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RESUMO 
 

Este trabalho examina o dilema da mãe sobre o equilíbrio entre vida 

profissional e bem-estar e o seu controverso impacto na saúde dos bebês devido a 

uma nutrição inadequada, que pode ocasionar o desenvolvimento de doenças 

crônicas no futuro. O objetivo deste projeto é o design conceitual e funcional de um 

Sistema Produto-Serviço, que auxilia as mães e facilita a rotina de alimentação 

complementar dos bebês. Os principais temas identificados neste estudo incluíram 

os seguintes: as normas para embalagens de alimentos e a definição da literatura 

sobre o design de sistema produto-serviço, os tópicos relacionados à Geração 

Millennials, as recomendações de saúde para a alimentação de bebês de 6 a 12 

meses de idade e as oportunidades de negócios no setor de alimentos e tendências 

de consumo. A abordagem metodológica escolhida para este estudo explora o 

método de Design Centrado no Ser Humano; com adaptações de métodos e 

ferramentas do Design Thinking da empresa de design IDEO, o método de Design 

Circular e o Método de Design de Sistemas para a Sustentabilidade. Para 

compreender a rotina de alimentação dos bebês e as necessidades e desejos das 

mães, foram feitas pesquisas acadêmicas qualitativas e quantitativas, com métodos 

de coleta de dados combinados através de análise detalhada da literatura, 

entrevistas estruturadas, atividades de co-criação e sessões de feedback com mães 

e especialistas relevantes. Os resultados subsequentes deste trabalho estabelecem 

um Sistema Produto-Serviço de venda e entrega de kits de ingredientes orgânicos 

frescos – lavados, descascados e picados – prontos para o preparo de refeições 

saudáveis para bebês de seis a doze meses de idade. A venda é feita por aplicativo 

de smartphone e o método de entrega é por veículo refrigerado. A embalagem 

projetada é retornável e reutilizável com sistema que se adapta e torna o uso e 

organização do espaço e o acesso aos alimentos no refrigerador mais eficiente. A 

solução proposta prolonga o uso do produto e faz uma contribuição oportuna à 

sustentabilidade. Assim, este projeto promove o desenvolvimento saudável da 

criança, auxilia na sobrecarga da maternidade e proporciona mais praticidade na 

rotina de alimentação. 

 

Palavras-chave: Design de Produto; Alimentação de Bebês; Sistema Produto-
Serviço; Maternidade. 



	  

	  

ABSTRACT 
 
 

This paper examines the mother’s dilemma of work-life and well-being balance 

and its controversial impact on the health of babies due to inadequate nutrition, which 

substantiates the development of chronic diseases in the future. The purpose of this 

paper is the conceptual and functional design of a Product-Service System, which 

supports and facilitates women in the complementary feeding of babies’ routine. Key 

themes identified within this study included the following; the standard regulations for 

food packaging, and the literature definition of Product-Service System design, 

findings relating to Generation Millennials, the health recommendations for baby 

feeding from six to twelve months age-groups and the current business opportunities 

in the food sector and consumption trends. The methodology approach chosen for 

this study explores the Human Centered Design Method; with adaptations of 

methods and tools from the Design Thinking method by the IDEO design company, 

the Circular Design method and the Method for System Design for Sustainability. In 

this way, to understand the feeding routine of babies and the needs and desires of 

the mothers an academic analysis was conducted with methods of data collection 

combined through detailed literature analysis, structured interviews, co-creation 

activities and feedback sessions with mothers and relevant specialists. The 

subsequent findings of this paper establishes an innovative Product-Service System 

which sells and delivers fresh organic ingredients kits washed, peeled, and chopped 

ready to prepare healthy meals for babies from 6 to 12 months of age. The 

transaction of sale includes a smartphone application and delivery method by 

refrigerated vehicle. The systematic packaging developed is returnable and reusable 

which adapts and makes the most efficient use and organisation of space and 

access to food in refrigerator. The design feature enhances product use as well as 

making a timely environmental contribution. To this end, this project advances 

healthy child development, supports the role of lowering an overwhelmed maternity’s 

time and provides more practicality in the feeding activity. 

Keywords: Product Design; Infant Feeding Service; Product-Service System; 
Maternity. 

 
 
 

 



	  

	  

LISTA DE FIGURAS 
 
Figura 1 – Selo Federal SisOrg ................................................................................. 26 

Figura 2 – Método Design Thinking IDEO ................................................................. 37 

Figura 3 – Ciclos da Economia Circular .................................................................... 38 

Figura 4 – Método Human-Centered Design da IDEO .............................................. 40 

Figura 5 – Método de Design de Sistemas para a Sustentabilidade ......................... 41 

Figura 6 – Metodologia aplicada ................................................................................ 42 

Figura 7 – Esquema de fases e etapas da metodologia aplicada ............................. 45 

Figura 8 – Esquema de fases e etapas da metodologia aplicada ............................. 46 

Figura 9 – Tarefa de preparar o alimento .................................................................. 55 

Figura 10 – Tarefa de alimentar o bebê .................................................................... 56 

Figura 11 – Análise de embalagens similares (a) ...................................................... 57 

Figura 12 – Análise de embalagens similares (b) ...................................................... 58 

Figura 13 – Análise de embalagens similares (c) ...................................................... 59 

Figura 14 – Análise de serviços similares ................................................................. 60 

Figura 15 – Análise de casos referenciais ................................................................. 61 

Figura 16 – Personas ................................................................................................ 66 

Figura 17 – Cenário do Sistema Produto-Serviço ..................................................... 69 

Figura 18 – Vantagens competitivas e visão pessimista das opções de cenário ...... 71 

Figura 19 – Storyboard do serviço ............................................................................. 72 

Figura 20 – Brainstorming e seleção de imagens ..................................................... 75 

Figura 21 – Seleção dos conceitos-chave ................................................................. 76 

Figura 22 – Mapa mental e conceitos-chave ............................................................. 77 

Figura 23 – Painel de referência de estilo ................................................................. 81 

Figura 24 – Painel de estilo de vida ........................................................................... 82 

Figura 25 – Receitas de referência 1, 2 e 3 ............................................................... 84 

Figura 26 – Sketch de alternativa de sistema (a) ...................................................... 88 

Figura 27 – Sketches de alternativas de sistemas (b) ............................................... 89 

Figura 28 – Sketches de alternativas de sistemas (c) ............................................... 90 

Figura 29 – Sketch de alternativa de sistema (d) ...................................................... 91 

Figura 30 – Mockups das alternativas do conceito .................................................... 91 

Figura 31 – Storyboard do ciclo do serviço ............................................................... 92 

Figura 32 – Sistema de pontos da matriz do evento de feedback ............................. 93 



	  

	  

Figura 33 – Evento de feedback do público-alvo ....................................................... 94 

Figura 34 – Resultado da seleção de alternativa em evento de feedback ................ 95 

Figura 35 – Gráfico de impacto ambiental x dificuldade de implementação ............. 96 

Figura 36 – Marca "Bem me quer" ............................................................................ 97 

Figura 37 – Sistema produto: apresentação pote e trilho .......................................... 99 

Figura 38 – Sistema produto: potes sobrepostos encaixados e trilhos ................... 100 

Figura 39 – Sistema produto: explodido .................................................................. 100 

Figura 40 – Sistema produto: ambientação em refrigerador ................................... 101 

Figura 41 – Simulação do aplicativo do serviço ...................................................... 102 

Figura 42 – Simulação do folheto do PSS ............................................................... 103 

Figura 43 – Simulação da aplicação da marca em veículo refrigerado ................... 103 

Figura 44 – Algumas etapas da prototipagem ......................................................... 104 

Figura 45 – Protótipo funcional do produto (a) ........................................................ 105 

Figura 46 – Protótipo funcional do produto (b) ........................................................ 106 

Figura 47 – Paleta de cores ..................................................................................... 111 

Figura 48 – Assinatura visual .................................................................................. 112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

LISTA DE QUADROS 
 
Quadro 1 – As cinco tendências mundiais de alimentação ....................................... 22 

Quadro 2 – Os dez passos para a alimentação saudável ......................................... 28 

Quadro 3 – Introdução de alimentos e faixa etária .................................................... 30 

Quadro 4 – Componentes de misturas para papa principal ...................................... 30 

Quadro 5 – Dificuldades enfrentadas pelas mães segunda a revisão da literatura .. 48 

Quadro 6 – Vantagens do serviço segundo os profissionais ..................................... 49 

Quadro 7 – Vantagens do serviço segundo as mães ................................................ 54 

Quadro 8 – Dificuldades interpretadas em necessidades ......................................... 56 

Quadro 9 – Oportunidades e requisitos de projeto .................................................... 64 

Quadro 10 – Resultados da ferramenta Circular Flows ............................................. 67 

Quadro 11 – Resultados da ferramenta Service Flip ................................................. 68 

Quadro 12 – Prós e contras das opções de embalagens .......................................... 74 

Quadro 13 – Conceitos-chave e frases conceito ....................................................... 76 

Quadro 14 – Resultados do método "How Might We" ............................................... 86 

Quadro 15 – Comentários sobre a solução do projeto ............................................ 107 

Quadro 16 – Materiais indicados para a embalagem à vácuo (MAP) ..................... 109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
	  

AC Alimentação Complementar 
AM Aleitamento Materno 
AMC Aleitamento Materno Complementado 
AME Aleitamento Materno Exclusivo 
ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
BOPA Poliamida Biorientada 

BOPLA Ácido Poliláctico Biorientado 

BOPP Polipropileno Biorientado 

FAO Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 

FIESP Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
HCD Human-Centered Design (Design Centrado no Ser Humano) 
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ITAL Instituto de Tecnologia de Alimentos 

LLDPE Linear Low-density Polyethylene  (Polietileno Linear de Baixa Densidade) 

MAP Modified Atmosphere Packaging (Embalagem de Atmosfera Modificada) 
MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

OMS Organização Mundial da Saúde 

ONU Organização das Nações Unidas 

PSS Product-Service System (Sistema Produto-Serviço) 

SBP Sociedade Brasileira de Pediatria 

SPSP Sociedade de Pediatria de São Paulo 

SisOrg Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica 

UNEP United Nations Environment Programme (Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente) 

WHO World Health Organization (Organização Mundial da Saúde) 

  

 
 
 
 
 
 



	  

	  

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 13 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO .................................................................................... 13 

1.2 JUSTIFICATIVA ............................................................................................... 17 

1.3 PROBLEMA DE PROJETO .............................................................................. 18 

1.4 OBJETIVOS ..................................................................................................... 19 

1.4.1 Objetivo Geral ............................................................................................ 19 

1.4.2 Objetivos Específicos ................................................................................ 19 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ............................................................................. 20 

2.1 GERAÇÃO MILLENNIALS ............................................................................... 20 

2.2 OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS ................................................................ 21 

2.3 ALIMENTOS ORGÂNICOS .............................................................................. 26 

2.4 A ALIMENTAÇÃO DOS 6 AOS 12 MESES DE IDADE ..................................... 27 

2.5 NORMAS PARA EMBALAGENS DE ALIMENTOS .......................................... 31 

2.6 DESIGN DE SISTEMA PRODUTO-SERVIÇO ................................................. 32 

3 METODOLOGIA ..................................................................................................... 36 

3.1 MÉTODO DESIGN THINKING IDEO ............................................................... 36 

3.2 THE CIRCULAR DESIGN GUIDE .................................................................... 37 

3.3 MÉTODO HUMAN-CENTERED DESIGN IDEO  .............................................. 39 

3.4 METHOD FOR SYSTEM DESIGN FOR SUSTAINABILITY ............................. 40 

3.5 METODOLOGIA APLICADA ............................................................................ 41 

4 PESQUISA COM STAKEHOLDERS ..................................................................... 47 

4.1 IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE SERVIÇO ................................. 47 

4.2 ENTREVISTAS COM ESPECIALISTAS .......................................................... 48 

4.3 PESQUISA COM MÃES ................................................................................... 50 

4.4 ROTINA DE ALIMENTAÇÃO ........................................................................... 54 

4.5 NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ................................................................. 56 

5 ANÁLISE DE SIMILARES E CASOS REFERENCIAIS ........................................ 57 

6 SELEÇÃO DE OPORTUNIDADE .......................................................................... 63 

7 PERSONAS ............................................................................................................ 65 

8 CENÁRIOS ............................................................................................................. 67 

9 CONCEITUAÇÃO .................................................................................................. 73 



	  

	  

9.1 DEFINIÇÃO DO CONCEITO DO PSS .............................................................. 73 

9.1.2 Identidade Organizacional do PSS ............................................................ 78 

9.2 PAINÉIS VISUAIS ............................................................................................ 80 

9.3 GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS DO PRODUTO ............................................. 82 

9.3.1 Dimensionamento ...................................................................................... 82 

9.3.2 Conservação dos alimentos ...................................................................... 84 

9.3.3 Embalagem ............................................................................................... 85 

9.4 SELEÇÃO DO PRODUTO ............................................................................... 92 

9.4.1 Evento de feedback do público-alvo .......................................................... 92 

9.4.2 Concept Selection ..................................................................................... 95 

9.4.3 Matriz de seleção ...................................................................................... 96 

9.5 GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS E SELEÇÃO DA MARCA ............................. 96 

10 PROJETO DETALHADO DA SOLUÇÃO ............................................................ 98 

10.1 APRESENTAÇÃO .......................................................................................... 98 

10.2 APLICAÇÕES DO SERVIÇO ....................................................................... 102 

10.3 PROTÓTIPO ................................................................................................ 104 

10.4 VALIDAÇÃO ................................................................................................. 107 

10.4 DETALHAMENTO ........................................................................................ 108 

10.4.1 Serviço ................................................................................................... 108 

10.4.2 Embalagem primária ............................................................................. 108 

10.4.3 Embalagem secundária ......................................................................... 110 

10.4.4 Padrões de cores .................................................................................. 111 

10.4.5 Marca ..................................................................................................... 111 

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................... 113 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 115 

APÊNDICES ............................................................................................................ 125 

ANEXOS .................................................................................................................. 176 



	  

	  

13 

1 INTRODUÇÃO 
 

Para encontrar uma oportunidade em que o Design pudesse colaborar na 

rotina das mães, buscou-se entender como a divisão entre a maternidade e a 

carreira profissional tem afetado a qualidade de vida das mulheres e a saúde dos 

seus filhos. E, igualmente, tentou-se compreender a nova organização das famílias 

modernas e quais as dificuldades e desafios existentes às mulheres para suprir as 

demandas dos seus bebês em conjunto com as exigências do mercado de trabalho. 

Assim, nesse capítulo, será apresentado o contexto do tema deste trabalho junto 

com a justificativa e a motivação, o problema de pesquisa, e os objetivos do mesmo.  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Segundo Rapoport e Piccinini (2003, 2006), o nascimento de um filho é um 

evento que modifica a rotina e a vida dos pais, especialmente da mãe, que 

culturalmente assume a maior parte das responsabilidades de cuidados do bebê, 

trazendo implicações para a interação conjugal e para a sua vida profissional e 

social. As exigências e mudanças dessa nova fase podem afetar muito a mãe em 

virtude da privação do sono e da adaptação à rotina de necessidades do bebê, 

causando cansaço físico e emocional e, consequentemente, estresse (MOURA-

RAMOS; CANAVARRO, 2007; RAPOPORT; PICCININI, 2011; CAMPOS; 

RODRIGUES, 2015). 

Rapoport e Piccinini (2003, 2004, 2011) apontam que há uma tendência, nas 

sociedades mais desenvolvidas, de diminuição das redes de apoio social em virtude 

das atividades que envolvem a vida nas cidades grandes. Isso porque as famílias 

são menos numerosas e seus membros, em sua maioria, trabalham fora de casa, 

enquanto os parentes moram longe (RAPOPORT; PICCININI, 2003, 2004, 2011). 

Além disso, também há menos interação entre os vizinhos em virtude de um 

comportamento de isolamento e busca por individualização do ser (RAPOPORT; 

PICCININI, 2003, 2004, 2011). Esses fatores acabam deixando a mulher muitas 

vezes só ou com uma rede muito menor de pessoas à sua volta para ajudar a cuidar 

da criança (RAPOPORT; PICCININI, 2003, 2011). 

Essas tendências de organização familiar moderna e suas consequências 

afetam principalmente as mulheres que fazem parte da geração Millennials e tem em 
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torno de 20 a 36 anos (JENKINS, 2017). Segundo o estudo Estatísticas do Registro 

Civil 2015 divulgado pelo IBGE (2015a), o maior número de nascimentos ocorre 

entre as mulheres da geração Millennials. Ainda segundo esse estudo, em 2005, 

30,9% dos nascimentos eram de filhos de mulheres entre 20 e 24 anos. Em 2015, 

esse percentual foi reduzido para 25,14%, enquanto que a faixa etária dos 25 aos 29 

anos apresentou 24,49%, sendo esses resultados praticamente equivalentes (IBGE, 

2015a). Embora os nascimentos por mães com idades entre 20 a 29 anos tenham 

apresentado uma redução, esse ainda é o intervalo de idade dominante em 

nascimentos no Brasil (IBGE, 2015b). Contudo, em 2015 foi observado um aumento 

da participação dos nascimentos de bebês cujas mães tinham entre 30 e 34 anos 

(20,3%), sendo essa mudança mais expressiva nas regiões Sul e Sudeste do país 

(IBGE, 2015a). O aumento na representatividade de mães entre 30 e 34 anos, 

confirma uma mudança cultural de protelamento da maternidade. Segundo Cristiane 

Moutinho (2016, p. 1), “a mulher está buscando seu espaço no mercado de trabalho, 

quer ter tempo para estudar e crescer em sua profissão. [Dessa forma] diversos 

fatores devem ser considerados, como a cultura, economia e educação”.  

Portanto, a mulher que está vivendo a maternidade tardia, por vezes, o está 

fazendo pois priorizou sua estabilidade econômica e a sua carreira profissional em 

virtude do tempo e dedicação investidos em um curso superior (TECHIO, 2014). 

Dessa maneira, a maternidade moderna envolve mais tarefas e menos tempo livre 

às mães (LEAL, 2013; CAMPOS; RODRIGUES, 2015). Isso pode impactar na 

atenção recebida pelo bebê e, consequentemente, no seu desenvolvimento em 

todas as áreas, bem como na forma com que a criança interage com o mundo, já 

que a sua regulação emocional e autocontrole estão sujeitos à maneira como a 

relação bebê-mãe é estabelecida (LEAL, 2013; CAMPOS; RODRIGUES, 2015; 

GIARETTA; FAGUNDEZ, 2015). Em uma boa relação, a mãe tem disposição de dar 

afeto e cultiva comportamentos de estimulação importantes para o desenvolvimento 

adequado do bebê em todas as áreas (MALDONADO, 1997). Consequentemente, 

isso melhora a autoconfiança da mãe e promove a sua realização pessoal na 

maternidade (MALDONADO, 1997). 

Para promover o desenvolvimento dessa boa relação, é importante atenuar as 

condições estressantes da maternidade: cansaço acentuado, dificuldade em se 

adequar à nova rotina, sentimentos de incapacidade e de culpa e diminuição da 

autoestima (RAPOPORT; PICCININI, 2011). Isto posto, é fundamental proporcionar 



	  

	  

15 

apoio à mãe, auxiliando na execução das atividades da maternidade (RAPOPORT; 

PICCININI, 2011; CAMPOS; RODRIGUES, 2015). Assim, a possibilidade da mãe de 

contar com auxílio na adaptação dessa nova fase e, principalmente, nos momentos 

difíceis, possibilita que ela esteja mais disponível afetiva e fisicamente para atender 

de forma adequada às demandas do bebê (MALDONADO, 1997; RAPOPORT; 

PICCININI, 2011; CAMPOS; RODRIGUES, 2015). 

Esse suporte à mãe pode ocorrer através de uma rede de apoio (marido, avó 

do bebê, babá ou creche) e através de produtos ou serviços que tornem as 

atividades mais práticas e rápidas de serem executadas (RAPOPORT; PICCININI, 

2011; LEAL,2013). Portanto, isso é importante para que esta mãe possa administrar 

a nova rotina e as tarefas da maternidade sem comprometer a sua saúde física e 

psicológica, e, também, para que ela possa se reintegrar à vida social com maior 

facilidade de adaptação ao retornar ao trabalho (LEAL, 2013). Segundo Rapoport e 

Piccinini (2011), essas modificações estão ocorrendo para atender às mulheres que 

trabalham fora, precisam ajudar economicamente a família ou se sentem realizadas 

com sua carreira profissional e apresentam outras ambições para a sua vida, além 

de ser mãe. 

O período de licença-maternidade vigora nos primeiros quatro meses de vida 

do bebê, podendo ser facultativamente estendido em dois meses pela empresa 

empregadora (BRASIL, 2014). Porém a maioria das empresas cumpre somente os 

120 dias de licença-maternidade e apenas 10% das empresas concedem os 60 dias 

não obrigatórios (BRASIL, 2014). Assim, ao retornarem ao trabalho, as mães 

precisam se ausentar grande parte do dia e, por isso, muitas acabam interrompendo 

o Aleitamento Materno Exclusivo (AME), recomendado pela Organização Mundial da 

Saúde e Organização Pan-americana de Saúde, e introduzindo ao bebê uma 

alimentação complementar1, que deveria ocorrer somente a partir dos seis meses 

em conjunto com a amamentação, que é recomendada até, pelo menos, os 24 

meses (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017). 

A alimentação adequada até os dois anos de idade é fundamental para 

promover o crescimento e o desenvolvimento apropriados da criança (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2017). A introdução dos alimentos na dieta da criança é 

uma etapa crítica que pode conduzir ao déficit nutricional e a enfermidades 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Segundo a WHO (2001), a alimentação complementar é o termo usado para a alimentação, sólida 
ou semissólida, oferecida à criança em combinação com o aleitamento materno.  
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(KRAMER; KAKUMA, 2012). É um processo que envolve complexos fatores 

biológicos, culturais, sociais e econômicos que interferem no estado nutricional da 

criança (SILVA; VENÂNCIO; MARCHIONI, 2010). A industrialização e a inserção da 

mulher no mercado de trabalho resultaram em alteração nos hábitos alimentares da 

família, contexto que também teve impacto na alimentação infantil que se mostra 

equivocada (SILVA; VENÂNCIO; MARCHIONI, 2010; MACHADO et al., 2014).  

Assim, a alimentação é importante não somente para proporcionar pleno 
crescimento e desenvolvimento, mas também por estar envolvida na 
gênese dos principais distúrbios nutricionais na infância, como desnutrição 
energético-proteica, obesidade, deficiência de ferro e hipovitaminose A. 
(MELLO; BARROS; MORAIS, 2016, p. 452). 

Os hábitos alimentares começam a ser formados na infância, são transmitidos 

pela família e carregam uma carga emocional muito forte (MAHAN, 2012). 

Imediatamente, a partir dos primeiros meses de vida, são estabelecidas as 

preferências alimentares que perpetuarão pela vida adulta do indivíduo (MACHADO, 

2014). Em virtude do grau de importância que a alimentação e os hábitos 

alimentares têm em diversas esferas da vida das pessoas e os resultados 

implicantes na saúde das mesmas é que Sawaya et al. (2003), Silva, Venâncio e 

Marchioni (2010), Mahan (2012) e Machado et al. (2014) expõem a crescente 

atenção nas últimas décadas para a relação entre a alimentação e o estado 

nutricional nos primeiros anos de vida do bebê. Segundo esses autores, a 

introdução inadequada de alimentos complementares aos bebês, o desmame 

precoce e a alimentação infantil equivocada são responsáveis pelo desenvolvimento 

de obesidade e também de baixo peso, desnutrição, deficiência de ferro, cáries 

dentárias, dificuldade e diminuição do ritmo de crescimento, comprometendo o 

desenvolvimento motor, o desenvolvimento da coordenação, da linguagem e da 

aprendizagem e também pelo aparecimento de alergias e doenças crônicas na vida 

adulta. Em seu estudo, Mello, Barros e Morais (2016, p. 461) concluíram que: 

Apesar da heterogeneidade dos artigos avaliados [...] independentemente 
do nível socioeconômico, da região de origem ou da faixa etária, as 
inadequações qualitativas e quantitativas relacionadas ao consumo de 
alimentos e nutrientes são semelhantes. De um modo geral, é observada 
baixa frequência do consumo de carnes, frutas, legumes e verduras. A 
adequação proteica na dieta é assegurada pelo elevado consumo de leite 
de vaca integral. Entretanto, a ingestão desse nutriente é, geralmente, 
excessiva. O preparo de mamadeiras é inapropriado [...] com a adição de 
ingredientes desnecessários em fórmulas infantis. [E também há] [...] 
consumo demasiado de frituras, refrigerantes, doces, guloseimas e sal. 
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Apresentando resultados semelhantes, Santos, Lima e Javorski (2007), em 

seu estudo transversal, descritivo e formado por 101 mães de bebês entre cinco e 

oito meses, constataram que 79,2% desses bebês não se adequavam às normas do 

Ministério da Saúde quanto à transição alimentar. Esses estudos revelam fatores 

preocupantes quanto às práticas de alimentação dos bebês na atualidade e, 

portanto, é importante considerar quais as complicações à saúde das pessoas no 

futuro. As consequências da formação de hábitos alimentares não adequados 

refletem nas condições da saúde individual, físicas e psicológicas, e tem implicações 

em toda sociedade, pois repercutem na média de vida e na capacidade intelectual e 

laboral das pessoas cuja qualidade de vida é muito inferior à que teriam se 

cultivassem hábitos alimentares saudáveis. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 
A dualidade mulher-mãe moderna apresenta prioridades, desejos e interesses 

além da maternidade (BELTRAME; DONELLI, 2012; LEAL 2013). Ela se divide entre 

o espaço público e o privado e assume múltiplos papéis que permitem que ela 

encontre realização pessoal em ambos espaços (BELTRAME; DONELLI, 2012). 

Porém, conciliar a carreira profissional e a maternidade é vivenciado como um 

conflito para a mulher atual (RAPOPORT, 2003). Isso se dá em virtude da estrutura 

familiar moderna em que a mulher precisa dividir-se entre suprir as demandas da 

maternidade e cumprir as exigências do mercado de trabalho (LEAL, 2013; TECHIO, 

2014). A atividade profissional promove autonomia, independência e aumenta as 

oportunidades de contato social, e, assim, eleva a autoestima contribuindo para o 

bem-estar psicológico (POSSATI; DIAS, 2002). Por isso, o avanço da mulher no 

mercado de trabalho e a construção da sua carreira profissional trouxeram 

valorização do seu intelecto e das suas habilidades de trabalho. 

Contudo, as mudanças na sociedade ocasionaram reorganizações da 

estrutura familiar moderna que geram maiores níveis de estresse nas mães do que 

nos pais (LEVY-SHIFF, 1999 apud MOURA-RAMOS; CANAVARRO, 2007). Isso 

porque a rotina de conciliar vida familiar e mercado de trabalho se intensifica com a 

chegada de um filho, causando aumento no número de atividades desempenhadas 

pela mãe (TECHIO, 2014). Assim, essa série de responsabilidades pode levar a 
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mulher à exaustão, já que as cobranças no trabalho e as necessidades do bebê e 

sua dependência tendem a entrar em conflito (TECHIO, 2014). 

Portanto, como observado na revisão da literatura deste trabalho, as inúmeras 

exigências do trabalho, dos cuidados com a casa e a da dedicação ao bebê, sem 

outras alternativas de apoio, faz com que a mãe fique sobrecarregada e coloque 

seus desejos, necessidades e atividades individuais – como sono, tempo de lazer, 

tempo com os amigos e tempo com o companheiro – em terceiro plano (MOURA-

RAMOS; CANAVARRO, 2007; LEAL, 2013; TECHIO, 2014). Por isso, é importante 

investir em estratégias que auxiliem as mães a conciliar as suas demandas para que 

possam equilibrar a sua rotina e ter mais tempo para suas atividades (pessoais, 

profissionais e familiares). Sendo esse um nicho ainda pouco explorado pelo 

mercado de serviços e produtos e, inversamente proporcional à crescente 

necessidade de apoio às mães, verificou-se uma oportunidade econômica e social 

para o desenvolvimento de projetos através do Design. Logo, a motivação deste 

trabalho confirma-se na relevância desse projeto, tanto no âmbito de prover 

soluções facilitadoras, quanto de explorar novas possibilidades nesse nicho de 

mercado. 

Portanto, em virtude do grande número de tarefas cuja mãe é a principal 

encarregada de cumprir e, considerando a mudança na rotina de sua vida através do 

nascimento do bebê e o estresse gerado pela sobrecarga, identificou-se a 

importância de criar meios de auxílio através de um Sistema Produto-Serviço. Para 

isso, a solução a ser desenvolvida neste projeto intenta oferecer uma opção que 

colabore com a alimentação complementar de bebês, promovendo bons hábitos 

alimentares. Isso pode significar maior qualidade de vida à mulher-mãe nessa fase 

tão importante de formação de laços, através da interação entre mãe e bebê para 

que a criança se desenvolva e cresça feliz e saudável. 

 

1.3 PROBLEMA DE PROJETO 

 

Como o design pode auxiliar a mãe na rotina de alimentação do bebê de 6 a 

12 meses em fase de Alimentação Complementar? 
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1.4 OBJETIVOS 

 

Abaixo são apresentados os objetivos do projeto. Divididos entre Objetivo 

Geral e Objetivos Específicos, estes devem ser alcançados durante o 

desenvolvimento até a conclusão deste trabalho. 

 

1.4.1 Objetivo Geral 
 

O objetivo desse trabalho é desenvolver um Sistema Produto-Serviço (PSS) 

para auxiliar as mães que retornam ao trabalho na tarefa de alimentação de bebês 

de 6 a 12 meses e contribuir para a formação de hábitos alimentares saudáveis. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

	  

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

a) Identificar como integrar o produto e serviço às necessidades do usuário; 

b) Planejar um serviço para facilitar a alimentação infantil saudável de 

acordo com as necessidades de bebês de 6 a 12 meses de idade e 

conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP);  

c) Desenvolver os produtos integrantes do Sistema Produto-Serviço (PSS) 

para facilitar a tarefa alimentar do bebê. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Neste capítulo são apresentados os dados relevantes para fundamentar o 

desenvolvimento do projeto. Estes foram coletados através da Revisão da Literatura. 

São expostas questões sobre a Geração Millennials, oportunidades de negócios no 

setor alimentício e suas tendências de consumo e considerações sobre alimentos 

orgânicos. Também são destacadas considerações sobre a alimentação de bebês 

de seis a 12 meses de idade e normas para embalagens de alimentos e, por fim, é 

apresentado o conceito de design de Sistema Produto-Serviço. 

 

2.1 GERAÇÃO MILLENNIALS 

 

Para a definição da faixa etária da geração Millennials é importante destacar 

que, segundo Rouse  (2015), há discordância quanto ao intervalo entre os anos de 

nascimento das pessoas pertencentes a esse grupo, com autores apresentando 

variações entre os anos 1976 e 2004. Portanto, para este trabalho, será utilizada a 

definição de faixa etária mais recente encontrada e proposta por Jenkins (2017). 

Esta defende que as pessoas que compõe a geração Millennials têm, em 2017, em 

torno de 20 a 36 anos e, portanto, nasceram entre os anos 1981 e 1997. 

Quanto às características comportamentais dos Millennials, Buinho (2016) 

afirma que eles “[...] visualizam os produtos e serviços que compram como uma 

extensão da sua própria personalidade e identidade”. Assim, eles desejam se sentir 

parte de um grupo ao mesmo tempo que buscam individualização e autenticidade 

(ABRAREC, 2017). Os Millennials também têm preferência por processos de compra 

interativos ao invés de intrusivos e valorizam a experiência de compra bem como a 

experiência de uso dos produtos ou serviços (SAMBATECH, 2015). Isso porque os 

Millennials gostam de ter uma conexão pessoal e emocional com a marca 

(ABRAREC, 2017). Dessa forma, desejam produtos e serviços que sejam 

ferramentas úteis nas suas vidas e que correspondam às suas necessidades 

(SAMBATECH, 2015). Não obstante, eles estão interessados em soluções e, ao 

fornecer isso, o serviço ou marca passa a ter grandes chances de se inserir nos 

hábitos de compras e nas vidas desse grupo (SAMBATECH, 2015). Contudo, essa 

geração também acredita que as empresas devem ter responsabilidade social, ética 
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e ambiental, preocupando-se com o impacto que produzem no mundo (BUINHO, 

2016).  

Assim, com base neste referencial, ao projetar para a geração Millennials 

deve-se considerar a experiência do cliente com o produto e com o serviço; a 

utilidade que o produto ou serviço oferece deve facilitar as necessidades dos 

usuários; a marca deve ser autêntica, ter identidade própria e promover uma relação 

pessoal e emocional com o cliente; e a empresa deve ter uma postura responsável 

pelo social e pela preservação dos recursos do planeta. 

 

2.2 OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS 

 

Há um crescimento mundial no interesse das pessoas por um estilo de vida 

saudável e, consequentemente, também há um aumento na busca pela alimentação 

saudável (ITAL, 2010; GBSN RESEARCH, 2016; MINTEL, 2016). Isso ocorre porque 

há maior disponibilidade de informações sobre os efeitos de hábitos alimentares 

ruins na saúde a curto e longo prazo (ITAL, 2010; GBSN RESEARCH, 2016). Assim, 

cresce a atenção e a preocupação das pessoas com o que comer (ITAL 2010; 

GBSN RESEARCH, 2016, MINTEL, 2016). Da mesma forma, seguindo as 

tendências de comportamento dos Millennials, também cresce a preocupação com o 

mercado sustentável e com os efeitos do consumo no meio ambiente (THE 

NIELSEN COMPANY, 2015a; GBSN RESEARCH, 2016).  

Em um estudo internacional sobre novos hábitos de consumo de alimentos, 

realizado pela The Nielsen Company (2015a) constatou-se que os consumidores 

estão cada vez mais buscando por opções de alimentação natural, menos 

processada e com ingredientes que ajudem a combater doenças e promovam 

hábitos saudáveis. Enquanto isso é um fator importante na decisão de compra de 

todos os grupos de idade, das gerações entrevistadas, a geração dos Millennials é a 

que mais valoriza os alimentos saudáveis e 38% deles prezam por ingredientes de 

origem sustentável (THE NIELSEN COMPANY, 2015a). 

Também nesse mesmo estudo, identificou-se que as pessoas mais jovens (da 

geração Millennials e da Geração Z) estão mais dispostas a pagar mais por 

alimentos que beneficiam a saúde (THE NIELSEN COMPANY, 2015a). Dos 

continentes que participaram do estudo, a América Latina é o que apresenta maior 

disposição de pagar mais por alimentos saudáveis, com total de 94% dos 
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consumidores entrevistados (THE NIELSEN COMPANY, 2015a). Das pessoas 

entrevistadas globalmente, 68% delas estão dispostas a pagar mais por alimentos 

que não contém ingredientes “indesejáveis” e 76% escolhem alternativas naturais, 

orgânicas e locais, sempre que possível (THE NIELSEN COMPANY, 2015a). 

Também segundo The Nielsen Company (2015a), os fatores mais valorizados 

mundialmente pelos consumidores na compra de produtos alimentares são: 

alimentos 100% naturais e não geneticamente modificados (43%); alimentos com 

baixos índices ou 0% de colesterol (LDL) (38%), sem sal ou sódio (33%) e sem ou 

com baixo teor de açúcar (32%); alimentos ricos em fibras (36%) e com alto índice 

de proteína (32%); cereais integrais (30%); alimentos ricos em vitaminas (30%); 

ingredientes de origem biológica sustentável (35%); e orgânicos (33%). Portanto, 

observa-se que a prática de bons hábitos alimentares e a busca por melhor 

qualidade de vida e saúde são importantes para praticamente um terço dos 

consumidores entrevistados globalmente. 

No relatório Brasil Food Trends 2020 (BRASIL, 2010), realizado com o 

objetivo de prever as tendências de alimentação no Brasil até 2020, foram 

analisados nove documentos de diferentes países que apresentavam as principais 

tendências do setor alimentício. Nele, foram identificadas cinco tendências 

principais: Sensorialidade e Prazer; Saudabilidade e Bem-estar; Confiabilidade e 

Qualidade; Conveniência e Praticidade; e Sustentabilidade e Ética (ITAL, 2010). 

Essas tendências têm suas principais características apresentadas no Quadro 1. 
 

Quadro 1 – As cinco tendências mundiais de alimentação 
(continua) 

 
 

TENDÊNCIA COMPORTAMENTOS DOS CONSUMIDORES 

SENSORIALIDADE 
E PRAZER  

Buscam por produtos gourmet e premium, mas se preocupam com 
a saúde e a forma física; Valorizam alimentos saborosos, porém 
saudáveis. 

SAUDABILIDADE E 
BEM-ESTAR 

São motivados por informações científicas de que maus hábitos de 
alimentação levam a doenças e pela busca por melhor qualidade 
de vida. Buscam por alimentos saudáveis, naturais sem aditivos 
químicos, orgânicos, minimamente processados e que tragam 
benefícios à saúde prevenindo doenças. 

CONFIABILIDADE E 
QUALIDADE 

São motivados por mais informação e consciência. Querem 
produtos seguros e com qualidade e valorizam a garantia de 
origem dos alimentos que devem ter boas práticas de fabricação. 
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Quadro 1 – As cinco tendências mundiais de alimentação 
(conclusão) 

Fonte: adaptado de ITAL (2010) 
 

Com a finalidade de avaliar a aderência do consumidor brasileiro às 

tendências internacionais apresentadas no Quadro 1, a FIESP encomendou ao 

Ibope uma pesquisa nacional realizada nas principais metrópoles do país: São Paulo, 

Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Fortaleza e 

Salvador (ITAL, 2010). Através dessa pesquisa, constatou-se que o Brasil possui 

quatro tendências, sendo três delas similares às mundiais: Conveniência e 

Praticidade (34%); Confiabilidade e Qualidade (23%); e; Sensorialidade e Prazer 

(23%); e; a quarta tendência uma fusão de duas mundiais: Saudabilidade e Bem-

estar e Sustentabilidade e Ética (21%) (ITAL, 2010). Acredita-se que a quarta 

aparece como uma fusão das duas tendências que são apresentadas 

separadamente nos estudos internacionais porque, no Brasil, esses mercados ainda 

não estão completamente estabelecidos de forma individual e, assim, aparecem 

vinculados um ao outro (BRASIL, 2010). Logo, isso significa que em torno de um 

quarto dos consumidores do mercado brasileiro de alimentação tem interesse de 

compra nos segmentos formados pelas tendências citadas anteriormente. 

Especialmente sobre a tendência Conveniência e Praticidade, quanto ao 

tópico de interesse por produtos entregues em casa, Rabobank (2017) comenta que 

estamos vivendo uma nova era quanto aos mecanismos de food delivery (entrega de 

alimentos) e garante que este é um momento de oportunidade para investir nessa 

plataforma. Isso porque “as vendas online de alimentos estão crescendo 

rapidamente e o e-commerce (comércio eletrônico) tende a atrair	   mais aqueles 

TENDÊNCIA COMPORTAMENTOS DOS CONSUMIDORES 

CONVENIÊNCIA E 
PRATICIDADE 

São motivados, principalmente, pelo ritmo de vida nos centros 
urbanos e pelas mudanças nas estruturas familiares. Os 
consumidores buscam por produtos que permitam economia de 
tempo e esforço mas que correspondam às tendências de 
Saudabilidade e Bem-estar. Desejam refeições prontas e 
semiprontas, alimentos de fácil preparo, embalagens práticas e 
produtos de delivery (entregues em casa). 

SUSTENTABILIDADE 
E ÉTICA 

São motivados pela preocupação com o meio ambiente e o futuro 
do planeta. Almejam a sustentabilidade ambiental. Procuram 
alimentos com menor “pegada” de carbono, baixo impacto 
ambiental, sem maus-tratos à animais e com embalagens 
recicláveis e recicladas. Exigem qualidade nos produtos e nos 
processos de fabricação e buscam consumir de pequenas 
comunidades agrícolas mostrando interesse por causas sociais. 
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compradores que são menos sensíveis ao preço” (RABOBANK, 2017, tradução 

própria). Segundo um estudo feito por The Nielsen Company (2015b), um quarto dos 

participantes da pesquisa mundial dizem que compram alimentos online e 55% 

dizem que pretendem fazê-lo no futuro. Desses respondentes, a maioria reside na 

América Latina sendo que 65% deles dizem que pretendem usar plataformas de e-

commerce. 

Ainda sobre essa tendência de compras online, existem seis diferentes tipos 

de e-commerce: home delivery (entrega em casa), in-store pick-up (coleta na loja), 

drive-through pickup 2  (coleta em drive-through), Curbside pick-up 3 , virtual 

supermarket 4  (supermercado virtual) e automatic subscription (assinatura 

automática) (THE NIELSEN COMPANY, 2015b). O uso corrente desses serviços é 

maior entre os mais jovens que também mostram mais interesse em continuar 

usando todos os tipos de e-commerce no futuro (THE NIELSEN COMPANY, 2015b). 

Desses jovens, 30% fazem parte da geração Millennials e dizem estar comprando 

alimentos online para entrega em casa (THE NIELSEN COMPANY, 2015b). 

Especificamente no mercado brasileiro, diz-se que o segmento de vendas online terá 

crescimento médio de 12,4% ao ano até 2021 também com a maioria dos 

consumidores de e-commerce representada pelo público jovem da geração 

Millennials e Geração Z cujas compras serão feitas, principalmente, via smartphones 

e tablets devendo ter representação de 41% em 2017 (OLIVEIRA, 2016; LAIER, 

2017). 

Deste modo, nessa seção, observou-se as principais tendências mundiais e 

nacionais de comportamentos alimentares que estão em voga no momento e 

também foram observadas as diferentes plataformas de e-commerce que estão 

fazendo sucesso entre os Millennials que possuem previsões de crescimento para o 

futuro. Da mesma forma, percebeu-se condutas de consumo que refletem a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Drive-through pickup é um tipo de serviço que permite a coleta das compras sem sair do carro 
(ANDERSON, 2014).	  
3 Curbside pick-up é um serviço que conecta o comércio online ao varejo local, através de um 
software que faz com que os produtos fiquem disponíveis aos clientes em menos de uma hora no 
momento exato em que os compradores estão prontos para buscar evitando transtornos de 
estacionamento e filas, possibilitando diferentes opções de coleta nas regiões mais próximas do 
comprador (CURBSIDE, 2017). 
4 Virtual supermarket consiste em cartazes de prateleiras de supermercado com imagens de produtos. 
Os clientes fazem as compras através do escaneamento dos códigos QR (Quick Response) dos itens 
que desejam comprar usando seus smartphones. Estes itens são, então, entregues no endereço do 
comprador. (DAILY MAIL, 2011). 
 



	  

	  

25 

crescente busca por um estilo de vida saudável através de mudanças nos hábitos 

alimentares. Dessa maneira, o cenário atual no mundo reflete as palavras de Susan 

Dunn, (2015a, p. 22, tradução própria): 

A saúde está se tornando uma tendência dominante. Enquanto os 
consumidores ao redor do mundo estão procurando por soluções melhores, 
mais saudáveis e mais inteligentes, que se encaixem ao seu estilo de vida e 
necessidades específicas, a motivação de fabricantes e varejistas para 
promover estratégias para um mundo mais saudável é poderosa. 

Assim sendo, a busca por uma alimentação saudável é um denominador 

comum, porém o ritmo de vida agitado no meio urbano exige muito da 

disponibilidade de tempo das pessoas. Portanto, pode-se afirmar que “o tempo é um 

recurso cada vez mais precioso e nossos estilos de vida multitarefa estão 

impulsionando uma necessidade de soluções alternativas que sejam frescas, 

nutritivas e personalizáveis” (MINTEL, 2016, p. 11, tradução própria). Por 

conseguinte, essa necessidade pode ser vista como uma oportunidade de negócios 

com opções de produtos e serviços que forneçam alimentos saudáveis de maneiras 

práticas e convenientes. Relacionado a isso, a Mintel (2016) também ressalta que 

“[...] a expectativa por eficiência irá guiar a demandas específicas, tais como 

produtos frescos entregues em menos de uma hora [...]” (p. 13, tradução própria). 

Dessa forma, a oferta de soluções de e-commerce pode possibilitar que a tarefa de 

compra de alimentos fique mais prática e rápida (MINTEL, 2016). 

Uma vez que os consumidores têm sua atenção cada vez mais voltada para a 

busca de opções de alimentação saudável com qualidade, conveniência e que seja 

pró-sustentabilidade, essas tendências de comportamento de compra irão afetar 

também as dietas dos filhos dos consumidores. Desse modo, identificou-se, nessas 

tendências alimentares e nas plataformas de e-commerce, oportunidades para 

explorar esses fatores adequando-os ao Sistema Produto-Serviço (Product-Service 

System – PSS) que será projetado neste trabalho. Assim, esse PSS poderá 

proporcionar soluções que correspondam às tendências levantadas nessa seção. 

Dessa forma, ele atenderá aos interesses dos usuários primários (pais que irão 

utilizar o serviço e o produto para alimentar os filhos) e às necessidades dos 

usuários secundários (bebês que irão consumir os alimentos através do produto). 

Para que o PSS seja atrativo aos pais, é importante que o serviço e produto 

oferecidos estejam de acordo com as principais tendências de interesse retratadas 

nessa seção. 
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2.3 ALIMENTOS ORGÂNICOS 

 

Alimentos orgânicos tem seu cultivo em ambientes que valorizem as 

comunidades locais e prezam por sustentabilidade social, ambiental e econômica. 

Por esse motivo a sua produção é livre de agrotóxicos, hormônios, medicamentos 

veterinários, antibióticos, adubos químicos e modificações genéticas (transgênico). 

Assim, problemas de cultivo são evitados através de rodízios de culturas e plantio de 

espécies diversificadas (BRASIL, 2015). 

A legislação brasileira, Lei 10.831, de 23 de dezembro de 2003 e suas 

respectivas Instruções Normativas, regulamenta o conceito e a finalidade de um 

sistema orgânico, a produção, o armazenamento, o transporte, a certificação, a 

comercialização e a fiscalização dos produtos orgânicos (BRASIL, 2003). Assim, 

conforme a legislação corrente, o consumidor reconhece os produtos orgânicos, 

vendidos em lojas, sites e mercados, pelos selos de certificação (BRASIL, 2003). 

Este certificado apresenta-se nos produtos por meio do selo Federal do Sistema 

Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica (SisOrg) (Figura 1) afixado ou 

impresso na embalagem ou no rótulo do produto (BRASIL, 2017). Também é 

possível comprar diretamente do produtor em feiras, não sendo obrigatória a 

certificação, porém este deve ter uma Declaração de Cadastro Nacional de 

Produtores Orgânicos (BRASIL, 2017). 

 
Figura 1 – Selo Federal SisOrg 

 
Fonte: IBD certificações (2017) 

 

Para que o produto seja regularizado é necessário que este seja avaliado no 

âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica e passe por 

um ciclo de certificação realizado por um Organismo da Avaliação da Conformidade 

Orgânica (OAC), ou seja, certificadoras credenciadas pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) e acreditadas pelo Instituto Nacional de 
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Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO, 2008, BRASIL, 2017). 

Sendo aprovado, as certificadoras devem fazer uma manutenção anual de 

fiscalização das propriedades produtoras de orgânicos para manter o certificado 

(IBD CERTIFICAÇÕES, 2017). Já a tarefa de fiscalizar as certificadoras fica a cargo 

do Ministério da Agricultura (BRASIL, 2015).  
 

2.4 A ALIMENTAÇÃO DOS 6 AOS 12 MESES DE IDADE 

 

A alimentação saudável possibilita o crescimento e desenvolvimento 

adequados, beneficiando o funcionamento dos órgãos e do sistema imunológico, 

digestório e neurológico (responsáveis pela mastigação, deglutição, digestão, 

absorção e excreção) (UFMA/UNA-SUS, 2014). A nutrição correta também atua na 

prevenção de doenças, como apresentado na contextualização desse trabalho, 

possibilitando que o bebê cresça e se torne um adulto sadio. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (2001), as recomendações referentes ao 

Aleitamento Materno (AM) são as seguintes: (i) os bebês devem ser exclusivamente 

alimentados com leite materno até os seis meses de idade sem receber nenhum 

outro alimento ou bebida complementar; (ii) a partir dos seis meses de idade todas 

as crianças devem receber Alimentação Complementar (AC) em conjunto com o 

Aleitamento Materno; (iii) as crianças também devem continuar recebendo AM até 

dois anos de idade ou mais (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001).  

Durante os primeiros meses de vida, o trato gastrointestinal, os rins, o fígado 

e o sistema imunológico estão em fase de maturação e, por isso, o Aleitamento 

Materno atende perfeitamente às necessidades dos lactentes, contendo, além de 

nutrientes, substâncias protetoras e imunomoduladoras que protegem contra 

infecções e alergias e estimulam o desenvolvimento do sistema imunológico e a 

maturação do sistema digestório e neurológico (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

PEDIATRIA, 2012). 

A introdução da Alimentação Complementar deve acontecer a partir dos seis 

meses de idade porque é quando a criança terá maturidade fisiológica e 

neuromuscular, tolerância gastrointestinal e capacidade satisfatória de absorção de 

nutrientes (SPSP, 2012). Esse conjunto de fatores possibilitará que a criança se 

adapte a uma alimentação com consistência e textura variadas, correspondente às 

suas necessidades nutricionais (SPSP, 2012). 
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Após os seis meses o bebê deve receber, além do Aleitamento Materno, três 

refeições ao dia com alimentos espessos e pastosos, especialmente preparados 

com consistência e textura modificados (SPSP, 2012; UFMA/UNA-SUS, 2014). O 

bebê que não estiver em Aleitamento Materno corre maior risco nutricional, por isso 

a Sociedade Brasileira de Pediatria (2012) recomenda que a criança receba com 

maior frequência a Alimentação Complementar, com cinco refeições (duas papas 

principais e três de leite, além das frutas). De acordo com o desenvolvimento da 

criança, ao final do sexto mês, o bebê deverá receber maior variedade e quantidade 

de alimentos (SPSP, 2012; MACHADO et al., 2014; UFMA/UNA-SUS, 2014). Por 

volta dos nove meses, a composição da refeição pode ser a mesma da família, 

desde que os alimentos sejam amassados, picados em pedaços pequenos ou 

desfiados (SPSP, 2012; MACHADO et al., 2014; UFMA/UNA-SUS, 2014). E, aos 12 

meses pode consumir a alimentação da família (SPSP, 2012; MACHADO et al., 

2014; UFMA/UNA-SUS, 2014). Assim, para que os pais ou responsáveis 

administrem uma alimentação adequada aos seus filhos, o Ministério da Saúde (MS), 

a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a Sociedade Brasileira de 

Pediatria (SBP) estabeleceram, para crianças menores de 2 anos, dez passos para 

a alimentação saudável, como visto no Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Os dez passos para a alimentação saudável 

(continua) 
PASSO DESCRIÇÃO 

1 Dar somente leite materno até os 6 meses, sem oferecer água, chás ou 
quaisquer outros alimentos. 

2 A partir dos 6 meses, introduzir de forma lenta e gradual outros alimentos, 
mantendo-se o leite materno até os 2 anos de idade ou mais. 

3 Após os 6 meses, dar alimentos complementares três vezes ao dia se a criança 
receber leite materno e cinco vezes ao dia se estiver desmamada. 

4 A alimentação complementar deverá ser oferecida sem rigidez de horários, 
respeitando-se sempre a vontade da criança. 

5 
A alimentação complementar deve ser espessa desde o início e oferecida com 
colher; começar com consistência pastosa (papas/purês) e, gradativamente, 
aumentar a consistência até chegar à alimentação da família. 

6 Oferecer à criança diferentes alimentos todos os dias. Uma alimentação variada 
é, também, uma alimentação colorida. 

7 Estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições. 

8 Evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos e outras 
guloseimas nos primeiros anos de vida. Usar sal com moderação. 
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Quadro 2 – Os dez passos para a alimentação saudável 
(conclusão) 

PASSO DESCRIÇÃO 

9 Cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos; garantir 
armazenamento e conservação adequados. 

10 Estimular a criança doente e convalescente a se alimentar, oferecendo a 
alimentação habitual e seus alimentos preferidos e respeitando sua aceitação. 

Fonte: adaptado de Sociedade Brasileira de Pediatria (2012) 

 

Beltrame (2017, p. 1) coloca que “[...] o estômago do bebê tem uma 

capacidade limitada de 30 a 40 ml por cada kg de peso corporal do bebê. Assim, um 

bebê com 8 kg de peso tem uma capacidade no estômago entre 240 a 320 ml”. 

Portanto, a quantidade de alimentos ingeridos também será pequena, por isso as 

papas devem ter valor energético adequado para suprir as necessidades calóricas. 

A Tabela 1 mostra os valores de necessidade estimada de ingestão calórica diária 

de acordo com o sexo e estágio da vida do bebê de 6 a 12 meses de idade. 

 
 Tabela 1 – Valores de ingestão dietética de referência para energia 

Necessidade Estimada de Energia Recomendada pela FAO/OMS/ONU (kcal/dia) 

Estágio da vida Sexo masculino Sexo feminino 

6 - 7 meses 653 604 

7 - 8 meses 680 629 

8 - 9 meses 702 652 

9 - 10 meses 731 676 

10 - 11 meses 752 694 

11 - 12 meses 775 712 
Fonte: adaptado de Sociedade Brasileira de Pediatria (2012) 

 

Como exposto no Quadro 2, a partir do sexto mês, deve-se continuar com o 

Aleitamento Materno e deve-se introduzir a Alimentação Complementar espessa 

para que seja suprida a necessidade energética da criança (SPSP, 2012). Assim, se 

o bebê apresenta desenvolvimento neuropsicomotor adequado, ele está apto à 

introdução de alimentos pastosos, preparados com consistência e textura 

modificados, e progressivamente elevada até que possa se alimentar com os 

alimentos sólidos consumidos pela família (SPSP, 2012).  

Dessa forma, aos seis meses, os primeiros alimentos a serem introduzidos 

devem ser as frutas, que podem ser amassadas ou rapadas. Após a aceitação das 
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frutas, deve-se introduzir a primeira papa principal no almoço ou jantar (papa de 

legumes cozidos com carne e amassados com garfo). A segunda papa principal 

(papa de alimentos sólidos amassados com garfo), deve ser feita com a introdução 

dos alimentos um de cada vez, com um intervalo de três a cinco dias entre cada, de 

forma que seja possível identificar reações adversas e para que o bebê eduque o 

paladar ao gosto dos novos alimentos. Além disso, a variedade de alimentos 

oferecidos deve ser aumentada gradualmente (SPSP, 2012). O Quadro 3 apresenta 

um esquema simplificado para introdução de alimentos de acordo com a faixa etária 

do bebê até 12 meses: 
 

Quadro 3 – Introdução de alimentos e faixa etária 

Faixa etária Tipo de alimento 

0 - 6 meses Aleitamento Materno Exclusivo. 

6 meses Começar introduzindo frutas. Depois de 7 a 10 dias, oferecer a 
primeira papa principal no almoço ou jantar e frutas no lanche. 

7 - 8 meses Oferecer a segunda papa principal no almoço e jantar. 

9 - 11 meses Gradativamente passar para a refeição da família com ajuste da 
consistência. 

12 meses Alimentação da família. 

Fonte: adaptado de Sociedade Brasileira de Pediatria (2012) 
 

A Sociedade Brasileira de Pediatria (2012) propõe que não há restrições à 

introdução simultânea de alimentos diferentes, sendo que toda refeição deve conter 

pelo menos um alimento de cada um dos grupos de 1) Cereal ou tubérculo, 2) 

Leguminosas, 3) Proteína animal e 4) Hortaliças. A seguir, o Quadro 4 mostra 

componentes dos grupos para o preparo da papa principal. 
 

Quadro 4 – Componentes de misturas para papa principal 
(continua)	  

CEREAL OU 
TUBÉRCULO LEGUMINOSA PROTEÍNA ANIMAL* HORTALIÇA 

Arroz Feijão Carne bovina Verduras 

Milho Soja Vísceras Legumes 

Macarrão Ervilha Carne de aves  

Batata Lentilhas Carne suína  
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Quadro 4 – Componentes de misturas para papa principal 
(conclusão) 

CEREAL OU 
TUBÉRCULO LEGUMINOSA PROTEÍNA ANIMAL* HORTALIÇA 

Mandioca Grão-de-bico Carne de peixe  

Inhame  Ovos  

Fonte: adaptado de Sociedade Brasileira de Pediatria (2012) 
*Na quantidade de 50 a 70g/dia (para duas papas) 

 

Em resumo, nessa seção elucidaram-se os principais pontos relacionados às 

recomendações alimentares para bebês e que deverão ser considerados para o 

desenvolvimento deste projeto. Assim, os principais aspectos levantados foram: o 

número de refeições diárias necessárias ao bebê em AC, a quantidade em mililitros 

ou gramas de alimentos para cada refeição, a necessidade de ingestão energética 

diária, as combinações dos grupos de alimentos indicadas para cada as papas 

principais e as consistências dos alimentos de acordo com a faixa etária do bebê. 

 

2.5 NORMAS PARA EMBALAGENS DE ALIMENTOS 

 

A embalagem é o artigo que, em contato direto com o alimento, serve para 

contê-lo, sendo fundamental para proteção, preservação e conservação dos 

alimentos (ABRE, 2017; BRASIL, 2017).  Esta deve garantir a estabilidade da 

qualidade do alimento durante transporte, distribuição e comercialização, mantendo-

o adequado ao consumo até a expiração da sua validade (ABRE, 2017). No entanto, 

além de garantir o cumprimento de fatores de saúde, as embalagens também são 

importantes de outras maneiras, tais como: evitar desperdício, informar sobre o 

alimento e seus benefícios e comunicar a marca (ABRE, 2017).  

Logo, para assegurar que a embalagem cumpra a função de proteção contra 

agentes externos, alterações, adulterações ou contaminações, deixando o alimento 

inapropriado para consumo, os países adotam normas e recomendações 

especificadas de acordo com os estudos e testes desenvolvidos por seus centros de 

pesquisa (BAUGHAN, 2015; BRASIL, 2017). Dessa forma, as legislações existem 

para garantir que os materiais usados nas embalagens sejam apropriados para 

acondicionamento dos alimentos e não apresentem riscos à saúde das pessoas 

(BAUGHAN, 2015). Por isso, as normas possuem listas de materiais testados para o 

uso em embalagens determinando a estabilidade exigida dos mesmos e limitando a 
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migração de componentes toxicológicos, que passam do material da embalagem 

para o alimento (BAUGHAN, 2015). 

 Assim, no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2017a) 

elaborou a Resolução RDC n. 17, de 17 de março de 2008, que apresenta o 

regulamento técnico “Lista Positiva de aditivos para materiais plásticos destinados à 

elaboração de embalagens e equipamentos em contato com alimentos” 

especificando os materiais e aditivos que podem entrar em contato direto com 

alimentos e as quantidades máximas de substâncias que podem migrar da 

embalagem para o alimento, dessa forma, controlando a migração e restringindo o 

uso de componentes tóxicos na composição dos materiais das embalagens 

(ANVISA, 2017a). Essa resolução foi criada com base nas Listas Positiva das 

Diretivas da União Europeia e da Agência Federal dos Estados Unidos (Food and 

Drug Administration – FDA) que contém as substâncias aprovadas para uso na 

composição de materiais utilizados para em embalagens que entram em contato 

com alimentos (BARÃO, 2011). Já a Resolução RDC nº 91, de 11 de maio de 2001 

composta pelo “Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais 

para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos” indica que devem ser 

utilizadas normas europeias e americanas como referência para escolha dos 

componentes de materiais utilizados para produzir embalagens que não sejam 

informados na legislação brasileira.  

Ao todo, compondo a legislação específica de embalagens de alimentos, a 

ANVISA apresenta uma lei, uma instrução normativa, quatro portarias e 23 

resoluções, cujos códigos e respectivas descrições são dispostos no ANEXO A 

deste trabalho (ANVISA, 2017a). Assim, para garantir que a função da embalagem 

seja cumprida sem apresentar riscos à saúde dos bebês, os materiais a serem 

utilizados nos produtos projetados neste trabalho serão selecionados conforme as 

indicações da legislação brasileira. 

	  

2.6 DESIGN DE SISTEMA PRODUTO-SERVIÇO 

 

Segundo UNEP (2002), no Programa Ambiental das Nações Unidas, um 

Sistema Produto-Serviço (PSS – Product-Service System) é um sistema de venda 

que, por meio de uma estratégia de inovação, integra produtos e serviços e é capaz 

de atender às demandas de necessidades e desejos dos clientes. Dessa forma, o 
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produto é um elemento que, em conjunto com o serviço, irá formar um sistema que 

contempla o principal objetivo do PSS: atender à demanda do cliente através da 

venda de satisfação (MANZINI; VEZZOLI, 2003; TUKKER, 2006). Isso porque, ao 

utilizar um serviço ou produto, o usuário o faz porque busca, além de uma solução, a 

satisfação de seus desejos e de suas necessidades, ou seja, uma demanda por 

satisfação ou, ainda, uma unidade de satisfação (VEZZOLI, 2010). Portanto, para 

projetar um sistema de produto e serviço que atenda à essa demanda, o designer 

deve descobrir qual a unidade de satisfação do usuário (VEZZOLI, 2010). Assim, 

Vezzoli (2010) apresenta que os princípios envolvidos para a produção de valor do 

PSS no design para a sustentabilidade são a unidade de satisfação como a direção 

do projeto, a interação entre os envolvidos no sistema como o foco do mesmo, e a 

sustentabilidade como um dos objetivos. 

Para que haja desenvolvimento sustentável, além de pensar sobre as 

interconexões entre as esferas ambiental, socioética, econômica e política, os 

impactos de inputs (entradas) e outputs (saídas) também devem ser considerados. 

Deste modo, para reduzir os efeitos das entradas da natureza para o sistema de 

produção e de consumo, deve-se preservar os recursos não-renováveis e utilizar 

mais os recursos renováveis. Já, para reduzir os efeitos das saídas do sistema de 

produção e de consumo para a natureza, deve-se prevenir a poluição (VEZZOLI, 

2010; MANZINI; VEZZOLI, 2011). Portanto, conclui-se que os Sistemas de Produto-

Serviço têm potencial de viabilizar sistemas mais sustentáveis, quando comparados 

a produtos ou serviços convencionais (MANZINI; VEZZOLI, 2003).  

Dessa forma, há diferentes maneiras de fazer uso do conceito de PSS para 

projetar (MANZINI; VEZZOLI, 2003; UNEP, 2002). Através de uma análise de 

estudos de casos, Manzini e Vezzoli (2003) classificaram os Sistemas Produto-

Serviço em três tipos, também citados em UNEP (2002) e Vezzoli (2010). São eles: 

1) Serviços que fornecem valor agregado ao ciclo de vida do produto; 2) Serviços 

que oferecem resultados finais aos clientes; e 3) Serviços que oferecem plataformas 

facilitadoras para clientes (UNEP, 2002; MANZINI; VEZZOLI, 2003; VEZZOLI, 2010). 

Assim, cada PSS é projetado de acordo com o modelo de negócio desejado, sendo 

possível que este se enquadre em mais de um tipo de PSS (UNEP, 2002). 

No caso de serviços que proporcionam valor agregado ao ciclo de vida do 

produto, a empresa fornece serviços adicionais para garantir a funcionalidade e 

durabilidade do produto que é vendido ao consumidor (UNEP, 2002). Ou seja, por 
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um determinado período de tempo definido em um contrato, a empresa viabiliza a 

extensão de vida do produto através de serviços de manutenção, reparação, 

upgrade (atualização) e substituição (UNEP, 2002). Ao final do período do contrato, 

o produto é devolvido ao fornecedor do PSS que pode vendê-lo ou descartá-lo 

(UNEP, 2002). Assim, são exemplos desse tipo de PSS: um serviço com um sistema 

de transporte do produto, como um serviço de entrega em que as embalagens 

podem ser reutilizáveis; um serviço de manutenção e upgrade que é vendido com o 

produto; ou um serviço que se responsabiliza pelo descarte do produto ao fim da 

vida do mesmo (UNEP, 2002). 

Já os serviços que fornecem resultados finais aos clientes são soluções 

integradas para atender à demanda dos consumidores através de uma combinação 

personalizada de serviços (UNEP, 2002). Nesse caso, a empresa mantém a 

propriedade dos produtos e entrega ao cliente os resultados acordados poupando o 

cliente de custos com aquisição, uso e manutenção de equipamentos e produtos 

(UNEP, 2002; TUKKER, 2004). São exemplos desse tipo de PSS: serviços de 

dedetização, serviços de impressão de documentos, serviços de entrega de 

alimentos selecionados por assinatura fixa, entre outros (UNEP, 2002). Esse tipo de 

PSS reduz a geração de resíduos e do consumo de energia e de materiais através 

da otimização do uso; o seu preço é baseado na unidade de serviço e não nos 

recursos consumidos; e a vida do produto e dos componentes é estendida através 

de manutenção, reparo e reutilização (UNEP, 2002). 

E, por fim, como o terceiro tipo de PSS, os serviços que oferecem plataformas 

facilitadoras para clientes são aqueles em que as empresas vendem acesso aos 

produtos ou recursos (UNEP, 2002). Assim, o consumidor compra a utilidade 

desejada, porém não possui o produto que a fornece, pagando apenas pelo tempo 

de uso do produto (UNEP, 2002). O uso compartilhado (leasing, renting/sharing, 

pooling) dos produtos é um exemplo desse tipo de PSS, seja, por exemplo, por 

aluguel de ferramentas, locação de veículos, aluguel de computadores e serviços de 

lavanderia (UNEP, 2002; TUKKER, 2004). Nessa abordagem o uso dos produtos é 

maximizado e menos produtos são necessários para atender às demandas dos 

clientes, e, também, o uso compartilhado dos produtos leva ao desgaste dos 

mesmos mais rapidamente, o que possibilita sua substituição por produtos mais 

eficientes (UNEP, 2002; TUKKER, 2004). 
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Em resumo, um Sistema de Produto-Serviço constitui-se pela integração de 

produtos e serviços que visam atender à unidade de satisfação dos clientes, 

promovendo mudanças radicais de consumo sustentável e, assim, devem ser 

projetados considerando-se os diferentes estágios de ciclo de vida do produto 

(MONT, 2002; VEZZOLI, 2010). Essas combinações de produtos e serviços podem 

ser projetadas para serem mais sustentáveis por meio da extensão da vida útil dos 

produtos e dos materiais, através da reutilização, renovação ou ampliação da 

durabilidade dos mesmos (MONT, 2002; TUKKER, 2006; MANZINI; VEZZOLI, 2011). 

Sendo orientados para uso e resultado, os projetos de PSS englobam 

diferentes conceitos de serviço e de uso dos produtos de acordo com a logística e 

com o perfil do sistema, a fim de atender às necessidades e desejos dos 

consumidores enquanto fornecendo valor de uso para os clientes (MONT, 2002; 

TUKKER, 2004). Assim, a geração de um sistema valor depende de parcerias e 

relacionamentos inovadores entre produtores, fornecedores, empresas e 

consumidores finais (MANZINI; VEZZOLI, 2003; PORTER; KRAMER, 2006).  

Isto posto, ao projetar um PSS é necessário desenvolver produtos e serviços 

que satisfaçam os interesses econômicos das empresas, sejam ambientalmente 

mais amigáveis e facilitem e promovam a participação e a interação dos usuários 

(VEZZOLI, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

36 

3 METODOLOGIA 
 

A metodologia, no campo do design instrumentaliza as etapas e os processos 

de um projeto através de métodos e ferramentas, possibilitando a criação de 

soluções fundamentadas no uso dessas técnicas. Portanto, a abordagem 

metodológica deste projeto surgiu da seleção de ferramentas e métodos holísticos 

que são mais adequados para o desenvolvimento de um PSS, pois têm abordagem 

centrada no ser humano e foco em projetar para a sustentabilidade. A seguir são 

apresentados os principais aspectos dos métodos selecionados para integrar a 

metodologia aplicada deste projeto. 

 

3.1 MÉTODO DESIGN THINKING IDEO 

 

O método de Design Thinking utilizado pela IDEO5 tem sua abordagem 

centrada no ser humano, a fim de gerar transformações, mudanças e inovações. 

Isso é possível por meio de uma investigação direta com as pessoas para 

compreender o que elas querem ou precisam em suas vidas e como elas gostam ou 

não das coisas. O foco deste método está não apenas no desenvolvimento de 

produtos, mas também de processos, serviços, interações digitais, entretenimento e 

novas formas de comunicação e colaboração (BROWN, 2008). 

Brown (2008) define que as características requeridas em um design thinker 

são a empatia, o pensamento interativo, o otimismo, o experimentalismo e a 

colaboração. Essas características, então, devem ser utilizadas em conjunto com um 

processo de design que tem três etapas e é conhecido por 3 i’s: Inspiration 

(Inspiração), Ideation (Ideação) e Implementation (Implementação). Essas etapas 

têm diferentes tipos de atividades relacionadas que reunidas formam uma inovação 

contínua (BROWN, 2008). Essa inovação cíclica deve começar pela primeira etapa 

denominada Inspiração que é o problema de projeto ou a oportunidade que motiva a 

busca por soluções. Nesta fase, busca-se entender melhor as pessoas, observar 

suas vidas, ouvir seus desejos e assimilar o desafio do projeto. Em seguida, a 

segunda etapa é chamada de Ideação e é destinada à compreensão de todas as 

informações coletadas, à geração de ideias e identificação de oportunidades de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5  IDEO é uma empresa internacional de design, comprometida a criar impacto positivo utilizando 
Design Thinking no desenvolvimento de projetos (IDEO, 2017). 
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design, testes e refinamento das soluções. A terceira etapa é intitulada 

Implementação onde são planejadas maneiras de levar a solução para o mercado 

maximizando o seu impacto no mundo (BROWN, 2008; IDEO, 2015). Esse processo 

é cíclico (Figura 2) e, por isso, os projetos podem passar múltiplas vezes pelos 

espaços conforme as necessidades de refinamento ou mudanças no projeto 

(BROWN, 2008). 

 
Figura 2 – Método Design Thinking IDEO 

	  
Fonte: elaborado pela autora a partir de IDEO (2015) 

	  

3.2 THE CIRCULAR DESIGN GUIDE 

 

Em um trabalho colaborativo entre a Ellen MacArthur Foundation6 e IDEO 

(2016) foi criada a coleção de métodos The Circular Design Guide (O Guia de 

Design Circular), um guia para uma nova mentalidade de negócios que está em 

emergência: a economia circular (Figura 3). Este guia foi criado porque a maioria 

das empresas utiliza uma abordagem linear (fazer, usar e descartar) cujo ciclo de 

vida do sistema-produto faz uso excessivo dos recursos naturais não renováveis e 

gera uma imensa produção de resíduos que, se não for mudada, trará 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 A Fundação Ellen MacArthur foi criada em 2010 com o objetivo de acelerar a transição para a 
economia circular. Desde a sua criação, a fundação tem sido líder no pensamento global, 
estabelecendo a economia circular na agenda dos tomadores de decisão em negócios, governo e 
academia. Trabalha com apoio do Core Philanthropic Funder, SUN e parceiros Arup, IDEO, McKinsey 
& Co. e SYSTEMIQ (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017).  
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consequências irreversíveis ao planeta (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION; IDEO, 

2016). Assim, a Ellen MacArthur Foundation define esse modelo de negócio da 

seguinte maneira: 

[...] A economia circular faz uma distinção nítida entre o consumo e o uso de 
materiais: a economia circular defende a necessidade de um modelo de 
"serviço funcional" no qual os fabricantes ou varejistas mantenham cada vez 
mais a propriedade de seus produtos e, quando possível, atuem como 
prestadores de serviços - vendendo o uso de produtos, e não seu consumo 
unidirecional. (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2013, p. 22, tradução 
própria). 

 

Figura 3 – Ciclos da Economia Circular 

 
Fonte: adaptado de Ellen MacArthur Foundation (2013) 

 

No Circular Design Guide é apresentado um total de 24 ferramentas divididas 

entre as quatro etapas cíclicas: Understand (Entender), Define (Definir), Make 

(Fazer) e Release (Lançar). Na etapa Understand compreende-se como as soluções 
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de design circular funcionam e como fazer para mudar os sistemas lineares para 

circulares, contribuindo para menos lixo e desperdício e podendo agregar valor para 

o ecossistema, visto que os produtos são usados mais vezes e, quando não são 

mais úteis à este fim, seus materiais vão de volta para um dos ciclos da economia 

circular. Na etapa Define são exploradas oportunidades de circularidade, definidos o 

modelo de negócio e a proposta de valor e estabelecidas metas para o projeto. Na 

etapa Make são compreendidas as necessidades de todos os usuários, são geradas 

ideias e são desenvolvidos e selecionados conceitos que são testados através de 

protótipos. Por fim, na etapa Release o conceito final de produto, serviço ou negócio 

é lançado no mercado e através de feedback (comentários ou sugestões) são 

implementadas melhorias (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION; IDEO, 2016). 

 

3.3 MÉTODO HUMAN-CENTERED DESIGN IDEO  

 

The Field Guide to Human-Centered Design (O Guia de Campo para o Design 

Centrado no Ser Humano) é um guia com uma coleção de 57 métodos e 

ferramentas de Design Thinking voltados para o Design Centrado no Ser Humano 

(IDEO, 2015). Neste guia, a IDEO (2015) compartilha a sua filosofia de design e as 

sete competências e habilidades pessoais que acreditam ser necessárias para 

desenvolver projetos de HCD: empatia, otimismo, iteração, confiança criativa, fazer, 

aceitar a ambiguidade e aprender com o fracasso. 

O HCD é um método não linear, mas independente da sequência que o 

projeto seguirá, ele deverá passar pelas três fases principais do Design Thinking: 

Inspiration, Ideation, Implementation (Inspiração, Ideação e Implementação), etapas 

denominadas neste guia como Hear, Create e Deliver, ou, em português, Ouvir, 

Criar e Implementar (Figura 4). Assim, na etapa Hear são apresentados métodos 

(por exemplo, entrevistas com os usuários e com especialistas, auto-documentação 

etc) para que o designer ouça e ganhe empatia sobre a necessidade real dos 

usuários e os seus desejos. Na etapa Create o objetivo é entender os dados 

coletados, identificar padrões, definir oportunidades e criar soluções para atender às 

necessidades dos usuários. Dessa forma, alguns dos métodos que podem ser 

utilizados são Find Theme (Encontre o Tema), “How Might We” (Como Podemos) etc. 

Na etapa Deliver são feitos protótipos e as soluções desenvolvidas são 

implementadas para o mercado de uma forma viável (IDEO, 2015). 
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Figura 4 – Método Human-Centered Design da IDEO 

 
Fonte: adaptado pela autora a partir de IDEO (2015) 

 

3.4 METHOD FOR SYSTEM DESIGN FOR SUSTAINABILITY  

 

Method for System Design for Sustainability (MSDS), ou em português, 

Método de Design de Sistemas para a Sustentabilidade, foi elaborado pela INDACO 

(Dipartimento di Industrial Design, Arti, Comunicazione e Moda) da Politécnico di 

Milano. Esse método, flexível e modular, pode ser adaptado através da seleção 

dentre as cinco etapas e os diversos processos e ferramentas que melhor suprem as 

necessidades do desenvolvimento de cada projeto (VEZZOLI, 2010). As etapas e 

seus respectivos objetivos são apresentadas na Figura 5. 

O método abrange o desenvolvimento nas dimensões da sustentabilidade 

ambiental, socioética e econômica. Na dimensão ambiental (química e física), deve-

se dar preferência para manter e respeitar a capacidade da biosfera e da geosfera 

de absorverem os impactos gerados com a produção, evitando a degradação 

irreversível dos recursos do planeta. Na dimensão socioética, deve-se respeitar o 

uso dos recursos de forma a manter a mesma capacidade de atender à satisfação 

das gerações futuras. E na dimensão econômica, deve-se promover soluções que 

sejam viáveis economicamente. Para tanto, também é possível escolher qual ou 

quais das três dimensões da sustentabilidade se enquadram melhor no contexto do 

projeto (VEZZOLI, 2010). 
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Figura 5 – Método de Design de Sistemas para a Sustentabilidade 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir de Vezzoli (2010) 

 

3.5 METODOLOGIA APLICADA 

 

Os métodos apresentados anteriormente foram escolhidos por possibilitar o 

desenvolvimento de soluções com foco nas necessidades e desejos do ser humano. 

Além disso, priorizam a geração de um sistema que contempla produto e serviço e 

consideram opções mais sustentáveis através da economia circular. 

A Figura 6 representa a metodologia aplicada no projeto. Dessa forma, o 

círculo externo que contém os quatro círculos internos retrata a abordagem 

metodológica dos 3i’s (Inspiração, Ideação e Implementação) que define as três 

principais fases do projeto. E nos quatro círculos internos tem-se a representação da 

integração de métodos do HCD e do MSDS e de ferramentas do Circular Design e 

do Design Thinking que são adotados para compor a metodologia. 
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Figura 6 – Metodologia aplicada 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

As Figuras 7 e 8 apresentam, em forma de esquema, as fases, as etapas e as 

ferramentas adotadas para a metodologia aplicada deste projeto. Assim, esta é 

organizada em quatro fases principais: Ambientação, Inspiração, Ideação e 

Implementação. Essas fases são compostas por 9 etapas que são indicadas pelos 

círculos numerados. Na fase de Ambientação, são apresentadas a Introdução, a 

Contextualização do assunto, a Motivação e Justificativa para o desenvolvimento do 

projeto e o Problema e os Objetivos do mesmo. Na fase de Inspiração é detalhada a 

Fundamentação Teórica, a Pesquisa com Stakeholders, e a Análise de Similares e 

Casos Referenciais. Na fase de Ideação é apresentada a Seleção de Oportunidade, 

as Personas, os Cenários para o PSS e a Conceituação. E, na última fase de 

Implementação, é realizado o Projeto Detalhado da Solução. Para melhor 

compreensão das etapas, estas são, resumidamente, descritas a seguir. A descrição 

dos métodos e ferramentas utilizados consta no APÊNDICE A. 

 

1. Introdução: na seção Contextualização, feita através da revisão da 

literatura, discorre-se sobre o assunto que inspirou este projeto, ou seja, o 

cenário da maternidade moderna, como isso afeta as mães que trabalham 

e quais os reflexos da alimentação complementar inadequada na saúde 
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dos bebês. Já a Motivação e Justificativa são resultado da revisão da 

literatura e da percepção da autora sobre uma oportunidade de projeto. 

Por fim, nas seções Problema de Pesquisa e Objetivos do Projeto é 

definido o problema a ser solucionado no projeto, o objetivo geral do 

mesmo e os objetivos específicos a serem atingidos. 

2. Fundamentação Teórica: os dados mais relevantes para o 

desenvolvimento do projeto e que foram pesquisados na revisão da 

literatura são compilados para embasar as próximas etapas do projeto. 

3. Pesquisa com Stakeholders: a partir dos dados levantados na Revisão de 

Literatura são identificadas oportunidades de serviço para o PSS. As 

opções são apresentadas aos Stakeholders em uma pesquisa de coleta 

de dados sobre a alimentação complementar infantil e a seleção da opção 

é feita a partir dos resultados obtidos na pesquisa. A coleta de dados é 

realizada através de entrevistas individuais elaboradas com base na 

ferramenta User-Centered Research do Circular Design Guide. Os 

sujeitos (enfermeira, psicóloga, pediatra e nutricionista) são entrevistados 

utilizando o método de Entrevista com Especialistas do HCD em 

questionário aberto online. Também são realizadas entrevistas ao vivo 

online via vídeo com mães utilizando o método de Entrevista do HCD e é 

aplicado questionário online compartilhado com mães pelo Facebook e 

WhatsApp (redes sociais). Além disso, a fase inclui a obtenção de 

registros de rotina de alimentação realizados pelas mães através do 

método de auto-documentação do HCD. Esses dados são analisados e 

traduzidos em necessidades das mães.  

4. Análise de Similares e Casos Referenciais: Como indicado na fase de 

Análise Estratégica do método MSDS, são analisados casos de produtos 

similares e serviços que podem servir como referência para o projeto. 

5. Seleção de Oportunidade: São observados padrões, temas e macro-

relações entre os dados coletados anteriormente. Esses dados são 

filtrados e selecionados utilizando o método Find Theme do HCD para 

identificar e definir a unidade de satisfação do usuário e encontrar 

oportunidades e requisitos de projeto advindos das necessidades das 

mães e dos demais dados levantados. Também é selecionada uma opção 
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de serviço com base nos resultados da coleta de dados e das análises de 

similares e casos referenciais. 

6. Personas: Através das análises de padrões obtidos na etapa 6, são 

criadas personas que representam as motivações, desejos, expectativas 

e necessidades dos usuários. Isso ajuda a autora e o leitor a criar empatia 

com a demanda. 

7. Cenários para o PSS: Nessa etapa de Exploração de Oportunidades são 

feitos esquemas de alternativas de cenários para o serviço visando 

atender à unidade de satisfação. Para auxiliar na criação desses cenários 

são utilizadas as ferramentas Circular Flows, Service Flip e Storyboard. 

8. Conceituação: Na subetapa 8.1, através de um evento de co-criação com 

mães e com auxílio da ferramenta Create Brand Promise, é definido o 

conceito do PSS, através da elaboração dos Valores e Atributos da marca 

e da sua Proposta de Valor. Na subetapa 8.2, são criados painéis visuais 

do conceito para inspirar a geração de alternativas de produto. Na 

subetapa 8.3, são geradas alternativas de produto e da marca do PSS 

com auxílio das ferramentas “How might we”, Brainstorming, Top Five, 

Sketches, Storyboard e Mockups. Por fim, na subetapa 9.4, em conjunto 

com as usuárias e através do uso das ferramentas Concept Selection e 

Embed Feedback Mechanisms, é obtida a opinião das mães sobre as 

alternativas de produto e é selecionada a que melhor soluciona o 

problema. 

9. Projeto Detalhado: Nessa última etapa do projeto, por meio de renders e 

protótipo do produto e aplicações do serviço, é apresentada a solução do 

PSS e o detalhamento técnico dos produtos. 
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Figura 7 – Esquema de fases e etapas da metodologia aplicada 

	  
Fonte: elaborado pela autora 
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Figura 8 – Esquema de fases e etapas da metodologia aplicada 

	  
Fonte: elaborado pela autora 
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4 PESQUISA COM STAKEHOLDERS 
 

O público-alvo desse trabalho é composto por mulheres que são mães e que 

têm de 20 a 36 anos, e que, portanto, fazem parte da geração Millennials. Esse 

grupo de idade foi selecionado pois de todas as mulheres que tem filhos, quase 70% 

(69,93%) delas tem entre 20 e 34 anos (IBGE, 2015a). Ou seja, esse grupo etário é 

responsável pela maioria dos nascimentos no Brasil e são as mais afetadas pela 

maternidade, por estarem vivenciando uma fase em que a carreira está se 

consolidando ou já está consolidada. E, como a revisão literária mostrou, a 

tendência de postergar a maternidade está em crescimento. Por isso, as idades de 

35 e 36 anos também foram incluídas no público-alvo. Dessa forma, essas mulheres 

são atuantes no mercado de trabalho, valorizam a sua carreira profissional e vivem 

na área urbana. E, portanto, necessitam ter um elemento facilitador da atividade 

alimentar do seu bebê para terem tempo livre para outras atividades além da 

maternidade e do trabalho. 

Nesse capítulo, são expostas as oportunidades de serviço identificadas bem 

como a pesquisa qualitativa e quantitativa, cujos dados foram coletados através de 

entrevistas individuais, questionários online e registros fotográficos auto-

documentados pelas mães. A pesquisa foi realizada com profissionais especialistas 

da área da saúde e com mulheres que são mães e que fazem parte da faixa etária 

do público-alvo do projeto, visando coletar informações de diferentes classes sociais 

e diferentes experiências de vida. Para a elaboração do roteiro das entrevistas e dos 

questionários foi utilizada a ferramenta User-Centered Research do Circular Design. 

Esta possibilita o ganho de empatia pelas pessoas a quem o projeto se destina e 

ajuda a compreender o que é importante para essas pessoas em relação ao serviço 

e produto que está sendo desenvolvido e, assim, auxilia no levantamento das 

necessidades das pessoas (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION; IDEO, 2016). 

 

4.1 IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE SERVIÇO 

 

A revisão de literatura possibilitou uma análise do contexto, dos problemas e 

das dificuldades enfrentadas pelas mulheres que dividem seu tempo entre 

maternidade e trabalho. Estes são listados no Quadro 5. 
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Quadro 5 – Dificuldades enfrentadas pelas mães segunda a revisão da literatura 

Dificuldades enfrentadas pelas mães segundo a revisão da literatura 

A mãe é culturalmente incumbida à maior parte das responsabilidades sobre o bebê 

Muitas tarefas (carreira, maternidade e cuidados com a casa) e pouco tempo livre  

Necessidades e desejos individuais colocados em terceiro plano 

Famílias modernas têm menos redes de apoio às mães 

Cansaço físico, emocional e estresse 

Sentimentos de incapacidade e de culpa e diminuição da autoestima 

Alimentação complementar dos bebês inadequada (qualitativa e quantitativamente) 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Assim, concluiu-se que as mães necessitam de algo que facilite e torne mais 

prática e rápida a tarefa de cozinhar para o bebê para que tenham mais tempo livre 

e que, ao mesmo tempo, as auxilie a entregar uma alimentação adequada à criança. 

Portanto, a partir dos problemas e das dificuldades apontadas pela literatura, foram 

identificadas duas oportunidades de serviço para trazer mais praticidade às mães na 

rotina de alimentação do bebê e promover a alimentação correta, auxiliando na 

formação de bons hábitos alimentares.  

Dessa forma, as oportunidades de serviço identificadas para o 

desenvolvimento de um PSS, conforme o objetivo geral deste trabalho, foram: 

opção 1) venda de papinhas prontas naturais e sem adição de conservantes, 

preparadas de maneira caseira e com consistência de acordo com a idade e 

indicação da SBP; e opção 2) venda de ingredientes - lavados, descascados e 

picados - em porções prontas para o preparo e acompanhadas de receitas. Estas 

opções foram apresentadas aos especialistas e às mães durante as entrevistas para 

análise de aceitação e interesse, bem como para entender qual a opção preferida a 

ser oferecida pelo serviço. O resultado dessa consulta é apontado na próxima seção. 

	  

4.2 ENTREVISTAS COM ESPECIALISTAS 

 

O método de entrevistar especialistas, segundo IDEO (2015), pode possibilitar 

a coleta de dados objetivos sobre determinado tópico através da perspectiva de 

experiência deles sobre a área pesquisada. Assim, utilizando esse método, foram 

entrevistados profissionais de diferentes especialidades. Foi elaborado um roteiro de 

entrevista e um questionário online com as mesmas questões, pois, assim, os 
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profissionais que não tivessem tempo disponível para entrevistas poderiam participar 

respondendo o questionário. Dessa forma, uma nutricionista e três enfermeiras 

responderam o questionário e uma psicóloga e um pediatra foram entrevistados 

individualmente por vídeo, através dos aplicativos Skype e WhatsApp. Nesta seção, 

serão explanados os pontos principais levantados pela coleta de dados. O roteiro de 

entrevista e suas respostas podem ser conferidos no APÊNDICE B e APÊNDICE C. 

Sobre a alimentação complementar, quando perguntados se as mães seguem 

as suas recomendações, o pediatra e as enfermeiras responderam que a maioria 

segue, enquanto que a nutricionista contestou dizendo que somente a minoria segue 

corretamente as recomendações. Segundo esses profissionais, são motivos pelos 

quais as mães não seguem as recomendações: falta de tempo, devido à dupla 

jornada de trabalho e cuidado com a casa e filhos, que geralmente fica a cargo das 

mães; falta de conhecimento; pouco apoio da família; falta de acompanhamento 

(não buscam atendimento antes da criança desenvolver problemas de saúde) e falta 

de profissionais qualificados; hábitos culturais, influência de familiares e custo. 

Ao serem apresentados à oportunidade de serviço os profissionais foram 

questionados se esta fomentaria a alimentação complementar adequada do bebê 

auxiliando na promoção da sua saúde e se este traria benefícios para as mães. As 

respostas mostraram aceitação positiva dos profissionais e os principais tópicos 

mencionados estão listados no Quadro 6: 

 
Quadro 6 – Vantagens do serviço segundo os profissionais 

VANTAGENS DO SERVIÇO PARA OS BEBÊS 

Promoção de alimentação complementar adequada e de qualidade 

Oferta de nutrição adequada 

Formação de bons hábitos alimentares 

Bom impacto na saúde com efeitos para a vida toda do sujeito 

VANTAGENS DO SERVIÇO PARA AS MÃES 

Praticidade e facilidade na preparação dos alimentos 

Mais tempo disponível para estar com o bebê ou para outras atividades 

Diminuição da exaustão materna 

Mais confiança, segurança e tranquilidade sobre o que oferece ao bebê 

Menos sentimento de culpa e mais satisfação na maternidade 
Fonte: elaborado pela autora 
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Porém, na escolha da opção de formato de produto, os profissionais ficaram 

divididos. Assim, metade diz ser melhor a opção 1 enquanto que a outra metade 

acha a opção 2 ideal, pois garante que os alimentos sejam mais frescos e também 

porque algumas mães sentem orgulho em preparar as papinhas. Além disso, 

conforme afirmou a nutricionista entrevistada, é importante que exista integração 

entre a família e a criança na preparação do alimento, pois a alimentação envolve 

também aspectos culturais e sociais, e não somente nutricionais. 

 

4.3 PESQUISA COM MÃES 

 

Para identificar participantes apropriados a participarem das entrevistas 

individuais foi utilizado o método de Entrevistas do HCD. Esse método sugere que 

não há melhor maneira de entender as necessidades das pessoas do que falando 

diretamente com elas. Assim, para desvendar comportamentos, desejos e 

necessidades o ideal é buscar participantes que representem os “extremos” (perfis 

distantes da média dos usuários) e outros que estejam entre esses “extremos”. Isso 

porque, dessa forma, mesmo quando a quantidade de participantes é pequena, toda 

a escala de comportamentos e perspectivas é ouvida (IDEO, 2015).  

Para as entrevistas foram selecionadas mães que estivessem dentro da faixa 

etária do público-alvo, mas que pertencessem a classes sociais variadas. Em virtude 

da pouca disponibilidade em função da rotina da vida moderna, do trabalho e da 

maternidade, as mães preferiram, ao invés de receberem a visita da autora em suas 

casas, serem entrevistadas em tempo real através dos aplicativos de vídeo: 

FaceTime, Skype e Hangouts. Pelo fato dessas mulheres terem pouco tempo 

disponível, das 22 recrutadas, 10 conseguiram disponibilidade para serem 

entrevistadas. Assim, cada entrevista por vídeo teve uma duração média de 1 hora 

com total de dez mulheres entrevistadas. Para possibilitar que mais mães 

participassem, também foi criado um questionário online utilizando a ferramenta 

Google Formulários. Esse questionário foi compartilhado com o público-alvo pelos 

aplicativos Facebook e WhatsApp e coletou um total de 24 respostas.  

As entrevistas por vídeo tiveram o áudio gravado e foram posteriormente 

transcritas. Para análise desses dados as respostas foram agrupadas por pergunta 

em uma planilha do Microsoft Excel, o que possibilitou a comparação entre elas. Já 
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os resultados do questionário online são fornecidos pelo Google Formulários no 

formato de resumo, facilitando a comparação entre os dados.  

As questões que foram as mesmas tanto no roteiro da entrevista quanto no 

questionário online receberam respostas muito semelhantes, portanto, os resultados 

dos dados obtidos por meio desses dois métodos foram cruzados e são 

apresentados a seguir. Dessa forma, são discutidas as respostas das 34 

participantes e são comentadas as observações feitas pelas mães nas entrevistas 

individuais. O roteiro de entrevista e o resumo das respostas do questionário podem 

ser conferidos no APÊNDICE D e APÊNDICE E. 

Segundo IBGE (2015c), baseado no salário mínimo de R$ 937,00, atualizado 

em janeiro de 2017, do total das 34 mães entrevistadas e que responderam ao 

questionário online, 4 (11,76%) fazem parte da classe social A, 5 (14,71%) fazem 

parte da classe social B, 10 (29,41%) fazem parte da classe social C, 14 (41,18%) 

fazem parte da classe social D e 1 (2,94%) faz parte da classe social E.	  	  

Os resultados das entrevistas mostraram que todas as mães dão alimentação 

complementar ao bebê. Das participantes, 1 (2,94%) não recebeu recomendações 

sobre AC, 1 (2,94%)  recebeu da enfermeira e 32 (94,12%) receberam 

recomendações básicas sobre AC do Pediatra. Dessas 32, somente 3 (9,38%) 

buscaram mais informações com outros profissionais da área de AC como 

nutricionista, enfermeira e gastroenterologista. Quando perguntadas sobre o formato 

dessa recomendação, 8 (24,24%) disseram ter sido por escrito, porém de forma 

muito básica com uma ou mais receitas de papinhas, 23 (69,7%)  responderam que 

receberam recomendações gerais por meio de conversa nas consultas e 2 (6,06%) 

responderam ter recebido recomendações por escrito e por conversa. 

Ainda, quando perguntadas se as dietas recomendadas estavam de acordo 

com as recomendações da OMS, do Ministério da Saúde e da SBP, mais da metade 

das mães respondeu que sim e o restante disse não saber ou que o Pediatra não 

falou sobre isso. Quando perguntadas se seguiam as recomendações, 28 (82,35%) 

disseram que sim e as outras admitiram fazer alterações. Porém, somente a metade 

das entrevistadas dá aleitamento materno além da alimentação complementar e a 

maioria delas parou de amamentar antes do bebê completar seis meses de idade, 

contrariando as recomendações da OMS, do Ministério da Saúde e da SBP. Assim, 

percebe-se que algumas mães acreditam que seguem as recomendações, mas não 

o fazem como deveriam ou tiveram vergonha de admitir que fazem alterações. 



	  

	  

52 

E, ao serem questionadas se conhecem os impactos que uma alimentação 

inadequada tem na saúde da criança a curto e longo prazo, 25 (73,53%) 

responderam que conhecem os impactos. Porém, dessas 25 mães (73,53%), duas 

(8%) estudaram enfermagem e nutrição, ou seja, das mães que não estudaram 

enfermagem ou nutrição, quase um terço afirma saber os impactos da alimentação 

inadequada. Entretanto, as outras 9 (36%) que responderam não conhecer os 

impactos da alimentação inadequada também afirmaram que gostariam de conhecer.  

Por fim, ao serem perguntadas se conhecem o valor nutricional e energético das 

refeições que preparam, 4 (11,76%) responderam que sabem e 30 (88,24%) 

responderam que não sabem, sendo que destas, 27 (90%) afirmaram que gostariam 

de saber. 

Assim, pode-se concluir que a maioria das mães recebe recomendações 

básicas sobre a alimentação complementar. Porém, somente algumas têm a 

preocupação ou as condições de buscar mais informações e um acompanhamento 

mais completo com profissionais da nutrição, enfermagem e gastrenterologia. 

Portanto, ao desconhecer que uma alimentação inadequada pode levar o bebê a 

desenvolver diversas doenças, inclusive doenças crônicas, as mães podem não 

seguir as recomendações como deveriam. 

Todas as participantes entrevistadas que trabalham disseram que possuem 

algum tipo de apoio (babá, creche ou avó) para ajudar a cuidar do bebê ou para ficar 

com ele enquanto não estão em casa – 25 das respondentes (73,53%) trabalham de 

4 a 14 horas por dia. As mães que trabalham relataram que fazem a comida em um 

dia da semana e que preparam o jantar do bebê quando chegam em casa. 

A forma de preparar as refeições varia, mas há similaridades. Algumas mães 

responderam que preparam as papinhas de uma a duas vezes por semana e 

congelam em porções individuais em potes de vidro para usar durante a semana e 

nos finais de semana. Outras congelam o feijão ou a lentilha em porções individuais 

e preparam os acompanhamentos no dia. Algumas disseram requentar o almoço 

para o jantar e outras disseram que tentavam mandar comida na creche, mas por 

falta de tempo pararam e o bebê passou a comer a comida oferecida no local. 

Quando questionadas sobre a frequência de compras, as mães responderam 

que preferem ir de uma a duas vezes por semana, três vezes por semana e 

diariamente ao mercado para ter ingredientes frescos. Também se observou que 

costumam comprar ingredientes em locais variados: fruteira, feira de orgânicos, 
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açougue, mercado e supermercado. Percebe-se, porém, que a necessidade das 

mães irem a diferentes locais várias vezes por semana é um fator que demanda e 

consome tempo. Fato que fica ainda mais complicado quando as mães precisam 

levar o bebê junto às compras. 

Ao serem perguntadas o que acham mais difícil na tarefa de cozinhar elas 

responderam: oferecer um cardápio variado para o bebê; ter tempo para preparar as 

refeições; cozinhar e cuidar do bebê ao mesmo tempo; esperar o tempo para a 

comida cozinhar; ter que ir ao supermercado; lavar, descascar e picar os 

ingredientes. E, ao serem perguntadas sobre o que ajudaria na tarefa de cozinhar, 

elas responderam: que gostariam de ter formas mais práticas de preparar os 

alimentos para ser mais rápido, mas sem perder as propriedades nutricionais dos 

mesmos, com mais opções de alimentos in natura ou sem conservantes; que ter 

papinhas prontas seria prático, mas seria mais caro do que comprar ingredientes; 

que ter porções de ingredientes na quantidade certa para o preparo reduziria o 

desperdício; que ter ingredientes lavados, descascados e picados no mesmo dia 

(frescos) otimizaria o preparo; e que receber receitas ajudaria a variar o cardápio 

porque muitas vezes cozinham as mesmas coisas.  

Quando comparado à quantidade e ao tipo de alimento que os bebês com a 

mesma idade recebem, percebeu-se que isso também varia, sendo de uma a duas 

papinhas principal e de uma a três papinhas de frutas ou frutas in natura, mingau, 

sucos e outros alimentos como bolachas e iogurte. O que demonstra que as 

informações e recomendações podem estar sendo passadas de maneira confusa, 

ou as mães não as compreendem adequadamente. 

Quando perguntado no questionário online, especificamente, se compram 

papinhas prontas, 83,33% (20 das 24 mães) responderam que não. Ao serem 

perguntadas por que não compram elas responderam que acreditam que as 

papinhas compradas não são saudáveis; acham as papinhas artificiais e 

industrializadas; não gostam porque tem conservante; preferem preparar; acham 

mais saudável preparar na hora; preferem dar alimentos da forma mais natural 

possível e porque não conhecem a procedência dos ingredientes. 

Quando apresentada a alternativa de serviço as mães foram questionadas 

sobre qual das opções (1 e 2) de formato de produto elas preferem, papinhas 

frescas e prontas para consumo, ou ingredientes frescos prontos para o preparo. 

Assim, 29 mães (85,29%) responderam que usariam mais a opção 2, pois gostam 
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de cozinhar para o(a) filho(a) e sentem realização materna por fazerem isso e 

usariam a opção 1 ocasionalmente, quando fossem sair ou viajar. Todas as mães 

afirmaram acreditar que esse serviço seria uma boa forma de condicioná-las a 

darem alimentos saudáveis aos filhos, auxiliando na promoção da saúde do bebê. 

Segundo as mães, as vantagens que este serviço pode trazer a elas são resumidas 

no Quadro 7, a seguir. 

 
Quadro 7 – Vantagens do serviço segundo as mães 

VANTAGENS DO SERVIÇO 

Mais tempo livre para si mesma, para ficar com o bebê ou para outras atividades 

Mais praticidade no preparo das refeições 

Comodidade por receber os ingredientes em casa sem precisar sair para comprar 

Otimização do tempo 

Maior controle, segurança e confiança sobre o alimento que oferta ao bebê 

Saber que o alimento é de qualidade, fresco e sem conservantes 

Ter todos nutrientes necessários para um desenvolvimento saudável 
Fonte: elaborado pela autora 

 

4.4 ROTINA DE ALIMENTAÇÃO 

 

Como atividade complementar à pesquisa qualitativa, as mães entrevistadas 

foram convidadas a auto-documentar a rotina de alimentação do bebê mostrando 

como é o momento de preparo dos alimentos e a tarefa de alimentar o bebê através 

de fotos e comentários. O roteiro da atividade passada às mães continha a indicação 

de como fazer o registro fotográfico das três tarefas com perguntas relacionadas às 

mesmas (APÊNDICE F). Esses registros foram agrupados em dois painéis que 

poderão ser usados como inspiração na fase de Ideação deste projeto. 

A tarefa de preparar o alimento para criança inclui as etapas: comprar os 

alimentos, escolher uma receita, separar os ingredientes, lavar, descascar e picar os 

ingredientes e cozinhar a comida, podendo ser congelados antes ou após o 

cozimento. A Figura 9 mostra algumas dessas etapas registradas pelas mães 

durante o preparo da comida do bebê. Dessa tarefa, elas disseram que não gostam 

de lavar, descascar e picar os alimentos e que poder comprar os ingredientes 

frescos mas lavados, descascados e picados facilitaria o preparo e o tornaria mais 

rápido. Elas também comentaram que, para preparar a comida, utilizam diversos 
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instrumentos, como descascador, ralador, triturador, liquidificador, panela a vapor, 

panela de pressão, faca, garfo e colher. 

 
Figura 9 – Tarefa de preparar o alimento 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir das fotos de autoria das mães (2017) 

 

Por fim, sobre o momento de preparar o alimento, as mães disseram que 

gostam/amam cozinhar para o seu (sua) filho (a) pois confiam naquilo que cozinham 

e se alegram em fazer algo que sabem que a criança irá gostar e que irá contribuir 

para a sua saúde e desenvolvimento. Elas preferem cozinhar a comprar o alimento 

pronto, pois não confiam nas informações dos rótulos sobre os ingredientes. 

Afirmam que, mesmo que estes informem o contrário, podem conter conservantes, 

corantes artificiais e outros ingredientes nocivos à saúde. Assim, elas utilizam 

opções prontas somente em casos de necessidade por inviabilidade de preparar o 

alimento (por exemplo, quando estão fora de casa). 

A tarefa de alimentar o bebê inclui o uso de um artigo que contenha o 

alimento e talheres que levem o alimento até a boca da criança. Na Figura 10 foram 

incluídas fotografias dos bebês sendo alimentados e dos pratos com as suas 

comidas. Percebe-se que a maioria deles recebe a alimentação dada pela mãe 

através de uma colher, enquanto que alguns bebês comem sozinhos alimentos em 

pedaços com as mãos. Alguns pratos têm mais de um tipo de receita disposto 

separadamente no prato. 
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Figura 10 – Tarefa de alimentar o bebê 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir das fotos de autoria das mães (2017) 

 
 

4.5 NECESSIDADES DOS USUÁRIOS 

 

A partir das entrevistas e questionários, foi possível coletar os dados 

relevantes para compreensão das dificuldades do público-alvo. Essas dificuldades 

foram interpretadas em necessidades que serão exploradas no desenvolvimento 

deste projeto como requisitos do PSS: 

 
Quadro 8 – Dificuldades interpretadas em necessidades 

Dificuldades dos Usuários Necessidades dos Usuários Requisitos do PSS 
Carência de informações 
sobre a alimentação 
complementar 

Acesso a informações e 
recomendações sobre a 
alimentação complementar e 
sua importância 

Facilitar o acesso a 
informações e 
recomendações sobre a 
alimentação complementar e 
sua importância 

Compra de ingredientes em 
diferentes locais e várias 
vezes por semana com o 
bebê é complicado e 
demanda tempo 

Facilidade e agilidade na 
compra dos ingredientes 

Facilitar e agilizar o 
fornecimento dos 
ingredientes 

Dificuldade em oferecer um 
cardápio variado para o 
bebê 

Variedade de ingredientes e 
receitas 

Disponibilizar variedade de 
ingredientes e receitas 

Cozinhar e cuidar do bebê 
ao mesmo tempo; esperar a 
comida cozinhar 

Agilidade no preparo das 
refeições 

Agilizar o preparo das 
refeições 

Ter que lavar, descascar e 
picar os ingredientes 

Ingredientes lavados, 
descascados e picados 

Ofertar ingredientes lavados, 
descascados e picados 

Fonte: elaborado pela autora 
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5 ANÁLISE DE SIMILARES E CASOS REFERENCIAIS 
 

Foi realizada uma pesquisa em lojas e mercados locais e uma pesquisa 

online no Google e nas redes sociais Instagram e Facebook. Por meio disso, foram 

identificados produtos similares de alimentos infantis (papinhas ou sopas, sopas com 

pedaços e purês de frutas) em opções naturais, orgânicas ou industrializadas, bem 

como foram levantados casos referenciais e serviços similares às oportunidades 

levantadas na seção 4.1. A análise de produtos similares, mostrada nas Figuras 11, 

12 e 13, foi organizada por tipos de embalagens: potes e flexíveis. Foram analisados 

seis potes e quatro embalagens flexíveis de diferentes marcas. A análise de serviços 

similares (Figura 14) é referente a um serviço de venda de comida infantil e um e-

commerce de refeições para adultos. Por fim, a Figura 15 apresenta a análise de 

casos referenciais de serviços de entrega de frutas, hortaliças e outros produtos 

orgânicos. 

 
Figura 11 – Análise de embalagens similares (a) 

 
Fonte: elaborado pela autora 
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Figura 12 – Análise de embalagens similares (b) 

	  
Fonte: elaborado pela autora 
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Figura 13 – Análise de embalagens similares (c) 

 
Fonte: elaborado pela autora 
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Figura 14 – Análise de serviços similares 

 
Fonte: elaborado pela autora 
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Figura 15 – Análise de casos referenciais 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Por meio das análises, percebeu-se que não há diferenciação significativa nas 

formas dentre os tipos de embalagens (potes de vidro, potes de polímero e flexíveis), 

ocorrendo casos em que a mesma embalagem é utilizada por várias marcas. Dessa 

forma, a distinção da marca e do alimento fica a cargo apenas da linguagem visual 

dos rótulos. No caso das embalagens transparentes, há a vantagem de passarem 

maior confiança ao consumidor, pois ele pode visualizar o alimento, sua cor e textura. 

Quanto à estética, todas embalagens possuem uma linguagem infantil que é 
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determinante para que o consumidor identifique que o produto é destinado à 

crianças. 

No que se refere aos materiais utilizados nas embalagens, todos são 

potencialmente recicláveis, porém, na prática, isso não ocorre. Entretanto, segundo 

Paiva (2015), o Brasil produz 30% de lixo reciclável, mas somente 3% desse total é 

reciclado. Ainda, raramente as embalagens flexíveis multicamadas pós-consumo 

são recicladas em virtude da dificuldade de lavagem e de separação dos materiais 

unidos por adesivos (QUARTIM, 2012). Embora as empresas tenham a 

responsabilidade de administrar a destinação dos resíduos sólidos urbanos 

compartilhada com todos os envolvidos na produção, venda, consumo, descarte e 

manejo dos resíduos sólidos (fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes 

e titulares de serviços de manejo dos resíduos sólidos), na prática isso não ocorre 

(BRASIL, 2010). Portanto, a comercialização de produtos fabricados com materiais 

recicláveis não é o suficiente para ter um impacto significativo na prevenção e 

redução da poluição. Assim, outros recursos devem ser utilizados para a promoção 

da sustentabilidade ambiental. 

Referente aos serviços, identificou-se que há poucos com produtos voltados à 

alimentação infantil orgânica no Brasil e que os existentes vendem as refeições 

prontas para o consumo. Também observou-se que o modelo e-commerce já é 

utilizado para venda de produtos orgânicos in natura, porém ainda não há serviços 

de entrega de ingredientes prontos para o preparo de refeições no país. 
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6 SELEÇÃO DE OPORTUNIDADE 
	    

Esse projeto tem como objetivo ter o usuário no centro do design. Portanto, a 

seleção dentre as duas opções de oportunidades de serviço identificadas 

(apresentadas na seção 4.1) deu-se, principalmente, pelo o que as mães 

manifestaram desejar durante as entrevistas bem como pelo o que as análises de 

similares e de casos referenciais demonstraram ser mais competitivo em relação às 

opções existentes. Sendo assim, a oportunidade de serviço selecionada foi a venda 

de ingredientes em porções – lavadas, descascadas e picadas – prontas para o 

preparo. A partir disso, nas fases de Ideação e Implementação, serão desenvolvidos 

os produtos e será planejado o serviço com base na lista de requisitos e de 

oportunidades levantados através de uma síntese das informações das fases de 

Ambientação e Inspiração. 

Essa síntese faz o intercâmbio da fase de Inspiração para Ideação (IDEO, 

2009). É ela que vai possibilitar a interpretação das pesquisas e irá direcionar o 

projeto para uma solução (IDEO, 2009). Assim, para sintetizar os dados e definir 

requisitos e oportunidades foi utilizada uma adaptação do método Find Theme do 

HCD (APÊNDICE G). Todos os dados levantados anteriormente, nas revisões da 

literatura e nas pesquisas, foram revisados. Os dados relevantes deste relatório 

foram destacados e escritos em um novo documento em forma de tópicos e de 

maneira pontual. Através de um exercício de interpretação, esses dados foram 

compreendidos em sua essência e padrões foram identificados possibilitado o 

apontamento das oportunidades e requisitos de projeto apresentados no Quadro 9. 

Ao utilizar um serviço ou produto o usuário busca, além de uma solução, a 

satisfação de desejos ou necessidades. Assim, para encontrar a demanda por 

satisfação do usuário, buscou-se entender e interpretar os desejos e necessidades 

comunicados pelas mães durante a etapa de coleta de dados. Ao fazer isso, 

compreendeu-se que as mães gostam de cozinhar para os bebês, pois confiam e 

sentem satisfação em fazer algo que irá contribuir para o desenvolvimento saudável 

dos filhos. Elas entendem que cozinhar é um meio de cuidar e de dar amor, 

enquanto garantem que a criança cresça saudável. Portanto, elas não gostam da 

ideia de deixar de cozinhar para ter mais tempo livre (salvo eventuais necessidades). 

Porém, demonstram que gostariam de ter auxílio por meio de algo que tornasse 

essa tarefa mais prática para, então, terem mais tempo livre para outras atividades 
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sem deixar de cozinhar, pois gostam e consideram isso importante. Dessa forma, foi 

entendido que a unidade de satisfação das mães é: praticidade e conveniência para 

cozinhar para o bebê economizando tempo. 
 

Quadro 9 – Oportunidades e requisitos de projeto 

OPORTUNIDADES DE PROJETO PARA O SISTEMA PRODUTO-SERVIÇO 
Explorar a tendência de busca por estilo de vida saudável e qualidade de vida 

Explorar as tendências de alimentação: Saudabilidade e Bem-estar, Sustentabilidade e 
Ética, Conveniência e Praticidade, Confiabilidade e Qualidade (vide Quadro 1) 

Explorar a crescente tendência de vendas online via website, smartphones ou tablets 
através de plataformas de e-commerce (vide seção 2.2) 

REQUISITOS DO SISTEMA PRODUTO-SERVIÇO 

Atender à unidade de satisfação do público-alvo 

Explorar possibilidades mais sustentáveis (por exemplo, por meio da extensão da vida útil 
dos produtos e dos materiais, através da reutilização, renovação ou ampliação da 
durabilidade dos mesmos) 

Oferecer alimentos naturais e orgânicos, livres de ingredientes prejudiciais à saúde 

Ofertar ingredientes lavados, descascados e picados 

Trazer praticidade, conveniência e rapidez para o preparo das refeições 

Facilitar a tarefa de cozinhar 

Facilitar e agilizar o fornecimento dos ingredientes 

Disponibilizar variedade de ingredientes e receitas 

Seguir as recomendações da OMS, do Ministério da Saúde e da SBP sobre a 
alimentação complementar 

Utilizar os dados levantados na seção 2.3 (como, os valores de ingestão dietética diária, 
capacidade estomacal e quantidade de refeições de acordo com faixa etária) como 
referência para mensurar o tamanho da embalagem e elaborar o serviço 

Promover a interação dos usuários com o serviço 

Possibilitar a personalização do serviço 

Atender a normas de higienização, caso a embalagem seja reutilizável 

REQUISITOS DO PRODUTO 

Conter, proteger e conservar os ingredientes, garantindo a qualidade do alimento durante 
o transporte e mantendo-o adequado para o consumo 

Proporcionar praticidade na utilização do produto 

Evitar o desperdício de alimentos 

Informar sobre o alimento 

Comunicar a marca 

Selecionar o material de acordo com à Legislação brasileira específica de embalagens de 
alimentos, criada pela ANVISA, e de acordo com premissas sustentáveis 

Fonte: elaborado pela autora 
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7 PERSONAS 
 

Personas são criadas a partir das informações de pessoas reais que foram 

coletadas nas pesquisas e representam os perfis, comportamentos, necessidades, 

desejos, hábitos e estilos de vida comuns dos perfis significativos de usuários aos 

quais o projeto é dedicado (LIDWELL; HOLDEN; BUTLER, 2010; MARTIN; 

HANINGTON, 2012). Assim, o uso de personas no projeto promove a empatia ao 

grupo de potenciais usuários do PSS. É uma ferramenta que pode ser útil para 

inspirar a geração de alternativas e guiar a tomada de decisão do projeto quanto a 

características, questões de interação e estética (LIDWELL; HOLDEN; BUTLER, 

2010; MARTIN; HANINGTON, 2012). Dessa forma, as personas são utilizadas como 

referência durante as etapas seguintes. Isso evita que o projeto centrado no ser 

humano resulte em soluções desfocadas e incoerentes (MARTIN; HANINGTON, 

2012). Porém, para evitar segmentações extremas, o número de personas deve ser 

limitado (MARTIN; HANINGTON, 2012). Portanto, foram criadas três personas que 

resultaram da sintetização de padrões de comportamento e semelhanças entre as 

informações coletadas nas pesquisas com stakeholders e nas tendências de 

mercado levantadas por meio da revisão da literatura. Também foi incluído o fator de 

custo, ou seja, quanto essas personas estão dispostas a investir no PSS. Esta 

informação foi obtida perguntando à três mães, uma de classe B e duas de classe C 

que participaram da primeira entrevista, quanto elas gastam por mês com as 

compras de ingredientes para as refeições do seu bebê. Portanto, esse valor é 

apenas um referencial, considerando que isso inclui apenas o preço dos 

ingredientes in natura comprados no supermercado. A Figura 16 apresenta as 

personas e foi impressa para ser utilizada como referencial visual do perfil do 

público-alvo durante as etapas de geração de alternativas de cenários do serviço e 

de alternativas do produto. 
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Figura 16 – Personas 

 

   
 Ana, 30 anos Patrícia, 25 anos Luísa, 27 anos 

Ci
ta

çã
o “Amo cozinhar para o meu filho, 

pois confio naquilo que preparo 
e me alegro em fazer algo que 

ele irá gostar e que irá contribuir 
para a saúde dele.” 

“Prefiro cozinhar a comprar 
pronto porque não confio nas 

informações dos rótulos sobre os 
ingredientes.” 

“Me preocupo com a qualidade 
dos produtos e os efeitos do seu 

consumo na saúde das pessoas 
e no futuro do planeta.” 

Pe
rfi

l 

Casada, 2 filhos, classe B Casada, 1 filho, classe C Solteira, 1 filho, classe C 

Ana é engenheira química e 
trabalha 8h/dia em uma Indústria 
de cosméticos. Ela divide sua 
rotina de trabalho com os 
afazeres domésticos e com a 
maternidade. Assim, fica longe 
da sua filha de 8 meses a maior 
parte do dia e, quando chega 
em casa, ela quer cozinhar para 
sua filha, pois sente que este é 
um meio de demonstrar afeto à 
criança. Já que Ana não tem 
muito tempo livre, mas também 
não quer abdicar de preparar as 
refeições da filha, ela gostaria de 
ter algo que pudesse facilitar o 
preparo e que a poupasse de ir 
tantas vezes ao supermercado, 
feirinha e açougue durante a 
semana para comprar 
ingredientes frescos. 

Administradora de contratos, 
Patrícia trabalha 8h/dia em uma 
empresa de importação e 
exportação. Patrícia sabe o 
quanto é importante dar uma 
alimentação saudável e variada 
ao bebê, mas acaba sempre 
preparando as mesmas receitas, 
pois cozinha 1 ou 2 vezes na 
semana e deixa a comida pronta 
na geladeira ou no congelador 
em porções separadas.  
Ela justifica que isso ocorre 
devido à correria do dia a dia, 
pois acha complicado e oneroso 
pesquisar novas receitas.  
Gostaria de ter algo que a 
ajudasse a variar as receitas e 
deixar o preparo das refeições 
mais rápido, mas sem tonar o 
alimento artificial. 

Luísa é arquiteta e trabalha 
8h/dia em um estúdio de 
arquitetura. Ela se preocupa em 
consumir produtos sustentáveis 
com qualidade e que não 
utilizem químicos nocivos ao 
meio ambiente e à saúde.  
Luísa também tem consciência 
ambiental e, por isso, pensa na 
herança que está deixando para 
o planeta e na quantidade de 
lixo que seu consumo gera. Por 
esse motivo, compra produtos 
de marcas transparentes e que 
almejam produzir com 
sustentabilidade e ética.  
Para cozinhar para si e para a 
bebê, gosta de utilizar produtos 
frescos e de saber a procedência 
e a qualidade dos mesmos. 

Necessidade:  
tempo 

Necessidade:  
informação e praticidade 

Desejo:  

sustentabilidade 

Es
til

o 
de

 vi
da

 

Está sempre lotada de 
compromissos com o trabalho e 
a família. Depois que a segunda 
filha nasceu Ana passou a ter 
ainda menos tempo livre, pois 
quer se dedicar aos cuidados 
com a bebê. 

É mãe de primeira viagem e, por 
isso, está cheia de dúvidas. 
Gosta de sair com as amigas, 
mas desde que o bebê passou a 
receber alimentação 
complementar está tendo menos 
tempo para lazer. Isso porque, 
além de cozinhar para si e seu 
marido, ela precisa preparar as 
refeições especiais do bebê. 
Está sendo difícil de lidar com a 
nova rotina. 

Gosta de escolher uma receita e 
ir ao mercado para selecionar os 
ingredientes frescos e, dessa 
forma, também evitar o 
desperdício. Porém, com a 
chegada da sua filha, isso 
mudou, agora ela precisa levar a 
filha junto ao mercado, assim, as 
compras precisam ser feitas 
rapidamente e muitas vezes ela 
não consegue ir ao mercado 
com a frequência que gostaria. 

R$
 Gasta, em média, R$ 62,50 por 

semana com os ingredientes 
para a comida do bebê. 

Gasta, em média, R$ 37,50 por 
semana com os ingredientes 
para a comida do bebê. 

Gasta, em média, R$ 52,50 por 
semana com os ingredientes 
para a comida do bebê. 

Fonte: elaborado pela autora 
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8 CENÁRIOS 
 

Para criar alternativas de cenários, primeiramente, por meio da ferramenta 

Circular Flows, foram geradas ideias para a inserção do produto nos ciclos da 

economia circular, listando suas possibilidades, necessidades e obstáculos. Dessa 

forma, no Quadro 10 são apresentadas as possibilidades levantadas para o Ciclo 

Técnicos de reuso, Ciclo Técnico de reciclagem e para o Ciclo Biológico de retorno 

para a Biosfera. 
 

Quadro 10 – Resultados da ferramenta Circular Flows 

  Como isso pode ser possível para 
o produto? 

O que será necessário ou pode 
ser um obstáculo? 

C
ic

lo
s 

Té
cn

ic
os

 

Ciclo de 
Reuso 

O usuário compra o produto que 
é acondicionado em uma 
embalagem reutilizável.  
A embalagem é recolhida pelo 
serviço para ser higienizada e 
utilizada novamente. 

A embalagem precisa ser de um 
material que resista a múltiplos 
usos (vidro, cerâmica, silicone, 
borracha natural, alumínio, 
biopolímero etc). 
Se for de vidro ou cerâmica o 
peso pode ser um empecilho para 
o transporte e também pode 
quebrar durante o uso, 
representando perigo para o 
bebê. 
É necessário ter um sistema de 
higienização no processo para 
esterilizar as embalagens. Isso 
aumenta o número de etapas no 
processo de embalagem dos 
alimentos e os custos do produto. 
Porém, o uso de embalagens 
retornáveis reduz a necessidade 
de gasto energético bem como a 
exploração de matéria prima para 
a fabricação e produção de novas 
embalagens. 

Ciclo de 
Reciclagem 

Utilizando materiais recicláveis 
para fabricar as embalagens, 
como vidro, alumínio, polímeros. 

Isso não reduz o descarte de lixo 
e não garante que os materiais 
serão reciclados. 

C
ic

lo
 B

io
ló

gi
co

 

Ciclo de 
Retorno 
para a 

Biosfera 

Utilizar materiais biodegradáveis 
para fabricar as embalagens. 

Necessário utilizar materiais que 
possam entrar em contato com o 
alimento ou será necessário 
utilizar outro material (como 
embalagem primária) para manter 
o alimento isolado do meio 
externo. 

Fonte: elaborado pela autora 
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Em seguida, por meio da ferramenta Service Flip, foram geradas 

possibilidades para a oportunidade de serviço selecionada no capítulo 6 (Quadro 11).  

 
Quadro 11 – Resultados da ferramenta Service Flip 

Produto Ingredientes para comida de bebê (condicionados e transportados em 
embalagens). 

Qual a 
necessidade 
do usuário? 

Cozinhar / preparar refeições para o bebê. 
Alimentar o bebê. 

Que outras 
maneiras 

podem atender 
à essa 

necessidade 
sem o usuário 
ser proprietário 

do produto? 

Por meio de um serviço de entrega de ingredientes acondicionados em 
embalagens reutilizáveis / retornáveis que podem ser primárias (contém 
o alimento) ou secundárias (suportam as primárias no transporte). 
O cliente fica somente com o alimento e pode usar a embalagem sem 
ser dono dela (a empresa empresta a embalagem ao cliente). 
Ao analisar o painel da tarefa de alimentar o bebê (Figura 10), 
percebeu-se que muitos não têm pratos adequados, assim, a 
embalagem pode ser projetada para ser utilizada como prato para o 
bebê, sendo seccionada para separar os ingredientes ou tendo partes 
destacáveis para uso individual.  
Também pode-se fazer uso de embalagens primárias biodegradáveis 
para proteger o alimento e embalagens secundárias reutilizáveis. 

Qual a 
experiência do 

serviço? 

O cliente seleciona as receitas que quer preparar (recebe os 
ingredientes) ou monta o seu próprio kit de combinações de ingredientes 
(de acordo com as recomendações dos órgãos de saúde) pelo website 
ou pelo aplicativo, estes são entregues na empresa pelos produtores e 
agricultores para serem, então, preparados, embalados e entregues na 
casa do cliente; os alimentos são contidos em uma embalagem principal 
e acondicionados em outra embalagem para o transporte; caso a 
embalagem principal seja reutilizável, o cliente pode usá-la como prato 
para conter o alimento do bebê e deve retorná-la ao entregador quando 
receber a próxima compra / entrega. 

Quais sistemas 
são 

necessários 
para isso? 

Parceiros: produtores / agricultores. 
Sistemas: coleta dos produtos nas fazendas; sistema de higienização, 
preparo e embalagem dos ingredientes; entregador e embalagem que 
mantém os alimentos frescos até a entrega; sistema de higienização das 
embalagens retornadas. 
Entrega agendada: considerando que a entrega depende do fluxo do 
trânsito e que o cliente precisa estar em casa para receber o produto e 
devolver a embalagem da compra anterior (se for o caso), este precisa 
agendar a entrega. 

Fonte: elaborado pela autora 

 
A partir das ideias criadas por meio dessas ferramentas e dos requisitos de 

projeto, foram gerados cenários para compor o sistema. O ciclo do serviço e as 

opções de cenários para as etapas do sistema são apresentados na Figura 17. 
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Figura 17 – Cenário do Sistema Produto-Serviço 

	  
Fonte: elaborado pela autora 
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O cenário de serviço busca explorar meios mais sustentáveis ao utilizar a 

economia circular para reduzir o uso de materiais e a produção de lixo por meio do 

uso de embalagens reutilizáveis bem como tem menor pegada ecológica do que 

produtos convencionais, pois não utiliza estoque. Outro ponto positivo é que não 

existem concorrentes diretos no país, somente concorrentes indiretos de serviço 

similar (apresentado nas análises de similares). Uma dificuldade que pode ser 

enfrentada pelo serviço é que os consumidores podem demostrar resistência para 

experimentar o serviço se a marca não transparecer confiança. 

Já a promoção da marca feita por meio do Facebook e Instagram permite 

atingir um grande público de forma econômica, com o benefício do marketing de 

compartilhamento e não tem os limitadores do marketing televisivo, em que a 

propaganda passa somente nos horários pagos. E a venda sendo por aplicativo ou 

website é um meio acessível ao público-alvo que busca praticidade e interatividade 

na compra, já que podem escolher comprar os kits de ingredientes selecionando 

entre as opções de receitas disponíveis no website ou aplicativo ou podem 

personalizar a compra montando a sua própria combinação de ingredientes. Mesmo 

podendo montar o seu próprio kit de ingredientes, o serviço condiciona o cliente a 

selecioná-los de acordo com as recomendações dos órgãos de saúde. 

O cenário da unidade de satisfação e os itens promoção, venda e informação 

do cenário de canais de venda foram criados a partir das oportunidades e requisitos 

de projeto (capítulo 7) e, portanto, já estão definidos. Contudo, para selecionar os 

cenários que têm opções variantes, foi realizado um levantamento das vantagens 

competitivas e das visões pessimistas apresentados na Figura 18. 

Após a análise das vantagens competitivas e da visão pessimista dos 3 

cenários de conservação e distribuição do cenário de canais de venda do serviço, 

definiu-se que a opção é o cenário 3 (entrega em casa por veículo refrigerado), pois 

garante maior segurança ao alimento. Entretanto, a análise das opções de cenários 

de produto, de uso, reuso, descarte e reciclagem servirá apenas como auxiliar na 

seleção da ideia a ser explorada na geração de alternativas sendo considerada em 

conjunto com a preferência dos representantes do público-alvo que serão 

consultados em um evento co-criativo. Assim, dependendo do feedback dos 

participantes do evento, os cenários dos produtos poderão sofrer alterações. 

 



	  

	  

71 

Figura 18 – Vantagens competitivas e visão pessimista das opções de cenário 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Dessa forma, para apresentar a proposta de serviço e os cenários de produto 

aos convidados do evento co-criativo e exemplificá-la aos leitores, foi utilizada a 

ferramenta storyboard. Assim, com base nas personas e nos resultados dos 

exercícios realizados por meio das ferramentas anteriores, foi criado uma história 

que explica o serviço (Figura 19). Neste evento os participantes poderão fazer 

sugestões de mudanças ou melhorias para o serviço e expor suas opiniões sobre os 

prós e contras das opções dos cenários de produto. Isso possibilitará a seleção das 

opções de embalagem que melhor atendem às necessidades e desejos do público-

alvo a serem desenvolvidas na etapa de geração de alternativas. 
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Figura 19 – Storyboard do serviço 

 
Fonte: elaborado pela autora 
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9 CONCEITUAÇÃO 

	  

Neste capítulo é mostrado o processo de conceituação utilizando diferentes 

ferramentas e atividades em evento com o público-alvo para a definição do conceito 

do PSS, conceitos-chave, atributos da marca e identidade organizacional do PSS. 

Os resultados do evento são traduzidos em painéis visuais e é apresentada a 

geração e seleção de alternativas do produto e da marca. 

	  

9.1 DEFINIÇÃO DO CONCEITO DO PSS 

 

Para definir os conceitos-chave e os valores do Sistema Produto-Serviço, que 

serão a base para a geração de alternativas do projeto, foi realizado um evento co-

criativo com o público-alvo no qual os convidados colaboram entre si e entre a 

mediadora para realizar as atividades propostas. Esse evento promove a empatia e 

a compreensão entre aqueles que irão usar o produto e o serviço e aquele que irá 

projetá-lo, pois os participantes dão sua opinião e expressam seus desejos em 

relação ao projeto. Assim, sendo representantes do público-alvo do projeto, as mães 

que participaram das entrevistas foram convidadas a participar do evento, 

juntamente com os pais dos bebês. Conforme a disponibilidade das pessoas, o 

evento aconteceu em dois dias, 16 e 17 de setembro de 2017, com duração de 3 

horas para cada dia e participaram do evento quatro mães e dois pais.  

A primeira atividade realizada teve o objetivo de selecionar as opções de 

embalagens. Para se familiarizar com a proposta, cada participante recebeu o 

Storyboard do serviço (Figura 19). Após a leitura, eles foram encorajados a dar 

sugestões, escolher a opção de embalagem que prefeririam como consumidores do 

produto e a dizerem o porquê. A compilação dos prós e contras das opções de 

embalagens, segundo as opiniões dos participantes, é apresentada no Quadro 12. 

Sobre a proposta de serviço, o feedback dos participantes foi de que 

gostariam que este existisse de fato, porém sugeriram que a venda aconteça só por 

aplicativo, porque, para eles, ter que usar um computador para isso seria menos 

prático. Segundo eles, o PSS irá proporcionar economia de tempo nas compras e no 

preparo dos alimentos, porém, o principal benefício para o usuário será a 

experiência de praticidade e comodidade que o serviço proporciona à tarefa de 

comprar ingredientes e fazer refeições saudáveis para o bebê. 
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Quadro 12 – Prós e contras das opções de embalagens 

  Prós Contras 

E
m

ba
la

ge
m

 

Opção 1 

Proposta mais sustentável a longo 
prazo, pois utiliza menos energia e 
menos material para a produção, 
quando comparado à opção 3, pois 
seria reusada diversas vezes, 
enquanto que a opção 3 precisa ser 
fabricada uma embalagem nova 
para cada entrega de alimentos. 
Poderia ser utilizada como prato 
para o bebê. 

A higienização e esterilização 
precisa ser muito bem feita, caso 
contrário representa riscos à saúde. 
A devolução pode ser um 
empecilho, como exemplo 
mencionado: na hora da entrega o 
usuário pode não encontrar a 
embalagem, caso não saiba ou 
lembre onde foi guardada, o que 
pode causar uma experiência ruim 
ao cliente. E alguns clientes podem 
não querer e, de fato, não devolver 
a embalagem. 

Opção 2 

Considerada mais higiênica do que 
a opção 1, pois o alimento viria 
selado em material descartável. 
Poderia ser utilizada como prato 
para o bebê. 

A embalagem retornável / 
reutilizável (secundária) enfrentaria 
os mesmos contras da opção 1 e 
seriam necessários mais processos 
para embalagem e haveria mais 
gasto de material para produzir 
embalagens primárias descartáveis. 

Opção 3 

Opção vista como a mais higiênica 
e mais segura para a saúde do 
bebê. Proposta mais prática para os 
clientes que não precisam se 
preocupar em lavar e devolver a 
embalagem na próxima compra. 
Custo de produção mais econômico 
para a empresa. Fácil descarte para 
o consumidor e, por ser 
biodegradável ajuda a reduzir o 
acúmulo de lixo. 

Não pode ser usado como prato 
para os bebês nem ser reusada. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Embora alguns participantes tenham gostado da opção 1, por esta ter uma 

proposta mais amigável ambientalmente do que a opção 3, todos expressaram que 

se preocupam mais com a saúde do seu bebê do que com o fator sustentável em 

um produto, embora o considerem importante. Com relação a opção 1, eles também 

disseram que ficariam preocupados se a higienização e esterilização das 

embalagens foi feita corretamente, já que existem chances de os funcionários 

cometerem algum erro no processo ou de fazerem algo errado de propósito por 

maldade ou para prejudicar a empresa e, que entendem que isso representaria 

perigo à saúde do bebê, portanto, eles não se sentiriam confortáveis em reutilizar 

embalagens que tem contato direto com o alimento. Por esses motivos e pelos prós 

e contras apontados pelos pais participantes do evento, a opção 1 foi eliminada e 
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entendeu-se que a proposta de poder utilizar as embalagens como pratos para os 

bebês não foi bem vista, e, portanto, foi descartada. Assim, as opções 2 e 3 serão 

exploradas na etapa de geração de alternativas. 

Após realizar atividade de seleção de opções de embalagens, por meio da 

ferramenta brainstorming, foram discutidos os valores da marca, adaptando o 

método Brand DNA Process (STODIECK, 2014). Os participantes escreveram em 

post-its as características e valores desejados para a nova marca e as organizaram 

de acordo com os componentes produto, serviço, experiência do cliente e conceito 

integrador, formando um mapa mental. Em seguida, utilizando revistas e fotografias, 

os convidados selecionaram e recortaram imagens que representassem esses 

valores e as colocaram no mapa mental como mostrado na Figura 20.  

 
Figura 20 – Brainstorming e seleção de imagens 

 
Fonte: fotografado pela autora 

 
 

O brainstorming é uma ferramenta utilizada para geração de ideias e 

conceitos por meio de pensamento lateral. Pode ser realizado individualmente ou em 

grupo e, nesse caso, os participantes devem ser encorajados a sugerir palavrar e 

ideias e a desenvolver as ideias dos colegas, sem julgá-las ou criticá-las para evitar 

que a criatividade seja inibida. O objetivo dessa ferramenta é obter tantas ideias 

quanto forem possíveis dentro do tempo disponível. Podem ser utilizados mapas 

mentais em conjunto com o brainstorming para organizar e desenvolver ideias 

(MIND TOOLS, 2017). O mapa mental é uma ferramenta que auxilia no 

desenvolvimento de relações entre os conceitos e ideias por meio da organização 

visual não-linear dessas informações. Assim, por utilizar um apelo de visualização 

geral em esquema, ele promove a interpretação, a comunicação e o armazenamento 

das informações (MARTIN; HANINGTON, 2012). 



	  

	  

76 

As atividades foram realizadas nos dois dias do evento, sendo que os 

resultados do segundo dia foram adicionados aos do primeiro. Contudo, o mapa 

mental só foi finalizado no segundo dia, após todos os convidados terem participado 

do brainstorming, da seleção de imagens para as novas características adicionadas 

e de agruparem os valores por relação nos grupos de componentes da marca do 

PSS. Nos dois dias do evento, ao final das atividades, os participantes foram 

encorajados a discutir sobre as características levantadas, a manifestarem quais 

deles se sobressaíam como as mais importantes e a sugerirem frases que 

resumissem a essência desejada para a marca (Figura 21). 

	  
Figura 21 – Seleção dos conceitos-chave 

 
Fonte: fotografado pela autora 

 

Dessa forma, para cada grupo dos componentes do mapa mental, os 

participantes indicaram as características principais, ou seja, os conceitos-chave, 

que serão exploradas na geração de alternativas. Os conceitos-chave e as melhores 

frases sugeridas pelos participantes são apresentados no Quadro 13. 

 
Quadro 13 – Conceitos-chave e frases conceito 

Conceitos-chave praticidade, cuidado, saúde, localidade, comodidade, afeto 

Possíveis 
slogans para o 

PSS 

- Saúde pro bebê, tempo pra você. 
- Mais saúde pro bebê, mais tempo pra você. 
- Alimente saúde com praticidade. 
- Alimente a saúde com a praticidade que você merece. 
- Porção de afeto /  Porções de afeto. 

Fonte: elaborado pela autora 
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A Figura 22 mostra as características e valores resultantes do evento, bem 

como destaca os conceitos-chave de cada componente. Os conceitos praticidade e 

cuidado conectam os demais indicados, representando o componente integrador. Já 

o conceito saúde corresponde ao componente produto e é o fator mais importante 

para os pais. Para o serviço, o conceito considerado mais representativo foi o de 

localidade, por o serviço promover a agricultura de pequenos produtores locais. E, 

finalmente, para a experiência do cliente, os conceitos selecionados exprimem o que 

o público-alvo deseja ao utilizar o PSS, assim, estes foram comodidade e afeto.  
 

Figura 22 – Mapa mental e conceitos-chave 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

O evento co-criativo possibilitou que o público-alvo expressasse os seus 

desejos para os valores da marca do PSS e, a partir desses resultados, foram 

definidos os atributos da marca. Wheeler (2012) define que atributos são 

características que descrevem produtos ou serviços de forma detalhada. Assim, 

para que os valores do PSS possam ser reconhecidos no produto e na marca pelos 

consumidores, é preciso que os atributos estejam estabelecidos e sejam 

considerados no modelo de negócio e na criação formal e visual dos mesmos. A 

seguir, são apresentados os atributos físicos e funcionais (tangíveis) e os atributos 

emocionais (intangíveis). 
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Ø Atributos físicos e funcionais (tangíveis) 
Saudabilidade 

Praticidade 

Eco-friendly 

Localidade 

 

Ø Atributos emocionais (intangíveis) 
Afeto  

Cuidado 

 

Assim, nesta seção foram selecionados dois cenários de produto para serem 

explorados na geração de alternativas, bem como foram apresentados os valores 

gerados para a marca e definidos os conceitos-chave e os atributos do PSS. 

Portanto, para completar a definição do conceito, faz-se necessário determinar a 

proposta de valor do PSS, que, segundo Osterwalder e Pigneur (2010), descreve os 

produtos e serviços que criam valor para os clientes e que atendem às suas 

necessidades e desejos. Dessa forma, a proposta de valor é o conjunto de 

benefícios que são oferecidos aos clientes e que podem diferenciar ou destacar a 

empresa dos seus competidores, sendo o motivo pelo qual os consumidores 

preferem uma empresa a outra (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010). A partir desta 

definição, das características do serviço e do resultado da aplicação da ferramenta 

Create Brand Promise, a proposta de valor do PSS foi definida como: Em uma era 

de multitarefas e multirresponsabilidades, este serviço oferece praticidade, 

comodidade e economia de tempo ao cliente por meio da venda online de kits 

prontos ou personalizáveis de ingredientes orgânicos lavados, descascados e 

picados. Os ingredientes – prontos para os pais ou cuidadores prepararem refeições 

saudáveis com facilidade para seus bebês de 6 a 12 meses de idade – tem sua 

produção local. 

 

9.1.2 Identidade Organizacional do PSS 
 

A missão, a visão e os valores de uma organização são conceitos 

fundamentais para a criação, organização e para o desenvolvimento de uma 

empresa, pois orientam e direcionam os líderes e a conduta dos colaboradores, bem 
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como motivam a equipe. Assim, esses três conceitos representam a identidade 

organizacional que tem por objetivo manter a integridade do sistema e podem 

influenciar na decisão de compra dos clientes (LYNCH, 2015). 

Cada organização elege seus valores e princípios conforme desejam que sua 

conduta seja e de acordo com aquilo que consideram importante para qualidade de 

vida dos clientes e colaboradores internos e externos. Assim, os valores ditam como 

a missão de uma organização é atingida e são tão importantes quanto a missão em 

si. Já o propósito da missão é de comunicar a todos os stakeholders (internos e 

externos) o que a organização representa e para onde ela se direciona (o que ela 

quer atingir), enquanto resume a razão e os valores que estão por trás disso. 

Finalmente, também faz-se relevante que a organização tenha uma visão que 

estimule a missão e que possibilite que novas oportunidades estratégicas sejam 

exploradas. Logo, a visão é uma declaração desafiadora e inspiradora daquilo que a 

organização almeja alcançar no futuro (LYNCH, 2015). Portanto, criada com base 

nos valores obtidos no evento co-criativo e na proposta de valor do serviço, a seguir 

é apresentada a identidade organizacional do PSS: 

 

I. Missão: Oferecer praticidade e facilidade aos pais e cuidadores na tarefa de 

comprar ingredientes e preparar refeições que promovam a formação de hábitos 

alimentares saudáveis à bebês de 6 a 12 meses. 

 

II. Visão: Ser referência em alimentação complementar saudável e prática 

para bebês transformando a experiência de comprar ingredientes e de preparar 

refeições em uma tarefa simples e rápida, para que mães e pais possam colocar 

amor na receita e ter mais tempo para curtir os seus filhos e os momentos que 

realmente importam. 
 
III. Valores 

1. Promovemos a saúde para que os bebês cresçam com qualidade de vida. 

2. Acreditamos que fazer com amor e cuidado faz a diferença. 

3. A nossa satisfação é trazer praticidade para a sua vida. 

4. Queremos que você passe menos tempo na cozinha e mais tempo com 

quem realmente importa. 
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5. Prezamos pela ética e pelo respeito aos seres humanos, aos animais e 

ao futuro do planeta. 

6. Acreditamos que fazendo a nossa parte vamos colaborar para um mundo 

mais sustentável. 
 

9.2 PAINÉIS VISUAIS 
	  
	  

Painéis visuais são utilizados para comunicar, através de imagens, uma 

descrição dos aspectos desejados para o projeto e também podem ser úteis para 

que os designers tenham uma descrição visual do público-alvo durante a geração de 

alternativas, e, assim, mantenham em mente os desejos e necessidades dos 

mesmos. Desse modo, um painel pode ter uma coleção de imagens de referência 

para a estética ou o estilo da marca e dos produtos, ou imagens que representem o 

estilo de vida do público-alvo (MARTIN; HANINGTON, 2012). 

Portanto, para criar um painel de referência de estilo, foi feita uma análise da 

linguagem visual das imagens selecionadas para representar os valores na atividade 

de colagens realizada pelos participantes do evento co-criativo. Por meio dessa 

análise, foi possível observar conceitos que se repetiam: familiar, acolhedor, 

aconchegante, confortável, natural, saudável, delicado, divertido e colorido 

(APÊNDICE H). A partir desses conceitos, foram coletadas imagens para criar o 

painel de referência de estilo que representa o tema visual e formal da marca e do 

produto e será impresso para ser utilizado como inspiração na geração de 

alternativas (Figura 23). 

Dessa forma, o painel é composto por referências de materiais (vidro, 

cerâmica, polímeros e biopolímeros) e elementos que exprimem os conceitos 

mencionados anteriormente. Assim, o familiar, acolhedor, aconchegante e 

confortável, é representado por tecidos, estampas, padrões e texturas comuns ao 

dia a dia; o natural e saudável é representado por hortaliças, frutas, flores e plantas; 

o delicado é representado pelas imagens com poucos elementos, pelos tons pastéis 

e cores claras, pela tipografia em estilo manuscrito e pela ilustração em traços 

infantis; por fim, o divertido e o colorido são representados por elementos que 

remetem à infância, por cores contrastantes. 
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Figura 23 – Painel de referência de estilo 

	  
Fonte: elaborado pela autora 

 
Já para criar o painel de estilo de vida do público-alvo foram adicionadas 

imagens que representam a sua idade, gostos e preferências e refletem os atributos 

tangíveis (físicos e funcionais) e intangíveis (emocionais) do produto a ser projetado. 

Assim sendo, o painel tenta mostrar que o público-alvo é ligado em tecnologia e em 

redes sociais; são famílias da geração Millennials que tem bebês, sendo que mães e 

pais trabalham e, por isso, tem pouco tempo livre, mas querem cuidar do seu bebê e 

preparar comidas naturais para ele; ao mesmo tempo que querem ter mais liberdade 

e tempo para lazer; buscam praticidade; valorizam os produtores locais e se 

preocupam com os efeitos do seu consumo ao meio ambiente. A Figura 24 
apresenta o painel de estilo de vida. 
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Figura 24 – Painel de estilo de vida 

	  
Fonte: elaborado pela autora 

 
	  

9.3 GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS DO PRODUTO 

	  

Esta seção destina-se à geração de alternativas que compõem o sistema 

produto. São abordados o dimensionamento, a conservação dos alimentos, sketches 

e mockups das embalagens. 

 

9.3.1 Dimensionamento 
 

Para estipular a capacidade volumétrica necessária às embalagens a serem 

projetadas e atender ao requisito “evitar o desperdício de alimentos”, utilizando os 

dados da seção 2.3 e o peso médio dos 6 aos 12 meses para meninas e meninos, 

de acordo com a tabela da WHO (2017), foi calculada a capacidade estomacal dos 

bebês para cada mês de idade e, a partir de um arredondamento, foram obtidos os 

valores da capacidade máxima necessária às embalagem. Esses resultados podem 

ser conferidos no APÊNDICE I. Como a capacidade estomacal dos bebês 

apresentou pequena variação entre os meses, foi consultada uma nutricionista que 

recomendou estipular um tamanho de embalagem por faixa etária e utilizar como 

referência os valores da capacidade estomacal do último mês de cada faixa etária 
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dos meninos. Assim, os resultados apresentados na Tabela 3 deverão ser 

considerados para o dimensionamento das embalagens. 
 

Tabela 2 – Capacidade das embalagens 

 Faixa etária (meses) Capacidade por faixa 
etária (g) 

Capacidade a ser considerada 
para as embalagens (g) 

m
en

in
a 6 - 7 300 - 

8 - 9 330 - 

10 - 12 360 - 

m
en

in
o 6 - 7 330 330 

8 - 9 360 360 

10 - 12 380 380 
Fonte: elaborado pela autora 

 

No entanto, como referido pela nutricionista, ao se alimentar, os bebês não 

atingem a capacidade total do seu estômago, e observa que isso não é necessário 

para uma nutrição saudável e ingestão calórica correta, já que isso varia de acordo 

com os valores nutricionais dos ingredientes. Portanto, para a implementação do 

serviço é impreterível que um nutricionista faça o cálculo adequado dos valores 

nutricionais e elabore as receitas das refeições, indicando as quantidades 

necessárias para cada ingrediente. Dessa maneira, mesmo que as embalagens 

tenham os tamanhos divididos por faixa etária, elas sempre irão acomodar variações 

de quantidade de alimento. Portanto, não sendo viável a produção de uma 

embalagem diferente para cada receita de refeição, os valores da capacidade 

estomacal servirão apenas como referência dimensional para o projeto. 

Em vista disso, como alimentos diferentes com o mesmo peso apresentam 

volumes diferentes, para projetar as embalagens com capacidade de conter os 

ingredientes de maior volume, faz-se necessário medir o espaço que estes ocupam. 

Deste modo, das receitas de papas salgadas disponíveis no Manual de orientação 

para a alimentação do lactente, do pré-escolar, do escolar, do adolescente e na 

escola da Sociedade Brasileira de Pediatria (2012), foram selecionadas 3 receitas, 

uma para cada faixa etária (dos 6 a 7, 8 a 9 e 10 a 12 meses), para servirem como 

referência para o dimensionamento das embalagens (ANEXO B). Em seguida, os 

ingredientes crus (exceto as leguminosas) foram pesados e as porções de 

ingredientes foram medidas para saber quanto de espaço ocupam (Figura 25). Com 
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base nessas medidas, foram feitos mockups rápidos para verificar o 

acondicionamento dos ingredientes dentro das dimensões estipuladas. Assim, essas 

dimensões serão usadas como referência para o projeto das embalagens. 

 
Figura 25 – Receitas de referência 1, 2 e 3 

	  
Fonte: fotografado pela autora 

 

Entretanto, diferente dos demais ingredientes das receitas que as mães 

normalmente preparam no dia do consumo, as leguminosas (feijão, lentilha etc) são 

cozidas uma vez por semana. Isso porque o tempo de cozimento é 

consideravelmente maior do que dos outros tipos de alimentos. Assim, é mais 

prático cozinhar e congelar as leguminosas em porções individuais. Isto posto, a 

quantidade de leguminosa oferecida pelo serviço deve ser adequada à preferência 

dos clientes. Segundo a nutricionista consultada e, conforme os fatores de 

rendimento e de correção da variação de volume dos alimentos crus e cozidos, a 

quantidade adequada de grãos crus de feijão ou lentilha para bebês, por refeição, é 

de meia colher de sopa (9 g). Portanto, as embalagens deverão ter capacidade para 

conter 126 g por semana. 

 

9.3.2 Conservação dos alimentos 
 

Ao pesquisar sobre a validade de alimentos manipulados crus foi encontrado 

que, mesmo refrigerados em até 4ºC, as proteínas apresentam uma validade curta, 

especialmente os peixes e carnes de aves, tendo em torno de dois dias de validade 

(KOMET, 2017a). Esse fator restringiria as entregas feitas a um curto intervalo de 

tempo, o que encareceria o serviço. Assim, para conservar os alimentos, preservar 

suas propriedades por mais tempo e aumentar o intervalo entre as entregas do 

serviço, sem a utilização de aditivos alimentares (conservantes), a solução 

encontrada foi utilizar embalagens a vácuo ou Modified Atmosphere Packaging 
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(MAP) (embalagem de atmosfera modificada). Existem duas formas de alterar a 

atmosfera das embalagens: removendo o ar interno e selando-a em seguida ou 

fazendo uma troca do ar interno por um outro gás ou uma combinação de gases 

para aumentar ainda mais a validade dos alimentos (SANTOS; OLIVEIRA, 2012). 

Para carnes e pescados minimamente processados, são utilizados filmes de 

barreira de gases e vapor de água e o processo de embalo é feito por meio da 

substituição do ar interno que envolve o produto dentro da embalagem por dióxido 

de carbono (CO2), oxigênio (O2) ou nitrogênio (N2) ou ainda, por uma mistura deles, 

cuja proporção depende do tipo de alimento (SANTOS; OLIVEIRA, 2012). Dessa 

forma, a troca do oxigênio pelo outro gás diminui o crescimento de bactérias e 

fungos e aumentam a vida útil dos alimentos em até 5 vezes (KOMET, 2017a; 

SANTOS; OLIVEIRA, 2012). Portanto, embalados a vácuo e mantidos em 

refrigeração de até 2ºC, os pescados, carnes de aves e carnes moídas passam a ter 

o prazo de validade de uma semana e, embalados por MAP e mantidos em 

refrigeração de até 5ºC, as carnes de aves e pescados passam a ter, 

respectivamente, validade de até 21 e 9 dias (KOMET, 2017a; KOMET, 2017b).  

Já para hortaliças frescas minimamente processadas (lavadas, descascadas 

e cortadas) devem ser utilizadas embalagens de Atmosfera Modificada Equilibrada, 

sendo ideal filmes com permeabilidade adequados a taxas de respiração elevadas, 

como filmes com micro-perfurações de 40 e 200 µm de diâmetro, que permitem 

troca de gases de forma controlada, evitando o desenvolvimento de espécies 

patogênicas. Dessa maneira, as hortaliças passam a ter vida útil de uma semana a 

21 dias (SANTOS; OLIVEIRA, 2012). Em vista disso, a embalagem a vácuo ou MAP 

possibilita realizar a entrega do serviço com kits de ingredientes para almoço e janta 

uma vez por semana. 

 

9.3.3 Embalagem 
 

Antes de começar a geração de alternativas, os requisitos e as oportunidades 

de projeto foram revisados. Os que foram atendidos por meio da proposta de serviço 

foram marcados com um sinal de ok e podem ser conferidos no APÊNDICE J. 

Entretanto, os requisitos de produto que ainda não foram atendidos e que deverão 

ser explorados na geração de alternativas, foram explorados por meio do método 

“How might we” (como podemos) do HCD, cujos resultados são apresentados no 
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Quadro 14. Assim, com os requisitos transformados em perguntas pela adição de 

“como podemos” na frente dos tópicos, foram propostas possibilidades de soluções 

que serão utilizadas como ponto de partida e referência para o Brainstorming visual 

de alternativas de função.  
 

Quadro 14 – Resultados do método "How Might We" 

 REQUISITOS DO PRODUTO Status Possibilidades de soluções 

C
om

o 
po

de
m

os
...

 

Conter, proteger e conservar os 
ingredientes, garantindo a 
qualidade do alimento durante o 
transporte e mantendo-o 
adequado para o consumo 

☐ - Embalagem resistente estruturada para 
conter e proteger os alimentos 
- Embalagem que possibilite o seu lacre 
- A embalagem reutilizável pode ser 
usada como embalagem secundária, 
suportando a embalagem primária no 
transporte, não sendo entregue ao 
cliente 
- Uma embalagem para acondicionar os 
alimentos e uma embalagem para 
transportar as embalagens de alimentos 
dentro do veículo de transporte 

Proporcionar praticidade na 
utilização do produto 

☐	 - Ser fácil de retirar o alimento da 
embalagem 
- Embalagem reutilizável deve ser prática 
de guardar até ser devolvida 

Evitar o desperdício de 
alimentos 

þ - Quantidade de alimento necessária à 
refeição estipulada por nutricionistas 

Informar sobre o alimento ☐ - Etiquetar o tipo de alimento ou 
possibilitar a visualização 

Comunicar a marca ☐ - Através do uso de uma cinta ou de 
manual de preparo 
- Imprimir diretamente na embalagem 
primária ou na secundária e usar tintas 
vegetais 

Selecionar o material de acordo 
com à Legislação brasileira 
específica de embalagens de 
alimentos, criada pela ANVISA, 
e de acordo com premissas 
sustentáveis 

☐ - Verificar a lista de materiais indicados 
para embalagens de alimentos e analisar 
as melhores opções de acordo com as 
propriedades necessárias ao material e 
premissas sustentáveis 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Em seguida, utilizando as personas e painéis visuais impressos como 

referência e inspiração, foi realizado um Brainstorming visual de função para gerar 

sketches de alternativas de soluções para o cenário de 1) embalagem primária 
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biodegradável e secundária reutilizável e 2) embalagem primária biodegradável, 

utilizando as possibilidades apresentadas anteriormente e resultantes da ferramenta 

“How Might We” e priorizando a funcionalidade dos conceitos. Assim, no APÊNDICE 

K são apresentadas as mais de 50 alternativas geradas, bem como as cinco 

melhores ideias que foram pré-selecionadas considerando as ideias mais 

promissoras no momento, conforme indicado pela ferramenta Top Five do HCD. 
Além disso, dentre as alternativas, também foi selecionado o conceito de 

organizar os kits de ingredientes dentro da geladeira, pois, já que o cliente irá 

receber produtos equivalentes ao consumo da semana, esse conceito torna a tarefa 

de armazenar os ingredientes mais prática do que se fossem embalagens individuais 

para cada receita e kits de ingredientes. Este conceito foi explorado e evoluído a 

partir da geração de novos esboços baseados nas cinco alternativas pré-

selecionadas. Novamente, a partir das novas ideias geradas, foram selecionadas as 

alternativas que melhor correspondem aos requisitos de sustentabilidade, 

priorizando as opções reutilizáveis, pois, em geral, são mais eco-eficientes. Em 

seguida, foram criados sketches que possibilitam melhor visualização da volumetria 

e compreensão dos sistemas dessas seis alternativas finais do conceito 

apresentadas nas Figuras 26 a 29. 
A alternativa 1 que é composta por uma embalagem primária (saco 

biodegradável) à vácuo e uma embalagem secundária reutilizável composta por um 

sistema de quatro partes: pote principal com divisórias ao fundo, peça central (com 

base e divisórias) removível para possibilitar o acesso às divisórias inferiores do pote, 

tampa e trilho. O trilho é acoplado à prateleira da geladeira e, como nas demais 

alternativas (exceto a alternativa 4), permanece com o cliente até que este encerre o 

uso do serviço, enquanto que a embalagem secundária é retornada à empresa no 

ato da entrega de cada nova compra.  

Já a alternativa 2 é composta por uma embalagem primária (saco 

biodegradável) à vácuo, uma embalagem secundária caixa de papel e uma 

embalagem terciária reutilizável, composta por um sistema de três partes – pote 

principal com divisórias ao fundo, trilho e uma sacola para transporte dobrável e 

reutilizável. O trilho é instalado na prateleira da geladeira. Enquanto que a alternativa 

3 é similar à alternativa 2 e composta por uma embalagem primária (saco 

biodegradável) à vácuo, uma embalagem secundária saco de papel e uma 

embalagem terciária reutilizável e retornável, composta por um sistema de três 
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partes – pote principal, trilho suspenso (preso à parede da geladeira por ventosas) e 

uma sacola para transporte dobrável e reutilizável. 

A alternativa 4 é composta por embalagem primária (saco biodegradável) à 

vácuo, embalagem secundária – bandeja termoformada em material biodegradável 

(bagaço da cana) com sistema de empilhamento por encaixes – e embalagem para 

transporte encaixável à bandeja e com alças de papel. Já a alternativa 5 é composta 

por uma embalagem primária saco à vácuo, uma embalagem secundária caixa de 

papel e uma embalagem terciária reutilizável e retornável, composta por um sistema 

de três partes – pote principal, trilho independente (colocado na prateleira superior 

da geladeira) e uma sacola para transporte dobrável e reutilizável. 

Por fim, a alternativa 6 é composta por uma embalagem primária à vácuo, 

uma embalagem secundária saco de papel e uma embalagem terciária reutilizável e 

retornável, composta por um sistema de três partes – pote principal, trilho suspenso 

(preso à parede da geladeira por ventosas) e uma sacola dobrável e reutilizável. 

 
Figura 26 – Sketch de alternativa de sistema (a) 

 
Fonte: elaborado pela autora 
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Figura 27 – Sketches de alternativas de sistemas (b) 

 

Fonte: elaborado pela autora 
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Figura 28 – Sketches de alternativas de sistemas (c) 

 
Fonte: elaborado pela autora 
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Figura 29 – Sketch de alternativa de sistema (d) 

	  
Fonte: elaborado pela autora 

 

Após isso, foram confeccionados mockups das seis alternativas finais, em 

papel Kraft e escala 1:1 com total de 15 peças individuais, para serem utilizados em 

um evento de Feedback do público-alvo (Figura 30).  

 

Figura 30 – Mockups das alternativas do conceito 

 
Fonte: fotografado pela autora 

 

Mockups são ferramentas úteis para a demonstração dos modelos e 

possibilitam melhor compreensão das dimensões e do funcionamento do produto. 

Por isso, podem tornar a atividade de avaliação uma experiência mais visual 

(LIDWELL; HOLDEN; BUTLER, 2010).  
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9.4 SELEÇÃO DO PRODUTO 

 

A fim de definir uma dentre as seis alternativas finais do conceito a ser 

desenvolvido, foram utilizadas duas ferramentas de seleção – concept selection e 

uma matriz de seleção – e foi realizado um evento de feedback do público-alvo. 

 

9.4.1 Evento de feedback do público-alvo 
 

Conforme indicado pela metodologia do HCD, que tem abordagem centrada 

no ser humano, o evento de feedback do público-alvo teve o objetivo de consultar 

mães representantes do público-alvo para fazer um levantamento das suas opiniões 

e desejos referentes às alternativas do conceito. O planejamento do evento, com o 

levantamento do objetivo do mesmo e ideias de atividades para coletar os dados 

desejados foi feito com auxílio da ferramenta Embed Feedback Mechanisms. Dessa 

forma, o evento aconteceu dia 22 de outubro, com duração de 1 hora e contou com 

a participação de oito mães. Primeiramente, antes de começar a atividade de 

avaliação das alternativas, foi explicada a proposta do Sistema Produto-Serviço por 

meio da leitura do storyboard do ciclo do serviço (Figura 31). 
 

Figura 31 – Storyboard do ciclo do serviço 

	  
Fonte: elaborado pela autora 
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Após isso, foi questionado com que frequência elas iriam preferir receber a 

entrega com kits de ingredientes, e todas responderam que gostariam que fosse 

com o necessário para o consumo de uma semana. Logo após isso, as participantes 

receberam, cada uma, uma folha contendo um espaço para escreverem o número 

das três alternativas selecionadas, em ordem de preferência, um espaço para 

escreverem os prós e contras das alternativas selecionadas, e contendo, também, 

uma matriz com os requisitos de projeto para serem avaliados conforme o sistema 

de pontos mostrado na Figura 32. A folha com a atividade de avaliação das 

alternativas realizada pelas participantes no evento pode ser conferida no 

APÊNDICE L. 

 
Figura 32 – Sistema de pontos da matriz do evento de feedback 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Cada conceito foi etiquetado com um número de identificação, assim os 

sketches e mockups criados na etapa de geração de alternativas, foram 

apresentados e os seus processos de uso e descarte foram esclarecidos. Após as 

participantes estarem a par dessas questões, foi explicada a atividade de avaliação 

das alternativas e elas foram encorajadas a escolher três alternativas que, segundo 

a sua opinião, satisfazem melhor as suas necessidades e desejos. 

Dessa forma, as mães foram convidadas a atribuir uma nota de um a três 

para cada uma das três alternativas selecionas, avaliando o quanto essas 

alternativas solucionam a embalagem para o serviço. Em seguida, utilizando a 

matriz disponibilizada, elas avaliaram cada alternativa de acordo com os requisitos 

de projeto listados, atribuindo uma nota conforme o sistema de pontos (Figura 33).  
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Figura 33 – Evento de feedback do público-alvo 

 
Fonte: fotografado pela autora 

 

Os resultados foram bastante semelhantes. A soma total dos pontos 

atribuídos para as alternativas demonstrou que a alternativa que melhor atende aos 

requisitos é a Nº 1, ficando em segundo lugar a alternativa Nº 2, em terceiro lugar a 

alternativa Nº 3 e, em último lugar, a alternativa Nº 4. As alternativas Nº 5 e Nº 6 não 

foram selecionadas por nenhuma das participantes e, por isso, não foram avaliadas 

quanto aos requisitos. Quando perguntadas por que não escolheram as outras duas 

alternativas, elas responderam que acharam as alternativas muito grandes e 

volumosas. Porém, todas disseram gostar muito do design da alternativa Nº 4, 

afirmando ser muito prática e bonita, mas que o que faz ela não ser uma boa 

alternativa é o fato de ser totalmente descartável, pois mesmo sendo biodegradável, 

a constante necessidade de produção causa mais gastos de energia e insumos e 

alta geração de lixo. 

Sobre a avaliação da solução de embalagem para o serviço, as alternativas 

obtiveram a mesma colocação da avaliação segundo os requisitos de projeto, 

confirmando que a avaliação pessoal das mães, perante as suas necessidades e 

desejos, corresponde aos requisitos de projeto. A Figura 34 mostra os pontos totais 

que cada alternativa obteve na avaliação e, mediante os resultados, a alternativa 

selecionada pelas mães participantes do evento foi a alternativa Nº 1. 
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Figura 34 – Resultado da seleção de alternativa em evento de feedback 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

9.4.2 Concept Selection 
 

Como já exposto na Fundamentação Teórica, ao projetar um PSS, busca-se 

por soluções que integrem produtos a serviços e que tenham um viés que promova 

um consumo mais sustentável. Portanto, faz-se importante avaliar o nível de impacto 

ambiental das alternativas e a dificuldade de implementação destas. Assim, por meio 

da ferramenta Concept Selection, do Circular Design Guide, cada alternativa foi 

posicionada no gráfico de acordo com o seu impacto ambiental e de acordo com a 

dificuldade de implementação. O critério para o posicionamento das alternativas nos 

quadrantes de alto ou baixo impacto ambiental é: quanto menor a geração de 

resíduos descartáveis das alternativas, menor o impacto ambiental. Já o critério para 

a dificuldade ou facilidade de implementação foi o feedback das mães registrado 

pela mediadora ou por meio dos prós e contras das alternativas apontados pelas 

participantes. Como afirmado pelas mães no evento, as alternativas que têm sacolas 

retornáveis tornam essas opções menos práticas aos usuários, pois o fato de manter 

armazenado algo em desuso, para ser somente usado na próxima entrega do 

produto, é ruim, ocupa espaço e propicia o extravio da sacola, podendo causar 

alvoroço no momento da entrega sendo, portanto, um fator de prováveis infortúnios 
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e de difícil aceitação pelos usuários. A Figura 35, apresenta o resultado do gráfico, 

bem como mostra que a solução mais fácil de ser implementada e com menor 

impacto para o meio ambiente é a alternativa Nº1.  
 

Figura 35 – Gráfico de impacto ambiental x dificuldade de implementação 

	  
Fonte: elaborado pela autora 

 

9.4.3 Matriz de seleção 
 

Utilizando uma matriz de seleção, foram atribuídas notas de 1 a 5 às 

alternativas conforme critérios de design e requisitos de projeto, como mostrado no 

APÊNDICE M. A alternativa que atingiu a maior soma total foi a Nº 1, reafirmando os 

resultados obtidos por meio das duas ferramentas apresentadas anteriormente. 

 

9.5 GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS E SELEÇÃO DA MARCA 

	  

Totalizando 61 palavras, foi feita uma lista dos valores, dos conceitos-chave, 

das características organizadas no mapa mental e dos conceitos de linguagem 

visual, apresentadas no painel de referência de estilo. Em seguida, foi realizado um 

Brainstorming para geração de alternativas do naming da marca a partir de 

analogias com as palavras listadas e, após isso, um segundo Brainstorming 

promoveu nova geração a partir de recursos de construção. Ao todo, foram geradas 

130 alternativas de naming, sendo “Cozibem”, “Pede Feijão”, “Pé de Feijão”, “Bem-
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me-quer”, “Natura Co” e “Vapt Vupt” os seis nomes pré-selecionados para serem 

avaliados por profissionais. 

Os critérios adotados para avaliar os nomes foram: significado (se o nome 

transmite os conceitos associados à marca), alinhamento com a estratégia do PSS 

(se representa o serviço), sonoridade (facilidade de pronúncia), ortografia (facilidade 

de leitura e escrita) e facilidade de aplicação visual. E os nomes considerados 

melhores foram “Bem-me-quer, “Pé de Feijão” e “Vapt-Vupt”. Sendo “Bem-me-quer” 

o preferido e, portanto, o selecionado. 

Após isso, foi realizada uma seleção de tipografias que remetem ao painel de 

referência de estilo e, a partir destas, foram geradas alternativas para a marca 

(APÊNDICE N). Dentre as opções geradas, a autora do projeto selecionou a 

alternativa que melhor contempla os conceitos. Assim, o familiar, acolhedor, 

aconchegante e confortável são representados pela expressão e posição do bebê na 

letra “q”; o natural e o saudável são transmitidos pelas cores oriundas de hortaliças; 

e o delicado, divertido e colorido são expressos pelo nível de saturação e uso de 

duas cores e pelo desenho dos tipos (Figura 36). 
 

Figura 36 – Marca "Bem me quer" 

 
Fonte: elaborado pela autora 
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10 PROJETO DETALHADO DA SOLUÇÃO 

	  
Este capítulo apresenta a solução projetada, as aplicações do serviço, a 

validação e o detalhamento do projeto. 

 

10.1 APRESENTAÇÃO 

 

Após a seleção de alternativa, foram gerados novos sketches para refinar a 

forma da alternativa selecionada e foi escolhida a solução menos complexa, pois 

representa custos de produção menores. A seguir, as dimensões do produto foram 

estipuladas de acordo com as medidas mostradas na seção 9.3.1 e com as 

dimensões obtidas pela medição de três modelos diferentes de refrigeradores. Estas 

foram adequadas à 2º de angulação, respeitando o mínimo de 1,5º requerido para a 

extração da peça dos moldes de modelagem por injeção (INNOVA, 2017). 

Assim sendo, a solução do sistema de embalagem para kits de ingredientes é 

composta por embalagens primárias e por um sistema de embalagem secundária. 

As embalagens primárias são em forma de sacos poliméricos bio-based (de fontes 

renováveis) e biodegradáveis e cada tipo de ingrediente é individualmente embalado 

por processo de atmosfera modificada (MAP), com fechamento à vácuo. Esse 

processo promove a proteção contra a contaminação cruzada e aumenta o prazo de 

durabilidade dos alimentos, possibilitando a entrega semanal de kits de ingredientes, 

conforme desejado pelo público-alvo.  

Já a embalagem secundária, modelada tridimensionalmente e renderizada, é 

um sistema trilho e pote reutilizável com seis combinações de cores disponíveis 

(Figura 37). Criado para organizar os kits de ingredientes do serviço, o trilho adapta-

se às prateleiras dos refrigeradores e o pote, ao ser encaixado ao trilho, transforma-

se em uma gaveta. Esse sistema proporciona praticidade no acesso aos 

ingredientes e organiza o produto na geladeira, facilitando o seu uso. E, para tornar 

a tarefa de retirar os ingredientes da embalagem mais rápida, o cliente também tem 

a opção de armazenar a tampa, inserindo-a na parte inferior do pote.  

Para proteger as embalagens primárias da sujeira externa e facilitar a limpeza, 

o pote foi projetado com paredes fechadas e lisas. Para facilitar o transporte pelo 

entregador e pelo cliente no momento da entrega, o pote tem um encaixe macho na 

parte inferior e fêmea na parte superior, o que auxilia a evitar o escorregamento da 
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embalagem empilhada (Figura 38). Alças centralizadas nas laterais proporcionam 

maior rigidez à peça. Um adesivo selando a tampa ao pote é recomendado para 

mostrar que este não foi violado.  
 

Figura 37 – Sistema produto: apresentação pote e trilho 

	  
	  

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

 



	  

	  

100 

Figura 38 – Sistema produto: potes sobrepostos encaixados e trilhos 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

O produto é integrado por quatro peças individuais: trilho, pote principal com 

divisórias no fundo, peça central (com base e divisórias) removível e tampa 

deslizante. A Figura 39 mostra o sistema explodido e explica os seus elementos.  

 

Figura 39 – Sistema produto: explodido 

 

Fonte: elaborado pela autora 
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Para melhor compreensão do produto, a Figura 40 mostra uma ambientação 

do pote e do trilho instalado em um refrigerador. 

	  
Figura 40 – Sistema produto: ambientação em refrigerador 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
Cada embalagem secundária tem capacidade para 7 kits de ingredientes e 1 

porção de leguminosas separados em 8 divisórias, totalizando um máximo de 

2,250kg de ingredientes (a quantidade varia de acordo com cada receita que tem até 

300g). Assim, como o serviço faz entregas semanais de kits de preparo para 

refeições de almoço e janta, o cliente recebe dois potes e, na primeira compra, dois 

trilhos. Os trilhos são acoplados à prateleira da geladeira e permanecem com o 

cliente até que este encerre o uso do serviço. Já os potes são retornados à empresa 

no ato da entrega de cada nova compra, são higienizados de acordo com as normas 

de boas práticas e, posteriormente, reutilizados em outras compras. Os resíduos das 

embalagens primárias também devem ser retornados à empresa, por meio do 

entregador, para que sejam compostados industrialmente. A reutilização das 

embalagens reduz o impacto ambiental e o uso de recursos e aumenta a vida útil do 

produto (se comparado a embalagens descartáveis). E, por fim, o uso de materiais 
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biodegradáveis contribuem para redução do acúmulo de lixo. Assim, a solução 

contribui para a sustentabilidade. 

 

10.2 APLICAÇÕES DO SERVIÇO 

	  

O ciclo do serviço é apresentado na seção 9.4.1 e, conforme preferido pelo 

público-alvo, o contato do serviço com o consumidor será por aplicativo. A seguir, na 

Figura 41, são apresentadas seis das 14 telas criadas para simular o processo de 

compra do produto pelo aplicativo. Para melhor visualização, os vetores das telas 

encontram-se no APÊNDICE O. 

 
Figura 41 – Simulação do aplicativo do serviço 

	  
Fonte: elaborado pela autora 

 

Em razão da embalagem ser reutilizável e conter diferentes ingredientes a 

cada compra, as informações nutricionais e a lista de ingredientes não serão 

estampadas na mesma. Por isso, para disponibilizar as informações relativas à cada 

kit de ingredientes, folhetos são utilizados. Estes são colocados em cada divisória, 

junto com o seu respectivo kit de ingredientes e disponibilizam um QR code com link 

para o vídeo explicativo do modo de preparo da receita, indicam a lista de 

ingredientes e o modo de preparo da receita, tem o selo Federal SisOrg de 

alimentos orgânicos e aviso para que o cliente guarde os resíduos das embalagens 

à vácuo para retorná-las à empresa. A Figura 42 mostra a simulação do folheto. O 

seu desenho técnico e detalhamento podem ser conferidos no APÊNDICE P. 
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Figura 42 – Simulação do folheto do PSS 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Por fim, como definido no capítulo 8, as entregas serão feitas localmente por 

meio de veículo refrigerado. A Figura 43 simula a aplicação da marca em uma van. 

 
Figura 43 – Simulação da aplicação da marca em veículo refrigerado 

 
Fonte: elaborado pela autora 
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10.3 PROTÓTIPO 

	  

Protótipos são mockups simples, de baixa ou alta fidelidade, ou modelos 

funcionais de um projeto. Estes são criados para possibilitar testes e avaliações de 

funcionalidade promovendo uma visão mais próxima da realidade com uma 

representação tangível do produto desenvolvido. Isso oportuniza que erros de 

projeto sejam encontrados e que o design seja melhorado antes dos produtos serem 

produzidos e vendidos (LIDWELL; HOLDEN; BUTLER, 2010).  

Para criar o protótipo deste trabalho o modelo tridimensional foi planificado 

em duas versões, de acordo com as diferentes espessuras dos materiais utilizados, 

para que as dimensões ficassem corretas conforme o projeto. Em seguida, cinco 

chapas de Pluma com 420x594x2mm e quatro chapas de MDF com 850x550x3mm 

foram cortadas a laser. Foram montados dois protótipos em diferentes etapas. Para 

encontrar a melhor maneira de montar o protótipo, foi fabricado um modelo de teste 

utilizando as chapas de Pluma. Isso possibilitou que a autora aprendesse com as 

dificuldades e erros de confecção do mesmo para obter maior fidelidade ao projeto 

no segundo protótipo. A seguir, na Figura 44, são apresentadas imagens de 

algumas das etapas da prototipagem da solução do projeto. 

 
Figura 44 – Algumas etapas da prototipagem 

 
Fonte: fotografado pela autora 
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Assim, para fabricar o protótipo final foram utilizadas chapas de MDF para 

criar as paredes e superfícies planas, mangueira de jardim para criar os cantos 

arredondados do pote, massa “tapa furo” para criar as partes arredondadas das 

peças, massa acrílica para dar acabamento, gabaritos com 2º de inclinação para 

montagem correta das peças, colas de cianoacrilato e acetado de polivinila,  lixas de 

diversas gramaturas, canetas, réguas, esquadros, estiletes, tintas spray, tinta acrílica, 

pincéis e jornal.  

As Figuras 45 e 46 mostram o protótipo funcional fotografado em uma 

geladeira. Conforme a solução projetada, o protótipo tem as seguintes peças 

individuais: um trilho, um pote com divisórias, encaixe para guardar a tampa e 

encaixe para a tampa deslizante, uma divisória central removível e uma tampa. 

 
Figura 45 – Protótipo funcional do produto (a) 

 
Fonte: fotografado pela autora 
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Figura 46 – Protótipo funcional do produto (b) 

 
Fonte: fotografado pela autora 
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10.4 VALIDAÇÃO 

	  

A validação foi realizada para avaliar a coerência entre a solução de produto e 

marca desenvolvidos e os conceitos – resultados do evento co-criativo – e atributos 

físicos, funcionais e emocionais. Para tanto, foram criados dois questionários online; 

um para ser respondido pelos participantes do evento co-criativo e outro para ser 

respondido por especialistas. Os elementos do serviço (marca, produto, aplicativo e 

veículo de transporte) foram apresentados por meio de imagens e foram solicitadas 

avaliações quantitativas, com notas de 1 a 5, e perguntas qualitativas para 

comentários sobre o projeto. As perguntas e resultados do questionário são 

apresentados no APÊNDICE P. 

 Foram sete participantes do evento co-criativo que responderam e 

representaram o público-alvo, avaliando o projeto quanto à percepção dos conceitos 

e atributos e ao interesse pelo uso do produto e serviço. Já a avaliação por 

especialistas teve quatro participantes que analisaram a solução quanto aos 

conceitos, atributos e características – originalidade, organização e facilidade de 

acesso aos ingredientes na geladeira, redução do impacto ambiental, praticidade e 

valor agregado. Os resultados da avaliação da marca e do produto foram positivos e 

os representantes do público alvo expressaram gostar do produto e ter interesse 

pelo uso do PSS. No Quadro 15, são mostrados alguns dos comentários dos 

respondentes sobre a solução de produto e serviço.  

 
Quadro 15 – Comentários sobre a solução do projeto 

Comentários dos respondentes representantes do público-alvo 

Simplesmente da vontade de usar esse serviço. Esse tipo de produto: facilita o encontro 
dos alimentos, já que são separados em compartimentos; é sustentável por produzir 
menos lixo; é prático pela opção de ter trilhos e servir como função gaveta em qualquer 
parte da geladeira (pode adequar-se à pessoa); é delicado, colorido e tem um design 
muito legal; o próprio bebê vai ter vontade de pegar e mexer no produto; traz uma forma 
de cuidado pela mãe; e a ideia do funcionamento do serviço é interessante. 

Porque possui um visual agradável, moderno, traz sensação de cuidado e bem-estar. 
Além disso, a parte funcional do produto parece ser prática. 

Em geral percebe-se que o produto tem uma preocupação com saúde, bem-estar e 
naturalidade, passando confiança ao consumidor. Visivelmente tem aparência do 
conceito. 

Achei que desenvolveu de uma maneira bem atual. Embora o conceito colorido não seja 
percebido somente com a caixa, acredito que quando estiverem com os alimentos, 
alcançará o objetivo. 

Fonte: adaptado do questionário de avaliação de produto e marca (2017) 
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10.4 DETALHAMENTO 
 

 Nesta seção é apresentado o detalhamento do projeto com normas de 

alimentos, dimensões do produto, materiais e processos utilizados, padrões de cores 

e as recomendações de uso da marca. Os desenhos técnicos podem ser conferidos 

no APÊNDICE Q. 

	  

10.4.1 Serviço 
 

Conforme indicado pela ANVISA (2017b), para que o serviço seja colocado 

em prática, faz-se necessária a criação de um manual de boas práticas próprio 

considerando e seguindo a legislação que regula as boas práticas de fabricação e as 

condições higiênico-sanitárias de preparação de alimentos: Portaria MS nº 1.428, de 

26 de novembro de 1993; Portaria SVS/MS nº 326, de 30 de julho de 1997; RDC nº 

275/2002; RDC nº 216/2004; RDC nº 218/2005 e RDC nº 52/2014. 

 

10.4.2 Embalagem primária 
 

Os materiais para embalagem a vácuo MAP mais comercializados no Brasil, 

após uma rápida pesquisa de fornecedores, são filmes poliméricos multicamadas 

derivados do petróleo. Para carnes, pescados, cereais e tubérculos são utilizados 

filmes co-extrudados de polietileno – resinas de Polietileno Linear de Baixa 

Densidade (LLDPE) e Poliamida (PA) ou Nylon e Polietileno. Já para hortaliças são 

usados filmes multicamadas de Polipropileno Biorientado (BOPP), Poliamida 

Biorientada (BOPA) e LLDPE, pois permitem troca de gases de forma controlada. 

Porém, como estes são polímeros derivados de combustíveis fósseis e têm alto 

impacto ambiental, buscou-se na literatura biopolímeros que possam ser utilizados 

ou adaptados como substitutos destes. Os biopolímeros não são uma solução para 

o problema de lixo por excesso de descarte de polímeros convencionais, porém eles 

podem ser um meio de reduzir o risco de consequências nocivas ao meio ambiente 

(OEVER et al., 2017). No Quadro 16, são apresentados os biopolímeros sugeridos 

para a embalagem primária como substitutos aos polímeros convencionais. Estes 

são aprovados pelos padrões internacionais ISO 17088:2012, EN 13432:2000, EN 

14995:2006 e ASTM D6400-12 para contato direto com alimentos (NIAOUNAKIS, 
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2015). Porém, antes de sua utilização pelo serviço, testes devem ser feitos para 

constatar se as propriedades necessárias à conservação dos alimentos são obtidas, 

bem como para medir a segurança do material quanto a níveis de migração e 

contaminação do alimento. 

	  
	  

Quadro 16 – Materiais indicados para a embalagem à vácuo (MAP) 

  MATERIAIS INDICADOS PARA FILMES DE 
EMBALAGENS DE ATMOSFERA MODIFICADA 

  

POLÍMEROS 
DERIVADOS 

DO 
PETRÓLEO 

POLÍMEROS 
BIO-BASED 

ADAPTAÇÕES 
SUGERIDAS 
(testes são 

necessários) 

 PROPRIEDADES 
NECESSÁRIAS 

Utilizados 
atualmente 

para este fim 

Possibilidade de 
uso para 

substituição dos 
polímeros não 

bio-degradáveis 

aditivos / 
plastificantes / co-

extrusão com 
polímeros 

petroquímicos bio-
degradáveis 

Carnes, 
Pescados, 
Cereais e 

Tubérculos 

alta barreira de 
gases, água, 

óleos e gordura 

PE, LLDPE e 
PA, 

Nylon e 
Polietileno 

BOPLA 
(biodegradável) 

*Aditivos ou 
plastificantes e 
**camadas de 

barreira 
específicas (SiOx, 

AlOx, EVOH ou 
Polímero a base de 

amido) 

***PLA com 
poliésteres 

PBAT, PBS ou 
PCL 

Hortaliças 
Cortadas 

barreira com 
troca de gases 

controlada 
BOPP, BOPA BOPLA *Aditivos ou 

plastificantes 

*Para melhorar a flexibilidade do PLA, Niaounakis (2015), sugere que flexibilizadores ou 
plastificantes de baixo peso molecular ou plastificantes produzidos por polimerização de 
adição de poliol à base de poliéster ou alifático sejam adicionados ao PLA. 
** O PLA necessita de camadas de barreira de oxigênio (OEVER et al., 2017). 
*** Filmes flexíveis de PLA (biodegradável) contendo em torno de 50% de poliésteres 
biodegradáveis, porém derivados do petróleo (PBAT, PBS ou PCL) para reduzir a rigidez 
e melhorar a resistência (OEVER et al., 2017). 

Fonte: elaborado pela autora a partir de NIAOUNAKIS (2015) e Oever (2017) 
 

Segundo Oever et al. (2017), o Ácido Poliláctico (PLA) é um polímero 100% 

bio-based (derivado de matérias-primas renováveis) e pode ser compostado 

industrialmente com o lixo de frutas e hortaliças. O PLA também é frequentemente 

usado em combinação com outros biopolímeros e polímeros bio-based para 
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melhorar a sua rigidez e resistência e reduzir custos. Os filmes feitos de PLA são 

aprovados pela Federal Food, Drug and Cosmectics Act. para contato direto com 

todos os tipos de alimentos e condições de uso (NATUREWORKS, 2017). Assim, 

são utilizados em embalagens de alimentos como PLA biorientados (BOPLA) e 

como laminados para filmes de barreira. Eles não são flexíveis como os filmes de 

LDPE, sendo rígidos como filmes de PET e podem ser sensíveis ao rasgamento.  

Os filmes de BOPLA podem substituir os filmes BOPP em embalagens de 

hortaliças e frutas cortadas. Para isso, os filmes devem ser perfurados para permitir 

a troca de gases ao nível requerido (OEVER et al., 2017). 

Para alimentos que serão armazenados por longos períodos e que 

necessitam de barreira maior contra a permeabilidade de vapor de água, são 

necessárias barreiras adicionais ao PLA. Para isso, filmes de PLA podem ser 

laminados com SiOx (Óxido de Silicone) ou AlOx (Óxido de Alumínio) sem deixar de 

ser compostável (OEVER et al., 2017). Concluindo, os materiais indicados para a 

embalagem primária são o BOPLA e o PLA com poliésteres, sendo necessário 

testes para análise da necessidade do uso de aditivos ou camadas de barreira, 

como filmes laminados ou metalizados. 

 

10.4.3 Embalagem secundária 
 

Por apresentar formas complexas, o processo de produção indicado para a 

fabricação das peças é o processo de moldagem por injeção e o material 

selecionado é o polipropileno (PP), pois o seu uso em contato com alimento é 

autorizado pela ANVISA (2017a). Para a aplicação do rótulo ao pote foi selecionado 

o Polipropileno Biorientado (BOPP) e processo de produção indicado é o in mold 

label, pois reduz o número de processos de fabricação (se comparado à serigrafia) e 

apresenta resultados de alta durabilidade sem interferir na reciclabilidade do material.  

A seleção do PP deu-se pelas suas propriedades, pois é um polímero de 

baixo custo, fácil de processar, durável, tem baixa absorção de umidade, fácil 

coloração, elevada rigidez, resistência regular ao atrito, excelente resistência a 

solventes orgânicos, produtos desengordurantes e químicos, alta resistência ao 

entalhe, elevada resistência à fadiga por flexão, boa estabilidade térmica e pode ser 

utilizado até -18ºC sem apresentar alterações na sua estrutura cristalina 

(POLIVERSAL, 2017). Também é um material amplamente utilizado em peças 
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internas de refrigeradores e produtos que são armazenados dentro de refrigeradores 

e freezers. 

 

10.4.4 Padrões de cores 
	  

A Figura 47 mostra a paleta de cores definida para a identidade visual da 

marca, utilizada também nas aplicações da marca e nos produtos. São quatro cores 

com leve saturação e pouco brilho que se alinham com o conceito do painel de 

referência de estilo e uma cor neutra de apoio. 

 
Figura 47 – Paleta de cores 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
10.4.5 Marca 

 

A seguir, a Figura 48 mostra a assinatura visual e as versões da marca 

proposta para o PSS, bem como suas aplicações sobre fundos coloridos com as 

cores da paleta e a família da fonte Comfortaa, do Google Fonts, utilizada para as 

aplicações da marca. É apresentada a malha de construção cujo módulo X consiste 

na altura da letra “e” da palavra “bem” da marca, definindo a sua proporção em 10X 

x 4X; a área de proteção representando a área de espaço livre requerida para a não-

interferência da marca para aplicação com outros elementos; a redução máxima 

indicada para garantir a legibilidade da marca em materiais impressos ou aplicada 

em suporte digital; por fim, também são apresentados os padrões de cores da 

versão principal da marca. 
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Figura 48 – Assinatura visual 

 

 

Fonte: elaborado pela autora 
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Propôs-se o projeto de um sistema que integre produto e serviço para auxiliar 

na rotina alimentar do bebê, pois o design de PSS viabiliza mais possibilidades de 

criar soluções sustentáveis e atender à unidade de satisfação do usuário. A 

metodologia adotada e o uso de cronograma foram importantes para 

instrumentalizar as fases e etapas do projeto e cumprir os prazos estipulados. 

Por meio da revisão da literatura e pesquisa qualitativa e quantitativa, foi 

possível coletar os dados importantes para a fundamentação e o desenvolvimento 

do projeto e perceber as dificuldades enfrentadas pelas mães. Essas foram 

interpretadas em duas possibilidades de serviço e apresentadas às mães e aos 

especialistas durante as entrevistas. Acreditava-se que as mães fossem demonstrar 

o desejo de ter opções de alimentos naturais prontos para o consumo. No entanto, 

elas manifestaram que preferem preparar o alimento do bebê – considerando que 

este é um ato de amor e cuidado – ao invés de oferecer algo pronto.  

Conseguinte, este e os demais resultados da coleta de dados, na fase de 

inspiração, direcionaram a escolha da opção de serviço, bem como possibilitaram o 

levantamento das necessidades dos usuários e os requisitos equivalentes para 

produto e serviço. Da mesma forma, as análises de similares e casos referenciais 

também foram importantes, pois auxiliaram na observação dos concorrentes. 

Na fase de ideação, a metodologia aplicada possibilitou atingir resultados com 

o foco principal nos interesses do público-alvo do projeto. Assim, a criação das 

personas foi importante para inspirar a geração de alternativas, guiar o 

direcionamento do projeto e manter em foco o público-alvo e suas características e 

necessidades. E, a partir da geração e seleção de cenários, foi possível criar o ciclo 

de serviço do PSS projetado. A interação entre autora e público-alvo durante as 

etapas de conceituação e de seleção de alternativa foi importante para garantir o 

alinhamento do projeto com as necessidades e desejos dos usuários.  

Por meio disso, foi possível cumprir o problema de pesquisa, o objetivo geral 

e os objetivos específicos deste trabalho. Como resultado, a solução desenvolvida 

atende aos requisitos e à unidade de satisfação do usuário. Isto posto, é importante 

destacar que este trabalho de conclusão de curso teve como foco principal o projeto 

do produto, sendo o serviço, a marca e o aplicativo elementos secundários. Ainda 

relacionado ao produto, observa-se que a restrição de prazo de validade dos 
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alimentos preparados impossibilitou uma proposta de solução diferente para a 

embalagem primária e também influenciou no projeto da embalagem secundária. 

Projetada de acordo com as características comportamentais dos Millennials 

e conforme as necessidades e desejos expressos pelo público-alvo, a solução de 

PSS apresenta uma experiência de compra e uso de produto diferenciada, interativa 

e personalizável. De acordo com tendências de consumo e oportunidades atuais, 

esta se preocupa com a preservação dos recursos do planeta e incentiva o trabalho 

de produtores locais. Porém, a produção da embalagem secundária é um processo 

de custo elevado e, portanto, pode ser inviável para uma pequena empresa. Por isso, 

é sugerido que as embalagens secundárias sejam fabricadas por uma empresa de 

embalagens e comercializadas como artigo organizador de refrigeradores, podendo 

ter outros tamanhos e módulos. Assim, a empresa “Bem Me Quer” pode comprar 

diretamente dos fornecedores e negociar descontos. Outra opção atual seria a “Bem 

Me Quer” e alguma fabricante de embalagens promoverem suas marcas por meio 

de parcerias e produtos exclusivos. 

Como citado na revisão de literatura, culturalmente, as mães são mais 

afetadas pelas tarefas e rotinas da maternidade do que os pais e sofrem mais com 

estresse e sobrecarga. Portanto, este projeto teve como foco possibilitar uma forma 

de auxiliar na rotina de alimentação dos bebês e melhorar a qualidade de vida das 

mulheres na maternidade. Isso, para que possam usufruir de mais tempo para 

outras atividades. Embora, este tenha sido desenvolvido com o foco nas 

necessidades e desejos de mães, também pode atuar como um incentivador e 

facilitador para que os pais se envolvam mais na rotina de preparo das refeições dos 

bebês. Não obstante, este PSS também pode beneficiar outros modelos de famílias, 

como, por exemplo, mães e pais solteiros que desejem ou precisem de uma opção 

de apoio para essa rotina. 

Assim, a solução apresenta um suporte de apoio e auxilia àqueles que vivem 

ou compartilham das atividades e responsabilidades da rotina de alimentação 

complementar de bebês, tornando mais prática a atividade de compra e preparo de 

alimentos saudáveis. Ao condicionar o cumprimento das recomendações dos órgãos 

de saúde, esta solução também assegura a qualidade e a variedade nutricional 

adequada e fundamental para a formação de bons hábitos alimentares e promove o 

crescimento e o desenvolvimento saudáveis do bebê. O que corrobora para um 

futuro com mais saúde e qualidade de vida. 
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APÊNDICE A – Descrição dos métodos e ferramentas utilizados na 
metodologia 

 
Tipo Descrição 

Ferramenta do Circular 
Design Guide 

User-Centered Research - A pesquisa centrada no usuário ajuda a 
ganhar empatia pelas pessoas que usarão o produto ou serviço. Esse guia 
de entrevista ajuda a definir o que considerar para elaborar as perguntas, 
qual estrutura usar e como proceder a entrevista (ELLEN MACARTHUR 
FOUNDATION; IDEO, 2016). 

Método do HCD 
Entrevistas com Especialistas - Serve para planejar e elaborar a 
entrevista para especialistas (IDEO, 2015). 

Método do HDC Entrevista - Guia com passo a passo para elaboração das perguntas para 
obter informações relevantes nas entrevistas (IDEO, 2015). 

Método do HDC 
Auto-documentação - Guia de como elaborar instruções para dar aos 
participantes para que documentem as atividades (IDEO, 2015). 

Método do MSDS Análise Estratégica - Indica o procedimento de perguntas-chave para 
analisar casos de excelência (VEZZOLI, 2010).  

Método do MSDS 

Exploração De Oportunidades - Serve para identificar as orientações 
para o desenvolvimento do PSS gerando ideias a partir da definição da 
unidade de satisfação e criando cenários com possíveis estratégias para o 
serviço (VEZZOLI, 2010). 

Ferramenta do Circular 
Design Guide 

Circular Flows  - Serve para localizar em que loop da economia circular o 
serviço pode ser melhor inserido, para se projetar de acordo (ELLEN 
MACARTHUR FOUNDATION; IDEO, 2016). 

Ferramenta do Circular 
Design Guide 

Service Flip - Serve para pensar nas possibilidades para implementar um 
serviço ao produto, de como oferecer o produto através de um serviço e 
quais experiências podem ser oferecidas ao consumidor (ELLEN 
MACARTHUR FOUNDATION; IDEO, 2016). 

Método do HCD 
Find Theme - Serve para explorar as semelhanças, diferenças, e inter-
relações entre informações coletadas e irá ajudar a criar os requisitos de 
design (IDEO, 2015). 

Método do HCD 
“How might we” - Serve para gerar tópicos que se tornarão a base para o 
brainstorming (IDEO, 2015). 

Método do HCD 
Top Five - Serve para selecionar as 5 melhores alternativas entre as 
ideias geradas no Brainstorming (IDEO, 2015). 

Ferramenta do Circular 
Design Guide 

Create Brand Promise - Serve para utilizar os elementos de circularidade 
do serviço para reforçar a proposta da marca e aprimorar sua mensagem 
aos clientes. Auxilia na construção da proposta de valor em torno da 
inovação circular do serviço e dos produtos projetados (ELLEN 
MACARTHUR FOUNDATION; IDEO, 2016). 

Ferramenta do Circular 
Design Guide 

Concept Selection - Serve para priorizar e escolher o conceito baseado 
em como ele se relaciona com a estratégia do serviço e no impacto que 
gera às pessoas e ao meio ambiente (ELLEN MACARTHUR 
FOUNDATION; IDEO, 2016). 

Ferramenta do Circular 
Design Guide 

Embed Feedback Mechanisms - Serve para coletar opiniões do produto 
ou serviço, sobre a utilidade dos conceitos gerados, permitindo 
aprendizagem e adaptações de melhoria  (ELLEN MACARTHUR 
FOUNDATION; IDEO, 2016). 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Ellen MacArthur Foundation e IDEO (2016), IDEO 
(2015) e Vezzoli (2010) 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista com especialistas 
 
Dados pessoais: 

1. Nome 
2. E-mail 
3. Profissão 
4. Idade 
5. Há quanto tempo trabalha na área da saúde? 

 
Para pediatra, nutricionista e enfermeira:  

6. Você recomenda, às mães, uma dieta de alimentação complementar para o bebê? 
7. Como é a dieta que você recomenda às mães para os bebês de 6 à 12 meses? 
8. Como é o formato dessa recomendação (por ex.: passa as recomendações através 

de uma conversa ou passa as informações da dieta por escrito)?  
9. Essa dieta segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do 

Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)?  
10. As mães seguem/cumprem essas recomendações? 
11. É a maioria ou minoria das mães que não seguem as recomendações? 
12. Por que você acha que as mães não seguem as recomendações? 
13. As mães dizem por quais razões elas não seguem as recomendações? Quais? 

 
Para pediatra, nutricionista, enfermeira e psicóloga: 

14. Serviço de venda de papinhas naturais ou de porções prontas para cozinhar 
Uma alternativa para promover a alimentação saudável e auxiliar na formação de 
bons hábitos alimentares seria um serviço de opção 1) venda de papinhas prontas 
naturais e sem adição de conservantes, preparadas de maneira caseira e com 
consistência de acordo com a idade e indicação da SBP; ou  opção 2) venda de 
ingredientes - lavados, descascados e picados - em porções prontas para o preparo 
e acompanhadas de receitas. O que você acha dessas opções de serviço? Você 
acha que isso promoveria a alimentação complementar adequada do bebê? Você 
acha que isso auxiliaria na saúde do bebê? 

15. Qual dos produtos você acha que seria melhor? 
(a) Ingredientes e receitas: Ingredientes lavados, picados em porções prontas para 
preparo das papinhas. 
(b) Papinha pronta: feita de forma caseira e com os ingredientes e temperos 
escolhidos pela mãe. 

16. Sugestões: 
17. Você acha que esse serviço traria benefícios para a mãe também? Quais?  
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APÊNDICE C –  Respostas das entrevistas com especialistas 
Entrevista nº1 

1. Confidencial 
2. Confidencial 
3. Enfermeira 
4. 22 anos 
5. 4 anos 
6. Sim 
7. Dieta com proteínas, carboidratos, legumes e vitaminas. Incluindo sopas, papinhas 

de frutas e sucos.  
8. A recomendação se baseia na introdução de legumes, frutas e algum tipo de 

proteína. Dividida em diversas refeições do dia, entre elas: lanche da manhã (suco 
ou fruta) almoço (sopa com dois tipos de legumes), lanche da tarde (fruta amassada) 
e janta (sopa).  

9. Sim 
10. Sim 
11. Minoria 
12. Algumas não seguem devido a falta de tempo e conhecimento da importância na 

preparação dos alimentos.  
13. Em grande maioria relatam que é por falta de tempo.  
14. Auxiliaria muito na saúde e principalmente na alimentação dos bebê, pois forneceria 

a alimentação adequada e facilitaria as mães na preparação dos alimentos.  
15. (b) 
16. Uma sugestão seria fornecer as duas opções, papinha pronta com os temperos 

escolhidos pela mãe e também receitas com os ingredientes prontos e levados.  
17. Diminuiria a exaustão materna.  

 
Entrevista nº2 

1. Confidencial 
2. Confidencial 
3. Nutricionista 
4. 21 anos 
5. 6 meses 
6. Sim 
7. Segundo as recomendações da SBP, OMS e Guia alimentar para a população 

Brasileiras de 0-2 anos, recomenda-se a introdução gradual de alimentos naturais 
minimamente processados, atingindo os macro e micro nutrientes necessários para 
cada faixa etária, até chegar a alimentação base da família aos 12 meses e 
mantendo a amamentação até os dois anos ou mais. 

8. Conforme as características de cada família e criança é feito o plano alimentar ou 
orientações pontuais de forma verbal e esquemas abertos com lista de substituições 
em papel. Sempre levando em consideração o consenso na área da nutrição infantil 
em não utilizar dietas fechadas e restritas para crianças tendo em vista que estas 
estão em fase de desenvolvimento e tem suas necessidades aumentadas. 

9. Sim 
10.  Não 
11.  Maioria 
12.  Por hábitos culturais, pelo custo, por falta de conhecimento, pouco apoio da família 

e falta de tempo, devido a jornada dupla de trabalho e cuidado com a casa e filhos 
que geralmente fica a cargo das mães. 

13.  Não, geralmente não dizem por sentir vergonha em não conseguir seguir as 
orientações prescritas. Isso quando as famílias buscam a orientação, acredito que o 
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problema maior esteja nas famílias que não buscam o atendimento ou informações 
antes de se instalarem os problemas na saúde da criança. 

14. Acredito que este tipo de serviço ajudaria a promover uma alimentação 
complementar adequada, ainda mais sobe a forma de entrega dos ingredientes e 
não da papinha pronta, garantindo assim um alimento ainda mais fresco e 
minimizado eventuais perdas de nutrientes durante o período de conservação, além 
de integrar a família e a criança no preparo e descobrimento dos alimentos, assim 
atingindo os aspectos culturas e sociais da alimentação e não somete os fisiológicos 
e nutricionais. O fornecimento de uma alimentação adequada é existencial para o 
desenvolvimento saudável da criança e pode certamente evitar e proteger contra 
agravos futuros á saúde, para isso o período da gestação aos dois primeiros anos de 
vida (1000 dias) são essenciais formando e a consolidando os hábitos alimentares 
saudáveis. 

15. (a) 
16. Sabe-se que cada vez mais a alimentação não é uma atribuição somente da mãe, ou 

não deveria ser, e portanto acredito que este produto deveria se direcionar a toda a 
família da criança, sendo ele uma forma prática de alimentação que vem com modo 
de preparo e não necessita de grandes conhecimentos culinários ou nutricionais para 
ser utilizado. Vejo na prática clínica a dificuldade que as mães carregam em tentar 
promover a alimentação saudável para filhos sem o devido apoio familiar e acredito 
que este produto possa ajudar também neste aspecto. 

17. Sim, praticidade e segurança em fornecer um alimento adequado e balanceado ao 
seu filho.  

 
Entrevista nº 3 

1. Confidencial 
2. Confidencial 
3. Enfermeira 
4. 40 anos 
5. 20 anos 
6. Sim 
7. Aleitamento materno e papas de fruta e papas de legumes 
8. Conversa e escrita 
9. Sim 
10. Sim 
11. Minoria 
12. Somente falta de acompanhamento e profissionais qualificados 
13. Por desconhecer, por que recebeu dica de um familiar que confiou por já ter filho. 
14. Para os meus clientes seria aceita e facilitaria sim. 
15. (a) 
16. Acho a primeira opção, pois algumas mães tem orgulho em fazer as papinhas, não 

que a pronta não teria aceitação. 
17. Sim, tempo e segurança 
 

Entrevista nº 4 

1. Confidencial 
2. Confidencial 
3. Enfermeira 
4. 60 anos 
5. 35 anos 
6. Sim 
7. Frutas, legumes 
8. Conversa e por escrito 
9. Sim 
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10. Sim 
11. Minoria 
12. Inexperiências, influência de familiares 
13. Sim. Alguém da família orientou  
14. Depende 
15. (b) 
16. Acho uma boa ideia mas me parece que cada vez menos as mães ou o casal, se 

responsabiliza pelas coisas de seus filhos. 
17. Sim, seria prático, adequada a faixa etária. Para país que trabalham ou estudam 

seria uma economia de tempo. 
 
Entrevista nº 5 
 

1. Confidencial 
2. Confidencial 
3. Pediatra 
4. 57 anos 
5. 40 anos 
6. Sim, quando chega na hora adequada 
7. Dependendo da clientela o tipo de alimentação que é recomendado precisa ser 

adaptado. O que se sabe é que se come por 2 razões básicas: primeiro por fome e 
segundo por paladar. Então é o seguinte, um recém nascido que somente mama no 
peito nunca comeu nada além do leite materno então tu vai introduzir uma nova 
experiência hedônica pra ele, prazerosa pra ele que é um sabor diferente que ele 
nunca provou na vida. E o cérebro da criança já nasce preparado pra essa 
experiência, o que chamamos de janela hedônica que ocorre do quarto ao oitavo 
mês de maneira mais marcante, claro que isso continua pelo resto da vida, né, mas 
de maneira mais forte acontece nessa idade. Então, a recomendação geral de 
introdução de alimentos é quanto mais variado for a oportunidade de alimentos para 
essas crianças melhor vai ser pra elas, porque mais experiências hedônicas e 
prazerosas elas vão ter e mais alimentos elas vão ter oportunidade de reconhecer. 
Isto vai impactar no resto da vida delas. Por exemplo, tem aquelas crianças que só 
toleram dietas monótonas com pouquíssimos alimentos. Essas crianças tiveram, 
provavelmente, nessa fase da vida, uma oportunidade muito limitada de provar 
diferentes alimentos. Então é importante tu oferecer qualidade e também variedade 
de alimentos muito mais do que quantidade. 
O ideal é tu levar as mães a uma experiência prática, levar elas pra cozinha e 
mostrar como é que faz. Isso é o que deveria ser feito nos bons serviços de 
Nutrologia e de orientação materna, mas o importante é tu conhecer como essas 
famílias lidam com o alimento e como elas podem adquirir os alimentos. E, a partir 
dessa conversa que tu tem com as mães tu ajuda elas a planejar qual a melhor 
abordagem nutricional para as suas crianças. Uma das coisas importantes dessa 
história é não criar nenhum tipo de desafio para as mães, tipo assim, recomendar 
coisas que elas não possam obter ou tenham dificuldade de conseguir ou que sejam 
muito caras, então tentar simplificar a vida delas e não transformar esse ato de 
alimentar a criança num fardo e sim num desejo, numa coisa legal. 
Tem gente que mora no interior e não tem acesso a alimentos que nós que moramos 
na cidade temos, por exemplo, pessoas que tem acesso a somente certos alimentos 
que são específicos daquela região. Precisa ser adaptada a alimentação, mas de 
modo geral as pessoas comem muito parecido. Não existe muita diferença em dietas 
básicas. No dia a dia, tu já comeu o bandejão da UFRGS? Todo mundo come 
semelhante, não tem uma variabilidade muito grande. E isso precisa passar pras 
crianças também. Evidentemente que quanto mais saudável for o alimento, quanto 
mais variado for o alimento melhor pra criança e melhor pra todo mundo. Não só pra 
criança, para os adultos também. A família que come bem funcional em termos de 
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nutrição as crianças também acompanham esse tipo de comportamento. A 
alimentação é muito comportamental. Ela tem questões de cultura, de 
comportamento, de crenças também que perpassa gerações e impacta como tu vai 
alimentar as crianças. Dessa forma, é importante conversar com as famílias pra 
saber quais as crenças delas, como é o dia a dia delas, até pra tu não indicar algo 
muito fora do escopo delas. 

8. Na verdade eu não faço recomendações, eu não faço esse tipo de abordagem. A 
minha abordagem é muito mais no tratado terapêutico no sentido de que existe uma 
contribuição e uma compreensão em ambos os lados (paciente e médico). Eu falo, 
informo e dentro do que ela pode fazer, ela faz. Eu evito recomendar e até culpar ou 
fazer alguma limitação ao que a mãe acredita. Eu respeito muito esse cotidiano das 
famílias e das mães, porque afinal de contas são elas que vão cuidar dos filhos, não 
são os pediatras ou os médicos. 
Autora: Então você deixa bem livre pra que as mães sigam da maneira que elas 
querem desde que dentro do que tu indica ser saudável. Isso? 
Entrevistado: Sim, perfeito, é isso aí. 

9. Sim 
10. Eu acho que sim, não tenho certeza porque nunca fiz uma avaliação, mas acho que 

sim porque eu me dou muito bem com os meus pacientes. Então provavelmente eu 
acho que sim. 

11. Minoria 
12. Provavelmente não seguem porque as recomendações que foram dadas são 

recomendações fora do alcance delas. 
13. É bem geral, por exemplo, vai começar com fruta pelo sexto mês -mãe olha, vamos 

dar bastante fruta pra ela. Uma das recomendações que eu digo é que o bebê nunca 
comeu a fruta então quando ele experimentar pela primeira vez ele vai estranhar, 
talvez vai colocar pra fora. Então não se preocupar e insistir oferecendo o mesmo 
alimento de 1 a 5 dias pra ele e aí sim ele vai começar a gostar e comer. Outra coisa 
que recomendo é pra não trocar de comida todo dia, dá de 4 a 6 dias a mesma 
comida e depois tu troca pra ele acostumar que aquilo é maça, banana, ou a fruta 
que ela achar melhor. Os horários também são importantes. Alimentar a criança 
quando ela tá mais ativa e menos à noite quando elas estão mais sonolentas. Então 
tem essa questão de horário e adaptação. Outra coisa, eu sempre recomendo 
começar com fruta, depois também dar cereal, depois introduzir leguminosas (feijão, 
arroz), depois caldinho de carne lá pelos 6 meses porque não tem dente pra 
mastigar, ovo pode dar à vontade e quando chegar à idade dá a comida de adulto 
mas sempre com pouco sal porque sal é uma coisa perigosa. 

14. Eu acho que é legal, é uma boa ideia, principalmente levando em consideração o 
aspecto natureba da proposta. E também outra coisa que é importante e um fator 
que é legal é chegar pronto pra mãe pra ela não ter muito o trabalho de tá 
preparando essas coisas. Uma coisa pronta pra criança comer, não industrializada, 
mas pronta e de entrega diária porque assim tu pode variar a alimentação ao longo 
do dia ou que entregue um estoque para 4 a 5 dias. Por exemplo, tu dá 4 papinhas 
de banana, e depois já vem 4 papinhas de maçã ou de melão e dai tu já faz uma 
programação pra dieta dessa criança pro mês. Então se a criança inicia a AC ao 
sexto mês nos primeiros 15 dias tu pode introduzir 4 frutas diferentes pra ela, maçã, 
mamão, manga. E já no próximo passo tu pode trazer as papinhas com cereais, grão 
de trigo, aveia, depois mais tarde papinha de arroz com caldo de feijão coisas bem 
brasileiras ou legumes, raízes, tubérculos, frutas, essas coisas tu vai adicionando 
conforme o tempo de maturação (em termos nutricionais) da criança. Isso é legal 
porque tu ajuda a mãe na questão da confecção do alimento e também em relação à 
seleção/escolha dos alimentos de acordo com o momento adequado pra dar essa 
alimentação. Tem que ter uma perspectiva de qual a idade que cada alimento 
precisa ser introduzido, isso tu pode achar na literatura. 
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Autora: Você acha que isso promoveria a alimentação complementar adequada do 
bebê em relação ao que ao que as organizações de saúde recomendam? 
Entrevistado: Acho que sim, daria bem. 
Autora: Isso auxiliaria na saúde do bebê em termos de prevenção de doenças? 
Entrevistado: Sabemos que a quantidade de alimentos e introdução de certos 
alimentos estão relacionados com doenças crônicas. Então essa perspectiva de tu 
oferecer pra elas uma nutrição adequada através da alimentação complementar e 
que vá ter um bom impacto ao longo da vida dela é importante. Então teu produto vai 
chamar bastante atenção no sentido de que não é só pra agora, é pra vida toda dela. 
Porque esse momento inicial da vida é muito plástico, qualquer coisa que tu fizer 
nesse momento e for impactante ele vai influenciar o resto da vida do sujeito. Isso é 
muito relevante no final das contas. Isso é bem legal pra você utilizar na 
apresentação do teu produto. 

15. (b) 
16. Se tiver alguma pergunta além é só me procurar que a gente conversa. 
17. Sem dúvida. Principalmente hoje em dia que as mães estão trabalhando muito. Esse 

serviço poupa tempo e oferece qualidade e isso é importante pra elas. E outra coisa 
também é que tu tem que criar demanda daí as coisas ficam mais interessantes. 
Depois que tu oferece praticidade e as pessoas experimentam elas acabam 
gostando disso. 

 
Entrevista nº 6 

1. Confidencial 
2. Confidencial 
3. Psicóloga 
4. 36 anos 
5. 8 anos 
14. Sim. Hoje vivemos uma vida que não é muito fácil e acabamos por optar sempre pelo 

mais prático e mais fácil. Então, quando a mulher - que ainda é, na maioria dos 
casos, culturalmente, a principal responsável pela alimentação do bebê - trabalha, 
ela tem menos tempo ainda. Portanto poder contar com um serviço que seja de 
confiança e que auxilia nisso certamente irá contribuir. 

15. (a) 
16. - 
17. Eu acho que traria benefícios da mãe ficar mais tranquila, se culpando menos, tendo 

mais tempo para estar com o seu filho. Às vezes a dupla jornada de trabalho (ter que 
trabalhar, cuidar da casa, cuidar do seu filho) ocupa muito tempo da mãe, então ela 
poder contar com um recurso que vai deixar ela mais disponível para estar com seu 
filho brincando, passando um tempo junto, é um benefício para esta mãe porque ela 
vai se sentir menos culpada, vai se sentir mais segura no seu papel de mãe e ela vai 
ficar mais satisfeita consigo mesma nesse papel. Então, uma mãe nessas condições 
será mais saudável e portanto o bebê será mais saudável também. 
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APÊNDICE D – Roteiro de entrevista com mães 

1. Nome  
2. Qual a sua idade? 
3. Qual a idade do seu bebê? 
4. O seu bebê vai na creche/escolinha ou tem babá? 
5. Você amamenta o seu bebê? 
6. Você dá alimentação complementar ao bebê? 
7. Qual a sua profissão? 
8. Escolaridade: 

Ensino Médio 
Ensino Superior Incompleto 
Ensino Superior Completo 
Pós-graduação (Especialização) 
Mestrado 
Doutorado 
Pós-doutorado 

9. Quantas horas trabalha por dia? 
10. Qual a sua renda mensal? 

Até 2 salários mínimos (Até R$ 1.874,00) 
De 2 a 4 SM (R$ 1.874,01 a R$ 3.748,00) 
De 4 a 10 SM (R$ 3.748,01 a R$ 9.370,00) 
De 10 a 20 SM (R$ 9.370,01 a R$ 18.740,00) 
Acima de 20 SM (R$ 18.740,01 ou mais) 

11. Você recebeu recomendações do seu médico pediatra, nutricionista ou enfermeira 
para a dieta de alimentação complementar do bebê?  

12. Essa recomendação foi fornecida por escrito ou as informações foram passadas por 
conversa? 

13. Essa dieta segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da 
Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)? 

14. Você segue a dieta de alimentação complementar recomendada? 
15. Caso tenha respondido não à pergunta anterior: Por que não segue as 

recomendações?  
16. Você sabe quais impactos que uma alimentação complementar errada (com 

alimentos errados e/ou muito precoce) tem na saúde da criança e em que problemas 
de saúde isso implica na vida adulta? 

17. Como você prepara a comida do seu bebê? 
18. Você sabe o valor nutricional e energético (kcal) dos alimentos que prepara para o 

seu bebê? 
19. Quanto tempo você utiliza para preparar as refeições do seu bebê? 
20. Quantos tipos de papinha por dia você costuma dar ao seu filho? 
21. Onde costuma comprar os ingredientes das papinhas? 
22. Com que frequência costuma comprar os ingredientes das papinhas? 
23. O que você acha difícil na tarefa de alimentar o bebê? 
24. O que você acha que ajudaria você na preparação das refeições do bebê? 
25. Você compraria papinhas prontas se elas fossem preparadas com ingredientes 

naturais e feitas de acordo com as recomendações dos órgãos de saúde? 
26. Você usaria um serviço que vende papinhas frescas e entrega elas em casa? Ou iria 

preferir receber em casa só os ingredientes e receitas de papinhas? 
27. Você acha que um serviço de venda de alimentos naturais e frescos e que são feitos 

de acordo com as recomendações da OMS e da SBP seria um bom meio de garantir 
a alimentação correta dos bebês? 

28. Você acha que isso traria benefícios para as mães também?  
29. Quais? 
30. Você teria alguma sugestão para acrescentar ao serviço e produto discutido? 
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APÊNDICE E – Resumo das respostas do questionário	  
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APÊNDICE F – Roteiro da auto-documentação 

Não se preocupe em produzir ou arrumar o ambiente. A ideia é que as fotos mostrem a 
realidade das dificuldades e hábitos diários. 

 
Seu nome:  
Sua idade: 
O nome do seu filho(a): 
A idade do seu(sua) filho(a) em meses: 

 
1- Tire uma foto na cozinha mostrando o preparo da comida 

a)  O que mais gosta nesse momento?  
b)  Que utensílios usa para preparar a comida?  
c)  O que acha ruim e gostaria que fosse diferente (no preparo da comida, na 
cozinha ou nos utensílios)?  
d) O que acha que ajudaria a tornar o preparo da comida mais prático?  

2- Tire uma foto de você alimentando o bebê 
a) O que mais gosta nesse momento? 
b) O que não gosta ou gostaria que fosse diferente? 
c) O que você acha que ajudaria a resolver isso?  

3- Tire uma foto do pratinho do bebê para mostrar a sua comida.  
Tire a foto enquanto alimenta o bebê no local de costume. Não limpe a bagunça pois 
a ideia é justamente interpretar as dificuldades e os hábitos reais do dia a dia. 
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APÊNDICE G – Esquema da identificação das oportunidades e dos requisitos 
de projeto 
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APÊNDICE H – Análise de linguagem visual das imagens do mapa mental 
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APÊNDICE I – Resultados de capacidade estomacal e capacidade necessária 
para a embalagem 

 
 Idade 

(meses) 
Peso (kg) Capacidade 

estomacal* (ml) 
**Capacidade da 
embalagem (g) 

Faixa Etária 
(meses) 

m
en

in
a 

6 7,3 219 - 292 220 - 290 6 - 7 7 7,6 228 - 304 230 - 300 
8 7,9 237 - 316 240 - 320 8 - 9 9 8,2 246 - 328 250 - 330 

10 8,5 255 - 340 255 - 340 
10 - 12 11 8,7 261 - 348 260 - 350 

12 8,9 267 - 356 270 - 360 
      

m
en

in
o 

6 7,9 237 - 316 240 - 320 6 - 7 7 8,3 249 - 332 250 - 330 
8 8,6 258 - 344 260 - 340 8 - 9 9 8,9 267 - 356 270 - 360 

10 9,2 276 - 368 280 - 370 
10 - 12 11 9,4 282 - 376 280 - 380 

12 9,6 288 - 384 290 - 380 
Fonte: elaborado pela autora (2017) 

*Capacidade do estômago varia entre 30ml a 40ml por mês de idade. **Capacidade estomacal 
arredondada para facilitar a fabricação das embalagens e pesagem dos ingredientes. 
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APÊNDICE J – Resultados da Revisão das Oportunidades e dos Requisitos de 
Projeto para o PSS 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES DE PROJETO PARA O SISTEMA PRODUTO-SERVIÇO Status 

Explorar a tendência de busca por estilo de vida saudável e qualidade de vida þ 

Explorar as tendências de alimentação: Saudabilidade e Bem-estar, 
Sustentabilidade e Ética, Conveniência e Praticidade, Confiabilidade e Qualidade 
(vide Quadro 1) 

þ 

Explorar a crescente tendência de vendas online via website, smartphones ou 
tablets através de plataformas de e-commerce (vide seção 2.2) 

þ 

REQUISITOS DO SISTEMA PRODUTO-SERVIÇO Status 

Atender à unidade de satisfação do público-alvo þ 

Explorar possibilidades mais sustentáveis (por exemplo, por meio da extensão da 
vida útil dos produtos e dos materiais, através da reutilização, renovação ou 
ampliação da durabilidade dos mesmos) 

þ 

Oferecer alimentos naturais e orgânicos, livres de ingredientes prejudiciais à 
saúde 

þ 

Ofertar ingredientes lavados, descascados e picados þ 

Trazer praticidade, conveniência e rapidez para o preparo das refeições þ 

Facilitar a tarefa de cozinhar þ 

Facilitar e agilizar o fornecimento dos ingredientes þ 

Disponibilizar variedade de ingredientes e receitas þ 

Seguir as recomendações da OMS, do Ministério da Saúde e da SBP sobre a 
alimentação complementar 

þ 

Utilizar os dados levantados na seção 2.3 (como, os valores de ingestão dietética 
diária, capacidade estomacal e quantidade de refeições de acordo com faixa 
etária) como referência para mensurar o tamanho da embalagem e elaborar o 
serviço 

þ 

Promover a interação dos usuários com o serviço þ 

Possibilitar a personalização do serviço þ 

Atender a normas de higienização, caso a embalagem seja reutilizável ☐ 
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APÊNDICE K – Sketches gerados no Brainstorming visual de função com 
alternativas pré-selecionadas circuladas 
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APÊNDICE L – Atividade de avaliação das alternativas realizada pelas 
participantes do evento de feedback do público-alvo 

	  
Nº	  da	  alternativa	  escolhida:	  ___________________________________	  
Pontos	  positivos:_________________________________________________________________________________	  
Pontos	  negativos:_________________________________________________________________________________	  
Nota:	  o o o 
 
Nº	  da	  alternativa	  escolhida:	  ___________________________________	  
Pontos	  positivos:_________________________________________________________________________________	  
Pontos	  negativos:_________________________________________________________________________________	  
Nota:	  o o o	  
	  
Nº	  da	  alternativa	  escolhida:	  ___________________________________	  
Pontos	  positivos:_________________________________________________________________________________	  
Pontos	  negativos:_________________________________________________________________________________	  
Nota:	  o o o	  
 
*Agora	  avalie	  essa	  alternativa	  de	  acordo	  com	  os	  requisitos	  
que	  devem	  ser	  atendidos	  pelo	  projeto:  	  

Alternativa e Nota 

REQUISITOS DO PRODUTO Nº___ Nº___ Nº___ 

Contém, protege e conserva os ingredientes, garantindo a 
qualidade do alimento durante o transporte e mantendo-o 
adequado para o consumo 

o o o o o o o o o 

Proporciona praticidade, conveniência e adequação ao uso do 
produto (e rapidez para o preparo das refeições) 

o o o	 o o o o o o 

Reduz o impacto ambiental - diminui a geração de lixo, preserva 
/ otimiza recursos (materiais) renováveis e não renováveis 

o o o o o o o o o 

Organiza e facilita o acesso aos ingredientes na geladeira o o o o o o o o o 

O retorno da embalagem reusável à empresa é prático o o o o o o o o o 

Proporciona “valor” (agregado) para o consumidor final o o o o o o o o o 

Tem originalidade/Diferenciação do sistema e embalagens no 
contexto do produto 

o o o o o o o o o 

É modular, compacto e otimiza o transporte o o o o o o o o o 

Adequação formal quanto aos conceitos: praticidade, cuidado, 
saúde, localidade, comodidade, afeto 

o o o o o o o o o 

REQUISITOS DO SISTEMA PRODUTO-SERVIÇO ----- ----- ----- 

Explora possibilidades mais sustentáveis (por exemplo, por 
meio da extensão da vida útil dos produtos e dos materiais, 
através da reutilização, renovação ou ampliação da durabilidade 
dos mesmos) 

o o o o o o o o o 

Promove a interação dos usuários com o serviço o o o o o o o o o 

Possibilita a personalização do serviço ou do produto o o o o o o o o o 



	  

	  

155 

APÊNDICE M – Matriz de seleção 
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APÊNDICE N – Geração de alternativas da marca 
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APÊNDICE O –  Vetores das telas que simulam o uso do aplicativo do serviço 
“Bem-me-quer” 
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APÊNDICE P –  Resultados dos questionários de avaliação  
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APÊNDICE Q –  DESENHOS TÉCNICOS  
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ANEXO A – Legislação Específica de Alimentos - Embalagens 
 

Legislação Específica de Alimentos - Embalagens 

Título Assunto 

Lei 

Lei nº 9.832, de 14 de setembro de 1999	  

Proíbe o uso industrial de embalagens 
metálicas soldadas com liga de chumbo e 
estanho para acondicionamento de alimentos, 
exceto para produtos secos ou desidratados. 

Portarias 
Portaria nº 177, de 4 de março de 1999 	  

(Alterada pela Resolução 130/02) 
Resolução - RDC nº 130, de 10 de maio de 

2002	  

Regulamento Técnico " Disposições Gerais 
Para Embalagens e Equipamentos Celulósicos 
em Contato com Alimentos". 

Portaria nº 987, de 8 de dezembro de 1998(*)	  

Regulamento Técnico para embalagens 
descartáveis de polietileno tereftalato - PET - 
multicamada destinadas ao acondicionamento 
de bebidas não alcóolicas carbonatadas, 
constante do Anexo desta Portaria. 

Portaria nº 28, de 18 de março de 1996	  
 

Regulamento técnico sobre as embalagens e 
equipamentos metálicos em contato com 
alimentos. 

Portaria nº 27, de 13 de março de 1996	  
Regulamento Técnico sobre embalagens e 
equipamentos de vidro e cerâmica em contato 
com alimentos, e não metálicos. 

Instrução Normativa 

Instrução Normativa nº 9, de 12 de novembro 
de 2002	  

As embalagens destinadas ao 
acondicionamento de produtos hortícolas "in 
natura" devem atender, sem prejuízo das 
exigências dispostas nas demais legislações 
específicas. 

Resoluções 

Resolução RDC nº 20, de 26 de março de 
2008	  

Regulamento Técnico sobre embalagens de 
polietilenotereftalato (PET) pós-consumo 
reciclado grau alimentício (PET-PCR grau 
alimentício) destinados a entrar em contato 
com alimentos. 

Resolução RDC nº 17, de 17 de março de 
2008	  

Regulamento Técnico sobre Lista Positiva de 
Aditivos para Materiais Plásticos destinados à 
Elaboração de Embalagens e Equipamentos 
em Contato com Alimentos. 

Resolução RDC nº 20, de 22 de março de 
2007	  

“Regulamento Técnico sobre Disposições para 
Embalagens, Revestimentos, Utensílios, 
Tampas e Equipamentos Metálicos em Contato 
com Alimentos”. 

Resolução RDC nº 320, de 3 de novembro de 
2005	  

Revoga a Resolução RDC nº 70, de 2 de abril 
de 2003. 

Resolução RDC nº 278, de 22 de setembro de 
2005	  

Categorias de Alimentos e Embalagens 
Dispensados e com Obrigatoriedade de 
Registro. 

Resolução RDC nº 52, de 11 de março de 
2005	  

Institui o Grupo de Trabalho, vinculado à 
Câmara Técnica de Alimentos -CTA, composto 
por 05 (cinco) membros titulares das 
instituições abaixo relacionadas, cujas 
indicações foram baseadas em destacada 
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experiência profissional e notório saber nas 
áreas de embalagens e equipamentos em 
contato com alimentos. 

Resolução - RDC nº 70, de 2 de abril de 2003	  

Inclusão do aditivo HIDROXIBIS[2,4,8,10-
TETRAKIS(1,1-DIMETILETIL)-6-HIDROXI-
12H-DIBENZO[D,G][1,3,2]DIOXAFOSFOCIN 
6-OXIDATO] DE ALUMÍNIO na Lista Positiva 
de Aditivos para Materiais Plásticos Destinados 
à Elaboração de Embalagens e Equipamentos 
Plásticos em Contato com Alimentos. 

Resolução - RDC nº 218, de 1º de agosto de 
2002	  

Regulamento Técnico sobre Tripas Sintéticas 
de Celulose Regenerada em Contato com 
Alimentos constante do anexo desta 
Resolução. 

Resolução - RDC nº 217, de 1º de agosto de 
2002	  

Regulamento Técnico sobre Películas de 
Celulose Regenerada em Contato com 
Alimentos constante do anexo desta 
Resolução. 

Resolução - RDC nº 137, de 10 de maio de 
2002	  

Inclusão do aditivo 6-amino-1,3-dimetiluracil na 
Lista Positiva de Aditivos para Materiais 
Plásticos Destinados à Elaboração de 
Embalagens e Equipamentos Plásticos em 
Contato com Alimentos. 

Resolução - RDC nº 130, de 10 de maio de 
2002	  

Substituição do item 2 - Disposições Gerais - 
da Portaria nº 177/99, de 04 de março de 
1999, publicada no Diário Oficial da União de 
08 de março de 1999, o subitem 2.10 pelo 
seguinte texto. 

Resolução - RDC nº 129, de 10 de maio de 
2002 	  

Regulamento Técnico sobre Material 
Celulósico Reciclado, constante do Anexo 
desta Resolução. 

Resolução - RDC nº 233,de 12 de dezembro 
de 2001	  

Inclusão do aditivo NEODECANOATO DE 
COBALTO na Lista Positiva de Aditivos para 
Materiais Plásticos Destinados à Elaboração 
de Embalagens e Equipamentos Plásticos em 
Contato com Alimentos. 

Resolução - RDC nº 178, de 17 de outubro de 
2001	  

Inclusão das substâncias e suas respectivas 
restrições nas seguintes Listas Positivas para 
Embalagens e Equipamentos Plásticos em 
contato com Alimentos. 

Resolução - RDC nº 146, de 6 de agosto de 
2001	  

Processo de deposição de camada interna de 
carbono amorfo em garrafas de polietileno 
tereftalato (PET) virgem via plasma, destinadas 
a entrar em contato com alimentos dos tipos de 
I a VI, da temperatura de congelamento à 
temperatura ambiente por tempo prolongado, e 
temperatura máxima de processamento do 
alimento de 121ºC. 

Resolução nº 124, de 19 de junho de 2001	  

Regulamento Técnico sobre Preparados 
Formadores de Películas a base de Polímeros 
e/ou Resinas destinados ao revestimento de 
Alimentos, constante do Anexo desta 
Resolução. 

Resolução nº 123, de 19 de junho de 2001	  

Regulamento Técnico sobre Embalagens e 
Equipamentos Elastoméricos em Contato com 
Alimentos, constante do anexo desta 
Resolução. 
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Resolução nº 122, de 19 de junho de 2001	  
Regulamento Técnico sobre Ceras e Parafinas 
em Contato com Alimentos, constante do 
anexo desta Resolução. 

Resolução - RDC nº 91, de 11 de maio de 
2001(*)	  

Regulamento Técnico - Critérios Gerais e 
Classificação de Materiais para Embalagens e 
Equipamentos em Contato com Alimentos 
constante do Anexo desta Resolução. 

Resolução - RDC nº 18, de 12 de janeiro de 
2001	  

Inclusão na Lista Positiva de Aditivos para 
Materiais Plásticos destinados à elaboração de 
Embalagens e Equipamentos em contato com 
Alimentos, dos aditivos e suas respectivas 
restrições. 

Resolução - RDC nº 103, de 1 de dezembro de 
2000	  

Inclusão na Lista Positiva de Aditivos para 
Materiais Plásticos destinados à elaboração de 
Embalagens e Equipamentos em contato com 
Alimentos. 

Resolução nº 23, de 15 de março de 2000	  

Manual de Procedimentos Básicos para 
Registro e Dispensa da Obrigatoriedade de 
Registro de Produtos Pertinentes à Área de 
Alimentos. 

Resolução nº 105, de 19 de maio de 1999	  
Regulamentos Técnicos: Disposições Gerais 
para Embalagens e Equipamentos Plásticos 
em contato com Alimentos e seus Anexos. 

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2017) 
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ANEXO B – Receitas de Papas Salgadas retiradas do Manual de Orientação do 
Departamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria 

 
 

Receita 1 - PAPA DE FUBÁ, ESCAROLA E CARNE (6 a 7 meses) 
 
 

2 colheres de sopa de carne de boi moída 
1 colher de sobremesa de óleo de soja 
1/2 “dente” de alho 
1 colher de chá de cebola ralada 
3 colheres de sopa de fubá 
3 folhas médias de escarola picada 
1 colher de sopa de tomate picado 
2 copos médios de água 
 
Numa panela colocar todos os ingredientes, exceto o fubá que deve ser acrescentado misturado com 
um pouco de água. Deixe cozinhar, sem parar de mexer. Acrescente o óleo, amasse com o garfo e 
oferecer à criança. 

 
 

Alimento  Quantidade Calorias 

Carne moída   50,00 g   68,50 kcal 

Óleo de soja  5,00 g  44,20 kcal 

Alho  2,00 g  2,26 kcal 

Cebola 2,00 g  0,92 kcal 

Fubá  40,00 g  146,00 kcal 

Escarola  36,00 g 8,64 kcal 

Tomate  20,00 g  3,15 kcal 

Total 155 g 273,67 kcal 

 
Proteínas   15,19 g (22,2%) 
Carboidratos  33,67 g (49,21%) 
Lipídios  8,78 g (28,87%) 
Cálcio 34,67 mg 
Ferro  2,28 mg 
Zinco  3,43 mg 
Retinol  264,04 mcg 
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Receita 2 - PAPA DE ABÓBORA, AIPIM E CARNE (8 - 9 meses) 
 
 

2 colheres de sopa de carne de boi moída 
1 colher de sobremesa de óleo de soja 
1/2 “dente” de alho 
1 colher de chá de cebola 
1 fatia grande de abóbora (100 g) 
2 pedaços pequenos de aipim (100 g) 
1 colher de sopa de feijão cozido (grão e caldo) 
1 colher de chá de pimentão verde picado 
2 copos médios de água 
 
Numa panela colocar a carne moide, alho, cebola e um pouco da água. Deixe cozinhar até que a 
carne fique quase cozida. Acrescente o jerimum, o pimentão verde e o restante da água. Deixe 
cozinhar até que os ingredientes estejam macios e quase sem água. Acrescente a couve picada fina, 
quando estiver cozida, acrescente o aipim e o feijão cozido e o óleo. Amassar com o garfo e oferecer 
à criança. 

 
Alimento  Quantidade Calorias 

Carne de boi moída 50,00 g 68,50 kcal 

Óleo de soja 5,00 g 44,20 kcal 

Alho 2,00 g 2,26 kcal 

Cebola 2,00 g 0,92 kcal 

Abóbora 100,00 g 12,00 kcal 

Aipim 100,00 g 125,00 kcal 

Feijão 18,00 g 13,68 kcal 

Pimentão 2,00 g 0,42 kcal 

Total 279 g 266,98 kcal 

 
Proteínas  13,10 g (19,62%) 
Carboidratos  35,97 g (53,89%) 
Lipídios  8,44 g (28,45%) 
Cálcio 46,63 mg 
Ferro  2,63 mg 
Zinco  3,58 mg 
Retinol  528,04 mcg 
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Receita 3 -  PAPA DE BATATA, ALMEIRÃO E PEIXE (10 - 12 meses) 
 
 
1/2 filé médio de peixe, picado 
1 colher de sopa de óleo de soja 
1/2 “dente” de alho 
1 colher de chá de cebola 
1 batata média, picada 
3 folhas médias de almeirão 
1 colher de sopa de tomate picado 
2 copos médios de água 
 
Numa panela colocar todos os ingredientes e a água. Deixe cozinhar até que os ingredientes estejam 
macios e quase sem água, acrescentar o óleo. Amassar com o garfo e oferecer à criança. 
Observações:  prefira os peixes que não têm espinhas. Se não for possível, retire-as com cuidado. 

 
Alimento  Quantidade Calorias 

Peixe  65,0 g   63,95 kcal 

Óleo de soja  8,00 g  70,70 kcal 

Alho  2,00 g  2,26 kcal 

Cebola  2,00 g  0,92 kcal 

Batata  140,00 g  89,60 kcal 

Tomate  15,00 g  3,15 kcal 

Almeirão  72,00 g  12,96 kcal 

Total 304g 233,54 kcal 

 
Proteínas  16,63 g (22,43%) 
Carboidratos  40,18 g (54,19%) 
Lipídios  8,30 g (25,18%) 
Cálcio 68,32 mg 
Ferro  1,10 mg 
Zinco  0,78 mg 
Retinol  13,37 mcg 

 
 
 

 


