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Macro etapas do Projeto

IMAGENS
ILUSTRATIVAS

BRIEFING

PLANEJAMENTO

EXECUÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

LANÇAMENTO

Dados iniciais fundamentais para início do projeto 
Tipo de produto; público alvo; dados da concorrência; tendências de consumo; 
aspectos de sustentabilidade da marca e empresa; custos e prazos desejados

Escolha da equipe
Desdobramento das atividades
Elaboração do cronograma

Execução das atividades definidas conforme definido no planejamento

Elaboração da documentação final do desenvolvimento 
- Materiais ;  Laudos 
- Arte final
- Parâmetros de processo

Posta em Marcha do projeto
- Início das compras das embalagens
- Acompanhamento início de produção



Briefing
• Tudo começa pelo Briefing, pois é através dele que sairá todo o planejamento do projeto 

do produto e embalagem. 

• Para sua definição será importante responder algumas perguntas básicas, como as abaixo:

• Qual é o produto?

• Quem vai comprar o produto?

• Há fatores culturais específicos que devam ser atendidos?

• Como é o sistema de embalagem da concorrência – (local e global)?

• Existem lacunas de atendimento das necessidades do consumidor?

• Qual a tendência de consumo da categoria do produto?

• Existem metas de sustentabilidade pré-definidas?

• Qual o custo meta?

• Qual o prazo desejado?

• A lista pode ser tão extensa quanto se queira, o importante é, após responder cada uma 
delas, estar confiante da direção a seguir com o projeto.



Planejamento
Considerações

• Escolha da equipe

• Multifuncional

• Complexidade do projeto (Ex.: novo produto, reposicionamento, melhorias)

• Negociação dos prazos

• Sazonalidade do consumo – (Natal, Eventos esportivos, datas específicas)

• Necessidades de investimento (Infraestrutura, absorção de tecnologias)

• Adequação de linhas (Layouts, equipamentos) 

• Estrutura dos fornecedores (Ex.: confecção de moldes)

• Elaboração do cronograma

• Atividades, prazos, responsabilidades



Execução
Considerações iniciais

Informações 
do produto

Distribuição e 
Comercialização

Processo de 
envase

Formas de 
uso
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Execução
Considerações iniciais

• Informações do produto

• Requisitos de proteção e conservação

• Vetores críticos de deterioração

• Ex.: aroma, luz, umidade, gordura

• Vida-de-prateleira desejada

• Quantidade por embalagem

• Apelos de sustentabilidade da marca

• Aspectos legais (nutricionais, laudos)

• Formas de uso

• Preparo e consumo 

• “Ready to eat”?

• Facilidade de abertura

• Separação para reciclagem

• Apresentação pós preparo

• Consumo na própria embalagem

• Consumo parcial (Refechamento)

• Processo de envase

• Tipos de equipamentos disponíveis: 

• Ex.: Flow Pack; Termoformadora; Montadora 
de cartuchos / caixas

• Pesagem e contagem do nº de peças

• Automático; manual, velocidades, capacidades

• Encaixotamento 

• Paletização

• Distribuição e Comercialização

• Tamanho e Acomodação nas caixas

• Forma de Estocagem

• Dimensões máximas sistema (paletes, Drive-in, 
Carretas)

• Temperaturas na cadeia

• Exposição em gôndola



Alternativas de 
Embalagens

Avaliações de 
protótipos 

(laboratório)

Seleção Melhores 
Alternativas

Testes piloto
Análise de 
processo

Confirma viab. 
técnica e 

econômica

Def. Sistema de 
Embalagem 

Especificações
Layouts

Implementação
do projeto

Viabilidade técnica e 
econômica (prévias)

OK?

S

N

OK?
S

N

Execução
Desenvolvimento da embalagem



Execução
Levantamento de alternativas e análises de protótipos 

• Exemplos de alternativas possíveis, com base nos levantamentos e análises anteriores

Desenho a mão
(Feito Internamente)

Mock up virtual 
(Fornecedor / Agência)

Protótipos físicos
(Fornecedor)

ENTREGAS
Análise Sensorial da embalagem
Matérias primas; % reciclabilidade; % uso de PCR; Uso de 
fontes renováveis
Avaliação visual
Testes laboratoriais (básicos)
Viabilidade técnica preliminar de uso e fornecimento
Cálculo inicial de custos
Prazos para desenvolvimentoAnálises dos 

Protótipos

Desenho CAD
(Fornecedor / agência)



Execução
Testes pilotos e análise de processo

ENTREGAS
Análise do processo de envase
Investimentos necessários / 
Adaptações 
Protótipos funcionais / Interação 
com produto
Estudo de vida-de-prateleira
Avaliações físicas
Avaliação de transporte
Parâmetros de processo
Ajustes dimensionais 
Refinamento dos custos



Execução
Sistema de Embalagens

Embalagem 1ª 
(contato)

Paletização

Acessórios Parâmetros de
Processo de envase

Embalagem de
Transporte



Execução
Especificações técnicas

ENTREGAS

Estrutura de material

Dimensões básicas

Forma de acondicionamento

Planta técnica

Arte final

Códigos internos e externos

Fornecedores aprovados

Laudos para contato com alimentos

Testes físicos de CQ

Arte Final

Especificação técnica
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