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REsumo

KamitsUJi, lina m. design da embalagem: um estudo de caso 

de uvas européias com semente. 2010. 172 f. dissertação (mes-

trado) – faculdade de arquitetura e Urbanismo. Universidade 

de são Paulo, 2010.

a uva é uma das frutas in natura mais consumidas no brasil e 

no mundo. a sua fragilidade e perecibilidade exigem embala-

gens adequadas, que além de proteger a uva sirvam para a sua 

exposição e promoção. foram entrevistados 33 atacadistas

responsáveis por 80% do volume da uva européia com semen-

te, comercializada na ceaGesP – companhia de entreposto 

armazéns Gerais do estado de são Paulo. a primeira entrevis-

ta levantou a percepção das características e da importância da 

embalagem pelos atacadistas. a segunda entrevista tratou da 

escolha pelos atacadistas das características da embalagem ide-

al e permitiu o design de quatro modelos de embalagem.  as 

características comuns aos quatros modelo da embalagem ide-

al são: caixa de papelão ondulado, aberta, com abas nas laterais, 

reforço nas quinas, impermeabilização, cor de fundo branca, 

duas cores de cobertura (vermelho e verde), com ilustração, 

peso líquido de 5 kg, altura de 14 cm, largura de 30 cm e com-

primento de 40 cm. as características que as diferenciam são o 

número de furos de ventilação dois ou três e a localização das 

travas – na testeira ou na lateral.

Palavras- chave

embalagem; design de embalagem; Uva; ceaGesP; mercado 

atacadista



ABsTRACT

KamitsUJi, lina m. Packaging design: a study case of european 

grape with seeds. 2010. 172 p. thesis (ma) - faculty of ar-

chitecture and Urbanism. University of são Paulo, 2010.

the grape is one of the most consumed fresh fruit in brazil 

and worldwide. because its fragility and perishability, it requires 

proper packaging, which also serves to protect, expose and 

promote. We  have interviewed 33 wholesalers responsible for 

80% of the volume of seeded european grape at sao Paulo  

terminal market of ceaGesP.  the first interview has evalua-

ted the characteristics and importance of packaging perception 

by wholesalers. at the second interview the wholesalers have 

chosen the package ideal characteristies for the seeded euro-

pean grapes and they have concluded for four different package 

models. the common characteristics of the ideal packaging are: 

corrugated box, open box,  with tabs on the sides, reinforcing 

the corners, waterproofing, white background, two-color cover 

(red and green), with illustration,  weight 5 kg, height 14 cm, 

width 30 cm and length 40 cm. the characteristics that differen-

tiate are the number of ventilation holes, two or three and the 

place of locks - on the frontlet or the side.
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1 INtrodução

A embalagem é um instrumento de proteção, movimentação, 

exposição e atração.

A embalagem é especialmente importante para as frutas e hor-

taliças frescas, que são produtos com alto conteúdo de água, 

alto metabolismo na pós colheita, curto período de comer-

cialização e grande transformação pós colheita (GUTIERREZ, 

2010).

1.1 definição do problema de pesquisa 
e justificativa 

A escolha da embalagem de frutas e hortaliças é um grande 

desafio para o produtor e para o atacadista.

A uva é uma fruta muito importante na história da civilização 

ocidental. Há registros anteriores a 6.000 a.C que falam do 

cultivo e consumo de uvas. Espécie Vitis vinifera L., da famí-

lia Vitaceae. Origem – Ásia (WINKLER et al,1997). No Brasil, 

foi trazida em 1532 e cultivada na Capitania de São  Vicente. 

Grande desenvolvimento em São Paulo e Rio Grande do Sul, 

através dos imigrantes italianos (CORRÊA; BOLIANI, 2000 ). 

No Brasil e consenquentemente na CEAGESP – Companhia 

de Entrepostos e Armazéns Gerais, a  uva é uma das frutas 

mais importantes (IBGE, 2009; CEAGESP, 2010).

O estudo trata da embalagem de uva européia no mercado 

interno brasileiro. A uva européia com semente é a de maior 
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volume entre todas as variedades de uva para consumo in na-

tura (informação verbal)1.

1.2 objeto

Embalagem de uva européia com semente, do mercado ataca-

dista  do Entreposto de São Paulo - ETSP da CEAGESP.

1.3 objetivo

O objetivo do trabalho é levantar informações e propor uma 

embalagem para a comercialização, que atenda às expectativas 

dos atacadistas de uva européia com semente  do  Entreposto 

de São Paulo - ETSP da CEAGESP.

A consecução do objetivo exige:

1.  A caracterização das embalagens de uva européia com se-

mente, atualmente utilizadas.

2.  O levantamento da percepção da qualidade, das caracterís-

ticas e da função da embalagem pelos comerciantes atacadistas 

de uva européia com semente.

3.  A escolha das características da embalagem ideal, pelos co-

merciantes atacadistas de uva européia com semente.

4.  A construção em 3D da embalagem  ideal, segundo as es-

colhas das características pelos comerciantes atacadistas de uva 

européia com semente.

1 Informação fornecida por Gutierrez em São Paulo, em 2010.
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1.4  organização da dissertação

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos. 

O presente capítulo é a introdução da dissertação, apontando 

o problema da pesquisa, a justificativa, o objeto e os objetivos.

O capítulo 2 é a revisão bibliográfica da dissertação, que é com-

posta por dois sub-capítulos. O sub-capítulo 2.1, o produto uva, 

descreve a importância e o consumo no mundo e no Brasil, a 

produção no Brasil, os cuidados com ela e a sua comercializa-

ção na CEAGESP. O sub-capítulo 2.2, a embalagem, apresenta 

as funções da embalagem, fala sobre o papelão ondulado, seus 

componentes, tipos de impressão usados  nestas embalagens, 

as embalagens para frutas e hortaliças frescas na CEAGESP,  a 

evolução nos últimos anos das embalagens de uva européia, as 

exigências legais, as percepções das cores e das embalagens e  

suas características simbólicas e psicológicas.

O capítulo 3, da dissertação é a descrição da metodologia uti-

lizada na pesquisa. 

O capítulo 4 se  apresenta os resultados do estudo das quatro 

etapas.

O capítulo 5, da dissertação, é a discussão dos resultados.

O capítulo 6 é dedicado à conclusão da dissertação e a apre-

sentação da embalagem ideal, segundo a percepção dos ataca-

distas, com design gráfico pela autora.



R
EV

IS
ã

o
 

BI
Bl

Io
g

R
á

fI
c

a

2 



o
 P

ro
du

to
 U

va
2.

1 



7

Lina KAMITSUJI

figura 2.1.1 - Uva Européia com semente. Imagem da parreira, 2008
fonte: KaMITSUJI, 2008.

2.1 o Produto Uva

Neste capítulo serão abordados alguns aspectos da produção, 

do consumo e da comercialização da uva in natura.  Na figura 

2.2.1 mostra-se a uva européia com semente, na parreira (par-

reira significa o mesmo que videira e vinha), a qual  será estu-

dada nesta pesquisa de dissertação.  A figura 2.1.1 é ilustrativa, 

para termos uma visão de como é a parreira de uva, pois há 

pessoas que pensam que a uva se dá em uma árvore grande 

como o pé de laranja.
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2.1.1 Importância do uva no mundo
 e no Brasil

A uva está presente na alimentação humana desde os primór-

dios da civilização.

Pesquisas arqueológicas mostram a utilização da uva e do vi-

nho como alimento no Irã em 3500 a.C., ao sul do Mar Negro, 

próximo do Monte Ararat,  na Turquia em 2500 a.C. (PACHE-

fonte: R. PoRTo. 12 ago. 2010.

figura 2.1.2 - Ilustração de uvas sendo colhidas no Egito

CO; SILVA, 2005), na quarta dinastia egípcia em 2440 a. C., e 

no plantio de vinha por Noé, relatado pela Bíblia (WINKLER et 

al,1997) (Figura 2.1.2).

A classificação botânica da videira, segundo Camargo (2001), 

é ordem Rhamneles, família Vitácea, gênero Vitis. As variedades 

da espécie Vitis vinifera L. desenvolvidas na Europa foram trazi-

das para o Brasil em 1532 pelo colonizador Martim Afonso de 

Souza ( PACHECO; SILVA, 2005). As figuras 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 

e 2.1.6 e mostram os dois tipos de uvas européias existentes: 

com e sem semente.
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A uva é produzida em muitos países do mundo e tem grande 

comércio internacional.

A viticultura mundial ocupa uma área de 7 milhões de hectares 

e produz 67 milhões de toneladas (MELLO, 2009c).

A produção de uva está sendo muito concentrada nos países 

europeus – Espanha, França e Itália – que possuem 37% da 

figura 2.1.5 - corte da uva européia   
com semente de coloração roxa, 2010

figura 2.1.3 - Uva européia com semente 
de coloração roxa, 2010

figura 2.1.4 - Uva européia sem semente 
de coloração esverdeada, 2010

figura 2.1.6 - corte da uva européia sem 
semente de coloração esverdeada, 2010

fonte: KaMITSUJI, 2008.

fonte: KaMITSUJI, 2008. fonte: KaMITSUJI, 2008.

fonte: KaMITSUJI, 2008.
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área  mundial ocupada pela vitivinicultura (MELLO, 2009c). Os 

doze países maiores produtores de uva concentram 76% da 

produção mundial (MELLO, 2009c).

A uva é destinada ao consumo in natura e à industrialização 

na forma de vinhos e sucos. Cerca de 43% de toda a uva pro-

duzida no mundo é destinada ao consumo in natura (MELLO, 

2009c). 

2.1.2 o consumo de uva no mundo 
e no Brasil

O consumo médio de frutas na União Européia é de 111kg/

pessoa/ano (FIORAVANÇO, 2000), e no Brasil de 6,77kg 

per capita (FAOSTAT, 2004).

A Tabela 2.1.1. mostra a diferença entre o consumo de uva na 

Espanha, 85,8 kg per capita, o país de maior consumo de uva 

no mundo, e o Brasil com 6,77kg/per capita. O Brasil ocupa 

Tabela 2.1.1 - consumo per capita de uva no mundo em 2004.

fonte: faoSTaT 2004.

País Kg/ per capita
Espanha 92,57

Suiça 88,13

França 81,74

Itália 80,41

Grécia 80,06

Dinamarca 80,01

Croacia 72,71

Bélgica 67,95

Hungria 67,38

Brasil 6,77
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Tabela 2.1.2 - Evolução do consumo per capita no Brasil

fonte: faoSTaT, 2004.

o 81º lugar entre os países consumidores de uva (FAOSTAT, 

2004), o que mostra o seu grande potencial de aumento de 

consumo.

A Tabela 2.1.2 mostra o aumento, entre 2000 e 2004, do con-

sumo de uva per capita no Brasil.

2.1.3 Produção de uva no Brasil

O Brasil é o 19º maior produtor de uva do mundo e o 11º 

maior exportador da uva in natura (FAOSTAT, 2009). Cerca de 

50% da uva brasileira é consumida in natura (MELLO, 2009a).

A produção brasileira de uva cresceu de 1.232.564 tonela-

das em 2005 para 1.403.002 toneladas em 2008 (FAOSTAT, 

2010). 

A produção brasileira, em 2009, foi de 73.215 toneladas foi 

destinada para os mercados, in natura, de exportação e interno 

e para a industrilaização (46%) (MELLO, 2009b).

Ano Kg/ per capita
2000 5,77

2001 5,85

2002 6,17

2003 5,68

2004 6,77
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fonte: IBgE, 2009.

A produção brasileira está concentrada no nordeste (Pernam-

buco e Bahia), Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul. A produção de uvas no Brasil em 2009 foi 

de 1.345.719 toneladas (Tabela 2.1.3) (IBGE, 2009).

Tabela 2.1.3. Produção de Uvas no Brasil, em toneladas

Estado\ Ano 2009
Pernambuco 158.515
Bahia 90.508
Minas Gerais 11.773
São Paulo 177.934
Paraná 102.080
Santa Catarina 67.546
Rio Grande do Sul 737.363
Brasil 1.345.719

2.1.4 cuidados com a uva

A uva é uma fruta muito delicada, que precisa de muito cui-

dado desde a sua colheita, pois sua casca é muito fina e um 

simples corte, amassamento, danos por animais, acarreta no 

estrago, na podridão e por fim, na desvalorização da uva no 

mercado atacadista. 

A uva, como as  frutas frescas, é muito valorizada pelo seu 

alto teor de frescor, ausência de defeitos, bom tamanho, com 

grande teor de água, metabolismo alto no momento em que é 

colhido na parreira até o consumidor final (GUTIERREz; WA-

TANABE, 2010).
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A conservação da qualidade exige a prevenção 
dos danos físicos, que aceleram a senescência, 
diminuem o valor do produto e podem per-
mitir entrada e o desenvolvimento de micro-
organismos oportunistas, levando ao apodreci-
mento do produto (GUTIERREz; WATANABE, 
2010, p. 60).

Segundo Isepon (2000), existem cuidados  na colheita que ire-

mos listar a baixo:

• Desde a colheita da uva, que é feita, manualmente, é preciso 

que se faça nas horas mais frescas do dia, tamanho o cuidado 

que se despende com esta fruta.

• Deve-se evitar colher depois da chuva e na hora que há or-

valho. A temperatura tem ligação com a respiração da fruta.

•Todo cuidado na poda do cacho da uva usando a tesoura, 

para que não ocorra nenhuma injúria às bagas. 

•O cacho precisa ser cortado com um pedúnculo longo, para 

manuseá-lo sem tocar nas bagas, no percurso até o consumi-

dor final.

O cacho é formado pelos bagos e o engaço. E é nas bagas que 

se encontra uma cera natural chamada, pruína que faz a pro-

teção da uva contra a entrada de microorganismos  e  a perda 

de água (SIMãO, apud ISEPON, 2000), por isso o cuidado com 

as bagas, em seu manuseio, o qual precisa ter o menor contato 

possível com o fruto. No capítulo, a Embalagem, vamos explicar 

melhor como se deve ser feito o manuseio mínimo. Já existe 

uma cartilha sobre o manuseio mínimo, usada pelos produ-

tores e atacadistas na CEAGESP,  produzidas pelo Centro de 

Qualidade em Horticultura - CQH, da CEAGESP.
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2.1.5 comercialização de uva 
na cEagESP

A CEAGESP  - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais 

de São Paulo- uma companhia estatal, que era do Governo do 

Estado de São Paulo, até 1998, quando passou para o Governo 

Federal. Ela é vinculada ao Ministério de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (GUTIERREz; WATANABE, 2010).

A companhia surgiu em 1969, com a junção do Centro Esta-

dual de Abastecimento e da Companhia de Armazéns Gerais 

(CEAGESP, 2010).

A CEASA de São Paulo, que pertence a 

CEAGESP, concentra 38% das frutas e 30% 

das hortaliças comercializadas nas principais 

Ceasas brasileiras [...] ocupa uma área de 

700.000m2. As áreas de comercialização 

são especializadas por grupo de produtos: 

frutas, verduras (hortaliças de folha, de talo, 

de flor, temperos, milho verde), legumes 

(hortaliças de fruto, subterrâneas), diversos 

(batata, cebola, alho), flores e plantas orna-

mentais e pescado (GUTIERREz; WATA-

NABE, 2010, p 46). 

A CEASA de São Paulo, onde está a sede da CEAGESP se lo-

caliza na Região Metropolitana de São Paulo, entre a Marginal 

do rio Pinheiros e a av. Gastão Vidigal. Ela é um dos maiores 

entrepostos do mundo. O volume diário da CEAGESP é de 

4.361 mil toneladas de frutas frescas e 4.242 mil toneladas de 

hortaliças frescas (CEAGESP, 2010). 

O volume da uva in natura exportada (62 mil toneladas) so-
mado ao volume destinado à industrialização (46%) permitem 
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o cálculo do volume destinado ao mercado interno in natura:  

694 mil toneladas (MELLO, 2009b)

A CEASA de São Paulo responde por 8,6% da uva destinada 

ao mercado interno in natura brasileiro. A região Metropolita-

na de São Paulo com seus 20 milhões de habitantes, 11% da 

população brasileira, é abastecida pela CEASA de São Paulo 

(IBGE, 2010).

A oferta de uva é estável ao longo do ano, garantida pelas dife-

rentes origens da produção, como mostra a tabela 2.1.4.

No começo do ano, as uvas são originárias de São Miguel e 

Pilar, cidades paulistas, no meio do ano, de Marialva - PR e 

Pirapora - MG e no fim do ano, do Nordeste, Marialva - PR e 

Jales - SP (CEAGESP, 2010).

Juazeiro e

Petrolina

Pirapora Marialva São Miguel e

Pilar

Jales Mês

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Tabela 2.1.4 - Regiões produtoras e meses de produção de uva 

européia com semente no Brasil.

fonte: cEagESP, 2010.
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2. 2 a embalagem

“Packing is good for you, try living wi-

thout it!” (Jim McDermott, 1999,p.7).

A origem da embalagem, como nós conhecemos hoje, vem 

da Revolução Industrial do século XVIII. Pela primeira vez, a 

comida podia ser contida e lacrada higienicamente.  Papelão 

ondulado já era altamente utilizado, por ser leve, fácil de ser im-

presso e ocupar pouco espaço no armazenamento, quando va-

zio. Caixas de metal também foram muito desenvolvidas neste 

período e construíram uma grande alternativa para caixas de 

papelão, no embalamento de biscoitos e doces, onde imensa 

proteção é exigida (DENISON; CAWTHRAY, 1999).

A embalagem com funções, essencialmente utilitárias, assumiu 

outros papéis, a partir do século XIX, garantindo a diferencia-

ção ao produto, o reconhecimento da marca do fabricante e 

possibilitando o surgimento do auto-serviço (CALVER, 2009).

Técnicas de impressão foram aperfeiçoadas, no começo do 

século XIX, para garantir a presença da imagem da marca na 

embalagem e a diferenciação do produto para o consumidor. 

Garrafas de vidro, caixas de metal, latas, caixas de papelão on-

dulado e embrulhos de papel, precisavam de um rótulo ou de 

uma identificação, que agrega valor ao produto. Um exemplo: o 

design gráfico da embalagem do sabão em pó serve mais para 

atrair a atenção do consumidor, do que para conter o produ-

to. Permitiu mais flexibilidade de informação na embalagem 

(DENISON;CAWTHRAY, 1999).
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No Brasil, na embalagem, empresas multinacionais como:  a 

Unilever, a Colgate, a Coty e a Johnson & Johnson trouxeram, 

nas primeiras décadas do século XX, o design das embalagens 

e técnicas de marketing associadas (CAVALCANTI, 2006).

A História do Papelão Ondulado  é relatado brevemente nas 

palavas de Peres, presidente em 2008 da Associação Brasileira 

de Papelão Ondulado, e resumido nas tabelas 2.2.1, 2.2.2.

Entre as curiosidades históricas do papelão 

ondulado - no período de 1856 a 2007 - está 

sua ingênua, porém, engenhosa construção. O 

produto, usado há mais de 100 anos, é até hoje 

fabricado de forma moderna e inovadora. A 

seguir, vamos conhecer os marcos importantes 

dessa história ( Paulo Sérgio Peres-  Presidente 

da Associação Brasileira do Papelão Ondulado, 

2008, artigo site da ABPO).
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Fonte:  aBPO, 2010.

Tabela 2.2. 1 - História do papelão ondulado no mundo

História do papelão ondulado no mundo
!"# $%&#

'()*

Dois ingleses obtiveram a patente para o primeiro uso conhecido do papelão ondulado, 
como proteção interna de chapéus. Naquele ano surgiu também a primeira "onduladeira", 
um equipamento muito simples, com dois rolos ondulados, operados manualmente.

'(+'

A primeira utilização do papelão ondulado como embalagem ocorreu quando o norte-
americano Albert L. Jones obteve a patente para envolver produtos frágeis, como garrafas, 
em embalagens produzidas com essa matéria-prima.

'(('
Criada a primeira single facer motorizada, introduzida na Inglaterra em 1883, na Alemanha 
em 1886 e na França em 1888.

'(,)
A primeira onduladeira que se tornou conhecida foi projetada por Jefferson T. Ferres, da 
empresa Sefton Manufacturing Co.

',-.

Um produtor de cereais usou, pela primeira vez, uma caixa de papelão ondulado em parede 
simples (capa/miolo/capa), conseguindo aprovação oficial desse tipo de embalagem de 
transporte.

',)/ Foi constituída a European Federation of Corrugated Board Manufacturers (Fefco).

“          ”
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Fonte: aBPO, 2010.

Tabela 2.2. 2 - História do papelão ondulado no Brasil

História do papelão ondulado no o Brasil
!"# $%&#

'()*

A primeira fábrica de papelão ondulado foi constituída por João Costa e Ribeiro, que introduziram em nosso 
mercado o ondulado de parede simples, até então importado da Alemanha. A produção de embalagens de papelão 
ondulado experimenta rápido crescimento, acompanhando a Revolução Industrial e respondendo à pronta demanda 
por mais embalagens de transporte, caminhando paralelamente às atividades econômicas.

'(+,

Foi fundada a Associa!ção Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO). Em seu primeiro Anuário Estatístico, a ABPO 
apontava que a produção de papelão ondulado no Brasil havia aumentado de 220 mil toneladas em 1970 para 500 
mil em 1974.

'(-+
Lançado o Manual de Controle de Qualidade, que tem servido a usuários e aos fabricantes de embalagens e 
produtos de papelão ondulado.

'(((
Criado o Glossário sobre Papelão Ondulado, de grande valia como instrumento de consulta aos profissionais do 
setor e aos usuários de embalagens de papelão ondulado.

.//.
Elaborado o Folder Meio Ambiente, informativo sobre a contribuição das embalagens de papelão ondulado à 
proteção ambiental.

.//) Lançada a Cartilha Papelão Ondulado - Conheça a Produção e os Cuidados com o Papelão Ondulado



21

Lina Kamitsuji

2.2.1 Funções da embalagem

As embalagens possuem funções de proteção, qualificação, fa-

cilidade de movimentação, atração e exposição.

 A proteção implica na preservação da integridade do produto, 

desde o seu acondicionamento na embalagem até o seu re-

cebimento e utilização pelo consumidor. Para que a proteção 

seja efetiva em toda a trajetória percorrida pelo produto em-

balado, devem ser considerados riscos biológicos (micro-orga-

nismos, mofo, bactérias, contaminação, inseto, etc.), climáticos 

(deformações mecânicas  e físicas ou transformações químicas 

causadas por umidade, frio, calor, etc.) manipulação  (vibração, 

impacto, compressão, distorção, pontadas), de roubo de unida-

des embaladas durante o transporte (a selagem de caixas para 

transporte atua, entre outras coisas, também neste sentido) 

etc. (BRASIL, 1975). 

A qualificação é feita através de elementos visuais 2D (ima-

gem, cor, palavra e números, etc.), 3D (forma da embalagem) 

e de elementos táteis (forma e textura) etc. A qualificação é 

responsável pela identificação do produto, pela informação de 

quantidade e de qualidade, pela instrução de manuseio e uso, e, 

pela informação do preço, por quem e para quem é produzido. 

(BRASIL,1975).

A facilidade de movimentação implica em menor tempo de 

transporte, o que diminui o custo e é importante, principal-

mente, para os produtos perecíveis (GUTIERREZ; WATA-

NABE, 2010). A embalagem é uma ferramenta de marketing 

(KOTLER, 2006)   , um instrumento de atração do comprador.
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2.2.2 Papelão Ondulado

O tipo de matéria prima, utilizada na fabricação  da embalagem, 

varia com as características do produto e de sua distribuição  

(BRASIL, 1975). 

O papel-cartão, o papelão ondulado, plástico, metal e vidro 

são os materiais mais utilizados nas embalagens de consumo 

(embalagem que entra em contato direto com o consumidor 

final) (BRASIL, 1975).

A madeira é a matéria prima mais utilizada em embalagens de 

transporte1(embalagem de transporte de proteção que en-

volve a embalagem de consumo) (BRASIL, 1975).

A matéria prima mais utilizada na fabricação de embalagem de 

uvas européias é o papelão ondulado responsável por 80% do 

total de suas embalagens (CQH, 2010). 

Papelão ondulado é definido como uma es-

trutura formada por um ou mais elementos 

ondulados (miolo(s)) fixados a um ou mais 

elementos planos (capa(s)) por meio de 

adesivo aplicado no topo das ondas (ABPO, 

2010 p.1).

O papelão ondulado é um material leve, que apresenta boa 

resistência à compressão e ao estouro. As embalagens de pa-

pelão ondulado são fáceis de desmontar, empilhar, transportar 

e estocar (BRASIL,1975). 
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 2.2.2.1 Partes do papelão ondulado

Alguns conceitos como capa, o miolo, face e parede precisam 

ser introduzidos para melhor compreensão da embalagem de 

papelão ondulado.

Segundo o glossário da ABPO (1999) capa é o elemento plano 

do papelão ondulado.Em função da sua posição na chapa, a 

capa pode ser interna e externa. Em papelão ondulado de pa-

rede dupla, parede tripla ou parede múltipla, as capas interiores 

são chamadas intermediárias. 

O miolo é o papel que passa por cilindros a fim de formar 

onda, e pode conter diferentes tipos de ondas (Figura 2.2.1) 

(BRASIL, 1975).

Figura 2.2. 1- Miolo e capa
Fonte: Folder da aBPO, 2010.
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 Parede dupla – Estrutura formada por três elementos planos 

(capas) coladas a dois elementos ondulados (miolos), intercalados 

(Figura 2.2.4).

Figura 2.2. 4- Parede dupla
Fonte: aBPO, 2010.

Parede simples – Estrutura formada por um elemento ondulado 

(miolo) colado, em ambos os lados, a elementos planos (capas) 

(Figura 2.2.3).

Figura 2.2. 3- Parede simples
Fonte: aBPO, 2010.

Os tipos de papelão ondulado, de acordo com a terminologia da 

NBR 5985, são: face simples, parede simples, parede dupla, parede 

tripla e parede múltipla.

Face simples – Estrutura formada por um elemento ondulado 

(miolo) colado a um elemento plano (capa) (Figura 2.2.1).

Figura 2.2. 2- Face simples
Fonte: aBPO, 2010.
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 Parede tripla – Estrutura formada por quatro elementos planos 

(capas) colados em três elementos ondulados (miolos), intercalados 

(Figura 2.2.5).

Figura 2.2. 5- Parede tripla
Fonte: aBPO, 2010.

Parede múltipla – Estrutura formada por cinco ou mais elementos 

planos (capas) colados a quatro ou mais elementos ondulados 

(miolos), intercalados (Figura 2.2.6).

Figura 2.2. 6- Parede múltipla
Fonte: aBPO, 2010.
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A capacidade da caixa do seu empilhamento e função da re-

sistência à compressão de coluna de cada uma, que varia com 

a estrutura, o tipo de onda e a espessura da parede.

Fonte: aBPO, 2010.

Tabela 2.2.3- Valores de resistência à compressão de coluna se-
gundo o nível, parede simples e parede dupla

Os valores indicados na tabela 2.2.3 cor-

respondem à média de dez ensaios, sendo 

que até três desses resultados podem estar 

abaixo da média e esta deve ser igual ou 

superior ao valor especificado [...] Estes va-

lores não se aplicam ao papelão ondulado 

de face simples (ABPO, 2010).
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Os fabricantes de chapas de papelão ondulado obedecem para 

cada estrutura e tipo de onda uma espessura mínima (Tabela 

2.2.5).

Estrutura Tipo de Onda Espessura

Parede Simples E

B

C

A

1,2

2,5

3,5

4,5

Parede Dupla BC 6,0

Fonte: aBPO, 2010.

Fonte: Brasil, 1979. Tabela modificada pela autora KaMITSUJI..

Cada tipo de onda tem sua característica e o porquê da utiliza-

ção, como é mostrado na tabela 2.2.4.

Tabela 2.2. 4 - Tipo de onda, característica e utilização

Tabela 2.2. 5 - estrutura, tipo de onda e espessura
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Os ensaios físicos são feitos para determinar a resistência de 

compressão de coluna, que devem seguir a norma ABNT – 

6737 – Papelão Ondulado – Determinação da Resistência  à 

compressão da coluna, e o cálculo de empilhamento pode ser 

feito através de uma fórmula, segundo o Quadro 2.2.1 (ABPO, 

2010).

Quadro 2.2. 1- Fórmula de empilhamento

empilhamento

 

             C             + 1 = nº de caixas empilhadas

f.s. x peso bruto

 

C = compressão

f.s. = fator de segurança (pode variar de 3 a 10, dependendo 

do tempo de estocagem, umidade relativa, tipo de empilha-

mento, etc)

peso bruto = peso total do produto + embalagem

 

Exemplo:

 

Determinar o empilhamento:

 

C  = 476 kgf 

f.s. = 04

peso bruto = 10 kg

 

 476   + 1 = 12,90 ou 13 caixas empilhadas

4x 10

Fonte:  aBPO, 2010.
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 2.2.2.2 Tipos de impressão usados em 
embalagem de papelão ondulado

O papelão ondulado utiliza dois tipos de impressões gráficas: a 

flexografia em maior escala e o offset.

A flexografia é o processo gráfico mais utilizado nas embala-

gens de papelão ondulado (RIBEIRO, 1998).

O processo de impressão que usa formas 

flexíveis de borracha ou polímero com as 

áreas de grafismo em alto-relevo, imprimin-

do diretamente sobre o suporte, utilizando 

tintas fluídas e voláteis de secagem rápida 

ou tinta UV chama-se flexografia (Souza; 

Silva, 2007,p.8). 

A flexografia é um processo de impressão versátil, reproduzin-

do de uma a seis cores e usando bobinas de até 2,54 metros 

de largura, que permite a reutilização da matriz e a impressão 

rápida, barateando o custo (CRAIG, 1987, p.90).Nas últimas 

duas décadas ela se popularizou por ser de baixo custo e im-

primir com qualidade (RIBEIRO, 1998). Ela se distingue pela 

impressão de embalagens, etiquetas, listas telefônicas, sacolas, 

rótulos, produtos de sacarias e jornais. (SOUZA; SILVA, 2007). 

O offset é o processo gráfico que veio da litografia (gravação 

em pedra) e foi descoberto no começo do século XX pelo 

americano Rubel. Utiliza os meus princípios físicos da litografia: 

repulsão água e óleo (RIBEIRO, 1998).
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O sistema offset é um processo de impres-

são indireto no qual a imagem é entintada 

na chapa, sendo primeiramente transferida 

para uma blanqueta1 e depois para o subs-

trato. A chapa é tratada fotoquimicamente 

a fim de produzir áreas de grafismo e de 

contra grafismo, receptivas à tinta e à água, 

respectivamente. Apresenta três caracterís-

ticas que o distinguem dos demais: as áreas 

de grafismo e contra grafismo encontram-

se no mesmo plano; a impressão é indireta, 

ou seja, a imagem é transferida da chapa 

para uma blanqueta e desta para o substra-

to; é o único processo que envolve água. A 

impressão offset pode ser plana, usada para 

a impressão de livros, periódicos, pôsteres, 

promocionais, brochuras, cartões, rótulos e 

embalagens, ou rotativa, comumente usada 

para a impressão de jornais, livros, tablóides, 

revistas, catálogos, periódicos, promocionais 

(SOUZA; SILVA, 2007,p.7).

O offset utiliza o sistema CMYK, do inglês Cyan, Magenta, Yellow 

e Black e gera quatro fotolitos (filme transparente), cada uma 

de uma cor: o Ciano, o Magenta, o Amarelo e o Preto (SAN-

TOS; NEVES; NASCIMENTO, 2007).

1 Blanqueta é um cilindro intermediário.
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Fonte: BRaSIL,1976, p.58.

Tabela 2.2.6 - Diferenças entre o processo de impressão offset e 

flexografia

A tabela 2.2.6 mostra as diferenças entre o processo de impre-

são de flexografia e offset.
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2.2.3 embalagem para 
frutas e hortaliças frescas 
na CeaGeSP

A CEAGESP,  Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais 

de São Paulo, é uma companhia estatal, que era do Governo do 

Estado de São Paulo, até 1998, quando passou para o Governo 

Federal. Ela é vinculada ao Ministério de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (GUTIERREZ; WATANABE, 2010).

O Entreposto Terminal São Paulo (ETSP) 

é considerado um dos maiores centros de 

comercialização atacadista do mundo, com 

a movimentação de 250 mil toneladas de 

frutas, legumes, verduras, pescados e flores 

a cada mês (CEAGESP, 2010)

A  importância da comercialização da CEAGESP no setor de 

frutas e hortaliças frescas é o principal motivo da escolha nesta 

companhia. para retratar as embalagens  deste setor.

A embalagem é importante na cadeia de produção de frutas 

e hortaliças frescas (rescém- colhidos) porque é uma ferra-

menta de proteção, movimentação, exposição (nas gôndolas e 

nas bancas das feiras) e atração do consumidor. E além destas 

ferramentas, a embalagem é usada como identificador de sua 

origem, de seu produtor e rastreador do produto (GUTIER-

REZ; FANALE;  WATANABE, 2009).

Os produtores e comerciantes deste setor de frutas e horta-

liças frescas acreditam que a embalagem agrega valor ao pro-
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duto, porém a mudança para uma embalagem de qualidade, 

com preço mais alto é algo complexo (GUTIERREZ; FANALE;  

WATANABE, 2009).

As frutas e hortaliças frescas são produtos muito delicados, 

e as características que as valorizam são: sabor, frescor, boa 

aparência, ausência de defeitos (amassado, cortes, podridão) 

e tamanho. Uma boa embalagem é necessária para a manu-

tenção da qualidade da produção ao consumo (GUTIERREZ;  

WATANABE, 2010).

2.2.3.1 Situação atual 

A qualidade das embalagens de frutas e hortaliças frescas está 

longe do ideal.  As embalagens das frutas estão mais evoluídas 

do das hortaliças.

A situação atual das embalagens de frutas e hortaliças frescas 

é preocupante. A maioria das embalagens não cumpre suas 

funções de proteção, facilidade de movimentação, identificação 

e exposição. No varejo o produto é retirado das caixas de ori-

gem e amontoado nas gôndolas (GUTIERREZ, 2010).

Diversos autores alertam sobre os danos causados pelas emba-

lagens inadequadas às frutas e hortaliças como Luengo (2009)

kays (1991) e Isepon (2001).

A adoção do Manuseio Mínimo  método de exposição pro-

posta pelo CQH, Centro de Qualidade em Horticultura da 

CEAGESP, é o único caminho para a proteção do produto, para  

a garantia da sua rastreabilidade e para o desempenho pleno 

das funções de uma boa embalagem da proteção à atração 
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do consumidor. O ANEXO 3 contém as regras do Manuseio 

Mínimo

Os tipos de embalagens de frutas e hortaliças frescas podem 

ser classificadas por seu tipo de material (madeira, plástico, pa-

pelão ondulado e sacaria) e pelo sistema de utilização (reuti-

lizável, retornável, reciclável) (GUTIERREZ; FANALE;  WATA-

NABE, 2009).

Os tipos de embalagens de frutas e hortaliças frescas são: cai-

xa de madeira, caixa de plástico, caixa de papelão ondulado e 

sacaria.

A embalagem plástica é retornável, pois passa por um processo 

de limpeza e higienização a cada uso (GUTIERREZ; FANALE;  

WATANABE, 2009).

A embalagem de madeira é utilizada como retornável, reutili-

zável e reciclável, quando utilizada uma só vez e encaminhada 

para recilcagem. A retornável pode ser do tipo M (Mercado) 

de citros (Figura 2.2.7), a caixa T (de Torito) de banana (Figura 

2.2.8), possuem uma marca e são devolvidas a seus proprietá-

rios quando vazias. A caixa de madeira reutilizável é predomi-

nantemente usada no comércio de legumes e verduras. Não 

possui marca do proprietário e são utilizadas a cada vez, com 

diferentes produtos. Por exemplo a caixa K (antigamente, se 

transportava querosene com esse tipo de caixa, que se escrevia 

kerosene) (Figura 2.2.9), na primeira vez, usa-se para embalar 

cenoura, tomate e produtos pesados.  Na segunda e terceira 

vez é usada para embalar beterraba e pimentão. Na última vez 

é embalada mandioca e utiliza uma corda, de tão precária, que 

se encontra a embalagem. As embalagens de madeira reciclá-

vel, estão sendo feitas por algumas empresas que começaram 

a usar madeira de boa qualidade (estabelece que seja madeira 
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Figura 2.2. 8 - Banana em caixa T - torito
Fonte: KaMITSUJI, 2006.

Figura 2.2. 9 - Caixa K - kerosene
Fonte:  Centro de Qualidade em Horticultura (CQH), 2007.

Figura 2.2.7 - Caixa M - Mercado
Fonte:  Centro de Qualidade em Horticultura (CQH), 2007.
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seca e tenha passado pelo  processo de laminação) (GUTIER-

REZ; FANALE;  WATANABE, 2009).

A embalagem de papelão ondulado é reciclável e é constitu-

ída por celulose de madeira, proveniente de reflorestamen-

to (GUTIERREZ; FANALE ;WATANABE, 2009). A Associação 

Brasileira de Papelão Ondulado - ABPO trouxe um sistema de 

embalagens modulares Common Footprint Standard. O sistema 

modular permite o empilhamento de caixas de diferentes ta-

manhos e produtos que facilita o carregamento, o manuseio, a 

estocagem e o transporte das frutas e hortaliças frescas, desde 

o produtor, no campo, até o consumidor final. Assim, diminuem 

as perdas na cadeia de suprimento. A embalagem básica, tipo 

bandeja, tem dimensões fixadas em 60 x 40 cm e 40 x 30 cm, 

permitindo o uso dos paletes estandardizados de 1,2 x 1 m. A 

altura muda conforme o produto (ABPO, 2008).

No Brasil, o sistema modular de papelão 

ondulado está sendo amplamente utilizado 

para as exportações de frutas frescas, uma 

vez que os países importadores já se decidi-

ram por esse tipo de embalagem, por ser o 

que melhor atende às rígidas exigências dos 

mercados locais (ABPO, 2008).

No Centro de Qualidade em Horticultura (CQH), na CEA-

GESP, um estudo sobre a evolução das embalagens no setor de 

frutas e hortaliças tem sido feito pelo engenheiro Helio Wata-

nabe, desde 2004, com base em entrevistas e dados do SIEM 

– Sistema de Informação e Estatística de Mercado.  A tabela 

2.2.7 mostra o número e a proporção por tipo de embalagem 

e por grupo de produtos.

Em  2009, a CEAGESP,  a embalagem de papelão ondulado pre-

domina no setor de frutas (54%), seguida pela madeira (39%). 
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A embalagem de madeira predomina no setor de verduras e 

legumes com 74% e 46% respectivamente (tabela  2.2.5).

No setor de verduras a utilização de embalagens de papelão 

ondulado é inexistente e no setor de legumes as embalagens 

de papelão vem em segundo lugar com 41%. 

O papelão ondulado é a matéria prima que representa 44% 

do total das embalagens. Ela vem antes das embalagens de 

madeira (41%).

Fonte: Centro de Qualidade em Horticultura da Companhia de entrepostos e  armazéns 
Gerais de São Paulo. Dados  não publicados.

Tabela 2.2.7- Tipos de embalagem por grupo de produtos em 2009 na CeaGeSP: número de 

unidade e participação
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2.2.3.2 embalagem de uva européia 

Hoje a uva européia utiliza predominantemente embalagens 

de papelão ondulado (80%), por ser uma fruta delicada que 

requer muito cuidado em seu manuseio, para não perder sua 

cera, que a protege contra microorganismos (WATANABE, 

2010; ISEPON, 2001)

A uva européia pode ser embalada a granel (cachos soltos) na 

caixa ou em  embalagens primárias, como os sacos plásticos de 

polietileno  (ISEPON, 2001).

Segundo Gorgatti Netto et al. (1993), para  a comercialização,  as 

embalagens são empilhadas nos paletes (estrado de  1 x 1,2 m, 

tamanho padronizado no Brasil) com 1,8 a 2 m de altura no má-

ximo, são colocadas cantoneiras verticais e amarradas com cintas 

na horizontal e vertical.

A evolução das embalagens de uvas na CEAGESP (Tabela 2.2.5) 

pode ser avaliada pelos dados levantados pelo CQH.
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2.2.3.3 evolução nos últimos anos

Entre os anos de 2004 e 2009 houve um crescimento do nú-

mero de caixas de uva comercializada na CEAGESP. e um cres-

cimento da participação da embalagem de papelão de 50 para 

77%,  a diminuição da madeira  de 49 para 23% e crescimento 

do plástico para 1,52% (Tabela 2.2.8). O  crescimento do pa-

pelão segue  uma tendência mundial, já detectada por Saijo, 

Kamitsuji e Takahashi (2007) para as embalagens de tomate e 

laranja no mercado atacadista Ohta, no Japão em 2007.

Fonte: Centro de Qualidade em Horticultura da Companhia de entrepostos e armazéns Gerais de 
São Paulo. Dados  não publicados.

Tabela 2.2.8 - evolução do número e da participação dos tipos de embalagem de uva na CeaGeSP 

de 2004 a 2010
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2.2.3.4 exigências legais 

Nos últimos anos mudanças importantes foram estabelecidas 

por lei. 

Em 1991, a Portaria 127 do MAPA ditou medidas internas das 

embalagens por produto ou grupo de produto, estabelecendo 

o volume padrão de comercialização. A fiscalização era feita na 

portaria da Ceasa de São Paulo (CEAGESP).  Esta padroniza-

ção das medidas internas deu força a embalagens impróprias e 

tradicionais. As embalagens tradicionais de madeira K, de ma-

deira M, de madeira Torito e o engradado, todas de madeira 

áspera, retornáveis sem higienização, não são paletizáveis, pe-

sadas, causam lesões e contaminações nos produtos por causa 

de sua estrutura sem acabamento apropriado, como mostra a 

figura 2.2.9 (GUTIERREZ; FANALE ; WATANABE, 2009).

No final de 2002, a Instrução Normativa Conjunta 009 do 

MAPA, ANVISA e INMETRO reformulou e a melhorou a Por-

taria 127. Agora exige segurança, rastreabilidade e melhoria de 

movimentação do produto. As embalagens precisam ser pale-

tizáveis, podendo ser recicláveis ou retornáveis, rotulados e ter 

identificação e garantia do fabricante de embalagem (GUTIER-

REZ; FANALE ; WATANABE, 2009).
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No começo do ano de 2007, a Lei 14264 do município de São 

Paulo enfatizou as exigências da Instrução Normativa Conjunta 

009, e responsabilizou o atacadista e  o varejista pela recicla-

gem e a higienização das embalagens. Uma falha desta lei é 

a obrigatoriedade de usar o mesmo tratamento fitossanitário 

usado nos paletes de exportação, nas embalagens de madeira, 

mesmo novas, a fim de combater as pragas da madeira. Desta 

forma, enviabiliza o uso da madeira mesmo de boa qualidade e 

exige a higienização da embalagem de madeira, impossível pela 

atual tecnologia (GUTIERREZ; FANALE ; WATANABE, 2009).

Segue, em anexo, as legislações:

ANEXO 1 -  Instrução Normativa Conjunta SARC / ANVISA/ 

INMETRO nº 009, de 12 de novembro de 2002

ANEXO 2 - Lei nº 14.264, de 06 de fevereiro de 2007
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2.2.4 a força da cor como 
comunicação do design da 
embalagem

“A cor é o segundo item em importância na 

composição da personalidade do produto, por-

que, ao contrário da forma, não é exclusiva. 

Podemos patentear o desenho, mas não a cor. 

Além disso, ela aciona apenas um de nossos 

sentidos.  A cor é muito importante porque é a 

mais eficiente forma de discrição que existe” 

(Mestriner ; 2007 p.45).

A seleção das cores da embalagem não é simples. A cor está nas 

nossas vidas de maneira tão natural, que não percebemos o seu va-

lor. O ajuste da cor às necessidades psicológicas de venda e de uso 

de um produto é essencial em um projeto de embalagem. A cor é 

uma propriedade da luz e da luz refletida nos corpos. A cor não é 

uma entidade, mas uma sensação (BRASIL; 1976).

A cor é componente da identidade marca. Com o tempo e o uso 

contínuo, a cor passa a “pertencer” a uma marca, de tal maneira 

que o consumidor identifica a marca pela cor. Um famoso exemplo 

é vermelho da Coca- Cola. Ela é ligada à cor vermelha em todo 

mundo, tanto que a sua concorrente, Pepsi passou por uma enorme 

mudança na colocação da marca de vermelho para azul, para dife-

renciá-la, como mostra a figura 2.2.10. A cor pode ser empregada 

para diferenciar um produto do seu concorrente. Se a embalagem 

estrutural do produto for semelhante ao do concorrente, as cores, 

junto com o conceito geral, ajudam na diferenciação e destaque no 

ponto de venda (CALVER; 2009).
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Figura 2.2. 10 - Mudança da cor do 

logo da Pepsi
Fonte:  Graphic Design Blog. Org,  
ago. 2010.
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2.2.4.1 Percepções das cores

O contraste entre cores e os fenômenos de contraste simultâneo e 

sucessivo devem ser considerados no design da embalagem (IIDA, 

1998).

 O contraste simultâneo ocorre quando objetos da mesma cor, so-

bre fundos diferentes, mostram diferenças de saturação e claridade. 

Uma cor ao lado de outra mais escura vai parecer mais clara do que 

realmente é, enquanto se torna mais escura por causa da aproxima-

ção da cor mais clara (IIDA, 1998).

O contraste sucessivo é resultado da memória visual que se con-

serva por poucos segundos. O cérebro arquiva a cor complementar 

do objeto fixado, por algum tempo, e se olharmos por 40  segundos 

para o triângulo de cor vermelha (Figura 2.2. 11) e logo depois para 

uma superfície branca, o formato da imagem  será mantido porém a 

percepção da cor mudará para suas cores complementares, verde-

azul (IIDA, 1998).

Figura 2.2.11 - Triângulo vermelho
Fonte: KaMITSUJI, 2010.
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A visibilidade de cores “depende muito do contraste e da pureza 

da cor” (IIDA, 1998,p. 267). Todas as cores são mais visíveis quando 

usadas com suas cores complementares, desde que estas sejam su-

avizadas (misturadas com branco), ou escurecidas (misturadas com 

preto). As cores de ampla visibilidade, vermelho, laranja, amarelo, 

verde e azul, são vibrantes e chamam muita atenção, quando utiliza-

das nas embalagens (IIDA, 1998).

A legibilidade de cores varia com o contraste e melhora com a adi-

ção de preto. Em letreiros, só se pode usar cores puras nos títulos 

principais, com fundo mais claro. Os letreiros longos podem ter a 

mesma cor de fundo, porém com mais adição de preto nas letras. Já 

um letreiro curto, é melhor usar uma cor complementar no fundo 

(IIDA, 1998).

O quadro 2.2.3 mostra uma escala de visibilidade, em ordem de 

maior para menor visibilidade.

! !" #$%&'()*+,')'*-./)'

0" 1+,2)'()*+,')'-3-+,&)'

4" 5,+6,'()*+,')'*+-./)'

7" 1+,2)'()*+,')'*+-./)'

8" 5,+6,'()*+,')'9,+3,&:)'

;" 5,+3,&:)'()*+,')'-3-+,&)'

<" 5,+3,&:)'()*+,')'*+-./)'

=" >-+-.?-'()*+,')'@+,2)'

A" 1+,2)'()*+,')'3-B,.2-'

!C" >-+-.?-'()*+,')'*+-./)'

Quadro 2.2. 2 -  estudos experimentais alcançados sobre a visibili-
dade das cores

Fonte: IIDa,1998.
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2.2.4.2 Características simbólicas e 
psicológicas das cores

O homem apresenta várias reações às co-

res, que podem deixa-lo triste ou alegre, 

calmo ou irritado. O vermelho, o laranja e 

o amarelo sugerem calor, enquanto o verde 

e o azul sugerem frio. Cores avermelhadas 

sugerem alegria e satisfação [...] Essas carac-

terísticas são muito usadas em marketing  

(IIDA, 1998, p.268).

As características simbólicas das cores diferem com a cultura e a 

região. Exemplificando, no Ocidente o luto é representado pela cor 

preta, enquanto que na China é representado pela cor branca (IIDA, 

1998).

A cor vermelha, cor do fogo e do sangue é a mais importante das 

cores para muitos povos, por ser diretamente conectada ao princí-

pio da vida. No oriente ela representa o calor, a intensidade, a paixão, 

a ação. No Japão, é símbolo da felicidade e sinceridade. Conforme 

algumas escolas xintoístas, o vermelho representa o Sul, a prosperi-

dade e a harmonia. O arroz vermelho é usado como voto de suces-

so e felicidade em aniversários e outras datas festivas. O vermelho 

é utilizado como alerta de perigo e semáforo fechado no trânsito, 

em todos os países, pela sua capacidade de penetrar na neblina e 

escuridão com mais êxito que as outras cores (PEDROSA, 1977). 

Segundo Drew e Meyer (2008), a cor vermelha na embalagem de 

alimentos é muito indicada e associada ao sabor muito doce. Exem-

plo, figura 2.2.12, embalagem do Nescau Ball, que são bolinhas de 

chocolate da marca Nescau, bem doces.

Figura 2.2.12 - embalagem Nescau Ball
Fonte: site da empresa Nestlé Brasil,  
ago. 2010.
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A cor amarela é luminosa e poderosa, representa o calor, a energia, 

a claridade, antagônica à passividade e frieza do azul, a riqueza es-

piritual e a riqueza material (IIDA, 1998). Para os cristãos, esta é a 

cor da eternidade e da fé. Em outros países representa o despeito, a 

traição e o desespero. O amarelo está ligado a impaciência. No trân-

sito representa espera, atenção (PEDROSA, 1977). Segundo Drew e 

Meyer (2008), a cor amarela na embalagem de alimentos é indicada 

e associada ao sabor muito doce. Exemplo, figura 2.2.13, embalagens 

de yogurt  da marca Neston, que são bem doces.

A cor verde é passiva, alivia tensões e equilibra o sistema nervoso. 

É simbolicamente associada à esperança, felicidade (IIDA, 1998). Na 

China é a cor da esperança, da longevidade e da força, como tam-

bém da imortalidade, simbolizada com os ramos verdes. No Islã, o 

verde representa o conhecimento. No Brasil, o verde e amarelo são 

cores nacionais, simbolizando nossa bandeira, nossa pátria (PEDRO-

SA, 1977). Segundo Drew e Meyer (2008), a utilização da cor verde 

na embalagem de alimentos é muito indicada (menos para carnes, 

que seria ruim) e associada ao sabor muito doce. Exemplo, figura 

2.2.14, embalagem do refrigerante americano Soda Jones, sabor de 

maçã verde, que é doce.

A cor azul é fria, calma e passa a sensação de sonolência. Indica indi-

ferença e passividade, ar, mar, espaço e frescor. Simboliza a inteligên-

cia e raciocínio, diferente do vermelho que remete à emoção (IIDA, 

1998). No Egito o azul é a cor da verdade. Em comparação com as 

outras cores, o azul foi eleito como a cor da nobreza, dando ori-

gem a expressão de sangue azul (PEDROSA, 1977). Exemplo, figura 

2.2.15, que se destaca por ser um café descafeinado, nobre. Segundo 

Drew e Meyer (2008), a cor azul na embalagem de alimentos não é 

indicada e não há sabor associado. 

Figura 2.2.13 - embalagens de Neston 
yogurt de dois tipos distintos
Fonte: site da empresa Nestlé Brasil,  
ago. 2010.

Figura 2.2.14 - embalagem refrigerante 
Soda Jones, gosto de maçã verde
Fonte: site da empresa Soda Jones,  
ago. 2010.

Figura 2.2.15 - embalagem do Nescafé 
descafeinado, da Nestlé
Fonte: site da empresa Nestlé,  ago. 
2010.
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 A cor violeta é a cor da moderação. Simboliza a lucidez, o equilíbrio 

entre o céu e a terra, a paixão, a inteligência, o amor e sabedoria. 

Esta cor foi considerada como símbolo dos alquimistas, simbolizan-

do a poder de influência nas pessoas, a persuasão, o domínio mágico 

nos indivíduos. O violeta mais escuro representa a saudade, o ciú-

mes, a angústia e a melancolia. O tom mais claro desta cor é  mais 

alegre, pois se aproxima do rosa (PEDROSA, 1977). Segundo Drew 

e Meyer (2008), a utilização da cor violeta escuro na embalagem de 

alimentos é inadequada, enquanto que a cor violeta claro é indica-

da. O gosto doce é associado à cor violeta claro. Exemplo de uma 

embalagem com a cor violeta claro é o chocolate Milka, que é doce, 

como mostra a figura 2.2.16.

A cor laranja é bem quente, viva, afável, ressaltante. Liga-se ao fogo, 

ao Sol, à luz e ao calor. Por ser originária da cor vermelha e da 

cor amarela, suas propriedades são parecidas. (IIDA, 1998). Segundo 

Drew e Meyer (2008), a cor laranja na embalagem de alimentos é 

muito indicada e associada ao sabor muito doce. Exemplo é a figura 

2.2.17, embalagem de suco de laranja da marca Soda Jones, que é 

muito doce.
Figura 2.2.17 - embalagem de suco 
Soda Jones, gosto de laranja
Fonte: site da empresa Soda Jones,  
ago. 2010.

Figura 2.2.16 - embalagem de choco-
late Milka
Fonte:  site da empresa Milka,  ago. 
2010.
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A cor branca significa pureza, nascimento e morte, simboliza a paz. 

Ela leva à ausência, ao vácuo noturno, em contraposição ao colorido 

diurno (IIDA, 1998). Nas considerações estéticas, o branco é tido 

como reino das possibilidades infinitas (PEDROSA, 1977). A higiene, 

a limpeza, a sabedoria, a aristocracia e a elegância (PASTOUREAU, 

1993) podem ser representadas pela cor branca. Segundo Drew e 

Meyer (2008), a cor branca na embalagem de alimentos é muito in-

dicada e não há sabor associado. Exemplo, figura 2.2.18, embalagem 

de refrigerante de creme da marca Soda Jones.

A cor preta simboliza a sombra, o frio, o caos, o nada, o céu noturno, 

a tristeza e o inconsciente (IIDA; 1998). No aspecto psicológico, o 

preto representa a angústia infinita e ao luto. Na pintura chinesa e 

japonesa o preto está ligado à beleza (PEDROSA; 1977). O preto 

também esta associado à austeridade e seriedade (austeridade pro-

testante, puritanismo), elegância e modernidade (trajes de cerimô-

nia formais) e autoridade (vestimentas de juízes) (PASTOUREAU; 

1993). Segundo Drew e Meyer (2008), a cor preta na embalagem 

de alimentos é muito indicada e está associada ao sabor queimado. 

Exeplo, figura 2.2.19, embalagens de alimentos desenvolvidas por 

Dave Richmond, nas cores preto, para mostrar a elegância  e mo-

dernidade de seus produtos.

Figura 2.2.18 - embalagem de refrige-
rante Soda Jones, gosto de creme
Fonte: site da empresa Soda Jones,  
ago. 2010.

Figura 2.2.19 - embalagens de alimen-
tos desenvolvidas por Dave Rich-
mond. País United Kingtom
Fonte: Selfridges & Co., ago. 2010.
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3 Metodologia
O método de QFD - Planejamento de Qualidade,“Quality Function 

Deployment”, (Lin Chih Cheng et al, 1995), foi utilizado nas etapas 3, 

4 e 5. 

QFD é uma forma de comunicar sistemati-

camente informação relacionada com a 

qualidade e de explicar ordenadamente 

trabalho relacionado com a obtenção da 

qualidade; tem como objetivo alcançar o 

enfoque da garantia da qualidade durante o 

desenvolvimento de produto (Cheng et 

al., 1995, p. 24)

O trabalho foi desenvolvido em 5 etapas: 

1a Levantamento a partir dos dados do SIeM 2008 [SIeM - Sistema 

de Informação e estatística de Mercado da CeAgeSP-, recolhe e 

registra as informações que constam de cada documento fiscal 

que acompanha as cargas que entram no mercado. Para cada 

entrada é registrada a data, o produto, a variedade, o município 

de origem, o volume e o destino dentro do mercado (gutierrez, 

2010)] dos principais atacadistas responsáveis por 80% da comer-

cialização de uva européia com semente.

2a Levantamento e caracterização das embalagens de uva européia 

com semente, utilizadas no entreposto Terminal de São Paulo da 

CeAgeSP, no período de julho e agosto de 2008, foram fotografa-

das, medidas e caracterizadas.

3a Levantamento da percepção da qualidade, das características e 

da função da embalagem dos comerciantes atacadistas responsáveis 

por 80% da comercialização de uva européia com semente.
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4a escolha das características da embalagem ideal pelos

comerciantes atacadistas de uvas européias com semente.

5a Criação de uma embalagem para uva européia com semente, 

composta pelos atributos definidos pelos atacadistas entrevistados.

3.1 Primeira etapa 

Os dados diários de entrada e destino no entreposto Terminal 

de São Paulo- eTSP  registrados pelo SIeM, trabalhados em excel, 

permitem determinar :

O volume de entrada por atacadista.•	

O volume por origem: município e estado.•	

A distribuição da entrada por atacadista por origem.•	

A participação de cada atacadista no volume total.•	

A determinação dos atacadistas responsáveis por 80% do •	

volume comercializado.

 A primeira etapa compreendeu o levantamento, a partir dos dados 

do SIeM 2008, e dos principais atacadistas responsáveis por 80% da 

comercialização de uva européia com semente. 
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3.2 Segunda etapa 

A segunda etapa compreendeu o levantamento e a caracteri-

zação das embalagens de uva européia com semente, utilizadas 

no entreposto Terminal de São Paulo da CeAgeSP.

no período de julho a agosto de 2008 foram fotografadas, me-

didas e caracterizadas todas as diferentes embalagens de uva 

européia com semente comercializadas no eTSP.

As denominações dos componentes da embalagem dadas 

pelo Centro de Qualidade em horticultura da CeAgeSP, em 

seu trabalho de caracterização de embalagens (gUTIeRReZ, 

2005), foram utilizadas neste trabalho e são ilustradas nas figu-

ras 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7.
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3.2.1  Caixas fechadas e abertas e suas 
partes

Os componentes da caixa fechada são: aba, alça, fundo, furo de 
ventilação, lateral, tampa, testeira e quina.

Figura 3.1- Componentes da caixa fechada.

Testeira

Furo de ventilação

Lateral

Quina

Fundo

Aba Tampa

Fonte: KaMitSUJi; CQH, 2008.
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Os componentes da caixa aberta são: aba, alça, fundo, furo de ven-

tilação, janela, lateral, quina, recorte, reforço, testeira.

Testeira

Lateral

Quina

Alça

Furo de ventilação

Figura 3.2 - Componentes da caixa aberta.

Aba como  janela total

Trava nas laterais

Fonte: KaMitSUJi; CQH, 2008.
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Figura 3.3 - Caixa aberta  com abas laterais, furos de ventilação nas testeiras, uma trava 
nas testeiras.

Trava na testeira

Furo de ventilação

Aba  como janela parcial

Fonte: KaMitSUJi; CQH, 2008.

Testeira

Aba sem janela

Lateral
Alça

Figura 3.4 - Caixa aberta com abas nas testeiras, dois furos de ventilação nas laterais, 
duas travas nas testeiras e alças nas testeiras.

Furo de ventilação

Fonte: KaMitSUJi; CQH, 2008.
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Reforço na Quina

Trava na testeiraRecorte

Figura 3.5 - Caixa aberta com reforço nas quinas, uma trava nas testeiras, alça nas 
testeiras

Figura 3.6 - Caixa aberta com reforço central transversal.

Figura 3.7 - Caixa aberta com placa de proteção.

Reforço central transversal 

Chapa de Proteção

Fonte: KaMitSUJi; CQH, 2008.

Fonte: KaMitSUJi; CQH, 2008.

Fonte: KaMitSUJi; CQH, 2008.
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3.3 terceira etapa 

 A terceira etapa compreendeu o levantamento da percepção dos 

comerciantes atacadistas, responsáveis por 80% da comercialização 

de uva européia com semente, sobre a qualidade, as características 

e as funções da embalagem.

Foram entrevistados 33 atacadistas, escolhidos por sua importância 

e responsáveis por 80% do volume de comercialização, através de 

um questionário de perguntas abertas.

Questionário aplicado na terceira etapa

1 Quais são as principais funções da embalagem?

2 Como é a sua embalagem preferida?

 2.1 Qual é a melhor matéria-prima para a uva européia com 

semente?

 2.2 Qual é a melhor conformação? 

 2.3 Qual é a melhor localização para a trava?

   

3 Informações na embalagem:

 3.1 Que informações são importantes?

 3.2 Qual é a melhor localização da informação?

4 Como devem ser as cores na embalagem?

 4.1. Qual deve ser o número de cores?

 4.2. Qual deve ser a cor da representação gráfica (não fundo)? 

4.3. A caixa deve apresentar ilustração, foto ou nada?
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5 Que embalagem interna é mais adequada? (saquinho de   

papel, saquinho de plástico, saquinho de plástico com zíper)

6 Quanto uma boa embalagem pode valorizar o produto?

7 As características da sua embalagem preferida agregam   

valor ao produto?

3.4 Quarta etapa 

Os mesmos 33 atacadistas da terceira etapa foram entrevistados na  

quarta etapa e escolheram, através de um fluxograma, as caracterís-

ticas que uma embalagem ideal deve apresentar.

A análise dos dados da terceira e quarta etapas foi feita através 

do Centro de Análise estatísitica Aplicada - CeA-USP (PeReIRA; 

PeIXOTO, C; PeIXOTO, g., 2008) e utilizou técnicas descritivas e 

técnicas baseadas em um modelo bayesiano para poplulações finitas 

e está disponível no AneXO 5.

Figura 3.8 - Fluxograma da escolha entre a conformação de caixas: plástica, madeira e 
papelão ondulado

Fonte: KaMitSUJi, 2010.

Caixa de Madeira

Caixa Plástica

Caixa de Papelão ondulado

Caixa
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Fechada

Aberta

2

3

4

Testeira

Lateral

Dobra

Aba

Aba

Trava de empilhamento

Parede de Separação

Reforço nas Quinas

Chapa de Proteção

Impermeabilização

Recorte 

Lateral

Furos de 

Ventilação

Sim 

Sim 

Testeira

Testeira

Sim Furo de 

Ventilação

não

não

Lateral

Lateral

1

Testeira

Lateral

Ambos

Quina

1

2

2

não

1

2

2

3
1

2

1

2

Superior

Inferior

Figura 3.9 - Fluxograma de escolha das 
características da embalagem ideal. Sim 

não

Sim 
não

Sim 
não

Sim 
não

Sim 
não

Sim 
não

Sim 
não

Alça na Testeira

Caixa de Papelão 
ondulado

Fonte: KaMitSUJi, 2010.
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Cor da 

embalagem

Fundo

Caixa

Craft

não Branca

nem Branca e nem Craft

Quantas cores?

1

2

3

Outros

Que cores? Branca

Vermelha

Verde

Amarela

Azul

Outras

Sim
Foto

Ilustração

não

Figura

Fonte: KaMitSUJi, 2010.

Figura 3.11 - Fluxograma da escolha de Figura na embalagem

Figura 3.10- Fluxograma da escolha da cor da embalagem.

Fonte: KaMitSUJi, 2010.
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Peso Líquido

2,5 kg

4,5 kg

5 kg

5,5 kg

6 kg

8 kg

8,5 kg

9kg

Figura 3.13 - Fluxograma da escolha do peso líquido da caixa.

Fonte: KaMitSUJi, 2010.

Dimensionamento

Altura 

Largura

Comprimento

Figura 3.14 - Fluxograma da escolha do dimensionamento da embalagem

Fonte: KaMitSUJi, 2010.

Fonte: KaMitSUJi, 

embalagem

Interna

Papel (saco de pipoca)

Saquinho de plástico

Saquinho de plástico com zíper

Cumbuquinha plástica

Outra

Figura 3.12 - Fluxograma da escolha da embalagem interna
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3.5 Quinta etapa 

A quinta etapa compreendeu a criação de uma embalagem para a 

uva européia com semente, tendo como componentes os atributos 

de uma embalagem definidos pelos atacadistas entrevistados.

Os atributos da embalagem não definidos nas entrevistas serão de-

senvolvidos, utilizando parte do diagnóstico do sistema de embala-

gens,  técnica utilizada no programa de inteligência de embalagem®, 

desenvolvida no curso de pós- graduação em gestão estratégica de 

embalagem, pela escola Superior Propaganda e Marketing - eSPM.

Segundo Mestriner (2007), a gestão estratégica de embalagem é 

uma ferramenta de competividade para a empresa. O Diagnóstico 

do Sistema de embalagem é uma parte do Programa de Inteligência 

de embalagem. Inicialmente, realiza-se o diagnóstico seguindo um 

roteiro. Primeiro passo: monta-se um quadro da categoria posicio-

nando cada um dos componentes de acordo com as classificações 

(preço do produto; participação de mercado/posição que ocupa na 

categoria e agrupar os produtos por cores, por tamanho das emba-

lagens e assim em diante. Segundo passo: depois do painel montado, 

dividimos a analise em critérios (forma, cor, imagem, logotipo, infor-

mações complementares e verso) (MeSTRIneR, 2007).

A parte do diagnóstico do sistema de embalagens, utilizada para a 

estratégia de Design de embalagem foi:

Fatores analisados na embalagem atual•	

Melhorias atribuídas•	

Desenvolvimento do •	 shape em 3D

Aplicação do arte final (ilustração)  no •	 shape

Retorno esperado•	

A criação da embalagem encontra-se no AneXO 7. 
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4 resultados
4.1 Primeira etapa

Os dados do SIEM (CEAGESP, 2008) permitiram com a utiliza-

ção do Microsoft Excel determinar as principais origens da uva 

e os atacadistas responsáveis por 80% da uva comercializada 

na CEAGESP paulistana.

Cento e cinquenta e três atacadistas comercializam uva na CE-

AGESP de São Paulo.

A comercialização está concentrada em 33 atacadistas, que 

respondem por 80% do volume. 

A uva comercial izada é or iginár ia de 178 municípios 

e 8 estados.

A uva européia com semente domina na CEAGESP, a comer-

cialização de todas as uvas com 63 %, do volume, seguida pela 

uva americana, tipo Niagara, com 23 % e pela européia sem 

semente com 37 % na CEAGESP (SIEM, 2008).

A tabela 4.1 mostra os tr inta e três permissionários 

(33) entrevistados.
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tabela 4.1 - relação de atacadistas entrevistados na 

CeaGesP em 2008

Fonte: KaMItsuJI, 2008.
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4.2 segunda etapa

O trabalho de levantamento e caracterização das embalagens 

de uva européia com semente utilizadas no Entreposto Termi-

nal de São Paulo da CEAGESP, foi realizado na segunda etapa 

do trabalho.

Foram levantados, fotografados e caracterizados todos os 20 

diferentes tipos de embalagem de uva européia com semente, 

encontrados no período de julho e agosto de 2008.

As embalagens foram organizadas em abertas e fechadas e 

diferenciadas pela ocorrência e localização das abas, dos furos 

de ventilação, da trava de empilhamento, do recorte, pela exis-

tência da alça para carregamento, de reforço da estrutura, pela 

utilização de placa de proteção.

A representação gráfica das caixas e as denominações dos seus 

componentes já apresentadas na Metodologia, serão aqui re-

apresentadas, para melhor compreensão das tabelas com as 

características dos tipos de caixas (tabelas 4.2, 4.3 e 4.4).

Os componentes da caixa fechada (CF)  são: aba, alça, fundo, 

furo de ventilação, lateral, tampa, testeira e quina.
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Figura 4.1 - Componentes da caixa fechada

Fonte: KaMItsuJI; CQH, 2010.

Testeira

Furo de ventilação

Lateral

Quina

Fundo

Aba Tampa

Fonte: KaMItsuJI; CQH, 2010.

Os componentes da caixa aberta (Ca) são: aba, alça, fundo, furo de 

ventilação, janela, lateral, quina, recorte, reforço, testeira.

Testeira

Lateral

Quina

Alça

Figura 4.2 - Componentes da caixa aberta

Aba como  janela total Trava nas laterais

Furo de ventilação
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tabela 4.2 - embalagens de uva européia com semente: tipo, existência e localização da aba e furo

Fonte: KaMItsuJI, 2008.

A tabela 4.2 caracteriza as embalagens por tipo, localização e 

existência da aba e de furo de ventilação.

A maioria das embalagens é do tipo aberta (90%) possui aba 

(80%), localizada na testeira (88% das embalagens com aba), 

possui furos de ventilação (75%) localizados nas laterais (67% 

das embalagens com furos).
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tabela 4.3 - embalagens de uva européia com semente: existência e localização da 

trava de empilhamento e existência de recorte lateral

Fonte: KaMItsuJI, 2008.

A tabela 4.3 caracteriza as embalagens por tipo, existência e 

localização da trava de empilhamento e existência de recorte 

lateral.

A maioria das embalagens tem trava (85%), localizadas so-

mente na testeira (47%), na quina (24%) e na lateral (12%). 

A maioria das embalagens tem duas ou mais travas (65% das 

embalagens com trava). A maioria das embalagens não possui 

recorte lateral (60%).
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tabela 4.4 - embalagens de uva européia com semente: existência 

de alça, reforço na embalagem e placa de proteção

Fonte: KaMItsuJI, 2008.

A tabela 4.4 caracteriza as embalagens por existência de alça, 

reforço no meio da caixa e placa de proteção.

A maioria das embalagens não apresenta alça (90%), reforço 

(90%) ou placa de proteção (90%).
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4.3 terceira etapa

A terceira etapa compreendeu o levantamento da percepção 

da qualidade, das características e da função da embalagem dos 

comerciantes atacadistas responsáveis por 80% da comerciali-

zação de uva européia com semente.

Foram entrevistados 33 atacadistas, escolhidos por sua impor-

tância e responsáveis por 80% do volume de comercialização, 

através de um questionário de perguntas abertas que tiveram 

como objetivo, a compreensão da percepção da qualidade, das 

características e da função da embalagem.

 

A análise dos dados da terceira e quarta etapas foi feita através 

do Centro de Análise Estatísitica Aplicada - CEA-USP e utilizou 

técnicas descritivas e técnicas baseadas em modelo bayesiano 

para poplulações finitas (PEREIRA et al, 2008l).

Os resultados mostraram consenso da maioria dos atacadistas 

em alguns aspectos.

A proteção das uvas é a principal função das embalagens se-

gundo 55% dos atacadistas entrevistados, seguida pela atração 

(24%) e pela resistência (21%) (Gráfico 4.1). 

Gráfico 4.1 - Principal função da embalagem

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.
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A preferência dos entrevistados foi pela caixa de papelão(84%)

(Gráfico 4.2), aberta (72%) com trava ou sem trava (50% cada) 

(Gráfico 4.3).

!

Gráfico 4.2 - Matéria prima preferida

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Gráfico 4.3 - Conformação da caixa no primeiro questionário

!

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.
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A lateral da caixa foi a localização da trava escolhida pela maio-

ria dos entrevistados(57%) (Gráfico 4.4).

A embalagem é importante instrumento de informação. O 

nome do produtor na embalagem (100%), a variedade da uva 

(93%), o peso (84%) e a data da embalagem (50%) são infor-

mações que devem fazer parte da embalagem (Gráfico 4.5). 

Gráfico 4.4 -  localização do trava

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008. !

Gráfico 4.5 - Informações que devem constar na embalagem e que são importantes

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008. !
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A melhor localização da informação na embalagem é a testeira 

da caixa (93%) (Gráfico 4.6). O atacadista que prefere que a 

localização das informações estejam na parte superior da caixa, 

também prefere caixa de madeira. Localização usual nesse tipo 

de embalagem.

Gráfico 4.7 -  Número de cores da embalagem, não contando com a cor de fundo

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Utilização de duas cores sem considerar a cor de fundo é a op-

ção escolhida pela maioria dos atacadistas(56%) (Gráfico 4.7). 

Gráfico 4.6 -  Melhor localização das informações

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.
!

!



76

Lina Kamitsuji

A quase totalidade dos atacadistas prefere embalagens com 

figuras (90%), que se dividem entre ilustração(51%) e foto 

(39%) (Gráfico 4.8).

Gráfico 4.8 - uso de algum tipo de figura

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.
!
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Gráfico 4.10 -  Quanto uma boa embalagem pode valorizar o produto?

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

O efeito positivo da embalagem na valorização do produto é 

reconhecido pela maioria dos entrevistados (84%), sendo que 

57% acredita que a valorização seja superior a 30% (gráficos 

4.9 e 4.10).

Gráfico 4.9 - Quanto uma boa embalagem pode valorizar o produto

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.
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4.4 Quarta etapa

Os mesmos 33 atacadistas da terceira etapa foram entrevista-
dos e escolheram, através de um fluxograma, as características 
que uma embalagem ideal deve apresentar.

Na quarta etapa o uso de fluxogramas descritos na Metodolo-
gia fez com que as entrevistas fossem mais rápidas e precisas. 

O papelão foi escolhido por 87% dos entrevistados como 
matéria prima da embalagem (Tabela 4.5).

O papelão foi escolhido por 87% dos entrevistados como 
matéria prima da emabalagem.

tabela 4.5 - embalagens de uva européia com semente: matéria prima de fabricação

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Matéria

Prima

Número 

Atacadista

%

Papelão 29 90

Plástico 2 6

Madeira 1 3
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4.4.1  Caixa de papelão ondulado fechada

A opção por caixa de papelão ondulado fechada foi feita por 

(49%) dos entrevistados. 

A maioria não quer abas (66%) (Gráfico 4.11) e quer caixas 

com 3 ou mais furos de ventilação (80%) (Gráfico 4.12).

!

Gráfico 4.11 - Presença de aba em caixas fechadas

Gráfico 4.12 -  Quantidade de furos de ventilação em caixas fechadas

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.
!
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4.4.2 Caixa de papelão ondulado aberta

A opção por caixa de papelão ondulado aberta foi feita por 
(51%) dos entrevistados.

Os atacadistas optaram pela existência de abas(76%) na lateral 
da caixa(47%), pela existência de furos de ventilação (69%) na 
lateral da caixa (72%) (Gráficos 4.1 e 4.14). 

Gráfico 4.14 - localização de furos de ventilação em caixas abertas

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008. !

Gráfico 4.13.- tipo de aba em caixas abertas., da  quarta etapa

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.
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Gráfico 4.15 - Presença de recorte lateral em caixas abertas

tabela 4.7 - embalagens de uva européia com semente: furos de ventilação por recorte lateral

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

tabela 4.6 - embalagens de uva européia com semente: número de furos

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

 
Número de 

Furos 
Freqüência 

2 5 

3 5 Lateral 

4 1 

Testeira 2 3 

 

A Tabela 4.6 mostra que a maioria dos entrevistads escolheu 3 ou 4 

furos de ventilação. (54%). 

!

 Recorte Lateral 

Furos de ventilação Sim Não 

Lateral 4 5 

Testeira 1 0 

Ambos 0 2 

Testeira/lateral/dobra 1 0 

Não 2 0 

 

Os atacadistas se dividem em relação à presença ou não de re-
corte lateral (Gráfico 4.15). A Tabela 4.7 mostra que todos os 
atacadistas que não optaram por furos de ventilação preferem 
recorte lateral.
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A necessidade da trava de empilhamento foi consenso entre o 
atacadistas que optaram pela caixa de papelão ondulada aber-
ta (Gráfico 4.16).

Gráfico 4.16 - localização e quantidade de travas de empilhamento em caixas abertas

Gráfico 4.17 - Presença de alça na testeira em caixas abertas

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

!

Os gráficos 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21 mostram o número de 
entrevistados que gostariam que suas caixas tivessem alça na 
testeira, parede de separação, reforço nas quinas, chapa de pro-
teção e impermeabilização, respectivamente. Eles se dividem 
quanto a localização e quantidade da trava: duas travas na la-
teral (40%) uma ou duas travas na testeira com 26% e 14% 
respectivamente, e nas quinas  20%. A inexistência da alça na 
testeira e de parede de separação é rejeitada pela maioria dos 
atacadistas com 73% e 80% de rejeição respectivamente.

!
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Gráfico 4.18 - Presença de parede de separação em caixas abertas

Gráfico 4.19 - Presença de reforço nas quinas em caixas abertas

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

!

!

Os reforço nas quinas, a utilização da chapa de separação e a 
impermeabilização das caixas é opção da maioria dos atacadis-
tas, com 86%, 60% e 86%, respectivamente.
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Gráfico 4.20 - Presença de chapa de proteção em caixas abertas

Gráfico 4.21 - Impermeabilização

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

!

!
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Gráfico 4.22 -  Cor de fundo da embalagem

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.
!

4.4.3 Cor da embalagem

A prreferência pela coloração foi bem definida. A embalagem 
escolhida deve ter cor de fundo branca (63%) (Gráfico 4.22)

Gráfico 4.23 - Quais cores usar, não contando a cor de fundo 

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.
!

A preferência por vermelho e verde (Gráfico 4.23) na embala-

gem é da maioria entre os atacadistas entrevistados.
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4.4.4 embalagem primária

A grande maioria dos entrevistados optou pela utilização de 

embalagem primária (97%). A embalagem primária escolhida 

se dividem entre saquinho plástico (47%), saquinho plástico 

com zipper (19%), cumbuquinha (6%) e saquinho de papel 

(28%) (Gráfico 4.24).

Gráfico 4.24 -  embalagem interna mais adequada

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.
!
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4.4.5 Peso líquido

Os entrevistados estão divididos em relação ao peso líquido 

ideal de uma caixa. A caixa com capaciade de 5kg é a preferida 

(57%), seguida pela de 8kg (30%) (Gráfico 4.25). 

Gráfico 4.25 -  Peso líquido

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.
!

4.4.6 dimensionamento

As dimensões externas escolhidas para a caixa de 5kg são: al-

tura de 14 cm (73%), largura de 30cm (85%) e comprimento 

de 40 cm (79%) (Gráfico 4.26).

As dimensões escolhidas para a caixa de 8kg são: altura de 

15 cm (92%), largura de 40cm (92%) e comprimento de 

70cm(71%) (Gráfico 4.26).
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Gráfico 4.26 - dimensionamento da caixa por classes de peso líquido

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Gráfico 4.27 - diagrama de dispersão do volume da caixa pelo peso líquido

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

O gráfico gráfico 4.27 mostra uma relação direta entre o peso 

líquido das caixas e o seu volume.

4.5 Quinta etapa

Mais detalhes desta etapa está dentro do ANEXO 7.
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5 DISCUSSão DoS 
RESULTADoS

As entrevistas dos atacadistas, responsáveis por 80% da uva 

comercializada na CEAGESP paulistana, foram feitas em duas 

ocasiões. A primeira entrevista, na Terceira Etapa, teve como 

objetivo compreender a percepção do atacadista sobre as qua-

lidades, as características e as funções da embalagem. A segun-

da entrevista, na Quarta Etapa, teve como objetivo a escolha 

das características da embalagem ideal pelo atacadista.

Os dados levantados foram submetidos à análise estatística 

descritiva pelo CEA - Centro de Estatística Aplicada da Univer-

sidade de São Paulo, e apresentados no item Resultados.

O modelo bayesiano de análise estatístico foi utilizado pelo 

CEA para estabelecer se os resultados da quarta etapa do tra-

balho pode ser estendido a toda população de 153 atacadistas 

de uva européia do ETSP da CEAGESP.  Os resultados da aná-

lise mostram as probabilidades, em porcentagem, de que cada 

categoria de resposta é a preferida pela população, com 95% 

de confiabilidade. O  Anêxo 4 detalha a análise.

O trabalho possibilita a construção de uma embalagem com as 

características desejadas pela população pesquisada.
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Os resultados da segunda entrevista, na quarta etapa do tra-

balho, mostram que a embalagem escolhida é aberta (72%) 

(Tabela A9), de papelão ondulado (84%), com abas (76%), sem 

alça na testeira (94%), sem parede de separação (98%), com 

reforço nas quinas (99%) e com impermeabilização (99%). As 

figuras 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 mostram os fluxogramas com 

as opções e as escolhas dos atacadistas.

Fechado

Aberta

Figura 5.1 - Fluxograma da escolha da matéria prima de fabricação das caixas e conformação

Fonte: KAMITSUJI, 2010.

Caixa de Madeira

Caixa Plástica

Caixa de Papelão ondulado

Caixa
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A  escolha da localização da aba se dividiu entre a testeira 

(20%) e a lateral (53%).

A  escolha da localização das travas de empilhamento se dividiu 

igualmente entre a testeira (40%) e a lateral (40%).

Na testeira uma trava foi considerada a melhor opçãp (67%) e 

na lateral duas travas (100%).

A escolha do papelão ondulado confirma a afirmação de Brasil 

(1975), sobre as suas vantagens: material leve, com boa resis-

tência à compressão e ao estouro. 

As embalagens de papelão são fáceis de desmontar, empilhar, 

transportar e estocar e se, bem utilizadas, são ferramentas de 

proteção, movimentação, exposição (nas gôndolas e nas ban-

cas de feiras) e atração do consumidor (GUTIERREZ; FANALE;  

WATANABE, 2009).  A importância da embalagem na atração  

do cliente e na valorização do produto foi apontada pelos ata-

cadistas da uva na primeira entrevista, conforme detalhado no  

item Resultados.
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Figura 5.2 - Fluxograma de escolha das características da embalagem ideal:  Aba

Fonte: KAMITSUJI, 2010.

Trava de Empilhamento

1

Testeira

Lateral

Ambos

Quina

1

2

2

40 %

40 %

67 %

100 %

Figura 5.3 - Fluxograma de escolha das características da embalagem ideal: Trava de empilhamento

Fonte: KAMITSUJI, 2010.

Aba

Sim 

Testeira

Não

Lateral 53 %

76 %
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Testeira

Lateral

Dobra

Figura 5.4 - Fluxograma de escolha das características da embalagem ideal: Furos de ventilação

69 %

72 % 45 %

45 %

Furos de 

Ventilação

1

2

1

3

2

1

2

1

2

Superior

Inferior

Sim 

Não

Fonte: KAMITSUJI, 2010.

A lateral (72%) foi a localização escolhida para o furo de ventilação, que pode ter dois ou três 

furos (45%) cada lado da caixa. 

A necessidade de impermeabilização da caixa foi quase unânime (99%).
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99 %

Reforço nas Quinas

Figura 5.5 - Fluxograma de escolha das características da embalagem ideal: Reforço nas quinas

Sim 

Não

Fonte: KAMITSUJI, 2010.

99 %

Impermeabilização

Figura 5.6 - Fluxograma de escolha das características da embalagem ideal: Impermeabilização

Sim 

Não

Fonte: KAMITSUJI, 2010.
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O dimensionamento escolhido da embalagem de uva européia 

com semente foi: capacidade de 5 kg, altura de 14 cm (73%), 

largura de 30 cm (85%) e comprimento de 40 cm (79%) (Grá-

fico 4.26). Atualmente as embalagens de 5kg são provenientes, 

no começo do ano, dos municípios paulistas São Miguel e Pilar, 

no meio do  ano do município paranaense Marialva e do muni-

cípio mineiro Pirapora, e no final do ano do município parana-

ense Marialva e município paulista Jales (Tabela 5.3) (CEAGESP; 

2010).

A figura 5.7 mostra o fluxograma da escolha do peso líquido 

da caixa, marcando o kg mais escolhido pelos atacadistas, 5 kg.

Peso Líquido

2,5 kg

4,5 kg

5 kg

5,5 kg

6 kg

8 kg

8,5 kg

9kg

Figura 5.7 - Fluxograma da escolha do peso líquido da caixa

Fonte: KAMITSUJI, 2010.

57 %

As medidas escolhidas são paletizáveis, submúltiplas de 1 m  x 

1,20 m, o que corrobora os resultados da primeira entrevista, 

quando 95 % dos atacadistas consideram as medidas paletizá-

veis importantes.
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A escolha da coloração da caixa foi organizada em cor de fun-

do e em cor de cobertura. A cor de fundo é a cor da caixa ori-

ginal e a cor de cobertura é a cor do design gráfico da caixa.

A cor de fundo branca foi a escolhida, na primeira entrevista, 

por 63% dos entrevistados, e, na segunda por 97%. Isto se deve 

à escolha obrigatória entre as características, na segunda entre-

vista (Figura 5.8).

Duas cores (56%), vermelha e verde (80%), foram escolhidas 

como coloração de cobertura.

As cores escolhidas são semelhantes às cores do produto, prá-

tica que se verifica em outros mercados, com outros produtos, 

como a laranja e o tomate no mercado atacadista de Ohta, 

Japão (KAMITSUJI, 2007).

Craft

Branco

Nem Branca e nem Craft

Cor da 

Embalagem

Fundo

Caixa Quantas cores?

1

2

3

Outros

Que cores? Branca

Vermelha

Verde

Amarela

Azul

Outras

Figura 5.8 - Fluxograma da escolha da cor da embalagem.

Fonte: KAMITSUJI, 2010.
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A embalagem de cor de fundo branca é mais cara, mas foi 

escolhida provavelmente pelo seu significado simbólico e psi-

cológico de elegância  e higiene (PASTOUREAU, 1993), além 

de ser muito indicada para embalagens de alimentos (DREW; 

MEYER, 2008) e de seu contraste simultâneo com as outras 

cores. O branco ao lado de outra cor mais escura vai parecer 

mais claro do que, realmente, é, destacando a outra cor. 

Os entrevistados escolheram a utilização de figuras na caixa 

(97%), e, a ilustração (55%) foi a figura preferida.

Estes resultados mostram a importância da embalagem como 

atração.

A escolha da ilustração (Figura 5.9), em detrimento da foto, 

permite uma comunicação visual mais econômica e a utilização 

de flexografia.  A pesquisa de Kamitsuji (2007), nas embala-

gens de laranja no mercado  atacadista de Ohta, Japão, também 

mostra a utilização da ilustração.

Fonte: KAMITSUJI, 2010.

Figura 5.9 - Fluxograma da escolha de Figura na embalagem

Sim
Foto

Ilustração

Não

Figura
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Resumindo, a embalagem ideal segundo os atacadistas:

• Caixa de papelão ondulado

• Aberta, com aba na lateral

• Reforço nas quinas

• Impermeabilização

• Cor de fundo branca

• Duas cores de cobertura: vermelho e verde

• Com ilustração

• Peso líquido de 5 kg

• Altura de 14 cm

• Largura de 30 cm

• Comprimento de 40 cm.

A trava de empilhamento pode ser localizada na testeira 

(1 trava) ou na lateral (2 travas).

Os furos de ventilação devem ser localizados na lateral e po-

dem ser dois ou três furos por lateral.

A figura 5.10 mostra o fluxograma da escolha da embalagem 

ideal com as opções escolhidas.
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Testeira

Lateral

Dobra

Aba

Trava de Empilhamento

Furos de 

Ventilação

Sim 

Testeira

Não

Lateral

1

Testeira

Lateral

Ambos

Quina

1

2

2

1

2

2

3
1

2

1

2

Superior

Inferior

Impermeabilização Sim 
Não

Reforço nas Quinas Sim 
Não

Sim 
Não

AbertaCaixa de Papelão 
ondulado

Fonte: KAMITSUJI, 2010.

Figura 5.10 - Fluxograma da escolha de Figura na embalagem
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O tipo de ilustração não foi definido na entrevista dos atacadis-

tas. Conforme proposto na metodologia, a autora desenvolveu 

diferentes ilustrações, visando alcançar uma embalagem de boa 

comunicação visual. As palavras mais significativas levantadas 

pelo método “brainstorming”, utilizado no curso de gestão es-

tratégico de embalagem na ESPM (informação indormal1): uva, 

uva verde, uva vermelha, videira, parreira, uvinhas, foram utiliza-

das para o desenho dos raffs (Figura 5.11).

Foram selecionadas quatro diferentes propostas, e estão  apre-

sentadas nas Figuras 5.12 a 5.15, que apresentam variações de 

coloração, de localização das ilustrações na caixas e do tipo de 

ilustração.

O projeto gráfico da embalagem está no ANEXO 6.

Figura 5.11 - Desenhos de raffs das caixas de uvas européias com semente

Fonte: KAMITSUJI, 2010.

1 Informação fornecida por Mestriner em São Paulo, 2008.
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A figura 5.12 mostra as vista lateral e frontal do modelo 1com 

design gráfico da autora.

Figura 5.12 - Modelo 1, caixa de papelão ondulado, com ilustração da uva verde  
com na parreira

Fonte: KAMITSUJI, 2010.

Vista Lateral

Vista Frontal
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A figura 5.13  mostra as vista lateral e frontal do modelo 2 com 

design gráfico da autora.

Figura 5.13 - Modelo 2, caixa de papelão ondulado, com ilustração de uva ver-
melha com um fundo da moldura em verde

Fonte: KAMITSUJI, 2010.

Vista Lateral

Vista Frontal
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A figura 5.14 mostra as vista lateral e frontal do modelo 3 com 

design gráfico da autora.

Figura 5.14 - Modelo 3, caixa de papelão ondulado, com ilustração de uva ver-
melha na parreira

Fonte: KAMITSUJI, 2010.

Vista Lateral

Vista Frontal
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A figura 5.15 mostra as vista lateral e frontal do modelo 4 com 

design gráfico da autora.

Figura 5.15 - Modelo 4, caixa de papelão ondulado, com ilustração de uva 
vermelha com um fundo da moldura em verde, com parte frontal toda em 
verde
Fonte: KAMITSUJI, 2010.

Vista Lateral

Vista Frontal
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6 conclusão

Vinte embalagens diferentes são utilizadas na comercialização 

de uva européia com semente na CEAGESP.  A maioria delas é 

aberta, possui aba localizada na lateral, com furos de ventilação 

nas laterais.

O estudo possibilitou à construção da embalagem ideal para 

a uva européia com semente, segundo a percepção dos ataca-

distas da CEAGESP.

Os atacadistas (84%) da CEAGESP consideram que a embala-

gem é importante na diferenciação e valorização da uva euro-

péia com semente e a maioria (54%) acredita que o acréscimo 

de valor chega a 30%.

Os resultados mostram quatro embalagens diferentes, que 

possuem características comuns:

Caixa de papelão ondulado, aberta, com abas nas laterais, re-

forço nas quinas, impermeabilização, cor de fundo branca, duas 

cores de cobertura (vermelho e verde), com ilustração, peso 

líquido de 5 kg, altura de 14 cm, largura de 30 cm e compri-

mento de 40 cm. 

As características que diferenciam as quatro embalagens são: 

A trava de empilhamento pode ser localizada na testeira (uma 

trava) ou na lateral (duas travas). Os furos de ventilação devem 

ser localizados na lateral e podem ser de 2 ou 3 furos por 

lateral.
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As figuras 6.1, 6.2, 6.3, 6.4  representam as embalagens com 

as características escolhidas pelos atacadistas e as quatro 

ilustrações propostas foram desenvolvidas pela autora e o 

shape em 3D pelo designer gráfico Marcos Barros. Mais de-

talhes do projeto gráfico  e do shape da embalagem, está 

no  ANEXO 6. 

A embalagem da figura 6.1 tem trava de empilhamento lo ca-

lizada na testeira (uma trava), com dois furos de ventilação 

localizados nas  laterais.

Figura 6.1 - caixa de papelão ondulado, aberta, com abas nas laterais, reforço nas 
quinas, impermeabilização, cor de fundo branca, duas cores de cobertura (verme-
lho e verde), com ilustração, peso líquido de 5 kg, altura de 14 cm, largura de 30 
cm e comprimento de 40 cm, trava de empilhamento localizada na testeira (uma 
trava), com dois furos de ventilação localizados nas  laterais

Fonte: l. Kamitsuji; M. Barros. 2010.

Testeira

Lateral

Quina
Furo de ventilação

Aba na lateal

Trava nas testeira
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A embalagem da figura 6.2 tem trava de empilhamento lo-

calizada na lateral (duas travas), com três furos de ventilação 

localizados na lateral.

Figura 6.2- caixa de papelão ondulado, aberta, com abas nas laterais, reforço nas 
quinas, impermeabilização, cor de fundo branca, duas cores de cobertura (ver-
melho e verde), com ilustração, peso líquido de 5 kg, altura de 14 cm, largura de 
30 cm e comprimento de 40 cm, com trava de empilhamento localizada na lateral 
(duas travas), com três furos de ventilação localizados na lateral

Fonte: l. Kamitsuji; M. Barros. 2010.
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Figura 6.3 - caixa de papelão ondulado, aberta, com abas nas laterais, reforço nas 
quinas, impermeabilização, cor de fundo branca, duas cores de cobertura (verme-
lho e verde), com ilustração, peso líquido de 5 kg, altura de 14 cm, largura de 30 
cm e comprimento de 40 cm, com trava de empilhamento localizada na testeira 
(uma trava), com três furos de ventilação localizados na lateral

Fonte: l. Kamitsuji; M. Barros. 2010.

A embalagem da figura 6.3 tem trava de empilhamento lo-

calizada na testeira (uma trava), com três furos de ventilação 

localizados na lateral.
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Figura 6.4 - caixa de papelão ondulado, aberta, com abas nas laterais, reforço nas 
quinas, impermeabilização, cor de fundo branca, duas cores de cobertura (ver-
melho e verde), com ilustração, peso líquido de 5 kg, altura de 14 cm, largura de 
30 cm e comprimento de 40 cm, com trava de empilhamento localizado na lateral 
(duas travas), com dois furos de ventilação localizados nas  laterais

Fonte: l. Kamitsuji; M. Barros. 2010.

A embalagem da figura 6.4 tem trava de empilhamento lo-

calizado na lateral (duas travas), com dois furos de ventilação 

localizados nas  laterais.

Este estudo possibilitou a realização de uma análise nunca feita 

antes no Brasil, sobre a percepção dos atacadistas da CEA-

GESP da cidade de São Paulo, sobre as embalagens de uvas 

européias com semente. 
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Antes Depois

Figura 6.2- caixa de papelão ondulado, aberta, 
com abas nas laterais, reforço nas quinas, imper-
meabilização, cor de fundo branca, duas cores 
de cobertura (vermelho e verde), com ilustração, 
peso líquido de 5 kg, altura de 14 cm, largura de 
30 cm e comprimento de 40 cm, com trava de 
empilhamento localizada na lateral (duas travas), 
com três furos de ventilação localizados na la-
teral

Figura 6.5 - caixa de papelão ondulado, aberta, 
com abas nas laterais,  sem reforço nas quinas, 
impermeabilização, cor de fundo craft, duas co-
res de cobertura (azul e verde), com ilustração, 
peso líquido de 5 kg, altura de 14 cm, largura de 
30 cm e comprimento de 40 cm, com trava de 
empilhamento localizada na lateral (duas travas), 
com quatro furos de ventilação localizados na 
lateral

Fonte: l. Kamitsuji; M. Barros. 2010.Fonte: l. Kamitsuji, 2008.

Concluímos que para desenvolver uma embalagem efi-

ciente, precisamos estudar “a fundo”: o produto, para 

conhecermos suas  necessidades de preservação, ma-

nutenção, perecividade; analisar a percepção do consu-

midor, para conhecer o que ele almeja; e o material a 

ser utlizado.  

Um bom design de embalagem precisa atender a “neces-

sidade” do consumidor, agregando valor e beleza.

As figuras 6.5 e 6.2 mostram a  diferença do design da 

embalagem entre antes e depois desta pesquisa.
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ANEXO 1

Instrução Normativa Conjunta SARC / ANVISA/ 
INMETRO Nº 009, de novembro de 2002

Estabelece exigências federais para as embala-
gens de frutas e hortaliças frescas
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ANEXO 2

Lei  nº 14.264, de 06 de fevereiro de 2007

Estabelece exigências dentro do município de 
São Paulo
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ANEXO 3

Regras do Manuseio Mínimo
Circular Técnica CEAGESP - CQH, nº 17

Estabelece a necessidade de exposição na caixa do 
produtor para a conservação da qualidade das frutas e 
hortaliças e garantia da sua rastreabilidade
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Regras do Manuseio Mínimo são: 

1ª A qualidade do produto não pode ser melhorada, só con-

servada.

2ª Evite o manuseio

3ª Previna o manuseio

4ª Evite os ferimentos

5ª Controla a umidade relativa do ar nas suas áreas de ex-

posição e armazenamento, as frutas e hortaliças possuem em 

médias 80% a 90% de água em seu peso. 

6ª Evite o umedecimento do produto

7ª Armazenamento, durante um período curto, do mix de fru-

tas e hortaliças frescas pode ser feito em ambiente climatizado, 

com renovação constante do ar, temperatura ambiente de 120 

a 150C e umidade relativa do ar de 85% a 90%.

8ª Evite a transmissão de microorganismos causadores de po-

dridões das frutas e hortaliças e de DTAs (doenças transmiti-

das por alimentos).

9ª Suficiência dos pedidos para atender a demanda imediata, 

10ª Exposição na gôndola com caixa do produtor,

11ª Empilhamento do produto na gôndola deve ser proibido

12ª Reposição dos produtos sem mistura de velhos com os 

novos
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13ª Exigência do fornecedor a obediência as exigências legais 

que regulam a rotulagem

14ª Exigência do fornecedor a obediência as exigências legais 

que regulam as embalagens, pois a embalagem deve ter me-

didas externas sub múltiplas de 1 x 1,20m (tamanho padrão 

de um palete), ser fácil de empilhar, conter o nome e o CNPJ 

do fabricante e a informação da capacidade máxima de em-

pilhamento e de conteúdo do peso máximo suportado pela 

embalagem. A embalagem pode ser retornável (caixa plástica) 

ou descartável (papelão ondulado ou madeira). A embalagem 

retornável deve ser lavada e higienizada a cada uso e descartá-

vel ser sempre nova.
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ANEXO 4

Relatório de Análise Estatística sobre o Projeto : “A im-
portância do design de embalagens: caixas de uvas finas 
com semente”

(PEREIRA; PEIxOTO; PEIxOTO,  2008).
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aNálIse INFereNCIal

Para a análise inferencial usou-se o modelo estatístico para tentar 

fazer afirmações sobre a população de 153 atacadistas.

Para isso escolheu-se um modelo bayesiano. Com esse tipo de mo-

delo, tentamos modelar o “conhecimento” que temos da população, 

atribuindo probabilidades de acordo com nossas incertezas.

Para isso, escolhe-se uma distribuição inicial (priori) para as probabili-

dades que acreditamos que uma pessoa da população tenha de res-

ponder uma pergunta de uma maneira específica. E depois atualiza-

mos a nossa incerteza sobre essa quantidade utilizando os dados da 

amostra. Obtendo-se assim uma distribuição à posteriori. Com ela 

podemos calcular a probabilidade de observar cada configuração de 

respostas na população. Mais detalhes podem ser encontrados no 

ANEXO 5 e em Pereira e Stern (2007).

Adotou-se como distribuição à priori uma Dirichlet com vetor de 

parâmetros (1, ... , 1), que é uma distribuição uniforme no espaço 

paramétrico. Com isso não se dá inicialmente nenhuma preferência 

a qualquer resposta.

Os Gráficos B.32 a B.55 trazem regiões de credibilidade 95% para 

diversas características. Elas são o “menor” conjunto de pontos tal 

que a soma da probabilidade de observarmos aquelas quantidades 

na população ultrapasse 95%. Foi marcado ainda nesses gráficos o 

ponto de maior probabilidade. Esse ponto representa uma estimati-

va pontual que podemos fazer sobre quantas pessoas na população 

preferem cada característica. O número de pontos na região de 

credibilidade dá uma indicação do quão incerto se está sobre essa 

previsão.
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Por exemplo, os Gráficos B.32 e B.33 ilustram essas regiões de cre-

dibilidade para as respostas da questão “Qual matéria prima deve 

ser utilizada?” no primeiro questionário. Por eles nota-se que acredi-

tamos com alta probabilidade que mais de 110 atacadistas preferem 

caixas de papelão, enquanto acredita-se que o número de atacadis-

tas que prefere caixas de madeira e plástico não deve passar de 24 e 

37, respectivamente. Ainda, nossa previsão de máxima probabilidade 

é que tenhamos 135, 14 e 4 atacadistas que trabalhem respectiva-

mente com caixas de papelão, plástico e madeira na população.

Ainda comparando com os Gráficos B.34 e B.35, que trazem as 

regiões de credibilidade para a pergunta “Qual a melhor localização 

do encaixe?”, nota-se que a nossa incerteza associada à primeira 

pergunta é menor.

Gráfico. B.32. região de credibilidade e estimativa de máxima probabilidade para a pergunta 
“Qual matéria prima deve ser utilizada?” no primeiro questionário.

 Gráfico B.33. região de credibilidade e estimativa de máxima probabilidade para a pergunta 
“Qual matéria prima deve ser utilizada?” no primeiro questionário.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.
!
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Gráfico B.35. região de credibilidade e estimativa de máxima probabilidade para a pergunta 
“Qual a melhor localização do encaixe?”.

Gráfico B.34. região de credibilidade e estimativa de máxima probabilidade para a pergunta 
“Qual a melhor localização do encaixe?”.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Os demais gráficos podem ser interpretados de forma análoga. 

As Tabelas A.4 a A.6 informam as probabilidades de cada categoria 

de resposta relacionada a uma questão ser a favorita na população.

Por exemplo, da Tabela 4.A.4 verifica-se uma probabilidade de 

99,99% de haver mais atacadistas na população que acreditem que 
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Gráfico B.36. região de credibilidade e estimativa de máxima probabilidade para a 
pergunta “Qual a sua cor de fundo favorita?”.

Gráfico B.37. região de credibilidade e estimativa de máxima probabilidade para a 
pergunta “Qual a sua cor de fundo favorita?”.

Gráfico B.38. região de credibilidade e estimativa de máxima probabilidade para a 
pergunta “Quantas cores devem ser utilizadas? (sem contar a de fundo)”.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.
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Gráfico B.39. região de credibilidade e estimativa de máxima probabilidade para a 
pergunta “Quantas cores devem ser utilizadas? (sem contar a de fundo)”.

Gráfico B.40. região de credibilidade e estimativa de máxima probabilidade para a 
pergunta “Qual matéria prima deve ser utilizada?” no segundo questionário.

Gráfico B.41. região de credibilidade e estimativa de máxima probabilidade para a 
pergunta “Qual matéria prima deve ser utilizada?” no segundo questionário.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.
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Gráfico B.42. região de credibilidade e estimativa de máxima probabilidade para a 
pergunta “Qual tipo de caixa deve ser utilizado?”.

Gráfico B.43. região de credibilidade e estimativa de máxima probabilidade para a per-
gunta “a caixa deve ter abas?”, aplicada aos atacadistas que preferem caixas fechadas.

Gráfico B.44. região de credibilidade e estimativa de máxima probabilidade para a 
pergunta “Quantos furos de ventilação deve ter a caixa?”, aplicada aos atacadistas que 
preferem caixas fechadas.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.
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Gráfico B.45. região de credibilidade e estimativa de máxima probabilidade para a 
pergunta “Quantos furos de ventilação deve ter a caixa?”, aplicada aos atacadistas que 
preferem caixas fechadas.

Gráfico B.46. região de credibilidade e estimativa de máxima probabilidade para a 
pergunta “a caixa deve ter recorte lateral?”, aplicada aos atacadistas que preferem 
caixas abertas.

 Gráfico B.47. região de credibilidade e estimativa de máxima probabilidade para a 
pergunta “a caixa deve ter alça na testeira?”, aplicada aos atacadistas que preferem 
caixas abertas.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.
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Gráfico B.48. região de credibilidade e estimativa de máxima probabilidade para a per-
gunta “a caixa deve ter parede de separação?”, aplicada aos atacadistas que preferem 
caixas abertas.

Gráfico B.49. região de credibilidade e estimativa de máxima probabilidade para a 
pergunta “a caixa deve ter reforço nas quinas?”, aplicada aos atacadistas que preferem 
caixas abertas.

Gráfico B.50. região de credibilidade e estimativa de máxima probabilidade para a 
pergunta “a caixa deve ter chapa de proteção?”, aplicada aos atacadistas que preferem 
caixas abertas

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.
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Gráfico B.51. região de credibilidade e estimativa de máxima probabilidade para a 
pergunta “a caixa deve ser impermeável?”, aplicada aos atacadistas que preferem caixas 
abertas.

Gráfico B.52. região de credibilidade e estimativa de máxima probabilidade para a 
pergunta “a caixa deve ter travas de empilhamento?”, aplicada aos atacadistas que 
preferem caixas abertas.

Gráfico B.53. região de credibilidade e estimativa de máxima probabilidade para a 
pergunta “a caixa deve ter travas de empilhamento?”, aplicada aos atacadistas que 
preferem caixas abertas.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.
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Gráfico B.54. região de credibilidade e estimativa de máxima probabilidade para a 
pergunta “Quanto as características da sua embalagem valorizam o seu produto?”.

Gráfico B.55. região de credibilidade e estimativa de máxima probabilidade para a 
pergunta “Quanto as características da sua embalagem valorizam o seu produto?”.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.
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 tabela a.4. Probabilidades, em porcentagem, de que cada categoria de resposta seja a 
preferida na população, para diversas questões.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

as características da sua embalagem agregem valor, enquanto que há 

uma probabilidade de 97,09% de que existam mais atacadistas na 

população que prefiram branco como cor de fundo do que ataca-

distas que prefiram “craft” e atacadistas indiferentes.

As Tabelas A.7 a A.14 trazem as estimativas e regiões de credibili-

dade “univariadas” relativas às diversas perguntas. Elas foram feitas 

sempre que uma questão tinha duas ou mais que 4 respostas distin-

tas. Nos casos com mais que 4 categorias, seria necessário calcular 

probabilidades em cerca de 10 milhões de pontos (para o caso de 

5 categorias), o que impossibilita o procedimento

Como exemplo, vemos na Tabela A.11 que a previsão de máxima 

probabilidade de atacadistas que gostam da cor vermelha em suas 

caixas é 97 (entre os 153), enquanto que com probabilidade 95,2% 

esse número fica entre 75 e 117.

Papelão Plástico Madeira 
Matéria Prima 

>  99,99 < 0,01 < 0,01 

Lateral Testeira Indiferente 
Localização do Encaixe 

89,31 9,81 0,05 

Branco Craft Indiferente 
Cor de Fundo 

97,09 0,03 2,59 

Uma cor Duas Cores Três cores 
Número de cores (não fundo) 

0,07 98,92 0,9 

Sim Não 
Agregam valor 

99,99 0,01 

0 |- 30% 30% |- 70% 70% |-| 100% 
Quanto valoriza? 

30,98 31,36 0,78 

Aberta Fechada 
Tipo de caixa 

49,08 49,08 

5 kg 8 kg 
Peso Líquido 

82,28 17,72 

 

Sim Não 
Aba 

7,89 91,12 

2 ou 3 4 ou 5 Nenhum 
Furos de ventilação 

65,59 31,08 0,74 

 

tabela a.5. Probabilidades, em porcentagem, de que cada categoria de resposta seja a 
preferida na população, para questões relativas à caixa fechada.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.
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tabela a.6. Probabilidades, em porcentagem, de que cada categoria de resposta seja a 
preferida na população, para questões relativas à caixa aberta.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Sim Não 
Recorte lateral 

57,37 40,1 

Sim Não 
Alça na testeira 

5,57 93,67 

Sim Não 
Parede de separação 

1,93 97,74 

Sim Não 
Reforço quinas 

99,4 0,5 

Sim Não 
Chapa de proteção 

73,39 24,52 

Sim Não 
Impermeabilização 

99,4 0,5 

Lateral Testeira Quinas 
Travas de empilhamento 

43,87 43,87 8,6 

 

tabela a.7. estimativas e intervalo de credibilidade para a questão “Qual a principal 
função da embalagem”.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

 
Observado Estimativa 

Lim. 
Inferior 

Lim. 
Superior 

Credibilidade 
(%) 

Atrativa 8 37 20 58 95,4 

Proteção 18 84 61 105 95,5 

Paletizável 3 14 5 31 95,4 

Resistência 7 32 17 53 95,3 

Identificação do 
produtor 

1 4 1 18 95,5 

 

tabela a.8. estimativas e intervalo de credibilidade para a questão “o que uma embala-
gem ideal deve oferecer?”.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

 
Observado Estimativa 

Lim. 
Inferior 

Lim. 
Superior 

Credibilidade 
(%) 

Proteção 28 130 111 143 95,4 

Resistência 3 14 5 31 95,4 

Embelezamento 18 84 61 105 95,5 

Paletizável 5 23 10 42 95,4 
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Os resultados aguçados por essas análises ajustam com os da 

análise descritiva, contribuindo uma melhor quantificação para 

as conclusões desse trabalho.

tabela a.9. estimativas e intervalo de credibilidade para a questão “Qual deve ser a 
conformação da caixa?”.

tabela a.10. estimativas e intervalo de credibilidade para a questão “Que informações 
devem ser estar presentes na embalagem?”.

tabela a.11. estimativas e intervalo de credibilidade para a questão “Quais cores  de-
vem ser usadas? (desconsiderando a cor de fundo)”.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

 
Observado Estimativa 

Lim. 
Inferior 

Lim. 
Superior 

Credibilidade 
(%) 

Janela 12 56 36 78 95,2 

Aberta 12 56 36 78 95,2 

Com tampa 10 46 28 68 95,1 

 

 
Observado Estimativa 

Lim. 
Inferior 

Lim. 
Superior 

Credibilidade 
(%) 

Nome do 
produtor 

33 153 142 153 95,6 

Variedade 30 139 122 148 95,4 

Peso 28 130 111 143 95,4 

Data de 
embalagem 

17 79 57 101 95,4 

Telefone 1 4 1 18 95,5 

 

 
Observado Estimativa 

Lim. 
Inferior 

Lim. 
Superior 

Credibilidade 
(%) 

Verde 18 84 61 105 95,5 

Vermelho 21 97 75 117 95,2 

Azul 5 23 10 42 95,4 

Roxo 2 9 2 24 95,2 

Amarelo 2 9 2 24 95,2 

Preto 1 4 1 18 95,5 
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tabela a.12. estimativas e intervalo de credibilidade para a questão “Que tipo de ima-
gens devem adornar a caixa?”.

tabela a.13. estimativas e intervalo de credibilidade para a questão “as características 
da sua embalagem agregam valor?”.

tabela a.14. estimativas e intervalo de credibilidade para a questão “Qual deve ser o 
peso líquido que a caixa deve acomodar?”.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

Fonte: Centro de estatística aplicada - Cea, 2008.

 
Observado Estimativa 

Lim. 
Inferior 

Lim. 
Superior 

Credibilidade 
(%) 

Foto 14 65 44 87 95,1 

Ilustração 18 84 61 105 95,5 

Nada 1 4 1 18 95,5 

 

 
Observado Estimativa 

Lim. 
Inferior 

Lim. 
Superior 

Credibilidade 
(%) 

Sim 28 130 111 143 95,4 

Não 5 23 10 42 95,4 

 

 
Observado Estimativa 

Lim. 
Inferior 

Lim. 
Superior 

Credibilidade 
(%) 

5 kg 19 91 68 112 95,4 

8 kg 13 62 41 85 95,4 
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ANEXO 5

Modelo Estatístico utilizado por Pereira et al. (2008), na 
análise dos resultados.
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Seja  X  uma variável qualitativa de algum questionário, com 

K categorias de resposta. Consideremos que nossa população 

tem N indivíduos, e observamos uma amostra de tamanho n.

Para simplificar a notação, vamos dar nomes aos indivídu-

os da população. Chamaremos de X
1, X2,… , Xn as repostas 

dos n atacadistas da amostra, enquanto que chamaremos de 

x
n+1

,x
n+2

,… , x
N
 as repostas que seriam dadas pelos atacadis-

tas não entrevistados. 

Seja   = (  
1
, …,  k)um vetor aleatório com distribuição Diri-

chlet (a), a =(a
1
,… , a

k
). 

Vamos interpretar  i como a probabilidade de algum indivíduo 

da amostra responder que prefere uma categoria i de respos-

ta.

Dessa maneira, vamos assumir que, para todo i E{1, … , N}, 

Xi |  tem distribuição Bernoulli multivariada de parâmetro  . 

Ainda assumiremos, que X
1
,… , X

N
 são condicionalmente inde-

pendentes dado  .

Nossa quantidade de interesse é  que é o total de 

atacadistas que responderiam por cada uma das k categorias 

de resposta. Ainda trabalharemos com x = 
i
=

1
x

i 
, que é o 

total de entrevistados que responderam que preferem cada 

uma das k categorias de resposta na nossa amostra.

Toda a inferência que fazemos é baseada na distribuição de 

Y|X
1
, … , Xn. Sabemos que Y−X|X

1
, … , Xn é uma Dirichlet-

Multinomial de parâmetros (N−n, a+X).

Baseado nessa distribuição, podemos montar regiões de credi-

bilidade para Y, bem como calcular algumas probabilidades de 

interesse. 
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ANEXO 6

Criação da Embalagem

Projeto Gráfico da Embalagem de uva européia com 
semente pela autora
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Criação da EmbalagEm: 
ESTRATéGIA DO DESIGN GRáfICO

O projeto Gráfico da Embalagem de uva européia com 
semente pela autora.

Foi desenvolvido apenas o design gráfico do 
produto, porque a forma, o material, foram 
escolhidos pelos atacadistas de uvas euro-
péias com semente, da CEAGESP. Por isso, 
usamos parte do diagnóstico do sistema de 
embalagens, na criação das ilustrações.

O design gráfico da embalagem foi elaborada pela autora, a 

partir dos dados levantados em 2008.

Para o início da criação, usou-se  a técnica de “brainstor-

ning”  para saber o que ser ilustrado na embalagem, pois a 

estrutura física da caixa já fora selecionada pelos atacadis-

tas de uva da CEAGESP .   As palavras mais significativas no 

“brainstorming”: uva, uva verde, uva vermelha, folha de uva, 

videira, parreira e uvinhas.

Após “brainstorming” foram desenhados raffs e esboços 

de como seria o design gráfico das embalagens finais 

(figura 5.11).
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Fatores analisados no design gráfico da em-
balagem atual:

- A utilização de foto encarece o produto

- O uso de cores que não remeta à uva, não é muito bem acei-

ta entre os atacadistas. Apenas a cor preta que é utilizada  nas 

caixas “premiun”, com uvas mais doces e caras

- A cor de fundo branca dá a sensação de “limpeza”, na 

embalagem

Figura 5.11 - Desenhos de raffs das caixas de uvas européias com semente

Fonte: KAMITSUJI, 2010.
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Melhorias atribuídas no design gráfico da 
embalagem:

- As ilustrações com apenas duas cores (vermelha e verde). 

Cores escolhidas pelos atacadistas. O contraste vermelho e 

verde faz com que a embalagem se destaque entre as outras

- A ilustração da imagem da uva faz a associação direta à fruta

- As ilustrações são todas vetorizadas, para não ter problemas 

de serem aplicados em diferentes tamanhos

observação:

Neste estudo não foi levantado e nem analisado a preferência 

de tipologia e  de logo, na embalagem. 
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A figura 5.12 mostra as vista lateral e frontal do modelo 1com 

design gráfico da autora.

Figura 5.12 - Modelo 1, caixa de papelão ondulado, com ilustração da uva verde  
com na parreira

Fonte: KAMITSUJI, 2010.

Vista Lateral

Vista frontal
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A figura 5.13  mostra as vista lateral e frontal do modelo 2 com 

design gráfico da autora.

Figura 5.13 - Modelo 2, caixa de papelão ondulado, com ilustração de uva ver-
melha com um fundo da moldura em verde

Fonte: KAMITSUJI, 2010.

Vista Lateral

Vista frontal
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A figura 5.14 mostra as vista lateral e frontal do modelo 3 com 

design gráfico da autora.

Figura 5.14 - Modelo 3, caixa de papelão ondulado, com ilustração de uva ver-
melha na parreira

Fonte: KAMITSUJI, 2010.

Vista Lateral

Vista frontal
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A figura 5.15 mostra as vista lateral e frontal do modelo 4 com 

design gráfico da autora.

Figura 5.15 - Modelo 4, caixa de papelão ondulado, com ilustração de uva 
vermelha com um fundo da moldura em verde, com parte frontal toda em 
verde
Fonte: KAMITSUJI, 2010.

Vista Lateral

Vista frontal
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A figura C.1 mostra a vista da testeira, igual para todos os mo-

delos. Este  modelo  feito pela CQH. O retângulo é apenas 

representativo, não está em escala.

Figura C.1 - Imagem da testeita de todos os modelos de caixa de uva européia com semente. 
Modelo feito pela CQH

Fonte: CQH, [200?].
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13 cm

30 cm

4cm

40 cm

14 cm

1 cm

2 cm

13 cm

4cm

Medidas iguais

As figuras C.2 e C.3  mostram as medidas, detalhadas, 

dos dois tipos de embalagem de uva levantados e anali-

sados na pesquisa.

Figura C.2 - Medidas da caixa de uva européia com trava de empilhamento na 
testeira 

Fonte: KAMITSUJI, 2010.
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As medidas foram tiradas para que se desenvolve-se o 

shape da embalagem.

13 cm

30 cm
40 cm

14 cm

1 cm

13 cm

4cm

4cm

4cm

4cm

7 cm

7 cm

4cm

4cm

2 cm

2 cm

2 cm

Figura C.3 - Medidas da caixa de uva européia com trava de empilhamento na 
lateral

Fonte: KAMITSUJI, 2010.



160

Lina Kamitsuji

Nos modelos 1, 2, 3 e 4 o outro lado que não aparece  nas ima-

gens é composto da mesma imagem lateral, ou seja, as laterais 

possuem as mesmas imagens. Todavia, a testeira não mostrada  

é reservada para posicionamento do logo da empresa.

Desenvolvimento do shape em 3D:

O desenvolvimento do shape em 3D foi realizado no programa 

Rhinoceros para modelagem e 3DMax para o render (ilustra-

ção) pelo designer Marcos Barros em parceria com a autora 

(figura C.4).

Figura C.4 - Shape em 3D de duas caixas de uvas européias com semente

Fonte:  Marcos Barros, 2010.
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Figura 6.1 - Caixa de papelão ondulado, aberta, com abas nas laterais, reforço nas 
quinas, impermeabilização, cor de fundo branca, duas cores de cobertura (verme-
lho e verde), com ilustração, peso líquido de 5 kg, altura de 14 cm, largura de 30 
cm e comprimento de 40 cm, trava de empilhamento localizada na testeira (uma 
trava), com dois furos de ventilação localizados nas  laterais

Fonte: KAMITSUJI; BARROS. 2010.

Aplicação do arte final (ilustração)  no shape
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A embalagem da figura 6.2 tem trava de empilhamento lo-

calizada na lateral (duas travas), com três furos de ventilação 

localizados na lateral.

Figura 6.2- Caixa de papelão ondulado, aberta, com abas nas laterais, reforço nas 
quinas, impermeabilização, cor de fundo branca, duas cores de cobertura (ver-
melho e verde), com ilustração, peso líquido de 5 kg, altura de 14 cm, largura de 
30 cm e comprimento de 40 cm, com trava de empilhamento localizada na lateral 
(duas travas), com três furos de ventilação localizados na lateral

Fonte: KAMITSUJI; BARROS. 2010.
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Figura 6.3 - Caixa de papelão ondulado, aberta, com abas nas laterais, reforço nas 
quinas, impermeabilização, cor de fundo branca, duas cores de cobertura (verme-
lho e verde), com ilustração, peso líquido de 5 kg, altura de 14 cm, largura de 30 
cm e comprimento de 40 cm, com trava de empilhamento localizada na testeira 
(uma trava), com três furos de ventilação localizados na lateral

Fonte: KAMITSUJI; BARROS. 2010.

A embalagem da figura 6.3 tem trava de empilhamento lo-

calizada na testeira (uma trava), com três furos de ventilação 

localizados na lateral.
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Figura 6.4 - Caixa de papelão ondulado, aberta, com abas nas laterais, reforço nas 
quinas, impermeabilização, cor de fundo branca, duas cores de cobertura (ver-
melho e verde), com ilustração, peso líquido de 5 kg, altura de 14 cm, largura de 
30 cm e comprimento de 40 cm, com trava de empilhamento localizado na lateral 
(duas travas), com dois furos de ventilação localizados nas  laterais

Fonte: KAMITSUJI; BARROS. 2010.

A embalagem da figura 6.4 tem trava de empilhamento lo-

calizado na lateral (duas travas), com dois furos de ventilação 

localizados nas  laterais.
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antEs dEpois

Figura 6.2- Caixa de papelão ondulado, aberta, 
com abas nas laterais, reforço nas quinas, imper-
meabilização, cor de fundo branca, duas cores 
de cobertura (vermelho e verde), com ilustração, 
peso líquido de 5 kg, altura de 14 cm, largura de 
30 cm e comprimento de 40 cm, com trava de 
empilhamento localizada na lateral (duas travas), 
com três furos de ventilação localizados na la-
teral

Figura 6.5 - Caixa de papelão ondulado, aberta, 
com abas nas laterais,  sem reforço nas quinas, 
impermeabilização, cor de fundo craft, duas co-
res de cobertura (azul e verde), com ilustração, 
peso líquido de 5 kg, altura de 14 cm, largura de 
30 cm e comprimento de 40 cm, com trava de 
empilhamento localizada na lateral (duas travas), 
com quatro furos de ventilação localizados na 
lateral

Fonte: KAMITSUJI; BARROS. 2010.Fonte: KAMITSUJI, 2008.

As figuras 6.5  e 6.2 mostram a  diferença do 

design da embalagem entre antes e depois desta 

pesquisa.
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apêndice a

Fotos das caixas de uvas européias existentes na 
CEAGESP, no período de julho e agosto de 2008
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As fotos aqui apresentadas são de autoria da autora, Lina Megumi 

Kamitsuji, e retratam as embalagens utilizadas na CEAGESP na 

época do levantamento; segundo a matéria prima de fabricação e a 

ausência ou presença de tampa (fechada e aberta).

Caixa  Papelão  Ondulado

Aberta 1 (CA1)

Matéria priMa

Caixa de Madeira (CAM)Caixa Plástica (CAPL)
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Caixa Aberta 4 (CA4)

Caixa Aberta 7 (CA7)

Caixa Aberta 5 (CA5)

Caixa Aberta 3 (CA3)Caixa Aberta 2 (CA2)

Caixa Aberta 6 (CA6)

caixas abertas
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Caixa Aberta 8 (CA8) Caixa Aberta 9 (CA9)

Caixa Aberta 10 (CA10) Caixa Aberta 11 (CA11)

Caixa Aberta 13 (CA13)Caixa Aberta 12 (CA12)
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Caixa Aberta 16 (CA16)

Caixa Aberta 15 (CA15)Caixa Aberta 14 (CA14)
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caixas fechadas

Caixa Fechada 2 (CF2)Caixa Fechada 1 (CF1)
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