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“A imaginação é mais importante que a ciência, porque a ciência é 

limitada, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro”. 

Albert Einstein  
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RESUMO 
 
 

Este trabalho tem a finalidade de desenvolver todo o esquema de 
embalagem, envolvendo embalagem primária (cartonada), embalagem secundária 
(filme plástico) e embalagem de transporte (caixa de papelão ondulado), para 
comercialização de 200ml de vinho, o enfoque principal do trabalho foi na 
embalagem de transporte. Este produto será destinado para consumidores que tem 
o hábito tomar uma taça de vinho durante as refeições e não tem a intenção de 
tomar a quantidade existente em uma garrafa. Para isso foi feito um estudo de uma 
embalagem que tenha as condições citadas acima, uma embalagem secundária e 
uma embalagem de transporte. Feito também um estudo do produto a ser embalado, 
para identificar qual seria esta embalagem e finalmente foi elaborado um estudo 
mercadológico para inserção deste produto no mercado. 
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this study was develop all the packing project, including primary 
packing (carton) secondary packing (film) and transported packing (corrugated 
cardboard box) for marketing 200ml bottle of wine. This product will be designed for 
consumers who have the habit to drink a glass of wine during the meals and has no 
intention to finish it. It was necessary a study about a sec It was necessary a study 
about a secundary and transported packing, besides an analyze of the product to be 
packed to identify the best packing and a marketing study for insertion of this product 
in the market. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 TEMA 

 

 

1.1.1 Áreas de interesse 

 

Desenvolvimento de embalagem. 

 

 

1.1.2 Declaração do Tema 

 

O vinho é uma bebida muito apreciada em nossa região, ela já está inserida 

na cultura de nosso povo que tem como costume tomar um bom vinho durante suas 

refeições e até mesmo em boas companhias. 

Desenvolver um sistema de embalagem para que o vinho seja consumido 

sem perder suas características, cor, sabor, odor no momento de ser servido. 

 

 

1.2 PROBLEMA 

 

Minutos após ser aberta, uma garrafa de vinho, já começa a perder sua 

qualidade. Não existe maneira de apreciar apenas uma taça de vinho, durante uma 

refeição sem que o restante do conteúdo perca sua qualidade para próxima vez em 

que for apreciada. 

O presente trabalho tem por objetivo desenvolver um sistema de embalagem 

primária e secundária/transporte, estudando seus processos de fabricação. Tendo 

também por objetivo realizar estudos de marketing para o produto.  

 

 

1.3 OBJETIVOS 
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1.3.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver, estudar e entender o processo de fabricação para embalagem 

de 200 ml de vinho, concentrando-se na embalagem de transporte, conjuntamente 

desenvolver estratégia de marketing para o produto criado. 

 

 

1.3.2 Objetivo Específico 

 

� Desenvolver a embalagem primária para o envase de 200 ml de vinho; 

� Estudar, otimizar o processo de fabricação da embalagem primária tendo 

por finalidade reduzir custo; 

� Desenvolver embalagem de transporte da sem comprometer a qualidade 

do produto; 

� Estudar, otimizar o processo de fabricação da embalagem de transporte 

tendo por finalidade reduzir custo; 

� Desenvolver a estratégia de marketing para comercialização do produto. 

 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

 

1.4.1 Estratégia de Pesquisa 

 

Serão utilizados estudos de caso, pesquisa de mercado, pesquisa literária, 

análise do processo de fabricação e estudo de design de embalagem. 

 

 

1.4.2 Definição de Métodos e Técnicas 

 

A partir dos métodos encontrados, do entendimento do processo de 

fabricação será desenvolvida uma estrutura ideal e com o menor custo de 

embalagem primária e de transporte para o envase de 200 ml de vinho. 
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Com o projeto desenvolvido, definir uma estratégia de marketing ideal para 

sua comercialização. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 EMBALAGEM 

 

 

2.1.1 Embalagem de Papelão Ondulado 

 

A indústria de embalagens de papelão ondulado vem se expandindo e 

modernizando de tal forma que não tem mais volta ao passado. Quem diria! As 

velhas e nada atrativas “caixas de papelão” ganharam o mundo com cores vivas e 

desenhos criativos em sofisticada impressão flexográfica que as colocam em 

destaque, quer no transporte de produtos “in natura”, quer na embalagem de 

produtos acabados de diversas indústrias. E seu futuro é dos melhores: a tendência 

é que as embalagens de papelão ondulado cheguem também à utilização como 

embalagem primária – apostam especialistas do setor. As embalagens primárias são 

aquelas que vão ao ponto de venda e ao consumidor final e se utilizam do marketing 

visual, uma vez que contam com excelente apresentação visual obtida com a 

impressão flexográfica (Revista Inforflexo, nº87). 

Uma infinidade de razões explica esta expansão, conforme destaca Paulo 

Peres, presidente da ABPO (Associação Brasileira do Papelão Ondulado). “As 

embalagens de papelão ondulado são as mais adequadas para a fruticultura. Em 

todo o mundo são as mais utilizadas e muitas vezes, as únicas. Existem embalagens 

desenvolvidas para todos os sistemas que contemplam proteção total dos produtos 

em ambiente natural, como câmaras frias com umidade relativa variando. Isso 

porque são produzidas em papéis com tratamentos especiais, repelentes ou 

resistentes à água e umidade, colas e tintas especiais e sempre recicláveis. Por 

serem 100% recicláveis, as embalagens de papelão ondulado chegam ao destino 

final sem necessidade de fretes de retorno e, de imediato, são coletadas e 

destinadas à reciclagem, cuja taxa no Brasil é de 77,4% – uma das maiores do 

mundo”. 

Além disso, inovadoras soluções continuam sendo descobertas a cada dia, 

para melhorar a conservação de alimentos, tanto de carnes frigorificadas como 

congeladas, “in natura” ou industrializadas, para proteger aparelhos eletrônicos e 
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vários outros produtos durante os seus processos de distribuição e estocagem, 

desde pesados componentes industriais a uma simples refeição para viagem 

(Revista Inforflexo, nº 87). 

Em 2006, de acordo com dados da ABPO, 70,9% do consumo total de 

papelão ondulado, em toneladas, veio de embalagens, seguido por 14,6% de 

chapas para cartonagens e 14,5% de outros segmentos. Os principais segmentos 

consumidores de embalagens, em toneladas, foram estes: alimentício (35,4%), 

avicultura/fruticultura (9,7%), químico e derivado – higiene e limpeza (8,8%), 

bebida/fumo (6,7%), têxtil/vestuário (3,4%), farmacêutico/perfumaria (3,1%), 

metalurgia (2,0%) e eletro-eletrônicos (1,8%). 

“Sabe-se ainda que o papelão ondulado, no Brasil, é bastante competitivo, 

principalmente quando se analisa a cadeia de suprimentos como um todo, e não 

somente o preço individual de uma embalagem, no caso a de papelão ondulado. 

Perda de produtos por embalagem não adequada ou mal dimensionada, manuseio 

em demasia, desperdício, falta de paletização (ou paletização ineficaz) com 

conseqüente aumento de custos de armazenagem e de frete, entre outros, são 

fatores importantes a serem avaliados junto ao custo específico da embalagem. 

Infelizmente, muitas empresas ainda continuam a olhar somente para o preço da 

embalagem, sem ter a medida exata do custo total do processo”, observa o 

presidente da entidade. 

Tanto as estatísticas, como o mercado, mostram que o potencial de 

crescimento da utilização das embalagens de papelão ondulado é uma resposta às 

indústrias desses produtos que seguem constantemente desenvolvendo meios de 

dinamizar os processos de transporte, armazenagem, empilhamento, descarga e até 

mesmo exposição de mercadorias. A todas essas necessidades o papelão ondulado 

tem respondido com criativas e inovadoras embalagens, e o Brasil também tem 

respondido à altura das exigentes normas internacionais quando nossos produtos 

são exportados. “A indústria brasileira de papelão ondulado está constantemente 

atualizando tecnologicamente seu parque industrial e conta com insumos também 

atualizados”, confirma Peres, presidente da ABPO. 
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2.1.2 O Mercado 

 

De acordo com Sérgio Mathias Figueiredo, gerente de marketing da Orsa 

Embalagens, empresa do Grupo Orsa – uma das maiores indústrias de papéis para 

embalagens, chapas e embalagens de papelão ondulado do país – o mercado de 

embalagens de papelão ondulado no Brasil se encontra em franco desenvolvimento 

e as perspectivas por parte das indústrias são extremamente positivas, 

acompanhando a tendência de crescimento da nossa economia. “As empresas do 

setor estão se modernizando, investindo em novas tecnologias e equipamentos, 

para atenderem não só as exigências atuais do mercado como também para 

estarem em linha com as principais tendências mundiais do setor de embalagens”, 

explica Sérgio Mathias. 

As embalagens brasileiras estão equiparadas às fabricadas em países do 

primeiro mundo. “Tanto assim que as exportações de produtos brasileiros são feitas 

com embalagens de papelão ondulado produzidas no Brasil e que atendem às 

exigentes especificações do mercado mundial. Essa equiparação é válida também 

para a impressão flexográfica. O parque de impressoras (e de todos os insumos) da 

indústria brasileira de papelão ondulado está atualizado e apto a produzir o que há 

de melhor em flexografia”, afirma o presidente da ABPO. 

 

 

2.1.3 Tecnologia 

 

As grandes indústrias do país que produzem o papelão ondulado e 

embalagens de papelão ondulado, como a Klabin e a Orsa, trabalham com o que há 

de mais recente em tecnologia de impressão flexográfica – sistema utilizado em 

100% da fabricação de suas embalagens de papelão ondulado. “Nos últimos anos 

aprimoramos os nossos equipamentos para trabalhos em policromia com aplicação 

de verniz. Utilizamos impressoras americanas (Ward) ou européias (Martin/Bobst) 

com lineatura especial nos cilindros anilox, transferência a vácuo, sistema de 

secagem entre as unidades e sistema para limpeza do pó da superfície das chapas 

de papelão ondulado. Além dos equipamentos estarem adequados a esse processo, 

é necessário a utilização de clichês de foto polímeros, vernizes e tintas especiais”, 

explica Gabriella Michelucci, gerente regional São Paulo de Embalagens de Papelão 
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Ondulado da Klabin – maior produtora e exportadora de papéis do Brasil e líder nos 

mercados de papéis e cartões para embalagens, embalagens de papelão ondulado 

e sacos industriais. 

A Orsa Embalagens também conta com modernas impressoras flexográficas 

instaladas em suas fábricas, com alta qualidade de acabamento, grande escala de 

produção e capacidade de impressão em até 6 cores, ou 5 cores mais aplicação de 

verniz. A exclusiva tecnologia Orsa Color Pack®, de alta gráfica em pós-impressão, 

permite a impressão de alta lineatura e brilho, aliando apelo visual com ganho de 

escala na produção. Com auto-suficiência em matéria-prima e utilização de fibra 

virgem de alta qualidade, a empresa conta com uma atuação verticalizada 

realizando desde o plantio de mudas de pinus em suas florestas, transformação da 

matéria-prima em celulose, papel e a transformação do papel em chapas e 

embalagens em papelão ondulado. No momento a empresa exporta apenas os 

papéis que produz (Revista Inforflexo, nº 87). 

O mesmo aconteceu com as cartonagens que pegaram a onda da exigência 

do mercado e da necessidade de seus clientes por caixas mais sofisticadas. Elas 

buscaram o desenvolvimento de suas estruturas, as novas tecnologias disponíveis e 

modernização do parque industrial, certificações das normas exigidas pelo mercado, 

preparo da mão de obra. Até 10 anos atrás as máquinas usadas pelas cartonagens 

imprimiam em até duas cores apenas, usavam clichês de borracha, tintas mais 

rústicas; hoje imprimem com 4 a 6 cores, clichês de foto polímeros, tintas não 

agressivas ao meio ambiente e com controles de viscosidade e ph, tonalidades 

especiais (Revista Inforflexo, nº 87).  

“Na Bandeirantes, para produzirmos nossas embalagens, analisamos o 

fornecedor, a matéria-prima (substrato), a viscosidade da tinta, os clichês 

fotopolímeros e demais processos. Nossas impressoras imprimem policromia, 

possuem alimentação a vácuo, ajustes eletrônicos de registro e corte e vinco para 

acabamentos mais sofisticados. Atendemos às exigências da norma GMP, somos 

certificados com ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004, e possuímos  uma estação de 

tratamento de efluentes na fábrica, afirma Nelson C. Yazbek, diretor industrial da 

Embalagens Bandeirantes, uma das tradicionais cartonagens do mercado, atuando 

no segmento há 21 anos”. 

Entre os fabricantes de maquinário para impressão flexográfica em papelão 

ondulado, o Grupo Bobst (europeu) fornece para as grandes indústrias do Brasil: 



 15

impressoras, dobradeiras coladeiras, corte e vinco. Com tecnologia de ponta, suas 

impressoras têm modelos com até 8 cores, alta velocidade de set up, sistemas 

motorizados de ajuste dos parâmetros de impressão e do registro de cores de alta 

precisão independente da velocidade, memorização de trabalhos, impressão em 

todos os tipos de chapa mesmo com coberturas ou vernizes, transporte a vácuo das 

folhas com rolos motorizados, unidades de impressão modulares que permitem ao 

operador trocar trabalhos com a máquina ainda em produção, sistema de 

entintagem com lavagem automática, limpeza e remoção de pós, entre outras. 

Outro fornecedor de maquinário importado, sediado no Brasil, é a Furnax, 

importadora que fornece desde máquinas para a fabricação de papel, confecção de 

chapas, impressão de caixas e máquinas para acabamento. Todos eles 

incorporados com as mais novas tecnologias, destacando a rapidez em set up, 

sistemas de ajuste elétrico ou eletrônico, transferência de folhas a vácuo, impressão 

com raspador, unidades de secagem, alta definição de impressão e registro. 

Também com tecnologia de alta gráfica (Revista Inforflexo, nº 87). 

Entre os fornecedores nacionais de maquinário, o mercado conta com mais 

opções: cerca de cinco fabricantes. A Maquinapel, por exemplo, tradicional no setor, 

com 20 anos de atuação, fornece impressoras, riscadores, equipamentos de corte e 

vinco, coladeiras e grampeadeiras. Suas impressoras de 1 a 3 cores, ou mais a 

pedido do cliente, são modulares (permitem acoplagem de módulos de cor), com 

entrada a vácuo eletrônico, pneumáticos para fechamento das unidades de cor, 

acionamento pneumático e automático para levantamento de tinteiros anilox. 

O salto de melhoria, ocorrido nos últimos anos, responsável pela evolução 

das embalagens de papelão ondulado, deve-se a um conjunto de melhorias e 

inovações, abrangendo desde a matéria-prima, o maquinário e insumos com alta 

tecnologia, as técnicas de impressão e de acabamento das embalagens, ao 

conhecimento técnico e capacitação da mão de obra. “Nos últimos cinco anos os 

avanços em policromia conseguida em impressoras com cilindros e sistemas de 

impressão aptos a aplicações de tinta absolutamente controladas, transferência a 

vácuo e opções de secagem e acabamento, como também, clichês e tintas 

adequados, marcaram uma nova fase da flexografia no Brasil”, comenta Paulo 

Peres, ressaltando que ainda há muito para explorar utilizando as tecnologias 

disponíveis voltadas às embalagens primárias de papelão ondulado. 
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Mas com certeza o grande impulsionador de toda essa cadeia e responsável 

pela mudança da imagem do papelão ondulado, de caixa de transporte para 

embalagem sofisticada, tenha sido o micro-ondulado, que permite impressões 

flexográficas sofisticadíssimas. O micro-ondulado é um tipo de onda que tem 

aplicação nos segmentos de alimentos, fruticultura, perfumarias e cosméticos, 

produtos farmacêuticos, higiene e limpeza, eletro-eletrônicos, informática, 

brinquedos, entre outros. Segundo informações da ABPO, a mais recente novidade 

é a onda O, com 0,30mm de altura; no outro extremo, em que estão as chamadas 

“ondas altas”, surgiu a onda A, com altura entre 4,10 e 4,70mm de altura, e mais 

recentemente surgiu a onda K, com 5,95mm de altura, e ainda as ondas D, com 

7,35mm. Essas super ondas são mais usadas em composições de paredes duplas e 

triplas, destinando-se à produção de embalagens extra grandes, capazes de 

transportar volumes em toneladas.  

 

 

2.1.4 Tendências 

 

“Tendência mundial, a embalagem transporte/display exige maior recurso em 

impressão por estar exposta ao consumidor final. No Brasil, este processo cresce 

timidamente, exceto pelo segmento de cestas natalinas, exclusivo em nosso país. 

Focando as embalagens com impressão especial, policromia, temos além da 

tendência mundial, os múltiplos estudos de marketing comprovando a importância 

da imagem na decisão de compra. A embalagem de papelão ondulado percorre toda 

cadeia, portanto, pode apresentar de forma diferenciada os produtos de nossos 

clientes e, com maior valor agregado, deverá ser um nicho importante”, aposta 

Gabriella. 

“Forte tendência que vejo para os próximos anos são as embalagens em 

micro-ondulado e caixas com impressão mais sofisticada do que a que temos hoje e 

melhor acabamento em estilo corte/vinco com alças, dobras, detalhes especiais, 

além de melhorias cada vez mais contínuas no processo e nas técnicas já 

existentes, policromia e, especialmente, a utilização do papelão ondulado para 

embalagem primária como conseqüência dessa crescente sofisticação da impressão 

e do acabamento”, prevê Eduardo C. Yazbek, diretor comercial/marketing da 

Embalagens Bandeirantes. 
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Para Sérgio Mathias, uma das principais tendências tecnológicas de 

impressão flexográfica em papelão ondulado é a utilização de clichês com 

espessuras mais baixas e maiores lineaturas, garantindo maior qualidade de 

impressão das embalagens. “Com o avanço tecnológico, a embalagem de papelão 

ondulado deixará de ser uma simples embalagem de transporte para se tornar 

multifuncional, proporcionando não só resistência e qualidade no transporte do 

produto em toda a cadeira logística, como também a utilização direta no ponto de 

venda, tornando-se mais uma ferramenta de marketing”. 

Na opinião de André Salute, gerente comercial da Salute Embalagens, “pode-

se considerar um fato a substituição da litografia por caixas em micro-ondulado e 

impressão especial, pelo fator de custo e boa qualidade já encontrado na impressão 

flexográfica”, frisa André. A Salute produz caixas, chapas, acessórios e bobinas 

onduladas, inclusive micro-ondulado. “Observando os diversos mercados 

internacionais, existe uma tendência das caixas coletivas adquirirem mais funções, 

além de transporte. Hoje as caixas coletivas podem levar a marca das empresas que 

a utilizam para os pontos de venda, além de poderem se tornar displays. Isso 

necessita qualidade de papel, de tinta, matrizes, equipamentos, operadores 

treinados”, aposta Marcus Ribeiro, diretor da Furnax. 

“O setor vem investindo fortemente, tanto em equipamentos quanto em 

técnicas de impressão como a policromia e a aplicação de verniz, visando cada vez 

mais uma melhor definição de impressão para competir com as embalagens de 

cartão. Essa é a tendência que vejo, somada ao poder competitivo de custo, 

garantindo espaço no futuro à embalagem de PO, dependendo muito mais de uma 

alavancagem da economia para atingir equilíbrio entre oferta e procura”, diz João 

Vitor Frugis, diretor da Frugis Embalagens. André Luiz Cantowitz, gerente de 

cartonagem da Comapa Indústria de Papel, empresa que atua no segmento de 

calçados, chama a atenção para o alto custo das máquinas modernas de flexo. 

“Talvez isso possa conter um pouco a aceleração do sistema”, avalia. 

 

 

2.1.5 Crescimento e Perspectivas 

 

Apesar da grande expansão e evolução do mercado de embalagens de 

papelão ondulado no país, representado (em toneladas) por 70,9% do setor de PO 
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em 2006, o Brasil fechou o ano com contido crescimento nas vendas do setor. De 

acordo com divulgação da ABPO, o setor de papelão ondulado encerrou 2006 com 

vendas de 2.179 mil toneladas e crescimento de 1,0% em relação a 2005 (2.156 mil 

toneladas). Para o presidente da entidade, “as vendas de embalagens de PO 

ficaram muito aquém das expectativas do setor. As vendas de PO em 2006 

refletiram uma somatória de fatores negativos: política econômica austera ainda com 

altas taxas de juros, ansiedade pelas eleições, crescente volume de importações de 

não duráveis e mercado interno fraco”, lamenta o presidente. Em 2005 o 

faturamento do setor foi de R$ 5,36 bilhões. 

As exportações também não são atrativas. O índice de exportação de 

embalagens de papelão ondulado é pouco representativo no Brasil. Conforme dados 

da ABPO, em 2005, apenas 0,5% da produção nacional foi exportado, devido aos 

altos custos logísticos do país. A Klabin tem exportação direta de embalagens de 

papelão ondulado concentrada em apenas dois segmentos: frutas e embalagens, 

“que denominamos heavy duty, embalagens containers, como as que 

transportam 200 quilos de fumo prensado e o sistema para transporte de 1.000 litros 

de líquidos ou pastosos, pelo sistema bag in box”, explica Gabriella . 

“Até fevereiro de 2007, o nosso setor estava acumulando crescimento de 

1,7% em toneladas expedidas em relação ao mesmo período do ano passado. 

Porém, ainda não temos previsão para o restante do ano”. Para enfrentar essa 

barreira na economia, as empresas de embalagens de papelão ondulado, que 

contatamos para esta reportagem, buscam alternativas em novos nichos para 

crescerem na produção. 

 

 

2.2 EMBALAGEM CARTONADA 

 

A embalagem cartonada é formada por três materiais: papel, plástico e 

alumínio. Distribuídos em 6 camadas. Essa estrutura fornece a proteção ideal aos 

alimentos, http://www.tetrapak.com.br/. 

O papel representa 75% da embalagem, o alumínio representa 5% da 

embalagem e tem a importante função de proteger o alimento da luz, do oxigênio e 

impedir a troca de aromas entre o alimento e o meio externo. Ele fica entre camadas 

de plástico, não entrando em contato com o alimento. O plástico representa 20% da 
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embalagem, suas funções são de isolar o papel da umidade, impedir o contato do 

alumínio com o alimento e servir como elemento de adesão entre os materiais 

presentes na estrutura.Com essa estrutura, nenhum conservante precisa ser 

adicionado, assim o conteúdo acondicionado na caixinha é 100% natural, 

http://www.tetrapak.com.br/. 

Proteger significa manter seguro, defender, salvaguardar, nutrir e cuidar. Bom 

significa possuir a qualidade adequada, ser gentil, benevolente e íntegro. Proteger o 

que é bom, é o slogan perfeito para uma empresa que zela pela sua saúde. Para a 

maior parte das pessoas, a TETRA PAK é sinônimo de embalagens cartonadas para 

leite, sucos e outras bebidas. Mas na verdade, a empresa pode oferecer muito além 

de embalagens. A TETRA PAK é, hoje, uma empresa de soluções integradas, que 

trabalha desde o processamento dos alimentos até o envase, tendo ampliado sua 

atuação para outros setores, como o de queijos e sorvetes (Site tetrapak). 

 

 

2.2.1 A História 

 

A história da TETRA PAK tem início quando seu fundador, o sueco Dr. Ruben 

Rausing, na época cursando a universidade de Harvard nos Estados Unidos, 

descobriu as lojas de conveniência. Ele achou que a novidade americana iria, muito 

em breve, se espalhar pela Europa. As empresas, então, precisariam de 

embalagens práticas para acondicionar e preservar os alimentos, muitos até então 

vendidos à granel. Em 1951, já de volta à Suécia, Dr. Ruben Rausing idealizou a 

embalagem cartonada (papel com plástico), em formato de tetraedro (quatro faces, 

triangular, com base horizontal). Esta embalagem foi chamada de Tetra Classic. 

Juntamente com Erik Wallenberg fundou na cidade de Lund, a empresa AB 

TETRA PAK, para produzir as embalagens. No ano seguinte a empresa já 

comercializava sua primeira máquina de embalagens cartonadas. O creme de leite 

foi o primeiro produto a ser embalado pela TETRA PAK. Em 1955, as embalagens 

da TETRA PAK começaram a acondicionar leite pasteurizado pela primeira vez. Foi 

nesta época que a primeira máquina foi exportada para a cidade de Hamburgo na 

Alemanha. Dois anos depois a empresa iniciou suas operações no Brasil. No final 

desta década a empresa produzia cerca de 1 bilhão de embalagens, tendo a 
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capacidade aumentada com o licenciamento de seu processo em 8 países (site 

tetrapak). 

Os anos 60 foram cheios de novidades. Primeiro, começou com a 

inauguração de sua primeira fábrica no exterior, localizada no México. Pouco depois, 

em 1961, o Dr. Ruben Rausing uniu os conceitos de ultrapasteurização e 

embalagem asséptica, criando a embalagem que protegeria o leite, sem 

necessidade de conservantes e refrigeração. Era o surgimento da embalagem 

Longa Vida ou UHT (do inglês Ultra High Temperature). Na década de 90, o Institute 

of Food Technologists, entidade sediada nos Estados Unidos, que reúne cientistas e 

pesquisadores do setor de alimentação, declararia o processo longa vida (que 

combina a ultrapasteurização e a embalagem asséptica) como o maior avanço da 

área alimentícia da última metade do século (Site tetrapak). 

No ano de 1.977, o sistema de envasamento Tetra Brik foi introduzido nos 

Estados Unidos, sendo formada a empresa Brik Pack Inc. Nesta época, a produção 

anual da empresa rompia a barreira das 20 bilhões de unidades. Em 1991 a 

empresa comprou a Alfa-Laval, uma das maiores fornecedores de equipamentos 

para a indústria de alimentos e agricultura, formando o grupo TETRA PAK ALFA-

LAVAL. A empresa passou então a oferecer a seus clientes sistemas completos 

integrando as linhas de processamento, envase e distribuição de produtos. Com isso 

a TETRA PAK cresceu muito produzindo em 2004 mais de 110 bilhões de 

embalagens (Site tetrapak). 

 

 

2.3 VINHO 

 

A definição bioquímica de vinho é “bebida proveniente da fermentação do 

suco de uva pelas leveduras e, em certos casos, pelas bactérias lácticas” 

(AQUARONE et al., 1983). 

O vinho é umas bebidas alcoólicas, resultantes da fermentação do mosto de 

uvas frescas, sãs e maduras  por intermédio de microrganismos chamados 

leveduras, as quais transformam o açúcar do suco da uva  em álcool etílico, anidro 

carbônico e uma série de elementos secundários em quantidades variadas 

(UBALDO. 1999). 
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Em função disto, o vinho é considerado um produto elaborado, diferenciando-

se dos produtos fabricados, caracterizados por misturas de diversas matérias-primas 

(UBALDO. 1999). 

A vinificação e a conservação do vinho são dominadas por problemas 

microbiológicos. A transformação racional da uva em vinho implica bons 

conhecimentos e boa utilização das leveduras e bactérias lácticas. O sucesso da 

vinificação está sempre subordinado à condução razoável dos fenômenos 

microbiológicos. Por outro lado, a conservação do vinho (produto perecível) é uma 

luta constante contra a ação dos microorganismos de alteração (UBALDO. 1999). 

Algumas características importantes de um vinho começam a ser definidas no 

momento da vindima, pois seu grau de maturação, suculência e estado sanitário no 

momento da colheita representam fatores importantes que devem ser observados 

para a elaboração de um vinho apreciável e de boa qualidade (AQUARONE et al., 

1983). 

 

 

2.3.1 Fabricação do Vinho 

 

 

2.3.1.1 Colheita 

 

Como as uvas têm enorme influência sobre o sabor e qualidade do vinho, a 

colheita precisa ser feita no tempo certo. Uma colheita prematura resulta em um 

vinho aguado, com baixa concentração de álcool. Pelo contrário uma colheita tardia 

produz um vinho rico em álcool, mas com pouca acidez. Logo que a uva é colhida, 

passa-se ao esmagamento (UBALDO. 1999). 

 

 

2.3.1.2 O esmagamento 

 

Antigamente era realizado com os pés dos vinicultores, hoje é um processo 

mecanizado. Geralmente, as uvas são dispostas em um cilindro metálico perfurado, 

onde pás giram a mais de 1.200 rpm. No final, as cascas estão separadas das uvas, 
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e se obtém uma mistura de suco, cascas e sementes. Dependendo do tipo desejado 

do vinho, opta-se por um diferente processo (UBALDO. 1999). 

 

 

2.3.1.3 Fermentação  

 

Esta é a etapa mais importante e mais complicada de todo o processo. É 

necessário um rígido controle da temperatura, supressão de microorganismos 

indesejados, presença adequada de bactérias de fermentação, nutrição adequada 

para estas bactérias, prevenção da oxidação etc. A escolha da bactéria adequada 

para o tipo da uva é fundamental. A mais comum é a Saccharomyces cerevisae, 

mas outras espécies deste mesmo gênero também têm sido vastamente utilizadas. 

Para cada mL do suco, utiliza-se uma população de cerca de 1 milhão de células de 

bactérias (UBALDO. 1999). 

O controle da temperatura durante a fermentação alcoólica é necessário para 

facilitar o crescimento das bactérias, extrair os componentes de sabor e cor das 

cascas, permitir o acúmulo de produtos laterais desejados, e prevenir o extermínio 

das bactérias (UBALDO. 1999).  

A temperatura ideal para a maior parte dos vinhos é de cerca de 25ºC. Os 

vinicultores devem evitar que esta ultrapasse a marca dos 30ºC, onde as bactérias 

morreriam. Este controle é automatizado, sendo que as pipas metálicas contêm 

sistemas de troca de calor, e todo o processo é termostatizado (UBALDO. 1999).  

Outro fator importante no decorrer do processo fermentativo é a densidade 

que diminui ao longo do processo pelo desdobramento dos açúcares , é fator 

importante na vinificação em tintos, pois atingindo a densidade de 1,025 procede-se 

o descube, onde o mosto é separado do bagaço e termina a fermentação somente 

meio líquido (UBALDO. 1999). 

 

 

2.3.1.3.1 Controles no fim da fermentação 

 

• Dosagem dos açúcares 
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De acordo com Ubaldo 1999, os açúcares são elementos importantes da uva. 

Uma parte será transformada em álcool pelas leveduras, durante a fermentação 

alcoólica. Dividem-se em dois grupos: 

Açúcares simples ou açúcares redutores: 

Hexoses (glucose, frutose): são fermentáveis, isto é, podem transformar-se 

em álcool pela ação das leveduras. As bactérias também os atacam, provocando 

alterações graves no vinho. 

Pentoses (arabinose, xilose): não são fermentáveis, mas podem ser atacados 

pelas bactérias; 

Os açúcares complexos (sacarose): não abundam na uva. 

A sacarose levada à chaptalização transforma-se em glucose e frutose, 

açúcares que são fermentados pelas leveduras. 

A quantidade restante de açúcares redutores no vinho, após a fermentação, 

exercerá grande influência sobre a evolução da quantidade do produto final. Nas 

uvas, a dosagem dos açúcares permite acompanhar a evolução da maturação e 

determinar a data provável da colheita. No mosto, torna-se necessário conhecer o 

conteúdo em açúcares, a fim de se calcular o grau alcoolométrico latente e prever o 

enriquecimento se for o caso. No vinho, a dosagem dos açucares redutores permite 

conhecer o fim da fermentação alcoólica. Considera-se que esta se completa 

quando o conteúdo em açúcares redutores é inferior a 2 g/L. Esta dosagem também 

se torna necessária durante a fermentação alcoólica, para a preparação de vinhos 

macios ou licorosos (UBALDO. 1999). 

Como afirma Ubaldo, no caso dos vinhos secos, pode considerar-se a 

fermentação alcoólica como terminada logo que a quantidade de açúcares redutores 

seja inferior a 2 g/L. A única forma de determinar se a fermentação alcoólica está 

efetivamente terminada é, portanto, por meio da dosagem dos açúcares redutores. 

Salvo em casos excepcionais, os vinhos contendo mais de 2 g/L não serão 

estabilizados imediatamente. Primeiro, é preciso atingir o esgotamento total dos 

açúcares, caso contrário correm o risco de ser mais tarde ou mais cedo um meio de 

atividades microbianas: 

� As leveduras de vinificação poderão fazer fermentar esses açúcares 

residuais, com inúmeros inconvenientes caso tal aconteça em vinhos 

engarrafados; 
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� Com maior gravidade, as bactérias lácticas atacando esses açúcares 

provocarão um aumento da acidez volátil. 

Se a quantidade de açúcares residuais é ligeiramente superior a 2 g/L, torna-

se muito difícil desencadear a fermentação alcoólica. 

• A acidez total e o pH 

A acidez de um mosto ou de um vinho pode ser expressa de duas formas:  

� Acidez total, representando o conjunto de ácidos do mosto ou do vinho. 

Mede uma quantidade de ácidos; 

� O pH ou a acidez real, que permite medir a força desses ácidos. 

Estas duas noções são complementares, mas a acidez total traduz, 

sobretudo, as características gustativas, enquanto que o pH atua sobre a 

estabilidade do vinho. 

• Acidez Total 

A acidez total é formada por vários ácidos: os ácidos tartárico, málico, cítrico, 

láctico, sucínio e acético. Ela desempenha um papel importante nas características 

organolépticas do vinho. A acidez reforça e conserva aromas, dando ao vinho corpo 

e frescura e ajudando o seu envelhecimeto. Mas as sensações serão diferentes 

consoante a ácidos e o equilíbrio entre estes e outras substâncias. 

O ácido málico dá uma sensação de verdura e de dureza, nos vinhos 

provenientes de uvas insuficientemente maduras; em fracas doses, comunica uma 

impressão de frescura aos vinhos brancos secos. 

O ácido tartárico dá uma impressão de mordente; é o mais forte dos ácidos 

orgânicos. 

O ácido cítrico tem um sabor acidulado. Encontra-se em pequena quantidade. 

O gosto amargo do ácido acético é sentido com uma concentração superior a 

0,60g/l, por vezes mesmo a doses inferiores. 

Certos equilíbrios são importantes: 

� Ácidos-taninos: os taninos reforçam a sensação de acidez. Por esta razão 

procura-se a fermentação maloláctica nos vinhos tintos. Nestes vinhos 

manifesta-se por uma diminuição da agressividade na boca, em virtude do 

desaparecimento do ácido málico. Por outro lado, nos vinhos brancos, esta 

degradação pode ser desaconselhada,a fim de manter nestes vinhos a 

frescura esperada pelo consumidor. 
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� Ácidos-álcool: o álcool, com o seu sabor ligeiramente açucarado disfarça a 

acidez. Um vinho alcoolizado suporta facilmente uma acidez um pouco 

elevada. 

� Ácido-açúcares: os açucares neutralizam o sabor ácido. 

Durante a maturação do vinho a acidez diminui devido a dois fenômenos: 

� A fermentação maloláctica: a transformação do acido málico em ácido 

láctico é acompanhada por uma diminuição da acidez total; 

� As precipitações tartáricas: ë um fenômeno normal no vinho. O tártaro 

provém reação do ácido tartárico com o potássio e com o cálcio. 

A acidez total pode aumentar, o que é sinal de alterações microbianas. 

Em resumo a dosagem da acidez total torna-se útil: 

� Antes da fermentação alcoólica; 

� Depois da fermentação alcoólica; 

� Depois da fermentação maloláctica, se esta teve lugar; 

� No fim do Inverno. 

 

 

2.3.1.4 O pH 

 

O pH de um vinho situa-se entre 2,8 e 3,8. Geralmente constata-se que um 

pH baixo (próximo de 3) reforça a estabilidade dos mostos e dos vinhos nos planos 

biológico (ataques de bactérias) e químico. Os vinhos comum pH elevado (superior a 

3,4), o que corresponde freqüentemente a uma fraca acidez total, são sensíveis a 

doenças e a acidentes, uma vez que o desenvolvimento das bactérias, principais 

responsáveis pelas alterações dos mostos e dos vinhos, se encontra favorecido. Nos 

vinhos tintos, um pH baixo pode perturbar as bactérias responsáveis pela 

fermentação maloláctica. Este fenômeno é acentuado pelo fato de, quando o pH 

diminui, aumentar a proporção de SO2 livre. 

 

 

2.3.1.5 Dosagem de álcool 

 

1) Grau Alcoométrico de um vinho: 
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O grau alcoométrico, em volume, de um vinho é a relação entre o volume de 

álcool contido nesse vinho, a uma temperatura de 20°C, e o volume total de vinho. O 

álcool representa 7% a 16% do volume do vinho, e por vezes mais em vinhos 

especiais (UBALDO. 1999). 

De acordo com Ubaldo, o conhecimento do grau alcoométrico do vinho possui 

grande importância sob aspectos legal e comercial. Com efeito, a legislação sobre 

os vinhos é especialmente rigorosa no que respeita ao grau alcoométrico que deve 

figurar, obrigatoriamente nos rótulos dos vinhos de mesa para venda. 

2) Os efeitos do álcool no vinho: 

Efeito sobre a estabilidade: o álcool possui um efeito anti-séptico 

relativamente às leveduras e favorece as precipitações tartáricas. Na elaboração de 

vinhos doces naturais acrescenta-se álcool para interromper a fermentação alcoólica 

(interrupção pelo álcool); 

Efeito sobre o gosto: nas concentrações do vinho verifica-se um sabor 

açucarado que disfarça a acidez. Pelo contrário, nos vinhos macios ou licorosos, o 

álcool dá corpo e diminui a sensação de açucarado. Nos vinhos secos, uma riqueza 

alcoólica elevada transmite uma sensação de “queima” e disfarça aromas; 

Efeito sobre a extração da cor (vinhos tintos): o álcool favorece a maceração. 

Certas técnicas de vinificação tiram proveito desta propriedade com o fim de 

extraírem o máximo de cor; 

Afinamento: é uma prática muito antiga, hoje é feita com requintes científicos. 

Envolve processos como filtração, centrifugação, refrigeração, troca iônica e 

aquecimento. Nesta etapa, o vinho é clarificado, grande parte dos produtos 

precipitáveis é extraída, e muitos íons metálicos, que tornam o vinho turvo, são 

retirados; 

Quanto a transparência: o vinho que tomamos é, geralmente, transparente à 

luz. Mas não é desta forma que ele sai dos barris de fermentação. Muitas proteínas 

e complexos metálicos o deixam turvo e opaco. Finalmente, o vinho passa por uma 

pasteurização, onde é aquecido subitamente até cerca de 80ºC e então resfriado. 

Alem de acabar com as bactérias restantes, o método auxilia na precipitação das 

proteínas que por ventura estiverem no vinho;  

A filtração: compreende uma técnica de clarificação do vinho que consiste em 

passar o vinho turvo através de uma camada ou meio filtrante, com porosidade 

reduzida. Existem vários tipos de filtros para vinhos, todos eles baseados em 



 27

adsorção ou tamisação. Nos vinhos turvos, com impurezas de grande dimensão, 

utilizam-se filtros pelo princípio de tamisação, como os filtros com camada de terra 

diatomácea ou kielseguhr depositada sobre um suporte poroso. Paras vinhos quase 

limpos, que se pretende tornar límpidos e brilhantes, utiliza-se filtro com princípio de 

adsorção. Como exemplo desse tipo, o filtro de placa de celulose-amianto ou de 

celulose somente. Nesse tipo de filtro, existem placas esterilizantes que permitem 

reter os microrganismos (leveduras e bactérias). A grande vantagem da filtração 

sobre a colagem é a de clarificar o vinho mais rapidamente e de forma mais segura. 

A filtração é superior à colagem do ponto de vista de se obter limpidez imediata, ao 

passo que a colagem é superior quanto à estabilidade da limpidez, pois permite a 

separação até de suspensões coloidais. A melhor técnica de clarificação de vinho é 

realizar uma colagem sucedida de uma filtração; 

Envelhecimento: Muitos vinhos têm o sabor melhorado se armazenados por 

alguns anos. Durante este tempo, a acidez diminui, varias substâncias pouco 

solúveis acabam precipitando e vários componentes formam complexos afetando o 

sabor e odor. Uma das formas de envelhecimento mais clássica é a feita em barris 

de carvalho. Estes barris são porosos, e permitem a entrada de oxigênio e a saída 

de água e álcool. O vinho também extrai componentes da madeira, que influenciam 

no aroma final. Mais de 90% de todo o vinho consumido no mundo sofre apenas 

dois anos de envelhecimento; 

Engarrafamento: Antes de ser engarrafado, o vinho ainda passa por algumas 

etapas, que visam corrigir o pH, a cor ou concentração de O2 dissolvido. Muitas 

vezes, as garrafas são saturadas com CO2 antes de receberem o vinho. Na França, 

as garrafas sempre são novas e nunca reutilizadas, para evitar a contaminação do 

vinho por microorganismos estranhos. A garrafa é, em geral, escura, para evitar a 

foto indução da oxidação do vinho;  

A rolha: é muito importante e precisa ser de boa qualidade, pois pode alterar 

drasticamente o sabor do vinho.  

 

 

2.3.2 Alterações no vinho 

 

 



 28

2.3.2.1 Alterações Microbianas 

 

Segundo Aquarone, o vinho, desde sua preparação, e principalmente durante 

sua conservação, está sujeito às alterações microbianas, as quais podem depreciá-

lo e mesmo torná- lo impróprio ao consumo. As alterações microbianas do vinho são 

denominadas doenças do vinho. Existem duas categorias de doenças microbianas:  

Doenças Anaeróbias : são ocasionadas pelos microrganismos que vivem no interior 

da massa vínica, ao abrigo do ar. São denominados microaerófilos, anaeróbios 

facultativos. Eles podem atacar os açúcares (doença bastante comum), o ácido 

tartárico ou glicerol (doença muito rara, mas muito grave que pode ocasionar a 

perda total do vinho);  

Doenças Aeróbias : são ocasionadas pelos microrganismos que se desenvolvem na 

superfície do vinho exposto ao ar. São agentes da azedia e da flor.  

A azedia é provocada por bactérias acéticas que pertencem ao gênero 

Acetobacter. As espécies mais freqüentes são: Acetobacter rances e Acetobacter 

ascendens. Essas doenças ocasionam elevação considerável da acidez volátil. Para 

prevenir doenças de azedia, um dos principais cuidados é manter o recipiente 

sempre bem atestado (AQUARONE et al., 1983).  

 

 

2.4 PRODUÇÃO NACIONAL DE UVAS 

 

Segundo IBGE, em 2.005 a área cultivada foi de 1.246.071ha, com uma 

produtividade média de 16.866kg/há e produção total equivalente a 1.246.071 t. de 

acordo com estimativas de MELLO (2006), em 2005, 55,81% da uva produzida no 

Brasil foi estimada ao consumo in natura e 44,19% à industrialização (vinhos, sucos, 

destilados e outros derivados). Estudo anterior (SATO, 2004) revela que no período 

1996-2002 a produção de uvas no Brasil cresceu 67,7%, a área plantada, de 

56.257ha, passou para 66.308ha (17,9%), a produtividade média cresceu de 12,24 

t/há para 17,32 t/há (41,5%). O Rio Grande do sul possui área cultivada equivalente 

a 42.449 hectares, o que representa 57,46% da área total cultivada no País. Neste 

estado, mais de 90,0% da produção destina-se à industrialização. Santa Catarina 

contribui com menos de 4,0% da produção nacional, que em grande parte, também 

é destinada para a produção de vinho e sucos, sendo que a produção está 
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concentrada nas Regiões Meio- Oeste, Litoral-Sul e Oeste, com recente expansão 

para a Região Planalto- Sul. O estado do Paraná participa com aproximadamente 

8,0% da produção nacional. A produção dos demais estados está voltada para uvas 

de mesa. Na Região Nordeste, o destaque fica para o eixo Petrolina (PE) e Juazeiro 

(BA), no Vale do São Francisco, que produzem parcela significativa da produção e 

reúnem condições diferenciadas frente aos demais estados. Na Região Sudeste, 

destaca-se o Estado de São Paulo e Minas Gerais. Apesar de todas essas regiões 

serem produtoras de uva, a estrutura produtiva e a conduta dos agentes de mercado 

são bastante diferenciadas. (BARROS & BOETEON, 2002). 

As principais uvas consumidas no País, conforme Almeida (2003), podem ser 

divididas em dois grandes grupos, (i) as uvas rústicas, cujas variedades mais 

conhecidas são Niágara e Isabel, altamente sazonais, e (ii) as uvas finas, 

disponíveis no mercado durante todo o ano, cujas variedades mais conhecidas são, 

Itália e suas mutações: rubi, benitaka e Brasil. Nos últimos anos, houve diversas 

tentativas de introdução de novas variedades, com destaque para Red Globe e 

várias outras sem semente, porém produzidas e comercializadas em volumes 

bastante inferiores às demais. Pesquisadores da EMBRAPA Semi- Árido estimaram, 

para 1996, um consumo anual per capita de 3,40 kg, sendo 1,45 kg (42,6%) para 

uva comum e 1,95kg (57,4%) para uva fina (SATO, 2004). 

Apenas o Nordeste é capaz de atender ao mercado nacional e exportar, em 

função da regularidade da oferta, da alta qualidade da fruta produzida na região e da 

atuação de grandes empresas locais, enquanto as demais regiões atendem somente 

ao mercado interno em um único período de produção (novembro a março), devido à 

safra concentrada e a baixa tecnologia utilizada. Ainda assim, essas regiões são 

favorecidas pela proximidade dos grandes centro consumidores. Atualmente o país 

é o décimo sexto maior produtor mundial de uvas, produzindo o equivalente a 1,6% 

da produção mundial. As exportações brasileiras representam 1,0% de todo o 

volume movimentado no mercado internacional e somente 0,5% da produção interna 

(BARROS & BOTEON, 2002). 

O período de maior oferta da uva no mercado doméstico concentra-se entre 

os meses de dezembro a março, quando são abastecidos os principais centros 

consumidores do país. Observa-se que para os Estados do Sul as variedades 

predominantes são Niágara e Isabel, com diferenciação para a Região de Londrina, 

que produz as uvas Itália e Rubi, nos meses de maio a julho (outono/inverno). No 



 30

estado de são Paulo, a produção ocorre em três regiões. Entretanto, a diferenciação 

ocorre por conta das regiões de Jales e Tupi Paulista, que estão voltadas para a 

produção de uvas finas na entressafra (agosto outubro). A região do submédio São 

Francisco produz o ano todo uvas finas, sendo que a única fornecedora no mercado 

interno nos meses em que não há produção nas demais regiões. Devido ao clima 

favorável, na Região Nordeste podem – se obter colheitas em qualquer época do 

ano, suas sagras e colheita todos os dias, condição que lhe permite aproveitar 

melhor as oportunidades de preços, ocupando “janelas de mercado” deixadas pelas 

regiões produtoras concorrentes. O período de menor oferta da fruta é verificado 

entre os meses de abril e julho. Entre julho e outubro há um volume médio (regular) 

da fruta no mercado doméstico oriundo das produções de Jales (SP) e Pirapora 

(MG) (BARROS & BOETEON, 2002), (CORREIA, 2005).  

 

 

2.4.1 Produção Catarinense de Uvas 

 

A cultura está geograficamente distribuída em todo o território catarinense, 

com áreas de maior concentração nas regiões do Vale do Rio do Peixe e oeste do 

Estado. Em sua grande maioria, são cultivados pequenos parreirais de uvas rústicas 

(até 2,0 há), com baixa tecnificação, principalmente das variedades Niágara e Isabel, 

ente outras uvas comuns cultivadas em proporções ainda menores, voltados à 

produção de uva, vinhos e sucos. Os volumes percentuais destinados a cada tipo de 

produto não são conhecidos, porém sofrem influências conjunturais e varia de 

acordo com a quantidade ofertada, preço praticado, qualidade do produto, região 

produtora, concorrência de outros estados produtores, preço de outras frutas etc. em 

sua maioria, os produtores realizam a colheita de uma vez por ano e em períodos 

em que o mercado se encontra abastecido, dificultando a obtenção de uma boa 

renda. O pequeno volume produzido dificulta a comercialização para mercados mais 

distantes e/ou exportação, obtendo sucesso apenas os produtores que trabalham de 

forma associativa. 

De acordo com Mello (2006), Santa Catarina cultivou em 2005 

aproximadamente 4,224 há e produziu cerca de 47.971 t, representando menos de 

4,0% do total de uvas produzidas no Brasil. Dessa forma, observa-se que em muitos 
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casos a uva se constitui em alternativa de diversificação da produção agropecuária e 

aumento da renda dos estabelecimentos rurais. 
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3 PLANEJAMENTO DE PRODUTO 

 

Um produto é um bem tangível ou intangível, um lugar, uma idéia, um serviço 

ou benefício. Bons produtos são vendáveis pelo que representam de acordo com o 

julgamento dos seus consumidores. Portanto, os produtos devem ser amplamente 

conhecidos no que tange a aspectos relacionados à suas características e 

benefícios.  

 

 

3.1 CONCEITO E ESTRATÉGIA DE CICLO DE VIDA DO PRODUTO 

 

O ciclo de vida de um produto é uma tentativa de se reconhecer os estágios 

distintos no seu histórico de vendas. Correspondente a estes estágios existem 

oportunidades e problemas distintos com relação à estratégia de marketing e ao 

potencial de lucro pela identificação do estágio em que o produto se encontra, ou 

para o qual pode estar se encaminhando, pode-se formular melhores planos de 

marketing. 

 

 

3.2 FASES OU ESTÁGIOS DO CICLO DE VIDA DO PRODUTO 

 

A introdução é o período de crescimento lento à medida que o produto é 

introduzido no mercado. Os lucros são praticamente inexistentes neste estágio 

devido às grandes despesas com a sua introdução no mercado. O crescimento é um 

período de rápida aceitação por parte do mercado e de melhoria substancial no 

lucro. A maturidade é um período de menor ritmo de crescimento das vendas porque 

o produto alcançou aceitação pela maioria dos compradores em potencial. Os lucros 

atingem o pico nesse período e começam a declinar por causa das crescentes 

despesas de marketing para manter a posição do produto contra a concorrência. O 

declínio é o período quando as vendas continuam numa forte inclinação decrescente 

e os lucros sugerem uma rápida erosão em direção ao ponto zero. 
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3.2.1 Ciclo de vida do produto: características e respostas estratégicas 

 

A primeira fase é a da introdução. É marcada por um lento crescimento nas 

vendas e tem início quando um novo produto é lançado pela primeira vez. Nesta 

fase, os lucros são negativos ou baixos devido a pouca vendagem e aos altos 

gastos com distribuição e promoção. Muitos recursos são necessários para atrair os 

distribuidores e criar inventários. Os gastos com promoção são relativamente altos. 

Os objetivos agora são informar os novos consumidores sobre o produto e levá-los a 

experimentar o produto. 

Uma empresa pode adotar várias estratégias de marketing para introduzir um 

novo produto (COBRA, 1991): 

� Estratégia de perfil elevado: Consiste no lançamento do novo produto com 

preço alto e um alto nível de propaganda. 

� Estratégia de penetração seletiva: consiste no lançamento do novo 

produto com um preço alto e uma propaganda reduzida. 

� Estratégia de penetração antecipada: consiste em lançar o produto novo 

com preço baixo e baixo nível de propaganda. 

� Estratégia de perfil reduzido: consiste em lançar um produto novo com 

preço baixo e baixo nível de propaganda. 

A segunda fase é a do crescimento. Se o novo produto satisfizer o mercado 

ele passará para estágio de crescimento, no qual as vendas começarão a aumentar 

rapidamente. Os lucros aumentam durante esta fase de crescimento à medida que 

os gastos com promoção são distribuídos por um grande volume de unidades e os 

custos de fabricação decaem. A empresa utiliza várias estratégias para sustentar o 

rápido crescimento no mercado pelo máximo tempo possível. Ela melhora a 

qualidade do produto e acrescenta novos aspectos e modelos. 

Na fase de crescimento a empresa se vê diante de uma troca entre uma elevada 

participação no mercado e um elevado lucro atual. 

A terceira fase é a da maturidade: Em algum momento o crescimento das 

vendas de um produto irá desacelerar e o produto entrará na fase de maturidade 

normalmente: essa fase dura mais tempo que as fases anteriores, e apresenta 

grandes desafios à administração de marketing. 

A fase de maturidade pode ser dividida em três etapas, conforme afirma 

Cobra, 1991: 



 34

� Maturidade de Crescimento: onde as vendas totais continuam a crescer 

lentamente. 

� Maturidade Estável: as vendas se mantêm num nível constante. 

� Maturidade Decadente: as vendas começam a decair. 

Estratégias de marketing no estágio de maturidade, conforme Kotler (1998): 

� Modificação de mercado: 

1. Procurar novos mercados e segmentos que ainda não experimentaram o 

produto. 

2. Procurar meios de estimular o aumento do uso entre os clientes atuais. 

3. Reposicionar a marca para conseguir novas vendas. 

O gerente de produtos pode alterar as características do produto como: 

qualidade, aspecto e estilo no intuito de atrair novos usuários e criar maior utilização 

do produto. 

Quarta Fase ou Estágio de Declínio: A maioria das formas de marcas de 

produtos finalmente entra num estágio de declínio de vendas. As vendas poderão 

baixar a zero e o produto ser retirado do mercado, ou poderão estabilizar-se num 

baixo nível e continuar nele por muitos anos. Infelizmente, a maioria das empresas 

não desenvolve uma política bem pensada para lidar com seus produtos 

envelhecidos. 

Estratégias de marketing na fase de declínio, conforme Kotler, (1998): 

� Identificação dos Produtos Fracos: estabelecer um sistema de informação 

que aponte quais produtos na linha está realmente na fase de declínio. 

� Determinação da Estratégia de marketing: pode- se adotar várias 

estratégias: a estratégia de concentração, de exploração, de continuação.  

 

 

3.3 ANÁLISE DO CICLO DE VIDA ECOLÓGICO DO PRODUTO 

 

A ACV é uma ferramenta sistemática de avaliação dos impactos ambientais 

associados com um produto ou serviço para construir um inventário de entradas e 

saídas, estabelecer uma avaliação quantitativa e qualitativa daquelas entradas e 

saídas e identificar os aspectos mais significantes do sistema, relativos ao objetivo 

do estudo. A ACV considera os impactos ambientais ao longo da vida do produto (do 

berço ao túmulo), desde a ext5ração de matérias-primas até a produção , uso e 
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disposição final. As categorias gerais de impactos ambientais a desconsiderar, 

incluem o esgotamento de re ursos, a saúde humana e as conseqüências 

ecológicas. 

Segundo Graedel (1995), o ciclo de vida ecológico de um produto possui as 

seguintes fazes:  

� Extração de matérias- primas; 

� Produção; 

� Embalagem; 

� Distribuição; 

� Consumo (uso); 

� Eliminação (valorização). 

Segundo Prates e Stange (1996), escolher as opções de projeto mais viáveis 

no ponto de vista ambiental exige o conhecimento de todas as etapas de vida do 

produto, além de considerar os fatores e níveis dos componentes do processo de 

manufatura, considerando também os custos da não qualidade. Reis (1995), afirma 

que a análise do ciclo de vida do produto é um processo de avaliação dos produtos 

ambientais associados a um sistema de produtos e serviços, que permite identificar 

e avaliar os impactos no meio ambiente ao longo do seu ciclo de vida do produto.  

 

 

3.3.1 As Fases dos Produtos e as ACVs 

 

Em Prates e Stange (1996), para o estágio de aquisição de matéria- prima, a 

ACV considera as atividades que envolvem remoção dos materiais do solo, como 

vários tipos de argila para a formação de pisos e azulejos. 

De acordo com os autores, o segundo estágio é a manufatura do material, o 

qual inclui processamento da matéria-prima, por exemplo, combinação em 

porcentagem dos vários tipos de argilas para a obtenção da massa cerâmica. 

No estágio de fabricação do produto, a matéria-prima é processada e 

transformada em produtos. Por exemplo, amassa é transformada em azulejos e 

pisos de vários tamanhos. 

Muitas atividades tomam lugar durante o próximo estágio: classificação, 

embalagem, estocagem para transportes e distribuição para venda. O transporte, 
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entretanto, ocorre completando os dois primeiros estágios de vida do produto e não 

como uma única atividade durante a distribuição. 

O próximo estágio, uso, reuso, e manutenção incorpora como o produto é 

usado depois do ponto de venda. O ultimo estágio reciclagem e gerenciamento do 

resíduo refere- se a como o produto é descartado, incluindo a reciclagem. 

A ACV é formada por quatro fases: 

� Escopo: é uma ferramenta para avaliar os impactos ambientais desde a 

fase da extração das matérias- primas até a disposição final, ou seja, 

define que materiais, processos e produtos serão considerados e qual a 

abrangência da alternativa. 

� Inventário: consiste em acompanhar os materiais utilizados nos produtos 

através do seu ciclo de vida, determinando e quantificando o uso dos 

materiais, o consumo de energia, considerando as entradas e saídas para 

o meio ambiente. 

� Análise dos impactos: analisa a importância das entradas e saídas dos 

produtos, verificando as conseqüências sobre o meio ambiente. Esta fase 

se caracteriza pela introdução dos valores sobre os dados obtidos pelo 

inventário. 

� Aperfeiçoamento da Análise: Avalia sistematicamente as reduções dos 

impactos ambientais ao longo do ciclo de vida, permitindo identificar, 

determinar e relatar as opções que tem maior potencial para reduzir o 

impacto ambiental do sistema em que está inserido o produto. 

De acordo com Reis (1995), de tosas essas etapas, a fase do inventário é a 

mais trabalhada, pois depende desta avaliação e informações para analisar e avaliar 

os impactos e também para identificar oportunidades de melhoria e direcionar as 

ações. O uso destes dados do inventário requer uma abordagem abrangente para 

identificar onde os dados podem ser minimizados, isto é, onde pode-se reduzir a 

quantidade de poluentes ou quantidade de energia. 
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4 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

Este trabalho tem a finalidade de desenvolver todo o esquema de 

embalagem, envolvendo embalagem primária (cartonada); embalagem secundária 

(filme plástico) e embalagem de transporte (caixa de papelão ondulado), para 

comercialização de 200ml de vinho. 

 

 

4.1 CHECK LIST  

 

 

4.1.1 Características do produto:  

 

_O produto a ser embalado: vinho; 

_Justificativa: embalar apenas 200 ml de vinho para consumidores que têm o 

costume de tomar apenas uma taça de vinho durante as refeições, mantendo 

desta maneira sempre a qualidade do vinho; 

_Tipo de embalagem: Embalagem primária: Embalagem cartonada, tipo Tetra 

Pack.  

_Embalagem secundária: embalagem plástica contendo 6 caixas de vinho; 

_Embalagem de transporte: Caixa de papel ondulado onda “B”. 

 

 

4.1.2 Condições de armazenagem 

 

Após este produto ser embalado, sua embalagem estará sujeita, na pior 

condição, a uma umidade relativa 70%. 

 

 

4.1.3 Empilhamento 

 

Os produtos permanecem empilhados por no máximo 90 dias e será 

empilhada com no máximo 8 caixas de forma trançada. 
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4.1.4 Meio de transporte 

 

Pode ser rodoviário, caminhões do tipo sider. 

 

 

4.1.5 Mercado destino 

 

Mercado interno atendendo todo território nacional. 

 

 

4.1.6 Condições climáticas 

 

A embalagem estará sujeita as condições climáticas de todo território 

nacional. 

 

 

4.1.7 Condições de movimentação 

 

O produto será movimentado através de paletes quando estocado em 

atacados e transportado em pacotes de 6 quando estiver no varejo.  

 

 

4.1.8 Potencial de venda 

 

A venda será constante durante o ano todo, pois este produto é destinado 

para quem possui o hábito de tomar vinho diariamente. 

 

 

4.2 DESENVOLVIMENTO DA EMBALAGEM 

 

 

4.2.1 Referência: Vinho Nobre. 
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4.2.2 Esboço do projeto: 

 

Embalagem primária: 60x40x80mm (vista superior). 
 

 

 

Embalagem secundária: embalagem plástica contendo 6 caixas do produto; 

dimensional 120x120x80mm (vista superior). 
 

   

   

 

Embalagem de transporte: contendo 45 embalagens secundárias; 

dimensional 600x360x240mm (vista superior). 
 

 

  

 
 

 

 

 

4.2.3 Dimensionamento do produto/ embalagem: 600x360x240mm. 

 

 

4.2.3.1 Dimensionar paletização e container/ caminhão:  

 

Paletização: Palete com capacidade para carregar 48 caixas tendo 6 em sua 

base e 8 caixas de altura; dimensional 1200x1080mm (vista superior). 
 

   

   

     

     

     



 40

 

Caminhão: caminhão do tipo Sider; dimensional 12,06x2,4x2,8m. São 

colocados 20 paletes, como mostra a figura a seguir. Cada caixa pesa 14,085kg, 

cada palete possui 48 caixas, peso da carga com os paletes (cada palete pesa 10kg) 

será de 13.720,60kg (vista superior). 

 

          

          

 

 

 

4.2.4 Definir acessórios a serem utilizados: Não há necessidade. 

 

 

4.2.5 Onduladeira: possui uma largura útil de 2210mm. 

 

 

4.2.5.1 Ajuste de Onduladeira: 

 

(L/2+2) + (A+6) + (L/2+2)= 

(36/2+2)+(24+6)+(36/2+2)= 64cm ou 640mm. 

 

 

4.2.5.2 Análise inicial de conjugação 

 

Nesta onduladeira serão produzidas juntas 3 chapas de 640mm, totalizando 

1920mm desta forma restará uma ponta de 290mm que poderá ser vendida como 

assessório. 

 

 

4.2.6 Impressora. 

 

 



 41

4.2.6.1 Ajuste de Impressora: 

 

Or + (L+3) + (C+3) + (L+3) + (C+0) = 

30+(36+3)+(60+3)+(36+3)+(60+0) = 231cm ou 2310mm. 

 

 

4.2.7 Área da chapa: 640x2310= 14784 cm². 

 

 

4.2.8 Fórmula de Mckee: 

 

1 cx= 14,085kg; 7 cx= 98,60kg 

98,60÷ 55%= 179,27kg (fadiga) 

179,27÷ 65%= 275,80 (U.R.)  

275,80÷ 45%= 612,90 (empilhamento trançado) 

612,90÷ 98,60= coeficiente de segurança. 

Mckee:  P= 5,87x colx (raiz quadrada do produto de: px e) 

  612,90= 5,87x colx (raiz quadrada do produto de:192x 0,3) 

  Col= 13,76 kgf. 

 

 

4.2.9 Composição de papelão a ser utilizada: 

 

Capa externa: KL 400 g/m² - RCT 68.4 kgf; 

Miolo: miolo 220 g/m²         - RCT 35 kgf; 

Capa interna: L 200g/m²     - RCT 30 kgf; 

Coluna encontrada = 13,86 kgf (considerando 5% de perca); 

Gramatura encontrada= 909 g/m². 

 

 

4.2.10 Reanálise de conjugação: não será necessário, pois a ponta que sobra do 

meu projeto será vendida como acessório. 
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4.2.11 Cálculos de onduladeira: 

 

 

4.2.11.1 Determinar o peso da chapa: 1478x 0,909= 1.343,50g. 

 

 

4.2.11.2 Determinar o volume de produção em toneladas 

 

Serão produzidas 240.000 caixas por mês, totalizando 322,44 t. 

 

 

4.2.11.3 Determinar o programa de produção mensal do projeto:  

 

Metros lineares produzidos: 554.400÷ 3= 184.800ml; 

 

 

4.2.11.4 Determinar os tempos de produção: 

 

Tempo de produção = 184.800÷ 250= 739,2÷ 60= 12,32h; 

Este projeto será produzido em quatro etapas mensais de 3,08h. 

 

 

4.2.11.5 Determinar os consumos de insumos: 

 

Consumo de cola: 

  Dimensional (m) Área (m²) Consumo de cola (kg) 

Bruta 2,250 415.800 4.158 

Útil 1,920 354.816 3.548 

Ponta 0,290 53.592 535 

Refile 0,040 7.392 73,92 
 

Consumo de bobinas: 

Miolo: 184800x 1,357x 2,250x 0,22= 124.132= 62,07 bobinas; 

Capa externa: 184800x 2,250x 0,40= 166.320= 83,16 bobinas; 
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Capa interna: 184800x 2,250x 0,20= 83.160= 41,58 bobinas. 

 

 

4.2.11.6 Custo dos insumos em Reais: 

 

Miolo= 124.132x 1,9= R$ 235.850,80; 

Kraft Liner= 166.320x 3,5= R$ 582.120,00; 

Liner= 83.160x 2,8= R$ 232.848,00; 

Cola= 4.158x 4,5= R$ 18.711,00. 
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5 ANÁLISE MERCADOLÓGICA 

 

Este produto será destinado para amantes do vinho, que tem o hábito de 

consumi-lo diariamente em suas refeições. Hoje em dia, pessoas com esse hábito, 

deixam de consumir vinhos em restaurantes, pois não vão consumir a quantidade de 

uma garrafa (650ml), dessa forma optam por consumir outra bebida. Atualmente, os 

amantes do vinho, para tomar sua taça de vinho em sua casa durante as refeições, 

fazem o uso da tradicional garrafa (650ml), no entanto consomem apenas uma parte 

deste conteúdo, deixando o restante na própria garrafa, desta forma o oxigênio entra 

em contato com o vinho diminuindo imediatamente sua qualidade para a próxima 

vez que for consumido. 

A escolha da embalagem cartonada da Tetra Pack é excelente, pois evitara o 

contato do vinho com a luz e o oxigênio. O dimensionamento da embalagem foi feito 

para ter a capacidade de armazenar apenas uma taça de vinho (200ml). Desta 

forma faz com que o vinho mantenha sua qualidade até ser consumido. 

A inserção deste produto no mercado deve ser seguida de uma forte 

campanha de marketing, para que as pessoas saibam da existência deste produto. 
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6. TESTE DE MERCADO 

 

Em visita à Vinícola Panceri Ltda., localizada no interior do município de 

Tangará- SC, foi procurado saber a opinião do proprietário, Sr. Celso Panceri, que 

também é Presidente do Sindicato das Indústrias Vinícolas do Estado de Santa 

Catarina, sobre a embalagem abordada em meu projeto.  

O Sr. Celso, relatou as experiências que teve em vista a vários países 

produtores de vinho no mundo, sobre o esforço em se produzir algo diferente para 

embalar vinho. Uma delas, quando em visita na Inglaterra, trata de embalar o vinho 

diretamente em uma taça de acrílico fechada com uma tampa de alumínio, como 

nosso copo de água mineral. Uma outra aborda uma embalagem plástica revestida 

com alumínio, semelhante àquela que acondiciona requeijão e fechada com uma 

tampa que se parece a de um tubo de pasta dental, com capacidade para 

armazenar um litro de vinho. Desenvolver uma embalagem diferenciada para o vinho 

sempre foi uma preocupação pessoal para ele. 

Sobre a embalagem deste projeto, comentou ser novidade para ele, pelas 

suas características. Achou muito interessante a idéia quanto a seu aspecto prático 

e funcional. Acredita também que esta embalagem vai atingir um novo nicho de 

mercado e aumentará o consumo de vinho pela facilidade de exposição do produto. 

Os vinhos especiais seriam os mais interessante para serem envazados nesta 

embalagem, os vinhos finos e comuns ficariam para uma outra etapa.  Entende que 

o vinho colocado nesta embalagem e apresentado em geladeiras em bares, 

restaurantes, lanchonetes, postos de conveniência ao lado de outras bebidas de 

grande consumo facilitará aos apreciadores de vinho. 

A maior dificuldade que ele abordou é a aceitação por parte dos canais de 

distribuição. Normalmente esbarramos em uma grande barreira cultural destes 

canais que não quebram seus paradigmas e criam vários empecilhos para aceitação 

de novos produtos. Já no mercado da Europa e Norte Americano o produto deve ser 

aceito com maior facilidade, pelo fato de que novidades atraem o consumidor 

naturalmente. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Pelos dados relatados constata-se a necessidade de uma embalagem para o 

consumo de apenas uma taça de vinho no mercado interno brasileiro. Há 

expectativas no crescimento do consumo de vinho pela população brasileira. 

Através de um estudo detalhado sobre embalagens e o processo produtivo 

bem como as características do vinho, consegui desenvolver um esquema de 

embalagens para armazenar e transportar vinho, sem que o mesmo perca suas 

características até o momento de ser consumido, dando ênfase no processo de 

produção da embalagem de transporte que é de papelão ondulado. 

Através de análise do processo de fabricação foi elaborado um estudo para 

otimizar o processo de fabricação da embalagem de transporte tendo por finalidade 

reduzir custo. 

A partir de um estudo literário foi desenvolvido uma estratégia de marketing 

para comercialização do produto. Nota-se que uma grande campanha de marketing 

deve ser feita com o objetivo de estimular o povo brasileiro a aderir este novo 

produto que certamente será bem aceito por existir uma necessidade de seu 

consumo. 
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