente à localização preferencial para encontrar o símbolo de
sustentabilidade na embalagem de produtos alimentares, foi incluída no inquérito
a Fig. 130 como referência. Apesar da maioria das respostas terem incidido sobre
uma colocação do símbolo na face frontal da embalagem quando exposta (Graf.
39), e o mesmo ser evidente no universo de cada faixa etária (Graf. 40), o teste
Qui-Quadrado de Pearson não provou ser estatisticamente significativo para esta
associação (p-value=0,290>0,05).
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Graf. 39 - Localização de um símbolo de sustentabilidade na embalagem
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Graf. 40 - Relação entre faixa etária e localização de um símbolo de sustentabilidade na embalagem

5.3.7.5. Apreciação global sobre um símbolo de ajuda ao consumo sustentável

Neste âmbito, as respostas recolhidas nas perguntas P.19 a P.21 oferecem
indicações para proceder ao seu estudo.
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Apesar dos testes aplicados aos resultados desta secção do inquérito não serem
todos estatisticamente significativos, e não obstante de podermos ter em
consideração que na resposta às duas primeiras perguntas (P.19 e P.20) possa ter
existido uma quantidade indefinida de respostas éticas, ou “sustentavelmente
correctas”, a intenção dos inquiridos, expressa através da elevada percentagem
de respostas afirmativas, incentiva-nos a avançar com uma proposta de design na
temática investigada.

5.4. Relevância para uma proposta conceptual de design
A débil prestação dos inquiridos em aspectos relacionados com a literacia de
símbolos de reciclagem e sustentabilidade, particularmente quando a amostra
assume um elevado nível de preocupação sobre esses assuntos mas demonstra
pouco conhecimento sobre os mesmos, juntamente com a elevada manifestação
de interesse num possível símbolo que agregue as diversas componentes da
sustentabilidade e a classifique, julgamos que validam a pertinência para se
propor um conjunto de estratégias para identificação e classificação da
sustentabilidade nas embalagens de produtos alimentares, as quais poderão
contribuir para a futura criação de um instrumento de design que informe o
consumidor e facilitar a sua decisão de compra.
Sem nos questionarmos sobre as debilidades desse conhecimento, as quais não
fazem parte deste estudo, apercebemo-nos através dos resultados obtidos neste
inquérito que algo tem falhado na passagem da mensagem pelas respectivas
entidades competentes e/ou existe pouca motivação, interesse ou concentração
por parte do consumidor.
É no cumulativo da análise e interpretação realizada ao longo deste estudo,
associada ao actual cenário de consumo veloz e com pouca disponibilidade para a
ponderação global sobre as reais propriedades278 do produto, que consideramos
pertinente e legitimo apresentar uma proposta de design que agregue as diversas
valências até agora coligidas.

278

Propriedades enquanto qualidades físicas intrínsecas ao próprio produto e, consequentemente,
independentes da opinião individual.
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6. Uma proposta de design para a
identificação e classificação da sustentabilidade
nas embalagens de produtos alimentares
Tendo por base o estudo realizado até ao momento, apresentamos neste último
capítulo uma proposta de design que pretende ser uma metodologia colaborativa
para a futura criação de um instrumento que auxilie o consumidor a identificar a
sustentabilidade de um produto, marca e/ou empresa e que, consequentemente,
facilite o seu acto de compra.
Neste âmbito, a proposta que a seguir se expõe, além de sugerir a construção de
um símbolo que tenha em consideração as três componentes da sustentabilidade
(planeta, pessoas, prosperidade), também considera a classificação do
desempenho parcial e global do produto, marca e/ou empresa que o utilize.
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6.1. Enquadramento e delimitação
Devido à natureza complexa subjacente à concretização deste projecto, neste
estudo apresenta-se uma proposta metodológica de design de um símbolo de
sustentabilidade para aplicação nas embalagens de produtos alimentares.
A fundamentação para apresentar o símbolo somente enquanto proposta é
motivada pela necessidade de incluir outras áreas do conhecimento subjacentes à
aplicabilidade do mesmo num contexto real. Para que a aplicabilidade possa vir a
ser efectiva terá de ser criada uma equipa de trabalho multidisciplinar, composta
por áreas tão diversas como design, engenharia (agrónoma ou florestal,
ambiental, energias renováveis, química, produção), gestão, logística, entre
outras pertinentes para a globalidade do projecto. Essa equipa terá como
propósito fundamentar e categorizar diversos parâmetros e indicadores de
sustentabilidade, os quais deverão, posteriormente, ser contemplados na
classificação do produto, marca e/ou empresa que venha a utilizar o símbolo de
sustentabilidade, para o qual, neste estudo, se propõe um conjunto de estratégias
de orientação à sua concretização.

Fig. 131 - Enquadramento da proposta metodológica de design para um símbolo de sustentabilidade

A proposta metodológica para a criação deste futuro símbolo nasce da
necessidade de debate sobre, por um lado, a ineficácia da existência de um
número excessivo de símbolos de sustentabilidade e da confusão que isso
provoca no consumidor279, e por outro, sobre o papel do designer na sociedade e o
serviço que este presta ao consumidor, com ênfase, neste estudo, no sistema de
embalagem de produtos alimentares.

279

Analisado nos subcapítulos 5.3.3. - Literacia de símbolos de reciclagem e 5.3.5. - Literacia de
símbolos de sustentabilidade.
Informação adicional pode ser consultada em Grunert (2014).
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Embora a intenção inicial desta investigação fosse abordar como poderia a
embalagem de produtos alimentares tornar-se mais sustentável, recorrendo a
estratégias de design que permitissem a construção de uma identidade mais
responsável da marca que aquela representa, em tempo oportuno ficou evidente
a impraticabilidade de um projecto dessa natureza. Além disto, este estudo
sempre teve em mente propor algo que fosse abrangente a transversal aos
géneros ou categorias de produtos alimentares embalados, mas a ampla gama
deste tipo de bens dificulta o seu estudo num vasto campo de acção, o que
implicaria, consequentemente, trabalhar sobre a embalagem de um produto
específico.
Para que seja possível abranger produtos alimentares indefinidos, e tendo em
consideração o design estrutural e gráfico da embalagem e as suas múltiplas
funções, o projecto só poderá contemplar algo que não interfira com as
embalagens já comercializados, mas, mesmo assim, informe sobre a
sustentabilidade da embalagem/marca e seu conteúdo como um todo,
identificando e classificando o compromisso da empresa com a matéria em
estudo.
Consideramos que este enquadramento delimita o projecto, circunscreve a
proposta e define a funcionalidade que se pretende atribuir ao futuro símbolo de
sustentabilidade, assim como cria uma expectativa sobre as potencialidades da
sua utilização no panorama actual.
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6.2. Objectivos
Exposta a abrangência do projecto, a proposta metodológica de design que a
seguir se apresenta fundamenta-se no reconhecimento do significado e valor
narrativo que os artefactos transportam e originam (Morteo, 2009, p. 384).
Por um lado temos o significado que o consumidor atribui aos produtos e serviços,
o que permite que este expresse a sua identidade nas mais diversas vertentes e
gere narrativas relacionadas com os mais variados rituais, os quais são
indissociáveis da sociedade na qual está inserido280. Por outro, são os fenómenos
sociais daí resultantes que transformaram o consumidor num participante activo,
capaz de auxiliar designers, produtores e profissionais de marketing na
construção de bens que respondam às suas necessidades e exigências, tanto
individuais como sociais (Erlhoff & Marshall, 2008, pp. 80-81).
Entre outros aspectos, esse contexto inspira a permite definir as tendências do
design de embalagem, as quais brindam o consumidor com linguagens cada vez
mais simples, autênticas e portadoras de significado, o que facilita a ligação
emocional entre este e a embalagem, produto ou marca281.
Contudo, o cenário actual é social, cultural, económica e politicamente complexo.
As diversas transformações que a sociedade foi vivendo, originaram um
fenómeno de consciencialização ecológica que hoje reconhece a importância do
conceito de sustentabilidade282.
É no âmbito destes fenómenos que se apoia esta proposta, a qual tem como
intenção identificar os principais factores a ter em consideração na construção de
um futuro instrumento de design, que se harmonize entre aquilo que o
consumidor deseja, que o produtor comercializa e que o design da embalagem
possibilita, sem fragilizar ou anular as actuais tendências deste suporte de
protecção, acondicionamento, identificação e comunicação, e de modo que a
embalagem mantenha a sua essência283.

Assim, a proposta para um símbolo de sustentabilidade que aqui se sugere tem
como objectivo principal:
 auxiliar o consumidor na aquisição de produtos alimentares com um ciclo de
vida sustentável, facilitando essa acção através de informação gráfica aplicada na
sua embalagem ou outro suporte compatível com a comercialização dos mesmos.

280

Abordado no subcapítulo 1.4. - Consumo visual e consumo emocional.

281

Abordado no subcapítulo 4.8. - Tendências do design de embalagem.

282

Abordado nos (sub)capítulos 1.5. - Consumo consciente e consumo sustentável, 3. - O design para a
sustentabilidade e 4.2. - História da embalagem.

283

Abordado nos subcapítulos 1.3. - O indivíduo e a marca, 1.4. - Consumo visual e consumo emocional,
4.3. - Funções da embalagem, 4.5. - Materiais de embalagem, 4.6. - Principais processos de
impressão, 4.7. - Design estrutural e design gráfico, 4.8. - Tendências do design de embalagem, e
analisado em 5.3.7. - Símbolo de ajuda ao consumo sustentável.
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A ideia que originou esta proposta, evoluiu até à simples complexidade da criação
de um símbolo que de algum modo deve unir e articular-se com os aspectos
anteriormente referidos.

Como objectivos gerais deverá ter em consideração o a seguir indicado,
legitimado pela investigação que precede esta proposta:
 o símbolo deve ter em consideração a apresentação das três componentes da
sustentabilidade (planeta, pessoas, prosperidade);
 o símbolo deve considerar a classificação do desempenho parcial e global do
produto, marca e/ou empresa que o utilize
(por classificação parcial considera-se a avaliação do desempenho de cada uma
das componentes da sustentabilidade do produto, marca e/ou empresa que o
utilize e por classificação global o somatório da avaliação das três componentes);
 globalmente o símbolo deverá ser composto por elementos iconográficos e
textuais;
 os elementos iconográficos do símbolo devem ser de leitura intuitiva, rápida e
eficaz (aconselha-se a utilização de pictogramas para este fim);
 os elementos textuais devem ser escritos com um tipo apropriada ao fim a que
se destina, com um corpo, valor e contraste que permita uma leitura rápida e
eficiente pelo maior universo de potenciais consumidores, devendo,
preferencialmente, ser escritos na língua materna
(aconselha-se a realização de um estudo para que o mesmo possa ser lido por
invisuais);
 o símbolo deverá possuir uma paleta de cores ou uma hierarquia tonal que
viabilize a aplicação de uma escala de classificação parcial e global da
sustentabilidade do produto, marca e/ou empresa que o utilize
(aconselha-se a realização de um estudo para que o mesmo possa ser
percepcionado por daltónicos e decifrado por invisuais);
 o símbolo deve ser o menos invasivo possível quando o suporte sobre o qual é
aplicado for a embalagem;
 o suporte do símbolo, não sendo necessariamente a embalagem, poderá ser
outro que fique localizado próximo da mesma no local de comercialização;

 deverá ser facultado ao consumidor informação adicional sobre o mesmo, e
para o produto, marca e/ou empresa sobre o qual é aplicado, por via digital;
 a informação adicional poderá incidir numa “ficha de factos”, referentes aos
diversos parâmetros ou indicadores que são analisados para atribuir a
classificação parcial e global do produto, marca e/ou empresa sobre o qual o
símbolo foi aplicado.
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 deve ser facultado, numa primeira fase da sua aplicação, informação sobre
como o símbolo deve ser lido e interpretado para evitar um baixo nível de literacia
do mesmo;

6.3. Estratégias para concretização do símbolo
A proposta metodológica para o símbolo que aqui se sugere tem a intenção de
poder representar as componentes associadas ao conceito de sustentabilidade e
sua classificação individual e global. Neste sentido, as diversas unidades gráficas
que compõem o símbolo têm o potencial para representar algo mais do que o
somatório das suas partes e para estabelecer uma ligação entre os critérios de
sustentabilidade contemplados e a experiência do consumidor no acto de compra.
Como ponto de partida, o símbolo tem como propósito agregar um conjunto de
relações que, recorrendo à analogia, metáfora ou associação, evoquem conceitos
através do uso de pictogramas, cor e/ou tonalidade, texto e uma forma que
unifique todas as unidades gráficas referidas.
No que se refere à sua percepção visual, sabemos que a forma, tanto a de
delimitação das unidades gráficas (contorno) como, e particularmente, a dos
pictogramas, serão as componentes que mais chamarão a atenção do consumidor,
ou seja, a forma tem maior impacto perceptivo do que a cor ou a tonalidade
(Simões & Tiedemann, 1985a).
Neste contexto, na concepção do símbolo devem ser tomadas em consideração as
leis da Gestalt para que a organização formal de todas essas unidades gráficas,
no sentido perceptivo, facilitem a compreensão, leitura e identificação do símbolo.
Isto é, quanto mais simples, clara, equilibrada e harmoniosa for a composição de
todas essas unidades gráficas, mais rapidamente será realizada a sua leitura pelo
sentido da visão e, assim sendo, melhor será a comunicação entre o objecto (o
símbolo) e o receptor (o consumidor). Isto sintetiza o princípio básico da
percepção visual da Gestalt, a Lei da Pregnância ou Lei da Boa Forma, que refere
que o observador primeiro vê a composição como um todo e só depois se
concentra nos seus elementos mais complexos (Filho, 2008).
Depreende-se, assim, que a proposta para o símbolo de sustentabilidade que aqui
se apresenta, só terá o potencial para informar e auxiliar o consumidor no acto de
compra se a solução final integrar as categorias conceptuais284 que fundamentam

Referimo-nos à harmonia, equilíbrio e contraste.

“A harmonia diz respeito à disposição formal bem organizada e proporcional no todo ou entre as
partes de um todo. Na harmonia plena, predominam os factores de equilíbrio, de ordem e de
regularidade visual inscritos no objecto ou na composição, possibilitando, geralmente, uma leitura
simples e clara. É, em síntese, o resultado de uma perfeita articulação visual na integração e
coerência formal das unidades ou partes daquilo que é apresentado, daquilo que é visto.” (Filho,
2008, p. 51)
“O equilíbrio é o estado no qual as forças, agindo sobre um corpo, compensam-se mutuamente [até
atingirem um estado de pausa]. Ele é conseguido, na sua maneira mais simples, por meio de duas
forças de igual resistência que puxam ou atuam em direcções opostas. Esta definição física e
aplicável também ao equilíbrio visual. O sentido da visão experimenta equilíbrio quando as forças
fisiológicas correspondentes no sistema nervoso se distribuem de tal modo que se compensam
mutuamente.” (Filho, 2008, p. 57)
“A importância e o significado do contraste começa no nível básico da visão pela da presença ou
ausência da luz. É a força que torna visível as estratégias da composição visual. É de todas as
técnicas a mais importante para o controle visual de uma mensagem bi ou tridimensional. É
também um processo de articulação visual e uma força vital para a criação de um todo coerente.
O contraste é também uma contraforça à tendência do equilíbrio absoluto, ele desequilibra, sacode,
estimula e atrai a atenção. O contraste, como estratégia visual para aguçar o significado, também é
capaz de dramatiza-lo para fazê-lo mais importante e mais dinâmico.” (Filho, 2008, pp. 62-63)
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e dão consistência às leis da Gestalt, principalmente à Lei da Pregnância, assim
como a aplicação de algumas das suas técnicas visuais285.
Para conseguirmos perceber e assimilar os diversos conceitos até agora
referidos, foram realizados estudos exploratórios para o símbolo de
sustentabilidade proposto nesta investigação286, os quais permitiram identificar as
principais unidades gráficas que se apresentam de seguida.

6.3.1. A conveniência dos pictogramas
Apesar do conteúdo essencial do símbolo pretender ser uma representação da
sustentabilidade, o mesmo tem como intenção disponibilizar informação sobre as
suas três componentes: planeta, pessoas e prosperidade.
Para dar resposta a esse objectivo, além de esclarecer o consumidor sobre o
âmbito global do problema sustentabilidade, os elementos iconográficos do
símbolo não poderão ser um somatório de conceitos abstractos, como em alguns
símbolos existentes287, mas deverão expressar e materializar concisamente cada
uma das componentes da sustentabilidade.
Neste contexto, consideramos que o uso de pictogramas 288 poderá ser o
instrumento ideal para visualmente comunicar, de forma sucinta, conceitos
essenciais e inerentes ao problema da sustentabilidade, enquanto, e

285

Referimo-nos, particularmente, à clareza e simplicidade mas também à minimização e coerência.

“Manifestações visuais bem organizadas, unificadas e, portanto, harmoniosas e equilibradas,
apresentam uma tal ordem que se traduz em clareza, do ponto de vista de decodificação e
compreensão imediata do todo. A clareza pode se manifestar, independentemente do objecto
apresentar uma estrutura formal simples (com poucas unidades), ou complexa (com muitas
unidades compositivas). É uma técnica muito funcional, na qual se exige facilidade de leitura e
rapidez de inteligibilidade do objecto.” (Filho, 2008, p. 77)

“A minimidade é uma técnica monossémica, ou económica, de ordenação visual frugal na utilização
de elementos em uma composição ou objecto. Logicamente, a clareza e a simplicidade estão
naturalmente implícitas nesta técnica, qualquer que seja a manifestação visual. A técnica da
minimidade realça visualmente os aspectos de clareza e simplicidade em razão, sobretudo, de um
mínimo de unidades ou elementos informacionais, quase sempre regidos pelo essencial.” (Filho,
2008, p. 79)
“O conceito de coerência se caracteriza por uma organização visual do objecto em que o resultado
formal se apresenta absolutamente integrado, congruente, sem contradição, equilibrado e
harmonioso em relação ao seu todo.” (Filho, 2008, p. 82)
286

287
288

Vide Apêndice 11 - Estudos exploratórios para o símbolo de sustentabilidade proposto na
investigação.
Vide subcapítulo 5.3.5.2. - Literacia de símbolos de sustentabilidade.
Pictogramas são signos gráficos ou representações pictóricas portadoras de significado visual, que
representam factos complexos. São usados para informar, orientar ou proteger e precisam de ser
imediatamente decifráveis. Eles devem abordar directamente o assunto e transmitir informação
visual essencial, de interpretação imediata e independente de barreiras nacionais e linguísticas.
Acrescenta-se que devido a conotações culturais, mesmo os signos visuais mais simples precisam
de ser aprendidos para que não sejam incorrectamente interpretados. (Abdullah & Hobner, 2006;
Erlhoff & Marshall, 2008)
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“A tendência à simplicidade está constantemente em acção na nossa mente. Ela cria a organização
mais harmoniosa e unificada possível. Como técnica visual, é livre de complicações e elaborações
secundarias - normalmente tende a apresentar baixo número de informações ou unidades visuais.
A simplicidade se caracteriza por organizações formais fáceis de serem assimiladas, lidas e
compreendidas rapidamente. É uma técnica associada principalmente à técnica da minimidade e da
clareza. Não obstante, é oportuno assinalar, que ela pode estar associada, excepcionalmente, a
objectos complexos, desde que estes apresentem uma configuração formal bem organizada
visualmente.” (Filho, 2008, p. 78)

simultaneamente, contribui para o alargamento do conhecimento do consumidor
sobre a área de actuação da mesma.
Atendendo à conotação que o consumidor possa atribuir a essas representações
visuais mais simples, propõem-se que seja facultada, numa primeira fase de
implementação do símbolo e por outra via, informação sobre o teor dos mesmos.
Essa informação, entre outra referente às diversas intenções do símbolo 289 ,
deverá associar expressões textuais a cada um dos pictogramas com o intuito de
facilitar a compreensão e aprendizagem sobre a natureza de cada um deles,
tendo como objectivo a obtenção de um bom nível de literacia (percepção e
interpretação)
destes
elementos
iconográficos
do
símbolo.
Esta
complementaridade parecesse-nos essencial para que a mensagem que cada
pictograma pretenda transmitir não esteja dependente da correcta relação que o
consumidor estabeleça entre o significante290 e significado291 de cada um deles.

Fig. 132 - Pictogramas (a título de exemplo)

Assim, propõe-se que para a definição dos pictogramas seja realizada uma
análise semiótica 292 de signos iconográficos padronizados, particularmente no
contexto semântico e pragmático da sua construção, para que exista,
respectivamente, uma correcta relação entre cada signo e cada uma das
componentes da sustentabilidade e entre esses signos e o consumidor. Se
Vide subcapítulo 6.5. - Estratégias para a literacia do símbolo.

290

Significante: é o elemento tangível, perceptível, material do signo.

291

Significado: é o conceito, o ente abstracto do signo.

292

A semiótica é o estudo dos signos, ou seja, da relação entre o significante e o significado.
O termo semiótica foi introduzido por John Locke (1632-1704) num ensaio publicado em 1690 (An
Essay Concerning Human Understanding), no qual abordava a fundação do conhecimento e da
compreensão humana.
Os principais estudos nesta área foi realizado por Charles Sanders Peirce (1839-1914), filósofo
norte-americano, que introduziu o termo semiose para designar o processo de significação e a
produção de significados, ou seja, a maneira como os seres humanos usam “um signo, seu objecto
(ou conteúdo) e sua interpretação” (in edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/semiose/, acedido em 17 Abril
2018). Assim, a semiótica é o estudo dos sistemas de signos e da semiose, que analisa todos os
fenómenos culturais como se fossem sistemas sígnicos, isto é, sistemas de significação.
Um estudo similar, realizado no mesmo período mas de forma independentes, foi concebido pelo
linguista suíço Ferdinand de Saussure (1857-1913). Posteriormente, Charles W. Morris (1901-1979)
propôs a subdivisão da semiótica em três disciplinas (semântica, sintaxe e pragmática), Roland
Barthes (1915-1980) aplicou os termos de Saussure ao material visual e Max Bense (1910-1990)
desenvolveu uma semiótica aplicada ao processo de design. Muitos outros autores realizaram
análises semelhantes em diversas áreas do design, incluindo a tipografia (Erlhoff & Marshall, 2008).
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289

possível, a literacia desses pictogramas deve ser independente de conotações
culturais.
6.3.2. A relevância do texto
Um símbolo desta natureza não pode ser dissociado da sua própria identificação,
devendo exibir uma expressão que o designe: sustentabilidade, sustentabilidade
do produto, sustentabilidade integrada, ou outra que se adeqúe à função e
propósito global do mesmo, devendo essa ser curta e directa.
Como elemento de auxílio à compreensão ou atribuição de sentido, a expressão
textual deve sempre ser escrita na língua materna para evitar qualquer barreira
linguística.
A tipografia deve ser escolhida tendo em consideração a sua legibilidade no
principal contexto em que o símbolo será utilizado, ou seja, aplicado sobre a
embalagem de produtos alimentares. Atendendo ao tamanho diminuto que o
símbolo deverá ter neste cenário, em particular o corpo e o contraste devem ter
em consideração a facilidade de leitura por parte de consumidores com alguma
debilidade visual.
Aconselha-se também o estudo para aplicação de braile para que o símbolo possa
ser lido por invisuais. Em alternativa, e recorrendo ao braile para localização do
símbolo, poderá ser criada uma aplicação móvel293 que leia o símbolo aplicado na
embalagem e que, sonoramente, informe o consumidor com esta incapacidade
sobre a os dados que constam no mesmo.

6.3.3. A importância da cor e/ou tom
Apesar de poder ser considerada a criação deste símbolo usando o contraste
polar (a preto e branco), e eventualmente recorrer a um gradiente de cinzas para
atribuição de um tom que classifique cada uma das componentes da
sustentabilidade, ficou estatisticamente demonstrado que o consumidor tem
preferência por símbolos que utilizem cor (e texto)294.

Apesar desta paleta nos parecer a mais intuitiva, não implica que não sejam
realizados outros estudos e propostas outras soluções cromáticas.
Independentemente, consideramos que só devem ser propostas três cores para
classificar os níveis de alta, média e baixa sustentabilidade, tanto global como das
respectivas componentes. Menos de três cores não permitirá uma classificação
adequada e mais de três poderá tornar confusa ou densa a sua hierarquização.

293

294
295

A título de exemplo mas não para o mesmo fim, aplicações móveis como a “Be my eyes”, ”Eye-D”
ou “Aipoly”.

Vide subcapítulo 5.3.7.3. - Apresentação de um símbolo de sustentabilidade na embalagem.
Esta mesma paleta foi proposta pela DECO para aumentar a literacia do rótulo nutricional (Vide
subcapítulo 2.3.2. - Legislação sobre rotulagem alimentar) e, com extensão de tonalidades,
aplicada nos certificados de classificação energética legislados na UE.
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Neste cenário, a nossa proposta cromática para classificação parcial e global da
sustentabilidade através do símbolo, recorre à analogia, de conhecimento
universal, da iluminação rodoviária (semáforos)295.

Ainda no referente à classificação, deverão ser contemplados modos de a
apresentar para indivíduos daltónicos. Isso poderá passar pela associação de
cada uma das cores com o seu respectivo nome, um valor alfabético ou numérico,
uma gradação monocromática ou textura de três níveis, ou um símbolo do
sistema ColorADD296. Consideramos contudo que a melhor opção será a aplicação
de um código297 que possa estabelecer uma ligação com um sítio web, um PDF ou
uma imagem, ou em alternativa a criação de uma aplicação móvel298, que viabilize
a sua correcta leitura.

Fig. 133 - Classificação da sustentabilidade (proposta de paleta de cor e alternativas para daltónicos)

6.3.4. A adequação da forma (contorno)
A forma de delimitação e união de todas as unidades gráficas deve ter somente
essa função, apesar da conotação ou valor simbólico que lhe possa ser atribuído.
Atendendo à sua função agregadora, será a disposição de todas as unidades
gráficas e o peso visual resultante dessa combinação, incluindo a proporção de
mancha de cor e as próprias cores, que irá permitir a definição da mesma.

Com o círculo, essa linha sem princípio nem fim (Fig. 134a), que simbolicamente
pode representar a vida e o tempo, as estrelas e os planetas (Chevalier &
Gheerbrant, 1982; Frutiger, 1995), será eventualmente esperado viajar-se do seu
centro para a periferia (Fig. 134b). Neste sentido, a disposição de cada um dos
pictogramas, que representarão cada uma das componentes da sustentabilidade,
será visualizada sem ordem ou prioridade (Fig. 134c), permitindo que a mesma
seja definida pelo consumidor enquanto participante activo. Com uma disposição
como esta, será a mancha de cor que classifica de cada uma das componentes da
sustentabilidade que dominará, e não a sua classificação global (Fig. 134d).

296

Para mais informação vide www.coloradd.net.

297

Tipo QRCode (Quick Response Code). Mais informação em www.noseqret.pt/tudo-sobre-qr-codes.

298

A título de exemplo, a aplicação “Color ID”.
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Neste sentido aconselha-se a recorrer a uma forma básica, círculo, quadrado (ou
rectângulo) ou, eventualmente, ao triângulo, para que no símbolo sejam as
restantes unidades gráficas a destacarem-se.

Fig. 134 - Círculo: possível leitura e disposição das unidades gráficas

Se a forma for quadrada (ou rectangular), com a qual estabelecemos uma relação
mais espontânea devido à verticalidade e horizontalidade das suas linhas (Fig.
135a), as quais dominam no ambiente construído que nos rodeia, mas também
como símbolo de firmeza e estabilidade, paragem, terra ou universo (Chevalier &
Gheerbrant, 1982; Frutiger, 1995), as restantes unidades gráficas poderão aí ser
enquadradas e a atenção será atraída para o seu interior (Fig. 135b) (Gordan &
Gordan, 2003). Os pictogramas que representarão cada uma das componentes da
sustentabilidade surgirão ordenados vertical ou horizontalmente, mesmo que não
se deseje dar prioridade a nenhum deles em particular (Fig. 136). Além disto,
dependendo da disposição e configuração das diversas unidades gráficas, tanto
poderá dominar a mancha de cor de classificação parcial como a de classificação
global (Fig. 137).

Fig. 135 - Quadrado: transformação e possível leitura

Fig. 137 - Quadrado: possível peso visual da classificação cromática da sustentabilidade

Se a forma
harmonia e
considerado
Gheerbrant,

for triangular, propõe-se que seja equilátera, como símbolo de
proporção e cuja metade, o triângulo rectângulo, também é
como representativo do homem e da terra (Fig. 138a)(Chevalier &
1982). Esta forma orienta, simultaneamente, a atenção do
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Fig. 136 - Quadrado: possível disposição das unidades gráficas

consumidor para o seu interior e exterior devido à orientação explícita dos seus
vértices e implícita dos seus lados (Fig. 138b). O triângulo equilátero poderá ser
dividido em múltiplos, e similarmente à forma circular, os pictogramas poderão
ser dispostos do centro para a periferia, anulando a prioridade de cada um deles
(Fig. 138c). Dependendo como esta forma seja aplicada sobre a embalagem, e esta
seja exposta para comercialização, diversas poderão ser as significações que se
estabelecem. Tanto poderá apresenta-se com um carácter estável e firme, como
dinâmico e de equilíbrio, ou mesmo direccional (Fig. 138c)(Frutiger, 1995; Gordan
& Gordan, 2003). Em contrapartida, e se o triângulo for subdividido, cada uma das
manchas de cor que classificam as componentes da sustentabilidade e a que
apresentará a sua apreciação global terão pesos visuais idênticos, apesar do peso
visual das componentes sobressair (Fig. 138d).

Fig. 138 - Triângulo: possível leitura e disposição das unidades gráficas
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6.4. Estratégias para classificação da sustentabilidade
Atendendo que a proposta metodológica de design para o símbolo de
sustentabilidade que se apresenta tem como intenção a classificação de cada uma
das componentes da sustentabilidade, assim como apresentar uma avaliação
global do produto, marca e/ou empresa que o inclua na sua embalagem, expõe-se
de seguida a estratégia considerada para a sua aplicação.
Tendo como referência as indicações já propostas para apresentar a classificação
parcial e global299, sugere-se, aplicando os indicadores cromáticos a título de
exemplo, que a classificação resulte de um somatório de pontos que se pode
resumir nas seguintes fases:
 análise e pontuação, por parte de peritos, de parâmetros e indicadores de cada
uma das componentes da sustentabilidade, compilados numa “ficha de factos”
(a redacção da “ficha de factos” é subjacente à proposta que se apresenta mas,
por ultrapassar o âmbito desta investigação, não é aqui contemplada);
 a pontuação atribuída na “ficha de factos” deverá ser convertida numa escala
cujo máximo são três (3) pontos;
 cada um desses pontos será representado por uma cor, a qual será aplicada
junto ao pictograma correspondente à componente avaliada de um produto,
marca e/ou empresa
(a título de exemplo, sugere-se um (1) ponto para classificação alta, dois (2)
pontos para classificação média e três (3) pontos para classificação baixa);
 do somatório de pontos de cada uma das componentes resultará a avaliação
global do produto, marca e/ou empresa
(com base no exemplo anterior, a pontuação mais elevada será de três (3) pontos
e a mais baixa de nove (9) pontos).
Este cenário resultaria nas combinações que se encontram na Tab. 4.

299

Vide 6.3.3. A importância da cor e/ou tom.
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Tab. 4 - Classificação cromática da sustentabilidade no símbolo, parcial e global (proposta)
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6.5. Estratégias para a literacia do símbolo
Como meio de corrigir o baixo nível de literacia resultante da débil percepção e
interpretação de símbolos de sustentabilidade 300 aplicados em embalagens de
produtos alimentares, sugere-se que a implementação do símbolo, que aqui se
propõe como um conjunto de estratégias para a sua futura construção, seja
acompanhada por uma campanha de divulgação.
Essa campanha deve visar, pelo menos, o esclarecimento sobre o panorama geral
que o símbolo pretende atingir: informar sobre o que é e qual a abrangência da
sustentabilidade; quais as componentes da sustentabilidade que são
contempladas no símbolo, e porquê, e respectiva correlação com os pictogramas;
o que representam as cores ou outro sistema de classificação; como deve ser lido
e interpretado o símbolo; e porque é o mesmo aplicado na embalagem de
produtos alimentares (ou outro suporte próximo do produto específico).
Esta fase da campanha, que poderá ser acompanhada por outras iniciativas,
poderá ser assegurada através de panfletos distribuídos no local de
comercialização e/ou depositados na caixa de correio dos consumidores,
anúncios nos media, particularmente televisão, ou mesmo divulgação oficial
enviada via email.
Além disto, deverá também ser indicado onde poderão os consumidores consultar
os dados subjacentes à classificação do produto, para que todo o processo seja
orientado pela ética e transparência, como demonstração de boa governança por
parte de todas as entidades envolvidas. Neste contexto sugere-se a criação de um
sítio web e/ou de uma aplicação móvel que, além de toda a informação
anteriormente referida, também apresente os conteúdos e respectiva
classificação do(s) produto(s) adquirido(s) pelo consumidor.

300

Vide subcapítulo 5.3.5. - Literacia de símbolos de sustentabilidade.
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A aplicação móvel poderá ainda ser estudada para facilitar ou permitir a leitura
do símbolo por parte de consumidores que possuam algum tipo de debilidade ou
incapacidade visual (daltonismo ou cegueira), podendo este ser o meio para
transmitir a informação constante no símbolo a indivíduos com as inaptidões
visuais indicadas. A criação de uma aplicação móvel com estas características
simplificará a construção gráfica do próprio símbolo.
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c.1. Síntese
Independentemente das razões que originaram esta investigação e do rumo que a
mesma tomou, o tema central - embalagem de produtos alimentares - mantevese constante. Essa decisão foi tomada devido à efemeridade e descartabilidade
das embalagens de produtos desta categoria, as quais representam um sector
muitíssimo poluidor, com descartes desadequados e desproporcionais à
capacidade de assimilação e gestão e, consequentemente, em desfavor da
sustentabilidade.
Consideramos também que é da compreensão das virtudes e imperfeições do
passado e do reconhecimento das necessidades futuras que devemos tentar
construir no presente.
Do passado, desde os povos mais antigos às sociedades pré Revolução Industrial,
herdamos os princípios de reutilização, reciclagem e recuperação mas, com a
Revolução Industrial, surgiram sistemas produtivos não intencionalmente
poluentes, com um fluxo material de extracção, produção e eliminação que, com
os avanços tecnológicos, adicionaram processos e materiais mais tóxicos e cada
vez menos biodegradáveis, com capacidade para danificar, ou mesmo destruir,
uma parte considerável da nossa biodiversidade.
Simultaneamente surgem os primeiros recipientes para acondicionar e
transportar alimentos que, com o aumento das distâncias e o volume das trocas
comerciais, progressivamente acrescentaram funções à embalagem, entre elas
de identificação e comunicação.
Adicionalmente, em particular desde o pós Segunda Guerra Mundial, foram
profundas as transformações sociais que ocorreram, com drásticas alterações
nos padrões de consumo. A compreensão do processo perceptivo e dos factores
que motivam o consumo e que orientam o indivíduo na satisfação das suas
necessidades, assim como aqueles que competem pela sua atenção na
experiência caótica mas inebriante em que se transformou o acto de compra, são
importantes para se entender o processo que originou o consumo visual e
emocional.

A consciencialização que daí adveio, principalmente a partir da década de 1980,
tanto sobre ética de consumo e problemas ambientais como sobre direitos
humanos, deu origem, em 1987, à expressão desenvolvimento sustentável, a qual
foi definida no relatório “Our Common Future”.
Contudo, o paradigma proposto pela sustentabilidade, apesar de possibilitar a
inovação de soluções, também adicionou novas dificuldades. Por um lado, a
implementação dos princípios orientadores de sustentabilidade, que se rege pela
relação holística de três componentes - pessoas, planeta, prosperidade - implica
a cooperação entre governos, organizações e sociedade civil, e correspondente
capacidade de inovação e adaptação de todos os intervenientes. Por outro, em
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Por outro lado, o consumo exagerado que ocorreu no início desse período
provocou o debate, a partir da década de 1960, sobre o uso incontrolado de
recursos naturais, a inevitável e imparável industrialização e as potenciais
consequências da destruição de ecossistemas na alteração climática.

algum momento do seu desenvolvimento, deverá contemplar a transformação
dos sistemas de produção e de consumo de bens, e consequentes mudanças
comportamentais, que implicarão esforços e atitudes coordenadas de todos os
participantes.
Por este motivo, materiais, sistemas produtivos e produtos terão de ser
repensados, reestruturados e reexecutados, adaptando-os a um modelo cíclico,
que viabilize a reintrodução total dos recursos utilizados no ciclo de vida e que
oriente o indivíduo para um consumo sustentável.
Porém, como o foco de acção da sustentabilidade está centrado nas organizações
quando, em particular, nos referimos aos produtos de consumo em massa, o
modo como estas comunicam ao consumidor o compromisso da sua
empresa/produtos com a sustentabilidade deveria ocorrer através de meios de
acesso e leitura rápida e eficaz.
No caso específico do sector alimentar, em que produtos com propriedades
similares exibem embalagens que competem entre elas e simultaneamente pela
atenção do consumidor, o ritmo de vida acelerado e assoberbado em que este
actualmente vive, evidencia que não é por falta de interesse sobre o assunto mas
por falta de disponibilidade e, na maioria dos casos, de entendimento, que não são
realizadas opções de consumo sustentável.
Especificamente no contexto destes produtos, maioritariamente de primeira
necessidade, evidencia-se a confusão entre as diversas e múltiplas declarações
de sustentabilidade aplicadas sobre a embalagem pelo produtor. O estudo
quantitativo que realizamos confirmou que apesar do elevado nível de
preocupação com o problema e assuntos relacionados com a sustentabilidade, a
literacia visual é débil, tanto em símbolos de sustentabilidade como de
reciclagem. Isto, acrescido da elevada demonstração de interesse num possível
símbolo de sustentabilidade, que agregue diversas valências associadas à mesma
de forma explícita, validou as questões de investigação e legitimou a
apresentação de uma proposta de design que tivesse em consideração a
interpretação dos diversos dados recolhidos.

A proposta, propriamente dita, define um conjunto de objectivos e de estratégias
de design para a futura criação de um instrumento que identifique e classifique a
sustentabilidade, tanto global como de cada uma das suas componentes, de um
produto/marca/empresa. Esse instrumento terá como objectivo principal
informar e facilitar o acto de compra do consumidor, através de informação
gráfica aplicada nas embalagens de produtos alimentares ou outro suporte
compatível com a comercialização do mesmo.
Quando concluído, esse instrumento deve comunicar de forma clara, intuitiva e
eficaz para uma audiência alargada de consumidores, incluindo aqueles que
apresentem alguma debilidade ou incapacidade visual.
Além dessa comunicação mais imediata no local de venda, o mesmo deverá
permitir, via digital, o acesso a informação pormenorizada sobre o produto
adquirido, além de esclarecer sobre a abrangência da sustentabilidade e sobre
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Neste sentido, a proposta de design foi elaborada como uma metodologia que
pretende ser colaborativa e parte de um projecto subjacente, mais amplo e
complexo, e fora do alcance desta investigação.

como devem ser lidas e interpretadas as diversas componentes do símbolo, para
que todo o processo seja orientado pela ética e transparência.
Consideramos que as orientações sintetizadas na proposta, cujo futuro
instrumento de design só deverá interferir de forma localizada na embalagem e é
transversal a qualquer grupo da categoria dos produtos alimentares, tem
potencial para efectivamente orientar o indivíduo para o consumo sustentável,
dinamizar a compreensão sobre a abrangência do desenvolvimento sustentável e
exteriorizar o compromisso de cada organização na implementação dos princípios
de sustentabilidade.
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c.2. Limitações e expansão da investigação
 Limitações da investigação
As limitações encontram-se em todo o processo subjacente à concretização e
posterior aplicabilidade do instrumento num contexto real.
A concretização do projecto necessita da colaboração de diversas áreas do
conhecimento, entre as quais se podem referir, a título indicativo, design,
engenharias, gestão ou logística. Todas elas terão, em conjunto e concordância,
de fundamentar e categorizar os diversos parâmetros e indicadores que irão
permitir classificar cada uma das componentes da sustentabilidade, da qual
deverá resultar um somatório que identifique e classifique a sustentabilidade
global do produto/marca/empresa que venha a incluir esse instrumento na sua
embalagem. Esses parâmetros e indicadores devem ser coligidos numa “ficha de
factos”
que
permitirão
posteriormente
realizar
a
avaliação
do
produto/marca/empresa.
Além disto, será necessário apoio governamental para que o mesmo seja
aplicável no contexto real, tendo de ser estudada e proposta uma entidade que
faça a avaliação e confira a certificação, com que critérios será instituída, entre
outros aspectos de foro legal e logístico para a sua implementação.
Convém salientar, para o caso de não ter sido referido de forma explícita, que esta
proposta não tem pretensões de ser nem um instrumento governamental nem um
instrumento das organizações, mas um instrumento para os consumidores, que
são todos os indivíduos desta sociedade global.
Por último, entende-se que é um projecto a médio-longo prazo e cuja eficácia da
sua aplicabilidade será validada pelo consumidor, na medida em que o
instrumento de design oriente e facilite o seu consumo sustentável, amplifique o
seu conhecimento sobre o problema sustentabilidade e a sua confiança nas
organizações.

À medida que fomos realizando os estudos exploratórios301 para o instrumento de
design proposto na investigação, os quais foram desenvolvidos com a finalidade
de assimilar as diferentes temáticas abordadas ao longo do estudo e permitiram
definir dos diferentes objectivos e estratégias da proposta metodológica,
rapidamente se tornou evidente que a proposta que estávamos a construir
ultrapassava a categoria de produtos alimentares, na qual nos tínhamos
concentrado até ao momento.
Neste contexto, expomos aqui, que a proposta para este futuro instrumento de
design deverá ser analisado pela perspectiva de ter potencial para ser aplicado
sobre qualquer embalagem de produtos de consumo em massa.

301

Vide Anexo 11 - Estudos exploratórios para o símbolo de sustentabilidade proposto na investigação.
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 Expansão da investigação

c.3. Perspectivas futuras
Por muito ambicioso que possa parecer, e até intimidante, acreditamos no
potencial da proposta metodológica incluída neste estudo, assim como da
expansão referida.
Apesar de ainda não termos decidido o rumo seguinte, gostaríamos de dar
continuidade ao seu estudo e/ou procurar realizar o projecto.
Para tal convidamos quem connosco deseje partilhar uma colaboração
multidisciplinar, assim como elogiamos quem de forma autónoma queira
prossegui-lo.
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Apêndice 01. Email de introdução e inquérito de resposta online

(este email e inquérito são bilingues, português e inglês, e destina-se a indivíduos
com mais de 18 anos de idade)
(this email and survey are bilingual, Portuguese and English, and is intended for
individuals over 18 years of age)
_____________________________________________________________
Caro consumidor,
No âmbito de uma investigação de doutoramento na área de design, solicita-se a
sua colaboração no inquérito “Símbolos da embalagem de alimentos”.
O seu preenchimento demora cerca de 15 min.
Cremos que este inquérito não inclui nenhuma questão de foro confidencial
assegurando, contudo, que os dados obtidos são para uso exclusivo da
investigação em curso.
Se possível e pertinente, solicitávamos que o disponibilizasse à sua lista de
contactos.
Muito agradecemos a sua colaboração e a daqueles a quem o possa disponibilizar.
Com os melhores cumprimentos
Patrícia Vieira
PREENCHER INQUÉRITO
_____________________________________________________________
Dear consumer,
For the purpose of a doctoral research in the field of design, we ask for your
gracious collaboration on answering the attached “Food packaging symbols”
survey.

We believe the questions in this survey do not raise any confidentiality issues, yet
let us assure you the obtained data is for the exclusive use of the ongoing
investigation.
You are invited to make this questionnaire available to your contact list, if you
think it is possible and relevant.
Looking forward to any answers you may kindly provide, we are sincerely yours.
Patrícia Vieira

FILL IN FORM
_____________________________________________________________
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It takes about 15 minutes to complete.

Símbolos da embalagem de alimentos ///
Food packaging symbols
Secção 1
Perfil do consumidor /// Consumer profile
1. Género /// Gender

S Masculino /// Male
S Feminino /// Female
2. Idade /// Age

S 18 – 25
S 26 – 30
S 31 – 40
S 41 – 65
S > 65
3. Nível de escolaridade /// Academic degree

S Ensino Básico /// Elementary School
S Ensino Secundário /// High School
S Ensino Superior (Bacharelato, Mestrado ou Doutoramento) /// Higher
education (Bachelor, Master or Doctoral degree)

4. Sector de actividade profissional /// Sector of professional activity

S Estudante /// Student
S Sector Primário (Agro-pecuária, silvicultura, pesca e mineração /// Primary

5. País de origem /// Country of origin

S Portugal
S País da União Europeia /// Country of European Union
S Outro país da Europa /// Another country in Europe
S País fora da Europa /// Country outside Europe
6. Country of origin, if not from Portugal
____________________________
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Sector (Farming, livestock, forestry, fishing and mining)
S Sector Secundário (indústrias transformadoras e actividades de negócio que
facilitam a produção de bens) /// Secundary Sector (manufacturing industries
and business activities that facilitate the production of goods)
S Sector Terciário (comércio de bens ou prestação de serviços profissionais,
científicos e técnicos a terceiros) /// Tertiary Sector (trading of goods or
provision of professional, scientific and technical services to third parties)
S Actividades domésticas e actividades de produção para uso próprio /// Domestic
activities and production activities for own use
S Actividades em organismos internacionais e outras instituições extra-territoriais
/// Activities in international organizations and other extra-territorial
institutions
S Desempregado /// Unemployed
S Reformado /// Retired

Secção 2
Consumo e legibilidade de símbolos /// Consumption and legibility
of symbols
Nesta secção pretendemos identificar alguns aspectos relacionados com o
consumo de produtos alimentares, assim como identificar alguns critérios que
podem comprometer a legibilidade de símbolos presentes na embalagem de
alimentos.
In this section we intend to identify some issues related to the consumption of
food products, as well as to identify some criteria that may compromise the
legibility of symbols present in the food packaging.
7. Quando efectua as suas compras está atento ou procura símbolos ou rótulos
específicos, na embalagem de produtos alimentares, que o ajudem na sua
decisão de compra? /// When you shop, do you care for symbols in general or do
you look for specific symbols or labels, on the food packaging, to assist you in
your purchase decision?

S Sempre /// Always
S Para alguns produtos /// For some products
S Nunca (vá para pergunta 9.) /// Never (go to question 9.)
8. Assinale os símbolos ou rótulos a que está atento ou procura. /// Check the
symbols or labels you are focused on or you look for.

C Produto orgânico (sem químicos) /// Organic product (without chemicals)
C Produto ecológico/biológico (além do anterior, considera a biodiversidade)
/// Ecological/biological product (considers biodiversity additionally)

C Rótulo “verde” (além do anterior, considera a ecoeficiência e a saúde

9. Para cada um dos factores abaixo, indique o número da imagem cujo símbolo
apresenta melhor legibilidade. /// For each of the factors below, indicate the
number of the image whose symbol is more legible.
9.1. Qual o tamanho de símbolo mais legível? /// Which symbol size is the most
legible?

S1

S2 S3
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humana) /// "Green" label (the previous one plus eco-efficiency and human
health)
C Produção sustentável (além do anterior, considera factores sociais, éticos,
de qualidade e durabilidade) /// Sustainable production (in addition to the
previous one, considers social and ethical factors, quality and durability)
C Material reciclável /// Recyclable material
C Material reciclado /// Recycled material
C Produzido no país onde vivo /// Made in the country where I live
C Produzido no continente em que vivo /// Made in the continent where I live
C Comércio justo /// Fair trade
C Outro /// Other

9.2. Qual o tamanho de letra mais legível? /// Which font size is the most legible?

S1

S2 S3

9.3. Qual dos contraste com o fundo proporciona maior legibilidade? /// Which
background contrast provides better legibility?

S1

S2

S3

9.4. Qual a aplicação de cor mais legível? /// Which color application is the most
legible?

S1

S2

S3

10. A quantidade de informação existente numa embalagem ou rótulo dificulta a
localização de símbolos específicos? /// Does the amount of information on a
packaging or label make it difficult to find specific symbols?

S1
Dificulta
muito /// Very
much

S2

S3

S4

S5
Não dificulta nada
/// Not at all
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Secção 3
Símbolos de reciclagem /// Recycling symbols
Nesta secção pretendemos identificar o nível de conhecimento (percepção e
interpretação) de símbolos presentes na embalagem de alimentos.
Solicitamos que não seja realizada nenhuma consulta prévia para responder a
esta questão.
In this section we intend to identify the degree of knowledge (perception and
interpretation) of symbols present in the food packaging.
We request that no prior consultation be held to answer this question.
11. Reconhecimento de símbolos de reciclagem presentes em embalagens de
alimentos /// Recognition of recycling symbols present in food packaging
Caso reconheça o símbolo, associe o seu número a uma linha de texto que o
descreva. Pode existir mais do que uma resposta por linha de texto. Se não
reconhecer o símbolo, assinale-o como "Desconhecido". /// If you recognize any
symbol, associate its number with the text line that describes it. There may be
more than one response per line of text. If you don't recognize the symbol, mark it
as "Unknown".

1

2

3

4

5

6

7

8

C

C

C

C

C

C

C

C

Identifica um plástico
específico /// Identifies a
specific plastic

C

C

C

C

C

C

C

C

Material reciclável ///
Recyclable material

C

C

C

C

C

C

C

C

Material reciclado ///
Recycled material

C

C

C

C

C

C

C

C

Eliminar após o uso ///
Dispose after use

C

C

C

C

C

C

C

C

Retoma e valorização de
embalagens não
reutilizáveis descartadas
pelo consumidor ///
Retake and recovery of
non-reusable packaging
disposed by the consumer

C

C

C

C

C

C

C

C
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Desconhecido ///
Unknown

Secção 4
Preocupações com a sustentabilidade /// Concerns about
sustainability
Esta secção destina-se a identificar o nível de preocupação e entendimento do
consumidor sobre o conceito de sustentabilidade e como este o define.
Solicitamos que não seja realizada nenhuma consulta prévia para responder às
questões abaixo.
This section is intended to identify the consumer's degree of concern and
understanding about the concept of sustainability and how he/she defines it.
We request that no prior consultation be held to answer the questions below.
12. Qual o seu nível de preocupação com o problema “sustentabilidade”? ///
Which is your degree of concern about the "sustainability" issue?

S1
Pouco
preocupado
/// Slightly
concerned

S2

S3

S4

S5
Extremamente
preocupado ///
Extremely
concerned

13. Qual o seu nível de preocupação com cada um dos assuntos abaixo? /// Which
is your degree of concern with each of the following issues?
2

3

4

5
Extremamente
preocupado ///
Extremely
concerned

S

S

S

S

S

Respeito pelos interesses de
todos os intervenientes (do
produtor ao consumidor) ///
Respect for the interests of all
stakeholders (from producer to
consumer)

S

S

S

S

S

Responsabilidade e
transparência nas práticas
laborais e comerciais ///
Responsibility and transparency
in labor and trade practices

S

S

S

S

S

Consideração no tratamento de
animais para produção
alimentar /// Consideration for
the welfare of animals for food
production

S

S

S

S

S

Condições de trabalho e salários
de quem produz alimentos ///
Working conditions and wages of
those who produce food
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1
Pouco
preocupado
/// Slightly
concerned

S

S

S

S

S

Custos de produção e descarte
de resíduos /// Costs of
production and waste disposal

S

S

S

S

S

Quantidade de embalagens
utilizadas num produto ///
Amount of packaging used on a
product

S

S

S

S

S

Utilização de embalagens não
recicláveis /// Use of nonrecyclable packaging

S

S

S

S

S

Quantidade de alimentos
desperdiçados /// Amount of
wasted food

S

S

S

S

S

Danos ambientais causados pelo
uso humano da terra e da água
/// Environmental damage
caused by human use of land
and water

S

S

S

S

S

Emissões de carbono
resultantes da produção de
alimentos /// Carbon emissions
caused by food production

S

S

S

S

S

Energia usada no transporte de
produtos alimentares /// Energy
used to transport food products

S

S

S

S

S

Envolvimento e desenvolvimento
das comunidades locais ///
Involvement and development of
local communities

S

S

S

S

S

Prosperidade e dignidade das
comunidades locais ///
Prosperity and dignity of local
communities

S

S

S

S

S

14. Usando palavras suas, como define resumidamente “sustentabilidade”? ///
How would you briefly define "sustainability", using your own words?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Uso de químicos na produção de
alimentos /// Use of chemicals in
food production

Secção 5
Símbolos de sustentabilidade /// Sustainability symbols
Esta secção destina-se a identificar se alguns símbolos são conhecidos ou não
pelo consumidor. Estes símbolos estão presentes em algumas embalagens de
produtos alimentares e são relativos a produtos (conteúdo e/ou embalagem)
desenvolvidos de forma sustentável.
Solicitamos que não seja realizada nenhuma consulta prévia para responder às
questões abaixo.
This section is intended to identify whether if some symbols are known by the
consumer or not. These symbols are present in some food packaging and are
related to products (content and/or packaging) developed in a sustainable way.
We request that no prior consultation be held to answer the questions below.
15. Reconhecimento de símbolos de sustentabilidade presentes em embalagens
de alimentos /// Recognition of sustainability symbols present in food packaging
Associe o número de uma imagem a uma linha de texto /// Associate an image
number with a text line.

2
3
4
5
6
7
8

Já vi ///
Already
saw it

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

16. Conhecimento de símbolos de sustentabilidade presentes em embalagens de
alimentos /// Knowledge of sustainability symbols present in food packaging
Mesmo que não reconheça um símbolo, tente associar o seu número a uma das
descrições abaixo. Se não lhe conseguir atribuir uma descrição, assinale-o como
"Não sei". Pode existir mais do que uma resposta por linha de texto. /// Even If you
do not recognize a symbol, please try to associate its number with one of the
following descriptions. If you can't assign a description, mark it as "I don't know".
There may be more than one response per line of text.
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1

Nunca vi
/// Never
saw it

1

3

4

5

6

7

8

C C C C C C C C

Produto orgânico /// Organic product

C C C C C C C C

Peixe selvagem com origem em fontes
sustentáveis /// Wild fish from sustainable
sources

C C C C C C C C

Produto com impacto ambiental reduzido ao
longo do ciclo de vida /// Product with
reduced environmental impact throughout its
life cycle

C C C C C C C C

Produção e comércio ético de produtos
agrícolas oriundos de países em
desenvolvimento /// Ethical production and
trade of agricultural products from
developing countries

C C C C C C C C

Produção e distribuição de materiais
florestais sustentáveis /// Production and
distribution of sustainable forest materials

C C C C C C C C

Produto com um compromisso público para
reduzir a pegada de carbono /// Product with
a public commitment to reduce carbon
footprint

C C C C C C C C

Não sei /// Don’t know

C C C C C C C C
|14
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Produto oriundo de operações agrícolas ou
florestais com produção ambiental e social
responsável /// Product from agricultural or
forestry operations with responsible
environmental and social production

2

Secção 6
Os símbolos e aquilo que eles representam /// The symbols and
their meaning
Nesta secção pretendemos identificar a importância que o consumidor atribuí
àquilo que os símbolos representam*.
(* Dependendo do símbolo, este pode representar as condições em que as
matérias-primas do produto ou embalagem são transformadas, desde a
extracção até ao fim do seu ciclo de vida)
In this section we want to identify the importance the consumer assigns to the
meaning* of the symbols.
(* Depending on the symbol, this may represent the conditions under which the
raw materials of the product or packaging are processed, from extraction to the
end of its life cycle)
17. Confia, genericamente, nos símbolos presentes nas embalagens de
alimentos e naquilo que eles representam? /// Do you generically trust the
symbols you find on food packaging and their meaning?

S Sim /// Yes
S Não completamente /// Not entirely
S Não /// No
18. Relativamente à pergunta anterior, por favor classifique o seu grau de
confiança para os aspectos indicados. /// Regarding the previous question,
please rate your degree of confidence in the listed items.
Tenho reservas ///
I have
reservations

S

S

Confio ou
conheço /// I
trust or know

S

|15

Organizações
estatais que os
certificam ///
State
organizations that
certify them

S

S

S

Símbolos e aquilo
que eles
representam ///
Symbols and what
they mean

S

S

S
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Organizações
privadas que os
certificam ///
Private
organizations that
certify them

Não confio ou
não conheço /// I
don't trust or
don't know

Secção 7
Símbolo de ajuda ao consumo sustentável /// Symbol of sustainable
consumption aid
Nesta secção pretendemos conhecer o interesse do consumidor num símbolo que
o ajude no consumo de produtos/embalagens “totalmente” sustentáveis.
This section is intended to know the consumer's interest in a symbol that could
help her/him to consume “totally” sustainable products/packaging.
19. Gostaria que existisse um símbolo claramente perceptível, devidamente
certificado e do conhecimento público, que englobasse as 3 áreas de abrangência
da sustentabilidade (planeta, pessoas e prosperidade) de um
produto/marca/empresa, para facilitar e ajudar a sua decisão de compra? ///
Would you like a clearly visible, duly certified and publicly known symbol, that
would encompass the 3 sustainability areas (planet, people and profit) of a
product/brand/company, to facilitate and help your purchasing decision?

S Sim /// Yes
S Talvez /// Maybe
S Não (vá para pergunta 21.) /// No (go to question 21.)
20. Se o preço não fosse um factor de exclusão, seleccionaria um produto que
incluísse no símbolo uma classificação sobre a sua sustentabilidade? /// If price
were not an issue, would you select a product exhibiting a symbol that ranked its
sustainability?

S Sim /// Yes
S Talvez /// Maybe
S Não /// No
21. Na sua opinião, como devem ser apresentados os símbolos numa embalagem?
/// How, in your opinion, should the symbols be displayed on a packaging?

S Só texto /// Text only
S Texto e símbolo, a preto e branco /// Black and white, text and symbol
S Texto e símbolo, a cores /// Color on text and symbol
S Só símbolo, a preto e branco /// Black and white, symbol only
S Só símbolo, a cores /// Color on symbol only

S Topo /// Top
S Frente /// Front
S Lateral /// Lateral
S Trás /// Back
S Fundo /// Bottom

23. Quer acrescentar algum comentário, observação ou sugestão? /// Do you
wish to add any comment, observation or suggestion?
________________________________________________________________
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22. Em que local da embalagem preferiria encontrar um símbolo de
sustentabilidade? /// Where in the packaging would you prefer to find a
sustainability symbol?

Apêndice 02. O valor da embalagem

Diferença entre isto…

… e isto

Diferença entre isto…

… e isto

Diferença entre isto…

Estratégias de design para a comunicação da sustentabilidade
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… e isto

Fonte das imagens - carnes:
www.harpak-ulma.com, www.pinterest.pt

Fonte das imagens - massas:
www.milaneza.pt, www.nacional.pt, www.pinterest.pt, www.ateriet.com

Estratégias de design para a comunicação da sustentabilidade
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Fonte das imagens - águas:
loja.froiz.com, www.hipersuper.pt, sommelierdan.blogspot.com, www.marketingvinhos.com,
watersonglass.blogspot.pt , www.hod.evian.hk , www.perrier.com

Apêndice 03. Contactos de email para onde foi enviada solicitação de resposta
ao inquérito online (excepto contacto pessoais)

Universidades e institutos de ensino superior
Universidade do Porto
reitoria@reit.up.pt
Universidade do Minho
ccultural@reitoria.uminho.pt
gcii@reitoria.uminho.pt
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
reitor@utad.pt
sautad@utad.pt
Universidade da Beira Interior
geral@ubi.pt
Universidade de Aveiro
geral@ua.pt
Universidade de Coimbra
gabadmin@uc.pt
Universidade de Lisboa
reitoria@ulisboa.pt
Universidade Nova de Lisboa
GabReitor@unl.pt
Universidade de Évora
reitora@uevora.pt
gabreit@uevora.pt

Universidade da Madeira
gabinetedareitoria@uma.pt
Universidade dos Açores
aplaneamento@uac.pt
Universidade Católica Portuguesa
info@reitoria.ucp.pt
Instituto Politécnico do Cávado e Ave
geral@ipca.pt
Instituto Politécnico de Beja
geral@ipbeja.pt
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Universidade do Algarve
info@ualg.pt
gcomunicacao@ualg.pt

Instituto Politécnico de Bragança
ipb@ipb.pt
Instituto Politécnico de Castelo Branco
ipcb@ipcb.pt
Instituto Politécnico de Coimbra
ipc@ipc.pt
Instituto Politécnico da Guarda
ipg@ipg.pt
Instituto Politécnico de Leiria
ipleiria@ipleiria.pt
Instituto Politécnico de Lisboa
academica@sc.ipl.pt
Instituto Politécnico de Portalegre
geral@ipportalegre.pt
Instituto Politécnico do Porto
estudante@ipp.pt
Instituto Politécnico de Santarém
eral@ipsantarem.pt
Instituto Politécnico de Setúbal
divisao.academica@ips.pt
Instituto Politécnico de Tomar
geral@ipt.pt
Instituto Politécnico de Viseu
ipv@pres.ipv.pt

Estado

Secretário-geral (AR)
https://www.parlamento.pt/Paginas/emailSGAR.aspx
Geral (serviços)
https://www.parlamento.pt/Paginas/CorreioGeral.aspx
Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata
gp_psd@psd.parlamento.pt
Grupo Parlamentar do Partido Socialista
gp_ps@ps.parlamento.pt
Grupo Parlamentar do Partido do Bloco de Esquerda
bloco.esquerda@be.parlamento.pt
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Assembleia da República
https://www.parlamento.pt/Paginas/CorreioGeral.aspx

Grupo Parlamentar do Partido Popular
gp_pp@cds.parlamento.pt
Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português
gp_pcp@pcp.parlamento.pt
Grupo Parlamentar do Partido Ecologista "Os Verdes"
PEV.correio@pev.parlamento.pt
PAN - Pessoas-Animais-Natureza
Pan.correio@pan.parlamento.pt

ONGA nacionais
NaturLink
naturlink@naturlink.pt
LPN (Liga para a Protecção da Natureza)
geral@lpn.pt
Quercus
quercus@quercus.pt
Amigos do Mar - Associação Cívica para Defesa do Mar
geral@amigosdomar.pt
Associação Portuguesa de Agricultura Biológica
geral@agrobio.pt
Confederação Portuguesa de Associações de Defesa do Ambiente
cpada@cpada.pt
Liga Portuguesa dos Direitos dos Animais
lpda.sec@gmail.com
ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável
zero@zero.ong

Conservas Portugal Norte
conservas@portugalnorte.com
Fábrica de Conservas La Gondola
lagondola@conservaslagondola.pt
COMUR – Fábrica de Conservas da Murtosa
geral@mundofantasticodasardinha.pt
comur@comur.com
Fábrica de Conservas A POVEIRA
geral@apoveira.pt
Conservas Ramirez
ramirez@ramirez.pt
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Entidades produtivas

Conservas Pinhais & C.ª Lda.
comercial@pinhais.pt
Cofisa - Freitasmar - Produtos Alimentares
geral@freitasmar.pt
geral@cofisa.pt
Briosa Conservas
briosa@briosaconservas.com

Conserveira de Lisboa

info@conserveiradelisboa.pt
Grupo RAR
info@rar.com
Nestlé
faleconnosco@pt.nestle.com
Parmalat
dep.comercial@parmalat-pt.com
Grupo Ceralis
cerealis@cerealis.pt
Nutricafés
Nicola Cafés
mzbi@mzbi.pt
Chave D’Ouro
nutricafes@nutricafes.pt
Delta Cafés
info@delta-cafes.pt
Sanzala Cafés
info@newcoffee.pt
Bricelta Caffé
geral@bricelta.com

Lacticínios das Marinhas, L.da
da@marinhas.pt
Lacticínios do Paiva, SA
empresa@lacticiniospaiva.pt
Danone Portugal S.A.
danone.portugal@danone.com
Queijo Saloio-Indústria de Lacticínio S.A.
geral@queijosaloio.pt
BeiraLacte - Lacticínios Artesanais da Beira Baixa, Lda.
geral@beiralacte.pt
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Cafés Tenco
dep.administrativo@tenco.pt

Central de Cervejas
scc@centralcervejas.pt
servico.cliente@centralcervejas.pt
Sogrape
info@sograpevinhos.com
Nobre
nobre.info@nobre.pt
Avibom
geral@avibom.pt
Izidoro
info@montalva.pt
Casa Mateus
hero.portugal@hero.pt
Gorreana
gorreanazores@gmail.com
Primores do Oeste
primoresoeste@gmail.com
LUSOMORANGO, Lda
lusomorango@lusomorango.pt
KIWI GREENSUN - Conservação e Comercialização de Frutas
kiwigreensun@sapo.pt
HORTOMELÃO - Produtos Hortícolas e Frutos
hortomelao@hortomelao.pt
HORTAPRONTA - Hortas do Oeste, SA
sede@hortapronta.com
CERFUNDÃO - Embalamento e Comercialização de Cereja da Cova da Beira
cerfundao@gmail.com

Associações e cooperativas de produtores
ANICP - Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe
anicp@anicp.pt
ANIA - Associação Nacional dos Industriais de Arroz
ania@ania.pt
APARROZ - Agrupamento de produtores de arroz do Vale do Tejo
aparroz@mail.telepac.pt
ANPOC - Associação Nacional de Produtores de Cereais
geral@anpoc.pt
ACHOC - Associação dos Industriais de Chocolates e Confeitaria
ppinto@atrevia.com e dagra@atrevia.com
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AFLOC - Associação Portuguesa de Produtores de Flocos de Cereais
geral@afloc.eu
AICC - Associação Industrial e Comercial do Café
geral@aicc.pt
ANCIPA - Associação Nacional de Comerciantes e Industriais de Produtos
Alimentares
geral@ancipa.pt
ANIGOM - Associação Nac. dos Industriais de Gelados Alimentares, Óleos,
Margarinas e Derivados
anigom@anigom.pt
ANIL - Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios
anilca@mail.telepac.pt
APCV - Associação Portuguesa dos Produtores de Cerveja
apcv@lispolis.pt
CASA DO AZEITE - Associação do Azeite de Portugal
geral@casadoazeite.pt
FNOP – Associação Nacional das Organizações de Produtores
fnop@fnop.pt
NARCFRUTAS - Cooperativa de Fruticultores e Horticultores da Região de
Alcobaça
geral@narcfrutas.com
Cooperfrutas, CRL - Organização de Produtores (OP) de Fruta
geral@cooperfrutas.pt
MULTITOMATE - Cooperativa Agrícola de Castanheira do Ribatejo
multitomate.crl@iol.pt
FRUTOESTE - Cooperativa Agrícola de Horto Fruticultores do Oeste
geral@frutoeste.pt

APAVE - Organização de Produtores Agrícolas do Vale do Tejo
apave.sa@mail.telepac.pt
ALENSADO - Cooperativa Agrícola do Sado
alensado@netc.pt

Entidades distribuidoras
Grupo Jerónimo Martins
knowledge.centre@jeronimo-martins.com
Sonae
https://www.sonae.pt/pt/sonae/contactos/pedidos-academicos/?sent=1
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CACIAL - Cooperativa Agrícola de Citricultores do Algarve
mail@cacial.com

Outras entidades
Sociedade Ponto Verde, S.A.
info@pontoverde.pt
Agência Portuguesa do Ambiente
geral@apambiente.pt
Tetra Pak Portugal - Sistemas de embalagem e tratamento para alimentos, S.A.
tp.portugal@tetrapak.com

Estratégias de design para a comunicação da sustentabilidade
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Apêndice 04. País de origem (dos inquiridos)

Tab. 1 - Estatística – País de origem

País de origem
2,6%

0,0%

1,3%
Portugal
País da União Europeia
Outro país da Europa

96,1%

País fora da Europa

Graf. 1 - Distribuição por país de origem

Outros países de origem que não Portugal
3
2
1
0
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Graf. 2 - Distribuição por países de origem que não Portugal (por número de respostas)

Apêndice 05. Género (dos inquiridos)

Tab. 2 - Estatística - Género

Género

50,5%
49,5%

Feminino
Masculino

Graf. 3 - Distribuição por género

Faixa etária vs. Género
30%
25%
20%
15%
10%
5%

Feminino
Masculino

0%
18 - 25

26 - 30

31 - 40

41 - 65

+ 65

Graf. 4 - Relação entre faixa etária e género
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Apêndice 06. Relação entre a faixa etária e o reconhecimento de símbolos de
reciclagem

Fig. 1 - Símbolos de reciclagem ou associados a esse fim (imagem de referência)

Tab. 3 - Estatística - Reconhecimento de símbolos de reciclagem

Faixa etária vs. Reconhecimento de símbolos de reciclagem
90%
80%

Símb. 1

70%

Símb. 2

60%

Símb. 3

50%

Símb. 4

40%

Símb. 5

30%

Símb. 6

20%

Símb. 7

18 - 25

26 - 30

31 - 40

41 - 65

+ 65

Graf. 5 - Relação entre faixa etária e reconhecimento de símbolos de reciclagem

Desconhecido / S.R.

Incorrecto

Correcto

Desconhecido / S.R.

Incorrecto

Correcto

Desconhecido / S.R.

Incorrecto

Correcto

Desconhecido / S.R.

Incorrecto

Correcto

Desconhecido / S.R.

Incorrecto

Símb. 8
Correcto

0%
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10%

Apêndice 07. Relação entre a faixa etária e o nível de preocupação com
assuntos referentes à sustentabilidade

Assuntos referentes à sustentabilidade, sobre os quais se solicitava que o
inquirido indicasse o seu nível de preocupação:
A.01 Condições de trabalho e salários de quem produz alimentos
A.02 Respeito pelos interesses de todos os intervenientes (do produtor ao
consumidor)
A.03 Responsabilidade e transparência nas práticas laborais e comerciais
A.04 Consideração no tratamento de animais para produção alimentar
A.05 Uso de químicos na produção de alimentos
A.06 Custos de produção e descarte de resíduos
A.07 Quantidade de embalagens utilizadas num produto
A.08 Utilização de embalagens não recicláveis
A.09 Quantidade de alimentos desperdiçados
A.10 Danos ambientais causados pelo uso humano da terra e da água
A.11 Emissões de carbono resultantes da produção de alimentos
A.12 Energia usada no transporte de produtos alimentares
A.13 Envolvimento e desenvolvimento das comunidades locais
A.14 Prosperidade e dignidade das comunidades locais

Tab. 4 - Estatística - Preocupação com assuntos referentes à sustentabilidade

Estratégias de design para a comunicação da sustentabilidade

|29

18 - 25
26 - 30
31 -40
41 - 65

5. Extremamente preocupado

4.

A.13

3.

A.12

2.

1. Pouco preocupado

A.11

5. Extremamente preocupado

A.10

4.

3.

A.09

2.

A.08

1. Pouco preocupado

5. Extremamente preocupado

A.07

4.

A.06

3.

2.

A.05

1. Pouco preocupado

A.04

5. Extremamente preocupado

4.

A.03

3.

A.02

2.

1. Pouco preocupado

5. Extremamente preocupado

4.

3.

2.
A.01
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90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1. Pouco preocupado

Faixa etária vs. Preocupação assuntos referentes à sustentabilidade
A.14

+ 65

Graf. 6 - Relação entre a faixa etária e o nível de preocupação com assuntos referentes à
sustentabilidade
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Apêndice 08. Definição de sustentabilidade

Abaixo são apresentadas as breves definições de sustentabilidade, dadas pelos
consumidores ao inquérito “Símbolos da embalagem de alimentos”, em resposta
à pergunta 14. Não foi aplicada qualquer correcção ortográfica, ou de outra
natureza, às respostas dadas.

Capacidade de regeneração dos recursos
Preservar o planeta.
Sustentabilidade é a preservação de um determinado ser. E para isto é necessário tomar medidas
preventivas, que irão prolongar a existência desse mesmo ser pelo tempo idealmente possível.
Viver com qualidade
Condições necessárias para manter e conservar a biodiversidade, respeitando o planeta, as pessoas e
as economias locais.
Não ser necessária a importação de bens nem serviços
Capacidade de garantir o futuro
Manter-se
.
Futuro
Satisfazer as necessidades existentes na atualidade sem prejudicar as gerações futuras, ou seja,
utilizar os recursos naturais que existem de maneira a que no futuro ainda se mantenham
Processo eficiente que tem em atenção a origem e destino do produto
A sustentabilidade é um meio de melhorarmos o nosso ambiente e melhorar mais a saúde de casa
cidadão.
Capacidade de diminuir o impacto negativo no meio ambiente causado pelo Homem.
Civismo, educação
Capacidade de as pessoas conseguirem fazer as suas tarefas sem prejudicar o meio que a envolve..
Melhoria do mundo onde vamos continuar a viver
forma de o homem interagir com o mundo não danificando o meio ambiente
Sustentabilidade é o conceito de desenvolvimento humano tendo em vista garantir a qualidade de vida e
do meio.
Equilíbrio
Equilibrio para o futuro
xx
fazer com que se tire menos materia prima do planeta e reutilizamos mais
capacidade de manter continuadamente a produção com reduzido impacto no ambiente
Uso equilibrado e responsável dos recursos
É algo que tem de ser rentável, reutilizável...
A capacidade de preservar meios tendo em vista a continuidade das nossas necessidades e do planeta
em geral.
atividades que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro dos
mesmos e do Ecosistema
consumo de todo o tipo (comprar pão, lavar os dentes ou viajar para o estrangeiro) com preocupação
pessoal, automática e quotidiana sobre os efeitos do comportamento humano nos níveis da qualidade
ambiental atual e futura para continuidade das espécies e dos sítios
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Consumo e desperdício equilibrado

O conceito de sustentabilidade está normalmente relacionado com uma mentalidade, atitude ou
estratégia que é ecologicamente correta, e viável no âmbito econômico, socialmente justa e com uma
diversificação cultural.
"Sustentabilidade" é a utilização responsável dos produtos alimentícios e outros, como a água e o gás
natural, tendo em vista e em mente de salvaguardar os mesmos produtos para que as gerações futuras
o possam usar.
Capacidade de usar sem destruir ou extinguir.
Capacidade de utilização dos recursos daqui a alguns milhares de anos.
Cuidar do meio ambiente
Dignidade i equilibrio entre consumo i produçao sem explotações das comunidades implicadas
.
a boa utilização e uso dos recursos naturais da Terra que está relacionada com uma atitude ou
estratégia ecologicamente correto que sejam viáveis economicamente, socialmente....
Algo que dura muito tempo sem necessitar de recursos de fontes exteriores para "sobreviver"
equilibrio
todo o envolvimento desde o início até ao produto final que tome em consideração produtor,
consumidor e ambiente
manter o planeta em condições habitaveis dignas dos seres vindouros
Não extinguir os recursos naturais que hoje dispomos
Equilíbrio
long-term plan of acquiring natural resources with as little as possible damage to the nature and as
little as possible negative effect to the sources
característica que permite a permanecia/persistência durante um determinado espaço de tempo
Algo que se consegue sustentar, que pode ser enfrentado
Produção e gasto de matéria em partes iguais
Sustentabilidade é capacidade de uso de um produto segundo recursos naturais, ou seja, um produto
ser sustentável ao ponto de não precisar na íntegra / precisar pouco de recorrer a recursos naturais.
eco-friendly, preocupação ambiental, um mundo mais ecológico
Sustentabilidade é um termo mais usado em questões ambientais. Por exemplo, um produto
sustentável e um produto que não prejudica o meio ambiente contribuindo para manter uma boa
qualidade de vida, um bom meio ambiente e sobretudo contribui para um planeta melhor.
Responder às necessidades da populacao atual, mas não esquecer de garantir as necessidades das
gerações futuras!
É uma utopia a perseguir.
Equilíbrio entre produção e natureza

Manutenção do equilibrio
Possível de ser levado a cabo com condições de se manter.
sobrevivencia
O uso dos recursos naturais para a satisfação de necessidades presentes não pode comprometer a
satisfação das necessidades das gerações futuras. Deve ter a capacidade de integrar as questões
sociais, energéticas, económicas e ambientais.
Algo que perdura de forma autónoma, desde que não se destrua.
Plantar hoje para um melhor desenvolvimento futuro
Algo que permita manter um equilíbrio entre o criado e o consumido.
Dar uso adequado ao que consumimos e ao desperdício
Conseguir manter a produção de produtos e fazer com que no futuro se consiga produzir na mesma
modelo de sistema que tem condições para se manter
Capacidade de sobreviver com respeito pela natureza.
Diminuição do impacto ambiental
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Capacidade de um produto/material em se manter útil pelo maior período de tempo possível, de modo
autónomo, sem custos adicionais.

Associado ao meio ambiente sustentabilidade é o equilíbrio entre recursos.
Utopia
Sistema que, tendo em conta o respeito pela natureza (ou ambiente) e a preservação, é capaz de se
manter ativo por um determinado período de tempo, sem, para isso, necessitar de recursos externos.
Tentar ter um país que se auto sustente e que tenha em consideração os níveis de ozono e ambiental
Preservar o meio-ambiente e os seus recursos naturais
Processo que visa o desenvolvimento responsável e eficaz
Processo pelo qual temos um produto que mantem o seu ciclo de vida de forma consciente , ajudando a
economia e não utilizando métodos predujiciais para o ambiente na sua manutenção
Autonomia ecológica
Utilização sem ser exaustiva de recursos.
Temos de ter bom ambiente de trabalho e preservar o ambiente.
Capacidade de algo se manter pelos seus próprios meios.
No contexto alimentar: Produzir algo sem provocar prejuízos desnecessários noutras áreas.
Futuro das gerações
permanência
A sustentabilidade é o uso dos bens e serviços de modo racional, fazendo o melhor com menos,
produzindo e consumindo apenas o necessário para as necessidades existentes.
Equilíbrio entre produção e consumo
A preservação do meio ambiente.
Importante para uma vida em comunidade
Garantir que existam no futuro
Algo que se consegue alimentar a ele próprio
Algo que é feito de forma que não hipoteca o futuro
Futuro
Preocupação com o futuro do planeta
Sustentabilidade é quando as pessoas satisfazem as suas próprias necessidades sem prejudicar o meio
ambiente.
capacidade de desenvolver algo durante um longo período de tempo sem perturbar nem prejudicar o
contexto em que isso é feito
utilização de recursos renovaveis
Consumir sem comprometer o planeta e quem nele habita.
Satisfação das necessidades atuais sem comprometimento das gerações futuras.
Capacidade de o ser humano preservar o meio ambiente para não comprometer os recursos naturais
das gerações futuras
Sustentabilidade e usar de forma responsavel os recursos naturais, e por causa disto sustentabilidade
tambem passa por desenvolver e ensinar formas de conservacao desses recursos. Por criar e
implementar metodos e modelos que possam permitir um crescimento economico local com solucoes
ecologicas, e assim garantir melhor qualidade de vida e melhores produtos com menos marcas no
planeta.
Não esgotamento de recursos
Ter recursos para o futuro e próximas gerações
Sociedade capaz de desenvolver-se sem comprometer o ecossistema
Apocalipse
A nossa capacidade de utilizar um recurso sem comprometer a sua vida para as gerações futuras.
é um processo ou condição de que a longo ou curto prazo não haja impacto sobre ele.
Produção e consumo consciente e uso responsável dos bens naturais de forma a assegurar a
preservação destes recursos para as gerações futuras
valorização das dos produtores e boas praticas de produção
desenvolvimento económico e material que visa suprir as necessidades humanas
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Equilíbrio entre o meio e o homem

Rapidamente, é o meu filho ver daqui a 30 anos o que eu vejo hoje.
Ter cuidados nas acções actuais para não comprometer o futuro.
Trata-se de um produto que respeita todos os procedimentos do seu ciclo desde a sua produção até à
sua utilização.
Não gastar em demasia para que o que gastamos não ser maior do que nos é dado.
Dar suporte a alguma acção/condição....
capacidade de recuperação face ao consumo
Eficácia energética
Sobrevivencia
o equilíbrio entre a produção/consumo e a qualidade de vida das pesoas
Utilizar os recursos naturais, apenas os indispensáveis, com respeito e moderação, de forma a garantir
que as gerações futuras possam usufruir desses mesmos recursos naturais.
É a capacidade que uma sociedade tem para se desenvolver, apoiando-se nos seus próprios recursos,
dando-lhes prioridade, respeitando o meio ambiente.
sem resposta
É uma questão muito importante mas pouco discutida
produzir sem destruir
Sustentabilidade é definida pelas ações e atividades desenvolvidas pelo Homem que visam suprir as
necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações.
Utilização dos recursos disponíveis de tal forma que eles sejam infinitos.
É quando se tem em conta todos os itens atrás mencionados
aproveitamento dos recursos
Produzir e Utilizar apenas o necessário
Adotar comportamentos que produzam alterações climáticas
uso dos recursos naturais sem prejudicar as gerações vindouras
Uso equilibrado dos recursos causando a menor pegada ecológica possível
Explorarão sem destruição
uso dos recursos de forma a deixar um planeta ou negocio ou etc, em estado saudavel para as proximas
geraçoes
Equilíbrio dinâmico ecossistema
desenvolvimento econômico e material ...
A possibilidade de continuar a produção indefinidamente sem que aja desgaste de parte ou todos os
recursos

capacidade de sustentar (manter ao longo do tempo)
Sustentabilidade é a relação ecológica entre o Homem e a Natureza.
Relação que respeitando a biodiversidade o mais possível, será capaz de gerar futuro para ambas as
partes, sem detrimento da pegada ecológica, envolvendo o facies local natural e a comunidade humana.
Utilização responsável de recursos, sem prejudicar o futuro dos mesmos
Equilibrio
Produção e desenvolvimento sem por em causa o futuro.
Em equilíbrio com a natureza.
autosuficiente
É a capacidade de o ser humano interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não
comprometer os recursos naturais das gerações futuras.
Método eficaz
Sobrevivência da humanidade
Problema político, economico e e social.
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Às palavras não são minhas: " A Terra não é uma herança dos nossos pais, é um empréstimo dos
nossos filhos!"

acções que proporcionam a próxima geração usufruir do mesmo
sustento da terra como se sustenta um filho
Usar de modo a poder continuar a usar
Procurar a melhor solução para o problema envolvendo questões ecológicas entre outros
Dar um bom uso ás matérias naturais sem danificar o meio ambiente.
Manter um ambiente equilibrado
produção que faz sentido economicamente a curto e longo prazo
Um acto de cidadania, ou pelo menos deveria ser encarado como tal.
adaptacao
A forma como nos relacionamos com o meio ambiente e o usamos, de forma a mantermos o equilibrio
entre todos os seres da terra e os diferentes recursos do planeta.
Método eficaz
Futuro
utilizar alimentos disponíveis
utilização atual de recursos que não compromete o futuro
Sustentabilidade consiste na equidade entre os factores ambientais, económicos e sociais
a procura de não comprometer o futuro
Segurança
Ações tomadas no interesse comunitário presente e futuro
bom uso dos recursos naturais da Terra,
Pensar nos recursos para as próximas gerações
Mecanismo de produção que não consome irreversivelmente os recursos que utiliza e por isso os
mantém disponíveis para uso futuro
energia renováveis
Necessário
atividades atuais que podem comprometer as gerações futuras
Capacidade de manter um processo em funcionamento indefinidamente.
renovar
Preservação do meio ambiente.
capacidade que o ser humano tem em produzir algo sem prejudicar o meio ambiente e a geração
seguinte
Sustentavel
Futuro

social
capacidade de produzir ou explorar um recurso de uma forma que promova a preservação (ou
melhoria) do contexto ambiental, social e económico envolventes a longo prazo (antes, durante e após o
período de produção / exploração).
Ambiente, economia, sociedade
Preocupação com gerações futuras, equilíbrio entre produção e ambiente.
Não comprometer o futuro das próximas gerações
A sustentabilidade é usamos os recurso sem nunca por em causa o sei fim.
maior produção possível com utilização de menores recursos possível e preocupação ao nível
ambiental
O equilíbrio entre a qualidade de vida e a minimização de danos na sua obtenção.
planear e conduzir a atividade humana no sentido de garantir a manutenção/disponibilidade dos
recursos naturais no presente e para as gerações futuras
garantia de durabilidade e de qualidade de uso cultural presente e no futuro próximo
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Equilíbrio e eficiência na utilização dos recursos.

garantia de que as gerações futuras terão as mesmas oportunidades ou mais
,
Sustentabilidade é a capacidade própria de encontrar soluções de sustento, ou seja de se organizar ou
sobreviver.
Garantir continuidade de um processo por auto-regeneração dos recursos envolvidos no mesmo.
Q nn e normal os meloes no nadal...
Algo gastamos de mais para telo
Produção (onde se inclui um universo tão vasto que vai dos produtos alimentares, ao produtos
artísticos) consciente e responsável de produtos economicamente viáveis, intelectualmente aceitáveis,
com 'recurso á matéria-prima' local, sem prejuízo do meio-ambiente e que reverta, económica e
culturalmente, para o individuo e a sociedade onde este está inserido.
Usar e repor
Sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as
necessidades atuais dos seres humanos
Capacidade de de um sistema, produto ou serviço ser auto-suficiente do ponto de vista do desempenho,
do interesse social, económico, financeiro, produtivo, ...sobretudo ter(em) a capacidade de serem
duráveis no tempo e não colocarem em risco a saúde humana e a condição ambiental do habitat
humano.
Prática com o mínimo desgaste ambiental
Preocupação com a continuidade do ser humano e planeta terra no seu todo.
Equilíbrio
Uma boa escolha de materiais e um uso de recursos consciente, para um futuro melhor e mais
equilibrado.
It's when we get about the same that we give.
Produzir bens ou serviços sem pegada ecológica.
Produção e produto não nocivos para o ambiente, animais e humanos
Em termos alimentares, sustentabilidade define-se na produção de um determinado produto em que o
gasto de recursos naturais não afecta o equilíbrio dos ecossistemas. Ou seja, um produto alimentar
para ser sustentável não pode recorrer a recursos naturais que sejam essenciais para outras espécies
naturais, nem tão pouco poluir esses mesmos recursos por via da sua produção.
É o princípio que permite uma utilização permanente de recursos limitados
Não tirar mais do que se põe.
Aproveitamento dos recursos com regra, evitando desperdícios e uma futura rutura de produção
Equilíbrio e longevidade no espaço onde vivemos (Terra).
Qualidade de se manter, conservar.
Gastar sem provocar esgotamento de recursos.

Garantir o equilíbrio ambiental e respeito por todas as formas de vida.
suprir necessidades presentes sem comprometer futuro
Sustentabilidade é a utilização de recursos de forma planeada para que este se mantenha no futuro,
evitando a sua extinção.
Produção eficiente, com respeito pelo meio ambiente
Futuro
Renovável
Reciclar reutilizar
As Matérias Primas podem ser reutilizadas ....porquê fazer delas lixo ????
Processo em que as gerações futuras usufruam dos bens que a natureza lhes proporciona sem os levar
à exaustão
Sustentabilidade quer dizer que o processo de fabrico teve em conta os recursos naturais, mais
preocupados com o ambiente.
algo que permanece no tempo
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Gastar sem provocar esgotamento de recursos.

Capacidade de produzir sem recorrer a matéria prima que danifique o nosso ecossistema
Característica de um processo ou sistema que permite a sua permanência por um determinado tempo
utilizando recursos naturais para a satisfação das necessidades presentes
auto sustentavel
subsistência
Regrado, controlado e viável
Consumo inteligente, respeitando o planeta.
atitude, mentalidade, bom uso dos recursos
Igual a vida futura
Permitir usar apenas os recursos existentes e reciclar o máximo para minimizar necessidade de
utilização de novos recursos
Capacidade de regeneração dos "stock's" de recursos consumidos ou utilizados nos processos que
conduzem aos produtos que consumimos.
Sustentabilidade é um termo ou características que descreve um sistema em que as ações humanas
permitem que sejam satisfeitas as suas necessidades sem prejudicar ou a próxima geração.
Continuidade do Sistema de Producao sem danos colaterais
capacidade de utilizar um determinado produto sem afetar o meio ambiente
Futuro
É a forma de conservar o planeta habitável e respirável, isto é, com uma vida saudável na nossa e nas
futuras gerações.
Algo que se consegue preservar por si só
Algo que consegue ser autónomo, independente sem ter prejuízo
Total respeito pelo meio ambiente
Qualidade
Utilização de recursos de forma responsável tendo como base a sua preservação
Algo que é feito como por exemplo produção de produtos sem afetar no futuro todas as situações que
impliquem a produção das mesmas e tudo o que esta interligado com essa mesma produção.
Respect for all
Futuro que se deseja presente, justo para todos
Produto que representa uma mais valia para os intervenientes ao longo da sua produçao e vida
Usar menos recursos na produção
Eficiência nas várias fases de produção.

É a produção sem recurso a fatores não naturais, por exemplo, que não recorram ao dispêndio de
energia elétrica.
Um produto, serviço, sistema ou forma de viver que consiga existir de forma a poupar recursos naturais
e sem comprometer o meio ambiente, preservando o planeta e trazendo prosperidade.
A pfoducao serve para a procura
N tenho tempo...
Capacidade de reutilizar/reaproveitar todos os elementos de forma a sustentar as necessidades da
sociedade , sem intervir ou causar impacto no meio natural
Recursos consumidos <= Recursos criados
Retirar da natureza sem que ela sinta que perdeu
Cuidado e responsabilidade para com a vida.
É a utilização dos recursos naturais existentes sem comprometer a continuação da sua existência no
futuro
É a forma responsável de produzir desperdiçando o mínimo possível e respeitando os processos e a
vida
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Ação ou processo que permite explorar os recursos naturais que existem, de forma a satisfazer as
necessidades humanas atuais, sem contudo comprometer as gerações futuras. Para tal, temos que
encontrar um equilíbrio entre o nosso desenvolvimento civilizacional e a preservação (ou conservação)
do nosso meio ambiente.

Processo de suporte a algo.
Poder de aproveitar todos os recursos existentes para a sustentabilidade.
Sobrevivencia
Capacidade de se manter operacional e/ou regenerar e assim existir por tempo indeterminado.
o que é necessario fazer paramanter o mundo em condições aceitaveis
Tentar o maximo equilibrio entre o consumo de recursos e a sua recuperação em tempo util
Aproveitamento sem desperdicio nem prejuizo
É o garante do desenvolvimento sem comprometer o futuro. É a produção e o consumo que não
inviabilizam a existência futura.
Relação equalitária entre humanidade, natureza e mundo animal
exelente
Cuidado com meio ambiente, reciclagem
Consumir produtos que permitam continuar com o mesmo nível de vida actual ou que o melhorem. Por
exemplo, embalagens que não contribuam para o aumento do efeito de estufa ou que tenham uma
pegada ecológica mínima; produtos que na sua produção resultem em bons salários/rendimento para
todos os intervenientes de todo o processo da produção à venda ao consumidor.
Respeito pelos limites dos recursos e sua reposição
Um planeta mais verde
Equilibrio entre o que se planta e o que se recolhe
Fazer face a
equilíbrio entre a disponibilidade e a necessidade
Mundo igual ou melhor do que o que herdamos
relação qualidade e meio ambiente favorável
Futuro da humanidade.
Equilíbrio entre o que produzimos e consumimos e a necessidade de respeitar o planeta, os seres que o
habitam e os recursos naturais.
a sustentabilidade é a base da sobrevivência da vida humana agora e no futuro.
meios de produçao que nao levem ao desperdicio, à pobreza, ou ao esgotamento dos recursos
A sustentabilidade está relacionada ao desenvolvimento económico e material sem agredir o meio
ambiente.
Continuidade de evolução e desenvolvimento
O nosso futuro depende da forma com tratamos o nosso planeta e, neste momento, está a ser muito
maltratado!
preservar futuro

O conceito tornou-se um princípio segundo o qual o uso dos recursos naturais para a satisfação de
necessidades presentes não pode comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras.
Capacidade de auto gerar proveitos para compensar os custos necessários para determinadas
produções de produtos
Interligação equilibrada e justa numa cadeia de produção
Produção com o mínimo de prejuízo para o planeta
É o uso eficiente dos recursos (uma vez que não são ilimitados), sejam eles alimentares ou não.
Método através do qual cada pessoa / comunidade consegue (sobre)viver, mantendo o maior equilíbrio
possível entre si e a Natureza.
A sustentabilidade é satisfazer as necessidades dos seres humanos, sem comprometer o meio
ambiente e o futuro, usando os recursos naturais de forma inteligente.
Preocupação com o futuro
Preocupação, respeito e equilíbrio sobre o uso e gestão de recursos naturais e comunidades
envolvidas.
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utilização dos recursos naturais de uma forma cuidada de modo a que não seja prejudicial para o
ambiente a longo termo

Para mim, sustentabilidade é a preocupação e os cuidados que cada um tem em preservar o meio
ambiente.
Usar os recursos naturais de uma forma equilibrada ou seja, respeitando a natureza, salvaguardando-a
e melhorando as condições para o seu equilibrio.
Respeitar as comunidades animais e humanas.
Caminhar no sentido de um impacto nulo na bio-diversidade.
Do que me recordo ter aprendido na escola, sustentabilidade é o conjunto de atitudes e comportamento
que devemos tomar de forma a garantir qualidade de vida e condições necessárias às gerações futuras.
Sobrevivência no planeta e desenvolvimento econômico
Sustainability concern the earth future and all related people eforts for improving the life quality of
human being
O consumo que satisfaz a atual geração, sem colocar em risco as futuras, nem os demais seres vivos do
planeta.
Devemos velar pela não degradação dos recursos, que devemos transmitir aos nossos descendentes
Pensar no futuro
Fornecimento de meios para manter e continuar uma actividade.
Uma herança para as gerações futuras. Não destruir o futuro dos nossos filhos.
Uso de Recursos sem prejuízo da sua utilização pelas gerações futuras.
Amigo do ambiente
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Apêndice 09. Relação entre a faixa etária e o reconhecimento de símbolos de
sustentabilidade

Fig. 2 - Símbolos de sustentabilidade presentes em embalagens ou produtos alimentares, excepto
símbolo 1 (imagem de referência)

Tab. 5 - Estatística - Reconhecimento de símbolos de sustentabilidade

Faixa etária vs.Reconhecimento de símbolos de sustentabilidade
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Já vi
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Já vi
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Já vi

Nunca vi

Simb. 8

Já vi

0%
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Simb. 7
Já vi

10%

+ 65

Graf. 7 - Relação entre a faixa etária e o reconhecimento de símbolos de sustentabilidade
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70%

Apêndice 10. Relação entre a faixa etária e a literacia de símbolos de
sustentabilidade

Fig. 3 - Símbolos de sustentabilidade presentes em embalagens ou produtos alimentares, excepto
símbolo 1 (imagem de referência)

Tab. 6 - Estatística - Literacia de símbolos de sustentabilidade

Faixa etária vs. Literacia de símbolos de sustentabilidade
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Graf. 8 - Relação entre a faixa etária e a literacia de símbolos de sustentabilidade
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80%

Apêndice 11. Estudos exploratórios para o símbolo de sustentabilidade
proposto na investigação

Os estudos que se apresentam neste apêndice tiveram como finalidade perceber
e assimilar os diferentes conceitos que foram sendo explorados ao longo de toda
a investigação.
Por um lado permitiram definir conceptualmente as diferentes unidades gráficas
que consideramos ser importantes incluir no símbolo. Por outro, e enquanto
exercício mental que foi acompanhando o seu desenvolvimento e análise,
contribuíram para a definição dos objectivos e modos de tentar ultrapassar as
limitações físicas que o próprio símbolo poderá impor.
Os resultados desta componente, mais mental do que prática, são os que se
encontram descritos no capítulo 6 - Proposta de design para a identificação e
classificação da sustentabilidade nas embalagens de produtos alimentares.
Aqui, e exclusivamente como exploração conceptual, encontra-se a componente
prática, que deve ser unicamente entendida no âmbito do acima exposto.
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Anexo 01. Design para a Desmontagem (DfD)
Embalagens multimaterial

Algumas dicas para o Design para Desmontagem de embalagens:
- Seleccionar materiais tendo em consideração os impactos futuros e que tenham
um alto valor para a reutilização e reciclagem;
- Projectar conexões que sejam acessíveis visualmente, fisicamente e
ergonomicamente aumentando a protecção e segurança dos trabalhadores da
reciclagem;
- Minimizar ou eliminar as ligações químicas como por exemplo as colas;
- Dar preferência para conexões mecânicas;
- Dar preferência à separação mecânica ao invés da eléctrica e hidráulica
diminuindo etapas de produção, podendo as peças serem facilmente separadas
nas cooperativas de reciclagem;
- Considerar os equipamentos mecânicos padrões que são utilizados na
reciclagem, ou a falta deles;
- Intercambiar materiais e sistemas que apresentam princípios de modularidade,
independência e normalização facilitando a reutilização;
- Seguro na desmontagem permitindo a segurança dos trabalhadores envolvidos
reduzindo riscos;
- Documentar e testar formas possíveis de desmontagem.

(in Quartim, 2010)
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- Ser simples na estrutura e forma facilitando a sua construção e desmontagem;
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Anexo 02. Sustainability Label
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(in Engels, Hansmann, & Scholz, 2010, pp. 38-39)
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Anexo 03. Nutrition facts for a healthier planet

(in Jedlička et al., 2009, p. 75)
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Anexo 04. Composição do rótulo de produtos alimentares
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(in APN, 2017, pp. 61-64)
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