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RESUMO 

 

Este estudo procura definir premissas e parâmetros para projeto gráfico de embalagem de 

produtos vendidos em canal de autosserviço que considerem o idoso como público 

consumidor. Os temas abordados na revisão teórica estão relacionados ao envelhecimento, às 

características do idoso como público consumidor, à embalagem e às relações do idoso com 

as embalagens dos produtos que consome. Para o desenvolvimento das pesquisas, foi 

utilizado método qualitativo com entrevistas exploratórias em profundidade com três grupos: 

idosos; designers experientes em projeto gráfico de embalagens; designers com idade acima 

de 60 anos. As pesquisas tiveram o objetivo de investigar a forma como os idosos se 

relacionam com a comunicação encontrada nas embalagens, a experiência dos designers em 

seus projetos e a relação de tais assuntos com o processo de envelhecimento. Ao final do 

estudo foi possível compreender que, para que os idosos possam vivenciar o envelhecimento 

lidando melhor com suas consequências, é necessário que o ambiente, de modo geral, e as 

embalagens, de modo específico, estejam preparados para atendê-los. Para tanto, o projeto 

gráfico das embalagens deve se efetivar a partir do aprofundamento e da compreensão do 

processo de envelhecimento em seus três planos - biológico, social e psicológico -, bem como 

de um olhar atento para o conceito de envelhecimento saudável. Desse modo, e tendo em 

vista também o uso dos aprendizados dos princípios do design universal, é possível obter uma 

embalagem boa não somente para os idosos, mas também para todos os públicos. 

 

Palavras-chave: Comportamento do consumidor. Idoso. Envelhecimento. Projeto gráfico. 

Embalagem. Design gráfico. Design universal. 

 



ABSTRACT 

 

This study seeks to define premises and parameters for graphic design on packaging of 

products sold in retail that consider the elderly public. The topics covered in the theoretical 

review are related to aging, the characteristics of the elderly as consumers, the packaging and 

the relationship of the elderly with the packaging of the products they consume. For the 

development of the researches, a qualitative method was used with interviews with three 

groups: older consumers; graphic designers with experience in packaging; designers over the 

age of 60. The researches aimed to investigate how the elderly relate to the communication 

found in packaging, the experience of the designers in their projects and the relation of such 

issues to the aging process. At the end of the study, it was possible to understand that, in order 

for the elder to experience their aging dealing with its consequences, it is necessary that the 

environment, in general, and the packaging, in a specific way, be prepared to serve them. In 

order to achieve this, the project for the graphic design on the packaging must consider the 

aging process in its three aspects: biological, social and psychological; as well as a careful 

look at the concept of healthy aging and the use of the principles of universal design as a 

support, resulting in good packaging not only for the elderly, but also for all. 

 

Keywords: Consumer behaviour. Elder. Aging. Packaging. Graphic design. Universal design. 
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PRÓLOGO 

 

Alguns poucos anos atrás, encontrei minha mãe muito zangada por ter comprado para 

o meu pai, por engano, uma embalagem de barras de cereais acreditando ser de cereais 

matinais. Na época, minha mãe tinha 84 anos e mantinha – assim como ainda hoje mantém – 

uma vida intelectualmente ativa, com uma rotina que incluía literatura, viagens curtas, idas ao 

cinema e a exposições, bem como compras pequenas para a casa.  

No dia em que a encontrei zangada e aparentemente sentindo-se impotente, percebi de 

forma muito clara que algumas das mudanças provenientes do processo de envelhecimento 

podem ser inevitáveis e cruéis, a ponto de se tornarem obstáculos. Também entendi, porém, 

que alguns obstáculos podem ser minimizados, de modo a não se transformarem em 

impedimentos definitivos. 

O produto que minha mãe comprou por engano não era da mesma marca do produto 

que ela buscava. As semelhanças entre as embalagens eram poucas e me pareceram estar no 

formato da caixa, no uso da imagem de grãos de cereais e na predominância da cor verde. 

Embora as embalagens fossem diferentes, as informações nelas dispostas significavam algo 

que estava retido em sua memória e que a fez enganar-se na identificação do produto, 

concluindo sua escolha equivocadamente. A partir dessa observação, vi-me analisando o que 

poderia ser feito em um dos assuntos com o qual venho trabalhando desde o início de minha 

vida profissional: o projeto gráfico para embalagens. 

Entender as embalagens, observar quais informações contêm e como estas estão 

organizadas; entender os idosos e analisar sua relação com a embalagem no momento da 

compra e no uso do produto: são estes os princípios de meu estudo. Este trabalho busca ser 

mais do que uma análise de projeto gráfico, mas, ainda assim, representa uma pequena parte 

em um projeto maior de compreensão e conscientização do que pode ser feito a favor do idoso 

quando observamos as mudanças que ocorrem em suas vidas durante o processo de 

envelhecimento. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O mercado consumidor brasileiro, assim como o mundial, apresenta-se 

progressivamente diversificado. Se antes os produtos poderiam servir a quase todos, ou eram 

produzidos para atender a uma ampla gama de consumidores, agora procuram adequar-se a 

consumidores com diferentes características e necessidades, com hábitos novos ou únicos, 

com variadas crenças, que buscam qualidade e diferenciação.  

Trata-se de um mercado composto por consumidores cada vez mais exigentes e 

cientes de seus direitos, o que leva as indústrias a buscarem desenvolver produtos e serviços 

que atendam sistematicamente a tais especificidades. Um público-alvo que exemplifica esse 

cenário é o composto por pessoas com mais de 60 anos de idade, o qual representa cerca de 

8% da população brasileira (IBGE, 2013) e demonstra estar em acentuado crescimento 

demográfico. Para que as empresas consigam manter-se competitivas em um mercado cada 

vez mais diverso, faz-se necessário interagir e conhecer profundamente o público-alvo, bem 

como suas necessidades, expectativas e limitações, tendo em vista que é fundamental saber 

comunicar-se com ele de maneira eficaz. 

Uma das formas de comunicação entre uma empresa de bens de consumo e seu 

público-alvo é a embalagem. Muitas vezes, aliás, esse é o único meio de contato entre eles, 

sendo responsável por toda a informação necessária na ocasião em que é feita a compra, 

durante seu prazo de armazenamento e no momento de uso ou preparo do produto. O 

desenvolvimento de uma embalagem engloba parâmetros técnicos, legais, conceituais, 

estratégicos e estéticos, e nenhum deles resulta eficaz se não for projetado tendo em vista uma 

comunicação clara e precisa para quem faz a escolha e a compra.  

Este estudo busca relacionar o idoso e a embalagem sem a pretensão de esgotar o 

assunto, mesmo porque as mudanças na sociedade, nos comportamentos e nas tecnologias 

alterarão o cenário mundial e poderão vir a possibilitar novas alternativas e soluções para os 

problemas que encontramos hoje. Há, entretanto, a intenção de apresentar dados e discussões 

que possam auxiliar o trabalho de profissionais de marketing e de design, cuja atuação se 

defronta com temas delicados quando se trata de lidar com o envelhecimento do público 

consumidor.  
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Para tanto, a fim de garantir maior aprofundamento e compreensão da questão, foram 

considerados o público idoso consumidor e embalagens de bens de consumo não duráveis de 

uso rotineiro que podem ser adquiridas em canais de autosserviço. A análise não se debruçou 

sobre o ambiente do canal de venda ou sobre a compra por meios digitais, pois as duas 

variáveis ampliariam demasiadamente o foco do estudo e desviariam sua discussão para 

campos não pretendidos no momento.  

 

1.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Este estudo teve como objetivo principal definir premissas e parâmetros para o 

desenvolvimento de projetos gráficos de embalagens que considerem o público consumidor 

idoso de forma a atender às necessidades de comunicação e, ao mesmo tempo, respeitar as 

características específicas dessa população.  

 

1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

O objetivo específico da pesquisa foi investigar as dificuldades encontradas pelos 

idosos ao entrarem em contato com embalagens de produtos vendidos nas lojas de 

autosserviço, bem como analisar a experiência de designers no que diz respeito ao projeto 

gráfico de embalagens. A partir de tal investigação, buscou-se relacionar as transformações 

provenientes do envelhecimento a um melhor uso dos elementos do design – como tipografia, 

cor, imagem e hierarquia da informação –, de forma que as decisões de projeto resultem em 

uma comunicação eficaz para o público idoso.  

Assim, espera-se que este estudo possa oferecer aos designers e às indústrias 

recomendações para o desenvolvimento do projeto gráfico de embalagens de produtos que 

incluem o idoso em seu público-alvo ou que são desenvolvidos especificamente para eles, de 

forma a auxiliar na geração de resultados relevantes no âmbito gerencial e de benefícios no 

âmbito social.  
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1.3. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA  

 

No Brasil, o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003), em seu 

artigo 1º, define como idosa a população acima de 60 anos de idade. O mesmo critério etário é 

adotado pelas Nações Unidas (UNITED NATIONS, 2013).  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em seu último recenseamento 

demográfico (IBGE, 2010), informou que existiam no país aproximadamente 20 milhões de 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. As projeções feitas por esse instituto preveem 

que, nos próximos 20 anos, a população acima de 60 anos terá ultrapassado 30 milhões de 

habitantes, representando, então, cerca de 13% da população brasileira, o que transformará o 

Brasil no sexto país do mundo em quantidade de idosos. 

 

 
Gráfico 1: Crescimento e projeção de crescimento da população brasileira idosa 
Fonte: IBGE, 2013. 

 

O crescimento da população idosa vem sendo verificado a cada censo realizado. Em 

1991, os idosos representavam 4,8% da população e atualmente esse percentual chega a 8% 

da população brasileira (gráfico 1). Ou seja, a população idosa quase dobrou nos últimos 25 

anos. Essa não é uma tendência nacional, mas sim uma tendência mundial. Conforme 

estimado pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2015), a população idosa deve passar 

dos 841 milhões atuais para 2 bilhões até 2050, chegando a representar 20% da população 
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mundial. Tal expansão é resultado do decréscimo da taxa de fecundidade, bem como do 

aumento da longevidade e da expectativa de vida resultantes dos avanços na área da saúde, 

sendo que, nos países em desenvolvimento, a população idosa cresce mais rapidamente do 

que em países desenvolvidos, o que resultará em uma maior concentração de idosos nas 

regiões menos desenvolvidas, como o Brasil (UNITED NATIONS, 2013).  

Segundo George P. Moschis (2003), devido à sua amplitude e à sua rapidez, o 

crescimento da população idosa será a maior e mais importante alteração demográfica que já 

houve na história. Esse crescimento fará com que cada país tenha de se adaptar a uma nova 

realidade, em que seu desenvolvimento precisará se dar juntamente com a criação de uma 

estrutura para o envelhecer. Serão necessárias mudanças não apenas por parte do governo, 

mas também das organizações não governamentais e das empresas, que terão de focar e se 

adaptar a esse público e às suas demandas. Assim, conforme também encontramos no 

resultado de uma pesquisa realizada pela Deloitte Research (2006) – intitulada Wealth with 

wisdom: serving the needs of aging consumers –, a população idosa apresenta-se como uma 

força econômica em expansão que vai transformar a indústria como nenhuma outra 

transformação demográfica fez na história recente, sendo que tal população já hoje demanda 

serviços e produtos desenvolvidos para suas especificidades. 

Em seu estudo sobre o assunto, Charles D. Schewe (1988) considera que o primeiro 

passo a ser dado perante o crescimento da população idosa deve ser a compreensão das 

alterações fisiológicas provocadas pelo processo de envelhecimento. Essa compreensão 

permitirá a tomada de ações e buscas por mudanças que vão melhorar a condição de vida 

durante o envelhecimento, de modo que aqueles que conseguirem compreender as alterações 

e fizerem uso de tal compreensão serão socialmente beneficiados e comercialmente 

recompensados. 

A adequação da comunicação em embalagens é uma das possíveis mudanças a serem 

buscadas. Atualmente, não são encontradas diretrizes legais ou de projeto que definam 

parâmetros a serem utilizados em embalagens, tendo como foco o respeito ao público 

consumidor idoso. Caso venham a ser criados, considerando as características e necessidades 

dessa população, podem vir a resultar em uma ferramenta competitiva para as indústrias de 

bens de consumo e ajudar a garantir maior acessibilidade no momento da escolha, da compra 

e do uso de produtos, assim contribuindo para o prolongamento de uma vida social mais ativa, 

autônoma e respeitável para o público idoso. 
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1.4. ESTRUTURA DO ESTUDO 

 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos, dos quais este primeiro apresenta o 

tema, a justificativa e os objetivos do estudo. Já o segundo é dedicado à revisão teórica dos 

conceitos definidos para o tema em pauta, sendo composto por quatro tópicos: 

Envelhecimento; Idoso – público consumidor; Embalagem; O idoso e a embalagem. Em 

seguida, o terceiro capítulo descreve o método utilizado para a etapa empírica. O quarto 

capítulo, por sua vez, detalha os achados das quatro pesquisas realizadas. Por fim, o quinto e 

último capítulo reúne as considerações finais e sugestões para futuros estudos. O trabalho se 

encerra com as referências bibliográficas utilizadas e os apêndices, que contêm a transcrição 

das entrevistas realizadas e das respostas aos questionários aplicados. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. ENVELHECIMENTO  

 

Objetos velhos são jogados fora, são substituídos por outros mais novos; à palavra 

velho é atribuído o peso daquilo que não serve mais; o velho que é considerado bom é o que 

não parece velho. Essas são algumas das visões que temos do envelhecimento na cultura 

ocidental, em que o envelhecer é visto como uma fase de perdas e faltas, seja pela decadência 

física, seja pelas perdas no papel social. No Brasil, ser velho pode ser algo pejorativo, pode 

soar como insulto, uma vez que cultuamos a beleza, a juventude e a sensualidade. Envelhecer, 

assim, pode ser um problema (GOLDENBERG, 2011), e, como escreve Gisela G. S. Castro 

(2016), acaba sendo um desafio, pois viver mais não significa viver bem e envelhecer pode se 

tornar um embaraço a ser camuflado.  

 
A velhice está associada à doença, decrepitude, perda da vitalidade ou da 
força e, pior ainda, o indivíduo velho adquire um sentimento de ser um peso 
para si, para os familiares e para a sociedade. Trata-se de um juízo 
implacável contra a vida por carregar a morte e a doença. (TÓTORA, 2013, 
p. 11) 

 

Por outro lado, o envelhecimento é visto também como um momento de liberdade, 

quando se tem mais tempo livre e a possibilidade de dedicar-se ao lazer e aos desejos 

pessoais. Nesse sentido, em pesquisa desenvolvida por Fernanda R. Rougemont (2012), em 

que foram entrevistados jovens a partir de 18 anos até idosos de 97 anos de idade, os 

resultados apontaram uma percepção positiva da velhice. Tal visão é retratada pelos ganhos 

intelectuais resultantes da experiência adquirida ao longo da vida, a qual se vê traduzida no 

auxílio que oferece ao possibilitar ao idoso lidar com situações cotidianas com mais 

segurança. Porém, mesmo sendo visto de forma positiva, o envelhecimento é inevitável e os 

ganhos adquiridos na velhice, tal como escreve Guita G. Debert (1999a), não fornecem os 

instrumentos necessários para que os idosos possam enfrentar o processo que os faz viver com 

menos autonomia, muitas vezes os tornando dependentes e incapazes de exercer plenamente 

sua rotina e seus desejos. Ademais, além da redução da autonomia, envelhecer afeta a 

percepção de respeito social e amplia a convivência com a inevitabilidade da morte, conforme 

aponta Schewe (1988). 
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Esse processo mostra-se mais evidente e é facilmente identificado a partir dos 50 anos 

de idade, quando se iniciam modificações em diversos aspectos da vida, alterações 

progressivas que podem ser agravadas por questões de saúde ou de posição social, como 

viuvez e aposentadoria. As mudanças referem-se à degradação física, às perdas cognitivas e 

também às particularidades psicológicas, cujas manifestações são descritas pela gerontologia.1    

A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia define o gerontólogo como o 

profissional dedicado às questões multidisciplinares do envelhecimento, tendo como objetivo 

a busca por garantir a melhor qualidade de vida possível ao idoso. Para tanto, o referido 

campo separa as manifestações do envelhecimento em três planos: biológico, social e 

psicológico (BEAUVOIR, 1990). A eles podemos acrescentar o conceito de envelhecimento 

saudável (OMS, 2015) a fim de dispor de um pensamento mais amplo a respeito do assunto, 

conforme ilustrado a seguir na intersecção entre os campos da gerontologia. 

 

 

Figura 1: Planos da gerontologia e envelhecimento saudável 
Fonte: Autoria própria. 

 

                                                

1 É a partir de 1930, com a emergência progressiva da velhice como problema social, que a reflexão sobre o tema 
passa a ocupar um espaço maior no interior de disciplinas como sociologia e psicologia. O interesse leva à 
criação da gerontologia como um campo interdisciplinar encarregado de estudar o processo de envelhecimento 
(DEBERT, 1999). 
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2.1.1. ENVELHECIMENTO BIOLÓGICO 

 

O envelhecimento biológico é inevitável, e o que ele acarreta é visto como 

desagradável e inconveniente, pois diz respeito às modificações que ocorrem no organismo 

que, com o tempo, tem suas capacidades afetadas. Ao envelhecer, não há como escapar de 

mudanças físicas – como rugas e cabelos brancos – e, eventualmente, do surgimento de 

doenças. Não se pode, tampouco, evitar as limitações impostas pelo corpo, como a 

progressiva diminuição da visão, da audição, do paladar, da agilidade, da flexibilidade, do 

equilíbrio, da força e do olfato, além do surgimento de problemas de motricidade. É o corpo 

em processo de deterioração, é o desgaste do organismo ao longo do tempo. Modificam-se as 

necessidades do idoso com relação à sua rotina, as quais, caso não sejam atendidas, podem 

resultar em incapacidade de realização de atividades básicas diárias, afetando sua 

independência e autonomia. 

 

2.1.2. ENVELHECIMENTO SOCIAL  

 

O envelhecimento social refere-se aos hábitos e ao papel que o indivíduo ocupa na 

sociedade. Ao longo do processo de envelhecimento, o papel do idoso se modifica e tem sua 

participação social reduzida. Trata-se de um processo de declínio cujo ponto mais acentuado 

ocorre, em geral, por volta dos 75 anos de idade (PHILLIPS; STERNTHAL, 1977). A viuvez 

e o afastamento dos filhos são exemplos de situações que modificam o espaço que o indivíduo 

ocupa socialmente, assim como a chegada da aposentadoria, que promove uma ruptura com a 

vida anterior e que, se por um lado pode ser vista como época de libertação, por outro resulta 

em um afastamento dos interesses, da sociedade e das atividades sociais (BEAUVOIR, 1990).  

 

2.1.3. ENVELHECIMENTO PSICOLÓGICO 

 

O envelhecimento psicológico inclui as mudanças e as competências do 

comportamento, envolve a memória, a capacidade, a função cognitiva e a motivação, além de 

afetar o humor e as emoções. Alguns aspectos importantes que devem ser ressaltados são a 

perda de memória e a diminuição da capacidade de aprender, de processar informações, de 
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resolver problemas e de racionalizar questões (PAK; KAMBIL, 2006), processo que pode 

estar associado a doenças e ao pouco uso dessas habilidades em razão da solidão e do 

isolamento. Tais circunstâncias, ao longo do tempo, podem afetar a capacidade da pessoa de 

se adaptar e de se relacionar com o meio onde vive. 

 

2.1.4. ENVELHECER BEM 

 

O envelhecimento não é uma doença, mas sim um fenômeno complexo, heterogêneo e 

natural que afeta de forma individual o ser humano e que resulta em alterações biológicas, 

psicológicas e sociais. Segundo Simone de Beauvoir (1990), o envelhecimento deve ser 

observado e descrito sob seus diversos aspectos, pois eles se afetam mutuamente, assim como 

reagem uns aos outros.  

Os diversos aspectos do envelhecimento, em conjunto, podem interferir 

significativamente na vida de uma pessoa, resultando no refreamento de atividades sociais e 

de lazer, bem como na redução da capacidade de suportar o desgaste emocional do dia a dia. 

Podem, assim, impactar diretamente as atividades do cotidiano, ao impedir, muitas vezes, a 

manutenção da autonomia na execução de tarefas básicas e rotineiras, como se cuidar, 

relacionar-se com outras pessoas e fazer compras. Segundo Debert (1997), para se ter um 

envelhecimento bem-sucedido, é preciso que ele não seja visto somente como um processo de 

perdas, que a experiência e o saber adquiridos sejam considerados como ganho, e que sejam 

possíveis ao idoso a realização de projetos, a manutenção de relacionamentos com o mundo 

dos jovens e dos velhos, bem como ser visto como um sujeito autônomo capaz de exercer 

seus direitos de cidadão. 

É importante considerar que o idoso de hoje não é o mesmo do passado. Tal como nos 

lembra Ana Amélia Camarano (2004, p. 27), “os idosos do futuro próximo já nasceram” e 

cada vez mais se pode observar mudanças de comportamento, estilo e atitude em pessoas com 

mais de 60 anos. Eles podem ser considerados os novos velhos, pois não reproduzem física e 

socialmente os hábitos dos velhos que foram referência em suas vidas quando jovens.  

Nas ruas, nos parques, no dia a dia, é possível ver esses idosos do futuro, pessoas que 

não se limitam em seu estilo de vida e não se deixam atingir pelo idadismo, termo usado por 
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Castro (2015) para traduzir a expressão inglesa ageism, referente à discriminação com base no 

preconceito etário. São pessoas que lidam bem com o processo de envelhecimento e que o 

enfrentam física e socialmente, em vez de assumi-lo como atitude inevitável e de recolher-se 

a um papel social esperado de indivíduos mais velhos. Para tais pessoas, o modo de viver é 

mais livre e as atividades não estão limitadas ao que é adequado à sua idade. É possível vê-los 

considerando a moda ao se vestir e usando seu tempo em atividades que antes seriam 

inesperadas, seja em parques andando de bicicleta, seja viajando sozinhos ou em grupo, seja 

interagindo com indivíduos de todas as idades. São pessoas que buscam envelhecer bem, que 

sabem que envelhecer não é adoecer e que os limites são dados por seu próprio corpo, por sua 

disposição, por suas vontades, e não por regras, tradições ou preconceitos. Fazem parte de 

uma geração que busca viver de maneira mais independente e autônoma, prolongando sua 

vida profissional, cultural e social. Para que isso seja possível, precisam usufruir de um 

envelhecimento saudável com qualidade de vida. 

De acordo com a OMS (2015), qualidade de vida diz respeito à percepção de cada 

pessoa quanto à sua existência, à sua atuação no contexto cultural e social, aos seus objetivos 

e expectativas, o que engloba saúde física e psicológica. Nesse sentido, o envelhecimento 

saudável é definido pela agência, em seu Relatório mundial de envelhecimento e saúde 

(OMS, 2015, p. 13), como “o processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade 

funcional que permite o bem-estar em idade avançada”. O referido documento apresenta um 

conceito novo em relação às versões anteriores: a capacidade funcional, que representa a 

“combinação de indivíduos e seus ambientes e a interação entre eles” (OMS, 2015, p. 13). 

O envelhecimento saudável e com qualidade de vida pressupõe, portanto, o direito à 

saúde e a possibilidade de exercer atividades sociais e de lazer contando com o apoio 

necessário em um ambiente preparado e favorável que, ao apresentar ausência de barreiras, 

estimule e facilite a vida e o convívio, possibilitando que o indivíduo exerça com dignidade 

sua plena capacidade de ação autônoma e independente, e possa, assim, participar dos 

processos políticos e comunitários. 

O preparo de ambientes já é discutido mundialmente em diferentes setores e 

instâncias. Um exemplo dessa discussão está no Guia global: cidade amiga do idoso (OMS, 

2008), que sugere diretrizes para a adaptação das cidades em busca de maior acessibilidade 

para os idosos. Para que a concretização de tal preparo seja possível, em qualquer ambiente 

que seja, é necessário compreender o processo de envelhecimento como um todo e envolver a 
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participação de indústrias, de organizações não governamentais e do governo no que diz 

respeito à criação de estruturas e meios, ao desenvolvimento de planos de conscientização e, 

ainda, ao incentivo a pesquisas acadêmicas que abordam o assunto. Somente com 

conscientização, apoio e estrutura será possível prolongar a capacidade funcional do idoso e 

promover, na medida do possível, uma vida social e produtiva mais ampliada, ajudando-o a 

manter-se autônomo e capaz de exercer sua cidadania pelo maior período de tempo possível. 

Para tanto, é importante também entender e rever os limites que a própria sociedade impõe 

àqueles que envelhecem, já que 

 
[...] o sentido ou o não sentido de que se reveste a velhice no seio de uma 
sociedade coloca toda essa sociedade em questão, uma vez que, através dela, 
desvenda-se o sentido ou o não sentido de qualquer vida anterior. Para julgar 
a nossa coletividade, é necessário confrontar as soluções que ela escolheu 
com as que outras adotaram, através do tempo e do espaço. Essa comparação 
permitirá determinar o que a condição do velho comporta de inelutável, em 
que medida e a que preço poderiam ser amenizadas suas dificuldades e qual 
é, portanto, a parte de responsabilidade para com o idoso que se pode 
atribuir ao sistema no qual vivemos. (BEAUVOIR, 1990, p. 16)  

 

Não se pode compactuar com a conspiração do silêncio que esconde o descaso da 

sociedade com relação ao envelhecimento, como denuncia Beauvoir (1990), sendo de 

fundamental importância perceber que o impacto negativo do envelhecimento pode ser 

amenizado. Não interromper a conspiração do silêncio é, na concepção de Debert (1999a), 

deixar de considerar os processos pelos quais o envelhecimento passa a configurar um 

problema legítimo, tornando-se, assim, uma real preocupação social.  

 
No momento em que o envelhecimento se insere no debate mundial, refletir 
sobre o futuro do planeta em termos do envelhecimento da população pode 
se constituir em oportunidade para (re)pensarmos os vínculos sociais e suas 
dinâmicas – nem sempre claras e quase sempre discutíveis – de inclusão e 
exclusão. (CASTRO, 2015, p. 13) 

 

A sociedade, o governo e as indústrias podem atuar no sentido de construir melhores 

ambientes, processo em que os designers e os profissionais de marketing têm participação 

imprescindível. Referindo-se aos profissionais de marketing, Schewe (1988) considera que 

estes devem estar conscientes das possibilidades e responsabilidades que têm em mãos, já 

demandadas pelo mercado e pela sociedade no sentido de criar produtos e serviços que 

busquem minimizar o desgaste físico e emocional, bem como reduzir a percepção de stress 
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proveniente das dificuldades adquiridas com o processo de envelhecimento. Para isso, 

precisam compreender e incorporar conhecimentos a respeito da temática às suas atividades 

profissionais. 

 

2.2. IDOSO – PÚBLICO CONSUMIDOR 

 

O aumento da longevidade da população faz com que cidadãos acima dos 60 anos de 

idade tornem-se cada vez mais importantes no mercado consumidor. Atualmente, os idosos já 

representam, segundo o Banco Mundial (2011), 20% do poder de compra no Brasil. 

O crescimento da população idosa e seu comportamento nos últimos anos coloca o 

mercado em contato com um público mais ativo e em constante mudança, com maior poder 

aquisitivo e com a possibilidade de se comportar de forma cada vez mais independente e 

autônoma. Não considerar esse público como um mercado consumidor importante significa 

ignorar uma população que, segundo a Organização das Nações Unidas (UNITED 

NATIONS, 2013), representará 20% da população mundial no ano de 2050, quando haverá no 

planeta mais gente com idade acima de 60 anos do que crianças abaixo de 10 anos de idade. 

Nesse sentido, os “gerontólogos e os ativistas na questão dos idosos concordam com os 

especialistas em marketing que esse é um segmento desprezado do ponto de vista do 

consumo” (DEBERT, 2003, p. 139). 

Porém, mesmo com a divulgação de dados acerca de sua relevância e de sua 

ampliação, trata-se de um consumidor que até a presente data tem sido subestimado, 

inadequadamente atendido ou muitas vezes ignorado pelas indústrias e pelos profissionais de 

marketing e de design. Como comenta Barrie Gunter (1998), o crescimento dessa população e 

o aumento de seu poder de compra fazem com que os idosos representem uma importante 

força consumidora, a qual, no Brasil, deverá corresponder a um rendimento anual equivalente 

a R$25 bilhões em 2020, sendo esta uma expansão de 56% se comparada ao rendimento do 

grupo em 2006, conforme os dados apresentados por Paulo Carramenha em entrevista ao 

portal Mundo do Marketing, à época em que era presidente da GFK CR Brasil (SÁ, 2010).  

O cenário pode ainda ser complementado pelos números expostos em livro organizado 

por Camarano (2004), que considera tal segmento de público como composto da seguinte 

forma: 87,1% dos idosos são do sexo masculino e chefes de família; 72,6% trabalham 40 ou 
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mais horas por semana; e apenas 12,7% recebe um rendimento inferior a um salário mínimo 

mensal. Tais informações proporcionam uma visão realista para uma conjuntura em que 

dificilmente haverá alternativa senão compreender melhor o público idoso e focalizar suas 

variedades e especificidades a fim de construir um mercado que lhes atenda. 

A faixa etária considerada idosa compreende um intervalo de aproximadamente 30 

anos – dos 60 aos 90 anos de vida –, o que resulta, dentro de um mesmo segmento 

populacional, em variáveis significativas de atitude e comportamento, pois o processo de 

envelhecimento ocorre de forma particular e pessoal, já que as mudanças que afetam os 

idosos não são as mesmas para todos, assim como tampouco se repetem suas reações a essas 

mudanças. 

Estudo desenvolvido por Vivian I. Strehlau, Maria de Lourdes Bacha e Maíra I. Lora 

(2006) comprova que, dentro da faixa considerada idosa, existem vários grupos heterogêneos. 

As pesquisadoras apresentam como recomendação tratá-los a partir de suas diferenças não 

apenas quanto aos grupos etários, mas também quanto às atividades a que se dedicam, 

incluindo ler, conversar, assistir à TV e fazer compras, entre outras. Já em um trabalho 

desenvolvido por Moschis (1996 apud MOSCHIS, 2003), o grupo de idosos é segmentado em 

quatro diferentes perfis de acordo com suas experiências e suas vivências, bem como com seu 

envelhecimento psicológico, social e biológico: eremitas saudáveis, doentes sociáveis, 

reclusos fragilizados e indulgentes saudáveis.2 Outro estudo desenvolvido por Schewe (1998) 

segmenta o grupo idoso conforme a idade cognitiva, a ser definida por meio de pesquisa que 

os categoriza a partir de quão velhos se sentem, pensam, acreditam que são ou parecem ser, 

qual é seu nível de atividade, a incidência de doenças graves e seu envelhecimento 

fisiológico. De forma complementar aos trabalhos descritos, para Moschis (2003), a idade 

cronológica é a variável menos importante na segmentação do público idoso.  

Tais estudos atualizam os profissionais de marketing a respeito do fato de que o 

mercado não deve ser somente segmentado por idade, mas também por meio de variáveis que 

identifiquem sua heterogeneidade. Encontramos aí diversas propostas de categorização, mas 

vale ressaltar que em quase todas elas a idade cognitiva está em destaque, por refletir de 

forma mais precisa as mudanças decorrentes do envelhecimento, mudanças estas que afetam a 

memória e a capacidade de processar informações e que podem interferir nas etapas do 
                                                

2 No original, em inglês: healthy hermits, ailing outgoers, frail recluses e healthy indulgers (MOSCHIS, 2003). 
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processo de decisão de compra, comprometendo o reconhecimento de marcas e a 

identificação da necessidade, promovendo diminuição na busca por informação, dificultando 

a avaliação de alternativas, influenciando no comportamento do idoso no ponto de venda e, 

por fim, afetando sua percepção de satisfação no pós compra (PAK; KAMBIL, 2006).  

Para uma melhor compreensão das mudanças atravessadas pelos idosos e de sua 

relação com as atividades de compra e busca de serviços, Cabrini Pak e Ajit Kambil (2006) 

construíram as duas figuras apresentadas a seguir (figuras 2 e 3), que foram utilizadas em 

pesquisa desenvolvida pela Deloitte Research (2006). 

A figura 2 apresenta as mudanças vivenciadas por pessoas com idade acima de 50 

anos em decorrência dos três aspectos estudados pela gerontologia – envelhecimento 

biológico, social e psicológico –, a eles acrescentando um quarto âmbito: o envelhecimento 

econômico. 

 

 
 

Figura 2: Modos como o processo de envelhecimento pode transformar os consumidores  
Fonte: DELOITTE RESEARCH, 2006, tradução nossa. 
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A figura 3 relaciona as mudanças aí descritas a algumas sugestões de alternativas que 

poderiam ser adotadas de forma concreta em ambientes, na comunicação e nas relações 

sociais de modo a proporcionar uma convivência mais fácil e tranquila com os outros e com o 

envelhecimento, no que diz respeito a serviços e produtos. Tal figura, comparativamente à 

primeira, acrescenta a relevância pessoal como novo dado e como tema central, 

considerando-a um atributo relativo à importância dada pelo indivíduo a algo. Segundo Pak e 

Kambil (2006), a relevância pessoal pode ser entendida como a rota de persuasão que cada 

um toma no momento de suas decisões e escolhas.  

 
 

 
 

Figura 3: Sugestões de adequações do ambiente ao envelhecimento, em múltiplas dimensões  
Fonte: DELOITTE RESEARCH, 2006, 2007, tradução nossa. 

 

Conforme mostram as duas figuras apresentadas, as mudanças provenientes do 

envelhecimento afetam o comportamento e o estilo de vida do idoso, influenciando e 

impactando suas decisões e hábitos. Um olhar cuidadoso voltado a essas mudanças pode gerar 
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ações – muitas delas simples de serem implementadas – com o objetivo de conquistar maior 

conforto e autonomia para o idoso em sua rotina. 

Segundo Alvin Toffler (1994), nas sociedades avançadas, a cada período de 

aproximadamente 15 anos ocorre uma duplicação de bens e serviços disponíveis, o que 

significa que uma pessoa de 70 anos de idade terá entrado em contato com o equivalente a 

cerca de 32 vezes mais produtos do que encontrou ao nascer. Nesse sentido, é válido antecipar 

uma das respostas dadas nas entrevistas feitas para este estudo: 

 
Eu sei que hoje em dia tem muita mudança em tudo. A gente vai ficando 
meio fora. Por mais que a gente se esforce para acompanhar, observar, às 
vezes a gente não consegue, porque é muita mudança. (Alda, 87)3 

 

A quantidade de escolhas e decisões que todos devem tomar ao longo da vida é 

imensa, sendo que, para os idosos, isso pode se tornar algo significativamente penoso. É tendo 

em vista a grande profusão de opções que Toffler (1994) explica o comportamento dos idosos 

quando tendem a manter seus hábitos de compra e a optar por experiências confiáveis, 

atendo-se a marcas e produtos já conhecidos e de maior qualidade, bem como mantendo-se 

leais a alguns canais de venda. Tais atitudes também podem ser explicadas, segundo Robert 

C. Atchley (1989), por meio de sua teoria da continuidade, a qual discorre sobre a 

importância dada pelos idosos à busca por continuidade e consistência, o que os levaria a 

lançar mão de conhecimentos e informações de seu passado.  

Hábitos e preferências são resultado do estilo de vida adotado pelos idosos ao longo de 

seus anos, de modo que as escolhas que fizeram definem seu futuro e configuram critérios e 

princípios que irão nortear sua rotina durante o processo de envelhecimento. A busca por 

estabilidade e a aderência a determinados costumes, seja conscientemente ou não, servem 

como proteção à realidade por eles vivida, oferecendo princípios organizadores para a vida. 

Tal como descreve Toffler (1994), os idosos garantem consistência e integridade à sua rotina 

ao evitarem mudanças que consideram desnecessárias; ademais, buscam diminuir riscos e, 

com isso, adquirem uma maior percepção de estabilidade e segurança. Desse modo, ater-se a 

um único estilo de vida possibilita ao idoso um princípio organizador para o seu cotidiano. No 

                                                

3 Respondente da primeira pesquisa com idosos, conforme se explicitará adiante. 
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que diz respeito ao consumo, portanto, fazer novas escolhas é sair de uma situação de 

conforto e também de uma rotina segura.  

Para o idoso, o ato de ir ao supermercado ou de fazer compras significa mais do que 

adquirir produtos: corresponde a um momento de ocupação de seu tempo, de autonomia, de 

interação social, sendo considerado pelos próprios idosos como uma situação de lazer 

(STREHLAU; BACHA; LORA, 2006). Segundo Hale N. Tongren (1988), a ida às compras, 

além um de entretenimento, pode ser considerada uma excelente ocasião de exercício físico.  

Em publicação de 2011 na revista acadêmica Journal of Epidemiology & Community 

Health acerca de uma pesquisa desenvolvida por médicos de Taiwan a partir de entrevistas 

com 1.800 homens e mulheres com idade acima de 65 anos que moravam sozinhos, conclui-

se que manter atividades regulares do cotidiano – como fazer compras diariamente – 

possibilita uma vida mais longa. A partir de tal asserção, os referidos pesquisadores associam 

a terapia das compras ao aumento do bem-estar dos idosos, uma vez que ela promove 

estímulos físicos e intelectuais, além de maior interação social.  

A crescente população de idosos no papel de consumidores ativos e sua consequente 

importância como mercado consumidor devem ser valorizadas e respeitadas. Uma maneira 

de fazê-lo é colaborando para que o momento dispendido nas compras seja agradável e 

prazeroso, o que requer que as dificuldades sejam amenizadas e as barreiras, reduzidas ou 

eliminadas. A sensação de insegurança, a percepção de fragilidade e o stress vivenciados 

pelo idoso no momento em que se vê desafiado pelo ambiente podem ser atenuados por meio 

de produtos e serviços diferenciados e a ele dedicados. Para que isso seja possível, faz-se 

necessário observá-los em suas particularidades a fim de potencializar sua capacidade e sua 

autonomia, respeitando suas características e valorizando suas necessidades. 

 
O privilégio da longevidade exige políticas e soluções que promovam um 
curso de vida com envelhecimento saudável. Novos produtos, serviços, 
medicamentos e tecnologias são necessários para manter todos os cidadãos 
fisicamente ativos, socialmente engajados e mentalmente sãos enquanto 
envelhecem. (GLOBAL COALITION ON AGING, 2015, tradução nossa)4 

 

                                                

4 Texto original em inglês: “The gift of longevity requires policies and private-market solutions that promote a 
life course of healthy aging. New products, services, medicines and technologies are needed to keep all members 
of society physically active, socially engaged and mentally fit as they age”. 
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2.3. EMBALAGEM  

 

Eu identifico três áreas para a prática do design: o design exercido para fazer 
com que a vida seja possível, o design exercido para fazer com que a vida 
seja mais fácil e o design exercido para fazer com que a vida seja melhor. 
(FRASCARA, 2002, p. 39, tradução nossa) 5  

 

O design gráfico6 vê-se aplicado em diversas disciplinas, sendo uma delas o projeto de 

embalagem, contenedor responsável por proteger, transportar e comunicar o produto que 

contém. A Associação Brasileira de Embalagem (ABRE) define a embalagem como um 

recipiente ou envoltório que armazena produtos e que tem como principal função protegê-los 

e estender seu prazo de validade antes do consumo, viabilizando sua distribuição e sua 

identificação. 

Projetar uma embalagem exige raciocínio sistêmico e a adequação a parâmetros 

técnicos, legais, conceituais, estratégicos e estéticos, tais como: a definição do substrato e do 

processo de impressão; a escolha de elementos do design a serem utilizados (tipografia, cores 

e imagens); a clareza quanto ao posicionamento do produto em seu segmento de mercado; a 

imagem esperada da marca; e, ainda, o entendimento do público consumidor para quem o 

produto é dedicado.  

 
Em uma era de grandes incertezas, que faz com que as empresas olhem com 
apreensão para o futuro, uma coisa é certa: a competição será cada vez mais 
acirrada e a embalagem, um fator decisivo neste novo cenário. 
(MESTRINER, 2007, p. 6) 

 

Segundo a ABRE, um consumidor pode vir a entrar em contato com cerca de 30 mil 

itens em um canal de venda como o supermercado e, muitas vezes, a embalagem é o único 

ponto de contato entre ele e o bem de consumo, o que a transforma na responsável por 

transmitir as informações básicas e necessárias sobre o produto, tais como ingredientes, 

composição, informações nutricionais, data de fabricação e validade, além de outras 
                                                

5 Texto original em inglês: “I recognize three areas for the practice of design: design that works to make life 
possible, design that works to make life easier, and design that works to make life better”. 
6 Design gráfico é definido pela Associação dos Designers Gráficos (ADG Brasil) como um processo técnico e 
criativo que utiliza imagens e textos para comunicar mensagens, ideias e conceitos, com objetivos comerciais ou 
de fundo social. 
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características específicas. Além das funções já descritas, a embalagem tem como objetivo 

atrair a atenção e motivar o consumo (HÉROUX; LAROCH; MCGOWN, 1988), cumprindo, 

portanto, uma difícil e importante missão que se inicia no momento da compra, quando deve 

captar o interesse do consumidor e, subsequentemente, despertar seu desejo em adquirir o 

produto. A fim de que isso seja possível, ela precisa ser projetada com assertividade, pois, 

além de seus objetivos iniciais (conter, proteger, transportar e comunicar), exerce uma função 

estratégica ao representar um importante meio de comunicação e atuar como ferramenta 

competitiva.  

Para ser eficiente em seus propósitos, o desenvolvimento da embalagem deve dar-se 

tendo em vista reproduzir com clareza e pertinência as características do produto, 

considerando necessidades, interesses e gostos do público consumidor de forma a que a 

comunicação seja adequada à compreensão de quem compra. Quando se trata do público 

idoso, além disso, é importante considerar as mudanças provenientes do processo de 

envelhecimento, pois ele pode afetar a maneira como o idoso se relaciona com a embalagem.  

Os efeitos do envelhecimento são concretos e inevitáveis, mas, diferentemente do que 

se vê no campo da arquitetura – que já incorpora premissas de projeto atentas ao consumidor 

idoso – e também no que diz respeito ao projeto estrutural das embalagens – que considera 

seus aspectos ergonômicos –, eles estão sendo pouco considerados como parâmetros para o 

desenvolvimento de projetos gráficos de embalagens.  

Se os responsáveis por serviços e produtos não se aprofundarem no contexto vivido 

pelos consumidores idosos, assim como sugerem Pak e Kambil (2006), não serão capazes de 

entender e reconhecer suas verdadeiras necessidades. Para se conhecer o contexto vivido por 

esse público, seja por meio de entrevista, convivência ou observação, é preciso entender as 

características decorrentes do envelhecimento, características estas que podem acarretar 

dificuldades na identificação do produto no momento da compra, bem como no manuseio e na 

compreensão quanto à forma adequada de uso ou preparo após sua aquisição. 

A compreensão das mudanças que ocorrem com o envelhecimento é capaz de oferecer 

suporte a adequações e melhorias na comunicação das embalagens, de forma que o convívio 

com elas seja mais fácil e que sua missão de comunicar e informar seja cumprida de modo 

mais eficaz. Em um momento futuro, as decisões de projeto provenientes do reconhecimento 

de tais mudanças poderiam vir a ser respaldadas por leis ou consideradas obrigatórias por 
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parte das indústrias, constituindo parâmetros que resultariam em possíveis ganhos gerenciais e 

sociais.  

 

2.3.1. EMBALAGEM E LEGISLAÇÃO 

 

A legislação para a rotulagem de produtos no Brasil é definida por diversas 

organizações, de acordo com o segmento em que o produto está inserido. São elas: o Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro); a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (Anvisa); a Fundação Procon, com o Código de Defesa do 

Consumidor; a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).  

Muitas das leis a esse respeito foram definidas em benefício do consumidor, a 

exemplo da obrigatoriedade de declaração de quem é o fabricante; do contato do serviço de 

atendimento ao consumidor; das informações relativas à data de validade, à tabela nutricional, 

aos ingredientes, ao volume e à quantidade de produto contido na embalagem. No que se 

refere à utilização de imagens, a legislação exige que fotografias do produto venham 

acompanhadas da expressão imagem ilustrativa ou sugestão de consumo. As normas definem, 

ainda, que os textos tenham letras com no mínimo 1mm de altura.  

As leis estabelecidas para a rotulagem em nosso país são seguidas com rigor e 

procuram assegurar ao consumidor as informações mínimas necessárias para uma compra 

segura, pois garantem que as informações sejam apresentadas de forma clara, precisa e em 

língua portuguesa, comunicando eventuais riscos que os produtos podem apresentar à 

segurança e à saúde de quem os consome.  

Recentemente, no ano de 2015, a Anvisa aprovou resolução que torna obrigatória a 

declaração da presença de ingredientes alimentares que possam causar alergia, como 

amendoim, ovos e crustáceos (além de outros, totalizando 17 itens a serem destacados). A 

partir do primeiro dia de 2016, todas as embalagens de cigarro devem apresentar em seu 

painel frontal – em uma área equivalente a 30% dessa face – a advertência sobre os efeitos 

nocivos do cigarro, com cor e tamanho de letra definidos por lei. Além disso, desde 2011, as bulas 

de medicamentos seguem normas que têm como objetivo facilitar sua compreensão, obedecendo a 

uma padronização para garantir clareza e objetividade. Entre os principais pontos das normas 
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adotadas, encontra-se não apenas a definição do tipo e do tamanho das letras, mas também do 

espaçamento entre elas e entre as linhas, de forma a possibilitar melhor legibilidade, visibilidade e 

entendimento dos textos, buscando, assim, evitar enganos na utilização dos medicamentos. Esses 

são três exemplos de leis criadas que se colocam a favor do consumidor e que têm como objetivo a 

melhor compreensão do que o produto pode proporcionar ou acarretar, garantindo uma utilização 

mais segura.  

Porém, mesmo considerando o que já está disposto em nossa legislação, ainda há 

muito por se fazer. Não existem leis que levem em conta necessidades específicas de alguns 

segmentos de consumidores; não há, por exemplo, nenhuma lei que exija a aplicação do uso 

do braile nas embalagens. Algumas indústrias de bens de consumo já o vêm utilizando, o que 

certamente gera benefícios ao possibilitar acessibilidade aos consumidores com baixa ou com 

nenhuma visão, assim como resulta em diferencial competitivo para as empresas que o 

utilizam.  

No que se refere ao público idoso, a não regulamentação se repete: não há lei que 

defina critérios de aplicação das informações nas embalagens de forma a atender às 

necessidades específicas dos idosos. 

 

2.3.2. EMBALAGENS DE PRODUTOS ESPECÍFICOS PARA O PÚBLICO IDOSO 

 

Em uma simples ida ao supermercado, encontramos uma infinidade de produtos 

dedicados a variados públicos e que com eles devem se comunicar: produtos desenvolvidos 

especificamente para crianças, adolescentes, mulheres, negros, pessoas que buscam 

saudabilidade e praticidade, entre outros. Muitos desses produtos, ou quase todos eles, podem 

ser consumidos por idosos, porém, não se observa em suas embalagens qualquer adequação às 

especificidades do referido público. Isso porque, quando se define o público consumidor 

adulto para um produto, na maioria das vezes, não se inclui o consumidor idoso nesse 

segmento.  

Para este estudo foram observadas embalagens de bens de consumo não duráveis, de 

uso rotineiro e que podem ser adquiridos em canais de autosserviço, tais como: alimentos, 

complementos alimentares, vitaminas, bebidas, produtos de beleza, limpeza, higiene pessoal e 

saúde, todos dedicados ao público idoso. Não se consideraram as embalagens de 
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medicamentos e produtos destinados ao uso em condições de fragilidade, termo utilizado pela 

gerontologia para designar idosos dependentes e em condição extrema de precariedade 

funcional (LOURENÇO, 2008), como fraldas geriátricas. Tampouco foram consideradas as 

compras feitas por meios digitais. 

Tendo em vista um melhor entendimento do que é hoje produzido para idosos e 

vendido em canais de autosserviço do mercado brasileiro, foi utilizado o ranking produzido 

pela Deloitte Research em 2014, que lista as 250 maiores empresas de bens de consumo do 

mundo. A triagem das empresas incluídas nesse ranking considerou sua venda total líquida 

em 2012, tendo todas elas, necessariamente, a produção de bens de consumo como atividade 

principal. Dentre as 250 empresas listadas, foram selecionadas aquelas que têm suas 

mercadorias comercializadas no Brasil; seus respectivos sites foram, então, visitados em 

busca de produtos desenvolvidos especificamente para idosos. As empresas finalmente 

elencadas são as seguintes: Ajinomoto; Anheuser-Busch InBev; Barilla; BRF-Brasil Foods; 

Campbell Soup Company; Cargill; Coca-Cola; Colgate-Palmolive; Danone; Diageo; General 

Mills; Grupo Bimbo; H. J. Heinz; Hypermarcas; JBS Friboi; Kellogg; Kirin; Kimberly-Clark; 

L’Oreal; Mars; Mead Johnson Nutrition; Mondelez; Oetker; Nestlé; PepsicCo; Pernod Ricard; 

Procter & Gamble; Reckitt Benckiser; Red Bull; S.C. Johnson; The Ferrero Group; Unilever; 

Yakult Honsha. A elas esta pesquisa acrescentou a Johnson & Johnson, que embora não 

conste do ranking da Delloite, tem presença significativa no mercado brasileiro. 

Entre os produtos produzidos por tais empresas, foi possível encontrar cinco dedicados 

ao público idoso no segmento de suplementos alimentares: o Nutren Senior, da Nestlé, e os 

produtos FortiFit, Nutridrink, Souvenaid e Stimulance, da Danone Nutrição Especializada 

(figura 4). Esses suplementos alimentares, utilizados na complementação de nutrição oral, 

apresentam ingredientes em quantidades que atendem às necessidades específicas dos idosos, 

como fibras, proteínas e carboidratos. Deles, somente o Nutren, da Nestlé, é encontrado em 

supermercados; todos os demais podem ser adquiridos em redes de farmácias, ambos canais 

com autosserviço. 
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Figura 4: Suplementos alimentares  
Fonte: <http://www.nestle.com.br/> e <http://www.danone.com.br/>. Acesso em: 6 jan. 2017.  
 

 

Ainda no segmento de suplementos alimentares, foi identificado o Sustagen, produto 

fabricado pela Mead Johnson Nutrition e que vale ser citado pois, apesar de não ser um 

produto produzido especialmente para o público idoso, tem em seu site uma comunicação 

dedicada a ele (figura 5). 

 
 

 
 

Figura 5: Suplemento alimentar Sustagen  
Fonte: <meadjohnson.com.br/>. Acesso em: 6 jan. 2017. 
 

 

No segmento de cosméticos, é possível encontrar produtos desenvolvidos para atenuar 

as marcas provenientes da idade, como os produzidos pela Roc, da Johnson & Johnson, pela 

Clinique e pela Clarins, entre outros importados e nacionais – todos vendidos em farmácias e 

perfumarias, ambos canais com autosserviço (figura 6). 
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Figura 6: Cosméticos  
Fonte: <www.jnjbrasil.com.br>, <http://www.clarinsusa.com/> e <http://www.clinique.com.br/>. Acesso em: 6 
jan. 2017. 
 

 

Algumas outras empresas vêm se preocupando em atingir tal mercado, e é possível 

identificar cosméticos, produtos de higiene e de saúde, bem como aparelhos eletroeletrônicos 

dedicados ao público idoso. Nenhum deles, porém, vem sendo distribuído em canal com 

autosserviço, razão pela qual não foram considerados no presente estudo. Um exemplo é a 

Bitencourt Indústria e Comércio Ltda., com a marca Maturi, que fabrica xampus, 

condicionadores e cremes hidratantes. Há, ainda, a Natura Cosméticos S.A., com as marcas 

Chronos e Vôvó, que aparece em 232º lugar na lista da Deloitte; e o Boticário, com os 

produtos da linha Make B: ambas as empresas configuram-se por um modelo de negócio que 

não inclui a venda em autosserviço (figura 7). 

 

 
 
Figura 7: Produtos de higiene e beleza 
Fonte: <http://www.maturi.com.br/>, <http://www.natura.com.br/> e <http://www.boticario.com.br/>. Acesso 
em: 6 jan. 2017. 
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O diretor geral da Bitencourt Indústria e Comércio Ltda., Flávio Rijo, em declaração 

ao portal Mundo do Marketing (SÁ, 2010), descreve as embalagens da linha Maturi como 

projetadas com características adequadas ao público idoso, por apresentarem somente as 

informações essenciais e fazerem uso de letras maiores, além de serem fabricadas com 

material cuja superfície está preparada para não escorregar das mãos se a embalagem estiver 

molhada. Os produtos da Natura e do Boticário não aparentam ter qualquer especificidade em 

termos de projeto com relação ao seu público-alvo, mas é possível considerar que o fato de 

não serem vendidos em autosserviço, e sim por meio de promotoras, faz com que dificuldades 

na leitura ou na compreensão sejam sanadas pela própria representante da marca. 

Pode-se dizer que são poucos os produtos especificamente desenvolvidos para idosos 

à disposição no mercado brasileiro. Em nenhum deles parece perceptível a preocupação em se 

utilizarem parâmetros que os adéquem ao público em questão. Entretanto, o envelhecimento 

não necessariamente restringe o consumo de produtos, de modo que podemos considerar que 

todos os produtos, sejam eles específicos para idosos ou não, podem vir a ser consumidos por 

esse público e para ele poderiam estar preparados no que diz respeito à sua comunicação. 

 

2.3.3. EMBALAGEM – DESIGN UNIVERSAL  

 

O conceito de design universal é definido pelo Centre for Excellence in Universal 

Design como o projetar de produtos e ambientes para serem utilizados e compreendidos por 

todos da forma mais ampla possível, sem necessidade de adaptações. Também denominado 

design inclusivo, aplica-se aos projetos destinados a atender ao maior número de pessoas, a 

despeito de suas habilidades ou idades. Tal como explicam Molly Story, James Mueller e Ron 

Mace (1998), esse ramo do design procura reduzir diferenças físicas e barreiras atitudinais 

entre pessoas com diferentes características.  

 
Cada um de nós é único no que diz respeito a idade, tamanho, habilidades, 
talentos e preferências. Qualquer característica humana mensurável 
representa uma ampla gama dentro de uma população. Compreender a 
diversidade humana é fundamental para um design eficaz. (STORY; 
MUELLER; MACE, 1998, p. 16, tradução nossa)7 

                                                

7 Texto original em inglês: “Each of us is unique in age, size, abilities, talents, and preferences. Any human 
characteristic that can be measured spans a broad range in any population. An understanding of human diversity 
is critical to designing effectively”. 
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Assim, o design universal tem por objetivo a diminuição de barreiras entre os produtos 

e seus consumidores ou usuários. Para sua aplicação, o Centre for Excellence in Universal 

Design identificou as habilidades do ser humano e as agrupou em: cognição, visão, audição, 

fala e funções do corpo, dos braços e das mãos. A partir de tal observação, foram relacionadas 

possíveis dificuldades decorrentes dessas habilidades e, então, estabelecidos parâmetros para 

o desenvolvimento e a avaliação de projetos, o que resultou nos sete princípios apresentados 

no quadro a seguir: 

 

PRINCÍPIOS DO DESIGN UNIVERSAL 

1 Uso equitativo Resultar em produto ou serviço útil e comercializável para 
pessoas com habilidades e características diversas, de forma 
idêntica ou equivalente e de modo seguro, evitando 
segregação do usuário e garantindo que o design seja atraente 
a todos. 

2 Flexibilidade no uso  Atender a diferentes preferências, habilidades e necessidades 
dos usuários, apresentando variadas formas de utilização e 
possibilitando o uso de acordo com o ritmo do usuário. 

3 Uso simples e intuitivo Possibilitar fácil compreensão e uso a despeito da experiência, 
do conhecimento e do nível de concentração do usuário, não 
apresentando complexidades desnecessárias e fazendo uso de 
hierarquia nas informações. 

4 Informação perceptível Comunicar o necessário de forma eficaz, fazendo uso de 
diferentes formas de comunicação (pictórica, verbal, tátil) e 
maximizando a legibilidade e a compreensão, 
independentemente das condições do ambiente ou das 
habilidades do usuário. 

5 Tolerância ao erro Informar, alertar e minimizar erros e perigos resultantes de 
ações acidentais ou não intencionais. 

6 Baixo esforço físico Promover uso eficiente e confortável, com necessidade de 
mínimo esforço. 

7 Tamanho e espaço para 
alcance de uso 

Proporcionar visualização, alcance e uso livres de 
impedimentos. 

 

Quadro 1: Princípios do design universal 
Fonte: STORY; MUELLER; MACE, 1998. 

 

Tais princípios foram desenvolvidos com especial atenção à arquitetura e ao design de 

produto. Alguns deles, entretanto, poderiam ser observados sob a perspectiva do projeto 

gráfico de embalagens e também relacionados ao processo de envelhecimento, pois, de 

alguma forma, abordam pontos pertinentes ao tema, tais como a limitação na compreensão e 



 

 

37 

na concentração, e a diminuição na capacidade de diferenciar cores pouco contrastantes, 

detalhes e elementos pequenos. 

No quadro 2, a seguir, estão apresentados os quatro princípios que se mostram 

passíveis de serem aplicados em projetos gráficos de embalagens. Os outros três princípios, 

quando relacionados à embalagem, são pertinentes ao seu projeto estrutural e não ao projeto 

gráfico, o que não é menos importante, mas não está associado às delimitações definidas para 

este estudo. 

 
 

 

Quadro 2: Princípios do design universal aplicáveis ao projeto gráfico  
Fonte: Autoria própria. 

 

A busca pelo design universal não é benéfica apenas para seus usuários, mas também 

para quem com eles convive e interage. Ademais, conforme argumentam Story, Mueller e 

Mace (1998), trata-se de algo vantajoso para a própria indústria, uma vez que seu uso pode 

atingir um maior espectro de consumidores e aumentar as vendas, expandindo, ainda, a 

fidelização de determinado público devido ao oferecimento de produtos mais acessíveis e 

fáceis de serem utilizados.  

PRINCÍPIOS DO DESIGN UNIVERSAL APLICÁVEIS AO PROJETO GRÁFICO 
1 Uso equitativo 

 
Embalagem comercializável para pessoas com habilidades e 
características diversas, que as atenda de forma idêntica ou 
equivalente e de modo seguro, evitando segregação do 
usuário e garantindo que o design seja atraente a todos. 

3 Uso simples e intuitivo Embalagem com textos e imagens de fácil compreensão, que 
expliquem o uso e o manuseio do produto de forma clara, a 
despeito da experiência, do conhecimento e do nível de 
concentração do usuário, não apresentando complexidades 
desnecessárias e fazendo uso de hierarquia nas informações. 

4 Informação perceptível  Embalagem que comunique o necessário de forma eficaz, 
fazendo uso de diferentes formas de comunicação pictórica 
e/ou verbal e que maximize a legibilidade e a compreensão. 

5 Tolerância ao erro  Textos que informem e alertem com o objetivo de minimizar 
erros e perigos resultantes de ações acidentais ou não 
intencionais. 
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2.4. O IDOSO E A EMBALAGEM 

 

Em razão do grande crescimento da população idosa, as indústrias, os profissionais de 

marketing e os designers têm começado a se mostrar mais atentos a tal segmento de mercado 

consumidor, sendo possível encontrar lançamentos de serviços e produtos que evidenciam 

essa preocupação. Porém, no que diz respeito ao projeto gráfico de embalagens para bens de 

consumo, ainda há muito a ser feito, o que exige correlacionar as mudanças pelas quais o 

idoso passa ao momento em que ele entra em contato com a comunicação pretendida pelas 

embalagens.  

Pesquisa desenvolvida pela Deloitte Research (2006) atesta que as mudanças 

biológicas podem ter um grande impacto na forma como os idosos se relacionam com as 

embalagens e, consequentemente, com os produtos que adquirem. Compreender o que a 

embalagem comunica por meio da leitura dos textos e das imagens que detalham o 

funcionamento e o manuseio do produto, bem como ter acesso ao modo de preparar um 

alimento, à composição, aos ingredientes e à validade é o que ajuda a garantir o uso adequado 

e seguro do que é consumido. Nesse sentido, as embalagens precisam estar preparadas para as 

limitações impostas pelo envelhecimento.  

Moschis (2003) defende que produtos que consideram as características valorizadas 

pelo público-alvo têm mais chance de ganhar competitividade. No caso dos idosos, segundo 

seu estudo, os atributos valorizados são conveniência, funcionalidade, qualidade, 

credibilidade e serviço personalizado, os quais deveriam ser aplicados na criação e na 

renovação de produtos, bem como na comunicação. No quadro 3 é possível ver como o autor 

detalha cada uma dessas características e suas aplicações. 
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Quadro 3: Características de produtos e serviços valorizadas por idosos  
Fonte: MOSCHIS, 2003. 

No quadro é possível perceber a importância atribuída a situações em que o idoso 

encontra meios de se sentir mais seguro e facilitadores que simplificam e reduzem problemas. 

Pode-se também notar que, de certo modo, facilidade, simplicidade e segurança permeiam 

todas as características ali descritas, algumas das quais poderiam ser adotadas em projetos 

gráficos de embalagens no que tange ao que nelas se comunica. 

CARACTERÍSTICAS VALORIZADAS PELOS IDOSOS 

Conveniência Diferentes produtos e serviços para diferentes pessoas; 
Facilidade na compra de produtos ou serviços, seja para a compra 
feita pessoalmente, seja à distância; 
Facilidade na utilização dos produtos e serviços; 
É mais importante minimizar problemas do que maximizar 
benefícios. 

Funcionalidade Maior importância para as características objetivas e para os 
benefícios intrínsecos do produto do que para os benefícios 
subjetivos e de status social relacionados à marca. 

Qualidade Qualidade do produto ou serviço é mais importante do que o preço; 
O preço só se torna importante quando a qualidade dos produtos é 
equivalente. 

Credibilidade Aversão ao risco; 
Valorização da reputação de marcas, produtos e serviços; 
Busca por familiaridade em marcas, produtos e serviços; 
Busca por lojas com boa reputação e/ou já conhecidas. 

Serviço 
personalizado 

Atenção personalizada e atendimento presencial; 
Valorização do relacionamento com o fornecedor e garantia de 
preocupação e atenção por parte da empresa fornecedora. 

APLICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS 

Novos produtos ou 
renovação de 
produtos existentes 

Produtos não devem ser somente dedicados exclusivamente ao 
público idoso;  
Os atributos devem ser universais e intergeracionais, porém devem 
beneficiar o público idoso. 

Comunicação Foco em poucos e mais importantes assuntos; 
Ritmo deve ser desacelerado; 
Mensagens curtas e simples. 
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Às características descritas por Moschis (2003) podemos somar dados de outros 

estudos que buscam compreender a relação do envelhecimento biológico e psicológico com o 

momento de realização da compra e de contato com as embalagens, como os trabalhos 

desenvolvidos por Schewe (1988), Phillips e Sternthal (1977), Héroux, Laroch e McGown 

(1988), Bettman (1979), Teller, Gittenberger e Schnedlitz (2013), Jacoby, Chestnut e 

Silberman (1977), Jacoby (1984) e Hansen (1969). A seguir estão brevemente apresentados os 

achados de cada um deles, os quais possibilitam verificar a relação entre envelhecimento, 

comunicação e projeto gráfico de embalagens. 

A compreensão do que a embalagem comunica pode ser afetada pelo distúrbio de 

visão denominado presbiopia, desajuste que, com a idade avançada, resulta em uma redução 

da capacidade de observar detalhes e em consequentes dificuldades no momento da leitura, o 

que pode ser amenizado – mas não totalmente resolvido – com o uso de óculos apropriados. 

Observa-se, ainda, uma perda na capacidade de diferenciação de algumas cores e na 

percepção de contrastes. Conforme descrito por Schewe (1988), idosos têm maior dificuldade 

na identificação de cores com intensidades similares: clores claras e suaves, assim como cores 

muito escuras, podem ser especialmente difíceis de serem por eles diferenciadas. Tal 

dificuldade pode ser resultante do amarelamento do cristalino, o que, funcionando como um 

filtro, distorce e confunde, por exemplo, cores azuladas, esverdeadas e arroxeadas.  

Já no que concerne à memória, mostra-se muito importante e delicado o que ocorre 

com ela durante o processo de envelhecimento: se por um lado observa-se sua perda, por 

outro, quando de alguma maneira apoiada, ela é ferramenta fundamental para lidar com o dia 

a dia. Os estudos desenvolvidos por Lynn W. Phillips e Brian Sternthal (1977) apresentam 

evidências de que pessoas idosas processam de forma mais lenta as informações se 

comparadas a pessoas mais jovens; porém, segundo Lise Héroux, Michel Laroch e K. Lee 

McGown (1988), a familiaridade com a informação, combinada à experiência adquirida com 

a idade, compensa a possível lentidão e torna o processo novamente eficiente. A familiaridade 

com algo depende da memória, e tanto ela quanto a embalagem exercem papel fundamental e 

complementar, tornando-se apoios indispensáveis no momento da compra. Ainda, conforme 

afirma James R. Bettman (1979), a embalagem, concebida como meio importante de 

comunicação e contato com o consumidor, pode servir de apoio à memória, possibilitando 

que o produto seja reconhecido em vez de ter de ser lembrado.  
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Em seu livro Memória e sociedade, a pesquisadora Ecléa Bosi (1994), ao discorrer 

sobre a memória e seu papel na vida cotidiana, ressalta que ela é o que nos permite fazer 

escolhas a partir de um novo estímulo, tendo um papel fundamental ao possibilitar a repetição 

de ações que em outro momento já deram certo. No instante da compra, se levarmos esse fato 

em consideração, a experiência pessoal e sua lembrança tornam-se importantes fatores de 

decisão, fazendo com que o público em questão prefira marcas e produtos que já conhece e 

nos quais confia, de modo a se proteger de compras de risco (TELLER; GITTENBERGER; 

SCHNEDLITZ, 2013).  

Em razão de muitas vezes as embalagens serem o principal ponto de contato entre o 

produto e seu público, é comum nelas encontrarmos um excesso de detalhes e informações, na 

tentativa de suprir a falta de outros meios de comunicação. No entanto, estudos que abordam 

o volume de informação utilizada em embalagens indicam que o exagero pode impactar 

negativamente na decisão de compra. Tal volume é definido pela quantidade de informação 

processada versus o tempo de exposição ao produto, sendo que, no que diz respeito a 

consumidores idosos, a quantidade de informações memorizadas diminui com o 

envelhecimento (HÉROUX; LAROCH; MCGOWN, 1988).  

Para lidar com o excesso de informações, em geral, os consumidores acabam 

apreendendo parte delas e descartando outras (BETTMAN, 1979). Segundo pesquisa 

desenvolvida por Jacob Jacoby, Robert W. Chestnut e William Silberman (1977), o 

consumidor, independentemente de sua idade, tende a selecionar as informações que vê e a 

priorizar marca e preço, não se atendo a outras informações além das que precisa (JACOBY, 

1984). Já os estudos desenvolvidos por Hansen (1969) indicam que o consumidor, em face do 

grande volume de informação encontrado em um rótulo, tende a fazer sua escolha com base 

em três de cinco dimensões do produto definidas por ele mesmo, e não no total das 

informações disponíveis. Ainda, conforme Héroux, Laroch e McGown (1988), os 

consumidores conseguem reter entre três e cinco de nove informações encontradas em um 

rótulo. Em ordem de importância, as referidas nove informações são: nome da marca, nome 

genérico, logo, imagens, cores, fabricante, quantidade, tamanho e tipo. Destas, as três 

primeiras são consideradas as de maior importância, por serem as mais lembradas pelos 

consumidores no momento da identificação dos produtos. 

É possível concluir, portanto, que a tendência do consumidor é reduzir a quantidade de 

informações a serem analisadas, de forma a simplificar sua escolha. O ato de selecionar e 
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reduzir a atenção a uma parte das informações pode ser considerado fruto de uma decisão, 

consciente ou não, quando se trata do consumidor em geral; no caso do consumidor idoso, tal 

tendência talvez represente uma necessidade.  

Todas as mudanças até aqui descritas, assim como a discussão levantada por Toffler 

(1994) a respeito da busca dos idosos por consistência em sua rotina, ajudam a validar o fato 

de que definir parâmetros e princípios, ater-se a hábitos e costumes e manter um estilo de vida 

são ações fundamentais para as pessoas durante o processo de envelhecimento. Das escolhas 

mais simples às mais complicadas, perante a grande diversidade de opções possíveis, o 

estabelecimento de parâmetros facilitadores passa a ser fundamental para evitar situações de 

risco e stress.  

Quando se trata especificamente de embalagens, é importante considerar que a 

inadequação e a má compreensão das informações nelas contidas podem gerar manuseio e 

consumo não seguros para o consumidor. Ademais, conforme detectado em pesquisa 

realizada por Lynn Sudbury-Riley (2014), as experiências negativas com embalagens 

promovem nos idosos sentimentos como frustração, sensação de inutilidade, embaraço, raiva 

e até mesmo autorreprovação. Para o projeto gráfico de uma embalagem, portanto, faz-se 

necessário levar em conta, além das consequências de ordem prática, aspectos como a má 

utilização de um produto e as consequências de ordem psicológica resultantes de uma 

experiência negativa, pois tais situações são desnecessárias e passíveis de serem evitadas.
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3. DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Neste capítulo serão detalhados a abordagem, o método, a técnica e o universo da 

população-alvo das investigações realizadas, assim como as razões das escolhas feitas. Tais 

definições dizem respeito a um total de quatro pesquisas com diferentes roteiros e perfis de 

entrevistados, etapas estas que, em conjunto, buscam resultar em uma visão ampla, 

diversificada e profunda a respeito do assunto em estudo.  

 

3.1. PROBLEMA DE PESQUISA  

 

O problema de pesquisa foi definido tendo em vista – tal como sugere Manuel P. 

Ferreira (2015) – que ele deve preencher uma lacuna em estudos em desenvolvimento. A 

lacuna encontrada para a definição do presente trabalho diz respeito à vivência dos idosos no 

momento em que se relacionam com embalagens de produtos de uso rotineiro comprados em 

canais de autosserviço, ao modo como escolhem o que compram e a quais dificuldades 

enfrentam no contato com a comunicação encontrada nas embalagens dos produtos que 

adquirem. Formulou-se, então, a seguinte questão: Como a embalagem afeta a compra de 

produtos por consumidores idosos no autosserviço? 

 

3.2. METODOLOGIA 

 

Este estudo, de caráter teórico e empírico, efetuou-se a partir de quatro pesquisas 

exploratórias. Como demonstra o quadro a seguir, a primeira pesquisa foi realizada com 

idosos; a segunda foi feita com designers cuja experiência profissional inclui, entre outros 

aspectos, o desenvolvimento de projeto gráfico de embalagens; a terceira pesquisa retoma a 

participação de idosos; a quarta e última foi realizada com designers com idade acima de 60 

anos.  

Para os quatro procedimentos investigativos utilizou-se o método qualitativo, por ser 

esta uma abordagem que possibilita “imprimir significado aos fenômenos humanos com o 

apoio de interpretação e compreensão” (LIMA, 2008, p. 33). Tal método, ainda, considera a 
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singularidade do indivíduo, valoriza a ideia no lugar da quantidade e pressupõe um olhar 

aprofundado, sendo estes pontos determinantes para a compreensão do momento vivido – no 

caso dos idosos – e da experiência profissional e de vida – no caso dos designers.  

 
 QUEM COMO O QUÊ POR QUÊ OBJETIVO 
1ª 7 idosos 

(idade igual 
ou superior 
a 60 anos) 

Entrevista em 
profundidade 

Envelhecimento 
e embalagem 

Vivência do 
envelhecimento 
+ comunicação 
encontrada nas 
embalagens 

Compreender 
como os idosos se 
relacionam com a 
comunicação 
encontrada nas 
embalagens 

2ª 14 
designers 
experientes 
em projeto 
gráfico de 
embalagem 

Questionário Projeto gráfico 
de embalagem e 
consumidor 
idoso 

Experiência em 
projeto gráfico 
de embalagem 

Obter relatos 
sobre experiência 
de projeto gráfico 
de embalagem 
criada 
especificamente 
para público 
idoso. 

3ª 9 idosos 
(idade igual 
ou superior 
a 60 anos) 

Entrevista em 
profundidade 

Envelhecimento 
e embalagem 

Vivência do 
envelhecimento 
+ comunicação 
encontrada nas 
embalagens 

Buscar achados 
que relacionem o 
processo de 
envelhecimento à 
comunicação 
encontrada nas 
embalagens 

4ª 14 
designers 
com idade 
igual ou 
superior a 
60 anos 

Entrevista em 
profundidade 

Experiência 
profissional e 
envelhecimento 

Vivência do 
envelhecimento 
+ experiência 
profissional + 
projeto gráfico 
de embalagem 

Obter relatos 
sobre a 
experiência 
adquirida com o 
exercício da 
profissão 
associada à 
vivência do 
processo de 
envelhecimento 

 

Quadro 4: Resumo das pesquisas efetuadas 
Fonte: Autoria própria. 

 

A estratégia de investigação associada às pesquisas qualitativas desenvolvidas é a 

fenomenológica, na qual o pesquisador busca identificar, entender e explorar a vivência e a 

experiência dos entrevistados, tal como descreve John W. Creswell (2010). Por meio da 
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pesquisa de abordagem qualitativa e da estratégia fenomenológica, é possível valorizar o 

objeto de estudo a partir da perspectiva dos respondentes e considerar seus diversos pontos de 

vista, o que é adequado como processo investigatório, uma vez que o objeto analisado é 

pouco conhecido e o estudo tem caráter exploratório (GODOY, 1995).  

 

3.3. PRIMEIRA PESQUISA – IDOSOS  

 

Para a primeira pesquisa, foram realizadas entrevistas face a face, exploratórias e em 

profundidade com sete idosos, tendo cinco delas ocorrido na residência dos respectivos 

entrevistados e duas por Skype. As entrevistas, que tiveram duração média aproximada de 40 

minutos, aconteceram entre 1o de junho e 16 de julho de 2015, utilizando-se de um roteiro não 

estruturado composto por 12 questões abertas. Conforme argumenta Manolita C. Lima 

(2008), esse modelo de entrevista possibilita a ampla exploração do assunto sem impor limites 

à comunicação entre o pesquisador e o respondente. A escolha pelo uso de questões abertas se 

deu, também de acordo com Lima (2008), por possibilitar que o entrevistado desenvolva sua 

resposta de forma livre e com o aprofundamento que lhe for pertinente, resultando em 

material mais rico e descritivo. Dessa forma, esperou-se acessar a percepção e a vivência 

pessoal do idoso no que diz respeito ao assunto que configura o objeto deste estudo. 

Para a aplicação da pesquisa, o grupo de entrevistados foi definido, inicialmente, por 

julgamento, método em que, como explica Naresh Malhotra (2012), a seleção é feita com 

base na experiência pessoal do pesquisador; posteriormente, recorreu-se ao método bola de 

neve, no qual, ainda segundo Malhotra (2012), a seleção ocorre a partir de referências 

fornecidas pelo grupo inicial de entrevistados. O perfil predefinido para responder à pesquisa 

respeitou as seguintes variáveis: homens ou mulheres com 60 anos ou mais; independentes e 

autônomos; que não necessitam de auxílio físico para suas atividades diárias; responsáveis por 

compras de rotina em lojas com autoatendimento; atuantes ou não em suas atividades 

profissionais; sem filtro para a atividade profissional que exerciam, nível salarial, estado civil, 

classe social e local de residência. 
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3.3.1 ROTEIRO DE PESQUISA  

 

Como já se explicitou, o roteiro de pesquisa utilizado foi constituído por 12 questões 

abertas não estruturadas, de forma a obter versatilidade na condução das entrevistas, bem 

como – conforme sugerido por Creswell (2010) – visões e opiniões dos participantes, com 

eles estabelecendo uma discussão interativa e abrangente.  

A definição das questões levou em conta a observação de Lima (2008, p. 118), que 

recomenda a construção de um “roteiro oculto previamente construído” a fim de facilitar a 

condução da entrevista ao seu objetivo. Para tanto, foram inicialmente formuladas questões 

genéricas que buscam o envolvimento do respondente com o momento da pesquisa e com o 

contexto em que está inserido o objetivo deste estudo. Em seguida, foram utilizadas questões 

que exploram de forma ampla o assunto da pesquisa, questões pessoais intercaladas com 

questões impessoais, e questões explícitas e específicas ao final do roteiro. As questões desta 

etapa da pesquisa foram as que se seguem: 

 
1. Como é sua rotina? / Quais são as suas atividades rotineiras? 

2. Quem faz as compras de sua casa? 

3. O Sr./Sra. vai ao supermercado? 

4. Gosta de ir ao supermercado? Por quê? 

5. O que o Sr./Sra costuma comprar? 

6. O que não pode faltar em sua casa? 

7. Qual marca o Sr./Sra. prefere? 

8. Como é a embalagem desse produto? 

9. O que o Sr./Sra. lembra da embalagem?  

10. Teve problemas com a embalagem ao usar o produto? 

11. Acha que é uma boa embalagem? 

12. O Sr./Sra. consome produtos especialmente desenvolvidos para idosos? 

 

A partir desse roteiro, esperava-se ouvir dos respondentes declarações quanto à sua 

vivência e à sua opinião sobre a comunicação encontrada nas embalagens, além de averiguar 

fatos ou incidentes e a forma como estes se deram, para então ser possível interpretar e 

compreender a relação das experiências relatadas com o objetivo do estudo.  
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O registro das entrevistas foi feito por meio de gravação e posteriormente transcrito. A 

transcrição completa do material pode ser lida no Apêndice A inserido na seção 8 do trabalho.  

 

3.3.2. PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

Esta primeira pesquisa desenvolvida com idosos seguiu as variáveis já apresentadas, 

que serviram de critério para a escolha dos respondentes. O quadro a seguir expõe a 

composição do grupo de participantes, cujos nomes foram trocados a fim de preservar a 

privacidade:  

 

 NOME IDADE OCUPAÇÃO STATUS ESTADO 
CIVIL OBS. 

1 Alda 87 dona de casa atuante viúva mora sozinha 

2 Beatriz 86 arquiteta aposentada casada mora com o marido 

3 Clara 73 comerciante aposentada casada mora com o marido e 
uma filha 

4 Denise 67 professora 
universitária atuante casada mora com o marido 

5 Eduardo 83 barbeiro aposentado casado mora com a esposa e 
uma filha 

6 Fabio 85 professor 
universitário aposentado casado mora com a esposa 

7 Gloria 76 comerciante atuante viúva mora sozinha 
 

Quadro 5: Idosos entrevistados na primeira pesquisa  
Fonte: Autoria própria. 

 

3.3.3. TÉCNICA DE ANÁLISE  

 

O objetivo da exploração foi, a partir das respostas dos entrevistados, buscar uma 

maior compreensão de como os idosos se relacionam com a comunicação apresentada nas 

embalagens de produtos que utilizam rotineiramente e que são encontrados no autosserviço. 

A análise considerou que o estudo tem caráter exploratório e que, portanto, em vez de 

propor conclusões, tem como objetivo buscar ideias e pensamentos que ampliem o 
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conhecimento a respeito do conteúdo abordado. É importante mencionar que não se tratou de 

aprofundar determinados assuntos aqui relacionados – como o processo de envelhecimento, o 

momento da compra ou o ambiente do canal de venda –, mas sim de observar a experiência 

dos idosos e sua opinião sobre o momento em que entram em contato com a comunicação 

pretendida pelas embalagens. 

Os dados coletados foram interpretados com base na análise de conteúdo, técnica que, 

segundo Arilda S. Godoy (1995), reconhece por trás do discurso um sentido a ser explorado e 

que, de acordo com Lima (2008), vem sendo valorizada devido ao esforço interpretativo que 

representa. Tal técnica de análise foi escolhida, assim, em busca de estabelecer tendências ou 

conceber algum tipo de relação entre as respostas dos entrevistados. 

As entrevistas desta primeira pesquisa foram encerradas por critério de saturação e 

também pela compreensão de que o roteiro necessitava de modificações para garantir a 

obtenção de respostas mais precisas a respeito do assunto e, por conseguinte, de novos 

achados e interpretações. 

 

3.4. SEGUNDA PESQUISA – DESIGNERS  

 

Para a segunda pesquisa, foi utilizado método qualitativo por meio de questionário 

estruturado composto por cinco questões abertas que buscavam, assim como na primeira 

etapa, possibilitar que o respondente desenvolvesse sua resposta de forma livre e definisse a 

profundidade e a abrangência de suas respostas (LIMA, 2008). As perguntas foram enviadas a 

14 designers gráficos, que remeteram suas respostas por meio eletrônico no período 

compreendido entre os dias 10 de outubro de 2015 e 22 de setembro de 2016.  

Uma vez que foi utilizado questionário, e não entrevistas face a face, esperou-se obter 

com as respostas um panorama não aprofundado da percepção pessoal, profissional e técnica 

dos respondentes. A fim de aprofundar o mesmo assunto, posteriormente se fez nova pesquisa 

com entrevistas em profundidade também com designers. 

Para a aplicação do questionário, foram escolhidos por julgamento designers que 

atendessem às seguintes variáveis: homens ou mulheres; atuantes na profissão; com 

experiência em projeto gráfico para embalagens; cuja atuação profissional fosse como 
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designer sênior, gerente ou diretor; sem filtro para idade, nível salarial, estado civil, classe 

social e local de residência. 

 

3.4.1. QUESTIONÁRIO DE PESQUISA  

 

O questionário utilizado nesta pesquisa foi constituído por cinco questões abertas, o 

que possibilitou a obtenção de material qualitativo. Por meio das respostas apresentadas, 

esperou-se obter visões, opiniões e relatos de experiência prática dos designers no que diz 

respeito ao desenvolvimento de projeto gráfico de embalagens criadas especificamente para o 

público idoso. Assim, a partir de tais respostas e de sua interpretação, buscou-se compreender 

a relação das experiências relatadas com o objetivo do estudo. 

As cinco questões que compuseram o questionário apresentado aos designers foram as 

que se seguem: 

 
1. Você já desenvolveu alguma embalagem especificamente para o público idoso? 

2. Para qual produto? 

3. Quais premissas gráficas você entende que devem ser seguidas considerando esse público e 

considerando que a embalagem estará em canal de autosserviço? 

4. Ao desenvolver uma embalagem para o público adulto, você leva em consideração que um 

idoso pode vir a entrar em contato com ela? 

5. Gostaria de comentar algo? 

 

Esperava-se ouvir dos profissionais de design se o assunto aqui abordado está sendo 

considerado em sua rotina profissional, se seus projetos estão baseados em premissas 

específicas para o público idoso e em quais circunstâncias esse consumidor está sendo 

considerado. A intenção era de que a interpretação dos dados pudesse ser utilizada na 

realização do objetivo deste estudo: a definição de premissas e parâmetros para projeto 

gráfico de embalagens para produtos que consideram o público idoso como seu consumidor. 

As respostas dadas pelos designers às perguntas feitas podem ser lidas no Apêndice B.  
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3.4.2. PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

A pesquisa com designers gráficos seguiu as variáveis definidas para escolha do grupo 

de respondentes e resultou no seguinte quadro de entrevistados: 

 

 NOME CARGO ANOS DE 
PRÁTICA EMPRESA 

1 Angélica Kley gerente de design 12 FutureBrand 

2 Giovanni Vannucchi diretor 36 OZ Design + Estratégia 

3 Glicério Rocha designer sênior 20 M Design 

4 Gisela Schulzinger diretora 29 Pande Design 

5 Lara Vollmer professora 
universitária 30 ESPM 

6 Marco Aurélio Kato diretor 22 Diadeis 

7 Margot Takeda diretora 30 A10 Comunicação 

8 Mario Narita diretor 40 Narita Design & Estratégia 

9 Renato Aota designer sênior 18 Narita Design & Estratégia 

10 Renato Nishimura coordenador 32 Keenwork Design 

11 Rodrigo Palmieri designer sênior 10 FutureBrand 

12 Shingo Sato designer sênior 12 Interbrand 

13 Tadeu Matsumoto diretor 28 M Design 

14 Zeuner Fraissat diretor 22 Zaic 
 

Quadro 6: Designers respondentes da segunda pesquisa 
Fonte: Autoria própria. 
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3.4.3 TÉCNICA DE ANÁLISE  

 

A análise das respostas enviadas pelos designers foi feita por conteúdo de forma 

comparativa, considerando-se que o resultado não esperava um maior aprofundamento das 

questões, mas sim compreender como o assunto em pauta está inserido na vida profissional 

dos respondentes.  

 

3.5. TERCEIRA PESQUISA – IDOSOS  

 

Para a terceira pesquisa, novamente com idosos, as questões utilizadas foram 

desenvolvidas a partir do roteiro elaborado na primeira pesquisa, levando em consideração o 

que observa Creswell (2010) quando relata que diversos aspectos surgem no decorrer de uma 

pesquisa qualitativa, aspectos estes que podem gerar a necessidade de alterações e 

refinamento no roteiro utilizado. Esta nova pesquisa teve, portanto, o objetivo de buscar 

achados novos e mais precisos a respeito da relação que os idosos estabelecem com a 

comunicação encontrada nas embalagens e do modo como isso pode estar relacionado ao seu 

processo de envelhecimento. 

As entrevistas, de caráter exploratório e em profundidade, foram aplicadas face a face 

com nove idosos em suas residências no período entre 14 de julho e 25 de agosto de 2016, 

com duração média aproximada de 40 minutos. Para tanto, aplicou-se um roteiro não 

estruturado composto por 11 questões abertas. Assim como na primeira pesquisa, o esperado 

era que tal roteiro possibilitasse a ampla exploração do assunto sem impor limites à 

comunicação entre o pesquisador e o respondente, resultando em material suficientemente 

rico e descritivo (LIMA, 2008). 

O grupo de entrevistados foi selecionado inicialmente por julgamento e 

posteriormente por bola de neve, de modo a ser representativo do mesmo perfil buscado na 

primeira pesquisa feita com idosos: homens ou mulheres com 60 anos ou mais; independentes 

e autônomos; que não necessitam de auxílio físico para suas atividades diárias; responsáveis 

por compras de rotina em lojas com autoatendimento; sem filtro para qual atividade 

profissional exerciam, tampouco para nível salarial, estado civil, classe social e local de 

residência. 
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3.5.1 ROTEIRO DE PESQUISA  

 

O roteiro utilizado para a terceira pesquisa foi constituído por 11 questões abertas 

semiestruturadas. Assim como na primeira etapa de entrevistas feitas com idosos, as questões 

foram desenvolvidas de acordo com as observações de Lima (2008, p. 118), que recomenda a 

construção de um “roteiro oculto previamente construído”. Foram elas: 

 
1. O Sr./Sra. faz compras no supermercado? 

2. O Sr./Sra. gosta de ir ao supermercado? Por quê? 

3. O que costuma comprar? 

4. O Sr./Sra. gosta de experimentar novos produtos? 

5. Quais informações procura em rótulos/embalagens? 

6. O que acha dos textos, das imagens, da organização e da clareza das informações? 

7. O Sr./Sra. lê os textos que encontra nos rótulos/embalagens?  

8. O Sr./Sra. já teve problemas ao usar ou preparar um produto?  

9. Quais informações o Sr./Sra. julga serem as mais importantes e que deveriam estar em 

destaque no painel principal de uma embalagem? 

10. O Sr./Sra. percebe alguma diferença na forma como escolhe, compra e usa os produtos em 

decorrência de sua idade? 

11. O Sr./Sra. usa os produtos específicos para a sua idade? 

 

Para o desenvolvimento dessas perguntas, foram considerados os seguintes aspectos: o 

conceito de envelhecimento saudável; o que explica a gerontologia sobre o envelhecimento 

ocorrer em três planos (social, biológico e psicológico); e, ainda, os aprendizados que este 

estudo proporcionou no que diz respeito às características adquiridas pelos idosos durante o 

processo de envelhecimento. O quadro a seguir evidencia a relação entre os conceitos, os 

aprendizados e as perguntas feitas aos entrevistados. 
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Quadro 7: Relação entre envelhecimento e perguntas da segunda pesquisa com idosos 
Fonte: Autoria própria. 

 

ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL 

Manutenção de uma vida autônoma O Sr./Sra. gosta de ir ao supermercado? Por quê? 
O que acha dos textos, das imagens, da 
organização e da clareza das informações? 
O Sr./Sra. já teve problemas ao usar ou preparar 
um produto? 

Manutenção de atividades do cotidiano 

Diminuição de obstáculos 

ENVELHECIMENTO BIOLÓGICO 

Mudanças biológicas resultantes do 
envelhecimento 

O Sr./Sra. percebe alguma diferença na forma 
como escolhe, compra e usa os produtos em 
decorrência de sua idade?  
O Sr./Sra. usa os produtos específicos para a sua 
idade? O que acha dos textos, das imagens, da 
organização e da clareza das informações? 
O Sr./Sra. lê os textos que encontra nos rótulos/ 
embalagens?  
O Sr./Sra. já teve problemas ao usar ou preparar 
um produto? 

Dificuldade na leitura e na 
compreensão 

ENVELHECIMENTO SOCIAL 

Mudanças no papel social O Sr./Sra. gosta de ir ao supermercado? Por quê? 

ENVELHECIMENTO PSICOLÓGICO 

Comportamento, memória e motivação 
O que costuma comprar?  
O Sr./Sra. gosta de experimentar novos 
produtos?  
Quais informações procura nos rótulos/ 
embalagens?  
O que acha dos textos, das imagens, da 
organização e da clareza das informações? 
O Sr./Sra. lê os textos que encontra nos rótulos/ 
embalagens?  
O Sr./Sra. já teve problemas ao usar ou preparar 
um produto?  
Quais informações o Sr./Sra. julga serem as mais 
importantes e que deveriam estar em destaque no 
painel principal de uma embalagem?  
O Sr./Sra. percebe alguma diferença na forma 
como escolhe, compra e usa os produtos em 
decorrência de sua idade? 

Diminuição da capacidade e da 
velocidade de processar informações 

Declínio da capacidade de resolver 
problemas e de racionalizar 

Busca por continuidade e consistência 
por meio da manutenção de hábitos 
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A construção desse roteiro teve por objetivo obter dos respondentes maiores detalhes 

quanto à sua vivência e à sua opinião a respeito da comunicação encontrada nas embalagens, 

bem como averiguar fatos ou incidentes que possam ter ocorrido para, a partir de tais 

informações, interpretar e compreender a relação das experiências relatadas com os assuntos 

tratados neste estudo.  

O registro das entrevistas foi feito por meio de gravação e posteriormente transcrito, 

resultando no material disponível no Apêndice C, inserido na última seção do trabalho.  

 

3.5.2. PERFIL DOS ENTREVISTADOS  

 

Para esta segunda pesquisa desenvolvida com idosos, foram consideradas as variáveis 

já aqui apresentadas. O quadro a seguir apresenta o perfil dos entrevistados, cujos nomes 

foram substituídos a fim de preservar sua privacidade:  

 

 NOME IDADE OCUPAÇÃO STATUS 
PROFISSIONAL 

ESTADO 
CIVIL 

OBS 

1 Helena 79 secretária aposentada viúva mora com o 
neto 

2 Iara 82 babá aposentada viúva mora com a 
filha e os netos 

3 Janaina não 
informada dona de casa atuante casada mora com o 

marido 

4 Kaique 80 administrador aposentado casado mora com a 
esposa 

5 Luiza 74 jornalista atuante solteira mora sozinha 

6 Mario 70 químico atuante casado mora com a 
esposa 

7 Noemi 66 professora aposentada casada mora com o 
marido 

8 Olivia 74 dona de casa atuante viúva mora sozinha 

9 Paula 62 designer de 
interiores atuante separada mora com os 

filhos 
 

Quadro 8: Idosos entrevistados na terceira pesquisa  
Fonte: Autoria própria. 
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3.5.3. TÉCNICA DE ANÁLISE  

 

Esta exploração teve por objetivo buscar informações mais precisas sobre como os 

idosos se relacionam com a comunicação encontrada nas embalagens, suas queixas e seus 

comentários a esse respeito, bem como a possível relação existente entre a forma como eles se 

relacionam com as embalagens e seu processo de envelhecimento. Sendo o estudo 

exploratório, a análise das respostas buscou traçar ideias e pensamentos que ampliem o 

conhecimento sobre o conteúdo em estudo e auxiliem na definição de premissas e parâmetros 

para o projeto gráfico de embalagens. 

Os dados coletados foram interpretados por meio de análise de conteúdo. Assim como 

nas pesquisas anteriores, tal técnica prestou-se a encontrar um sentido subjacente ao discurso 

apresentado, tendo em vista estabelecer tendências ou algum tipo de relação entre as respostas 

dos entrevistados. O encerramento das entrevistas deu-se por critério de saturação, uma vez 

que as respostas começaram a apresentar pensamentos e falas repetidas entre os diversos 

respondentes. 

 

3.6. QUARTA PESQUISA – DESIGNERS 60+  

 

Esta pesquisa teve por objetivo obter, de forma profunda, a visão e a experiência dos 

profissionais de design entrevistados, acreditando que o exercício de sua profissão associado à 

sua vivência do processo de envelhecimento pode gerar achados relevantes para o objetivo do 

estudo. Assim como na primeira e na terceira pesquisa, o esperado foi que o roteiro 

possibilitasse uma ampla exploração do assunto sem impor limites à comunicação entre o 

pesquisador e o respondente, resultando assim em material rico e descritivo (LIMA, 2008). 

Para tanto, também se utilizou o método qualitativo, o qual, como sugere Creswell 

(2010), deve valer-se de interatividade e coleta de dados, bem como incluir participação ativa 

dos respondentes. As entrevistas foram feitas em profundidade e tiveram caráter exploratório, 

partindo de roteiro não estruturado constituído por quatro questões abertas. Com duração 

média aproximada de 60 minutos, foram aplicadas pessoalmente, tendo quatro delas se 

realizado em ambientes públicos, duas no escritório dos entrevistados e uma por Skype, no 

período entre 26 de junho e 12 de julho de 2016.  
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Os respondentes foram definidos por julgamento, por se mostrarem representativos do 

seguinte perfil: homens ou mulheres com idade igual ou superior a 60 anos; profissionais de 

design gráfico; atualmente atuantes ou não na profissão; sem filtro para nível salarial, estado 

civil, classe social e local de residência. Como exceção, fizeram parte do grupo dois designers 

com 59 anos, aos quais, mesmo não apresentando exatamente a idade indicada no perfil 

definido, foram entrevistados devido à sua importante atuação no mercado do design e, 

especificamente, à sua ampla experiência em projeto de embalagens. 

 

3.6.1 ROTEIRO DE PESQUISA  

 

O roteiro semiestruturado utilizado para a quarta pesquisa foi constituído por quatro 

questões abertas, desenvolvidas também a partir da intenção de se construir um “roteiro 

oculto previamente construído” (LIMA, 2008, p. 118). Foram elas: 

 
1. Você já desenvolveu embalagens para produtos específicos para idosos, sendo eles os 

responsáveis pela compra em autosserviço? 

2. Quando você desenvolve algum projeto para o público adulto, inclui o idoso? 

3. Considerando sua vivência pessoal e sua experiência profissional, o que pensa que deve ser 

considerado como parâmetro de projeto de embalagem quando se considera o idoso como 

consumidor final? 

4. Tipografia, imagens, cores e hierarquia de informação: como acredita que estes assuntos 

devem ser tratados quando o público idoso é o consumidor final no autosserviço? 

 

O registro das entrevistas foi feito por meio de gravação e posteriormente transcrito. A 

transcrição completa pode ser encontrada no Apêndice D deste estudo.  

 

3.6.2. PERFIL DOS ENTREVISTADOS  

 

Esta quarta pesquisa, desenvolvida com designers com idade igual ou superior a 60 

anos, resultou no seguinte quadro de entrevistados: 
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 NOME EMPRESA CARGO 

1 Agata Tinoco ESPM professora universitária 
2 César Hirata FutureBrand diretor 
3 Fabio Mestriner Consultor designer 
4 Hugo Kovadloff Consultor designer 
5 Kazuyo Yamada ESPM professora universitária 
6 Mario Narita Narita Design & Estratégia diretor 
7 Milton Cipis Brander diretor 

 

Quadro 9: Designers entrevistados na quarta pesquisa 
Fonte: Autoria própria. 

 

3.6.3. TÉCNICA DE ANÁLISE  

 

O objetivo desta exploração foi buscar o que pensam os designers sobre as 

embalagens encontradas atualmente no mercado, bem como as possíveis associações que 

estabelecem a partir de sua experiência profissional e da experiência vivida em seu próprio 

processo de envelhecimento.  

Por se tratar de um estudo exploratório, a análise das respostas atentou para 

pensamentos que ampliassem e complementassem a compreensão do assunto em pauta. A 

interpretação dos dados coletados, assim como nas pesquisas anteriores, deu-se por meio de 

análise de conteúdo, a fim de encontrar, por trás do discurso obtido, informações e 

pensamentos que pudessem estabelecer algum tipo de relação entre as respostas apresentadas 

pelos entrevistados. 

As entrevistas foram interrompidas por critério de saturação, e também por se 

considerar que os entrevistados eram extremamente qualificados para tratar do assunto, de 

modo que não houve necessidade de extensão da pesquisa para outros respondentes.  

 



 

 

58 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

A seguir estão apresentadas a análise dos dados obtidos nas quatro pesquisas, as falas 

que foram consideradas mais representativas do que se buscava com o assunto abordado no 

estudo e as considerações feitas a partir delas.  

 

4.1. PRIMEIRA PESQUISA – IDOSOS  

 

O propósito desta pesquisa foi, por meio de entrevistas em profundidade com idosos, 

buscar vivências e pensamentos que auxiliassem na compreensão de como eles se relacionam 

com o que encontram comunicado nas embalagens dos produtos que adquirem no seu dia a 

dia. A partir daí, tratava-se de buscar premissas e parâmetros de projeto gráfico para que as 

embalagens se adéquem às especificidades daqueles que estão passando pelo processo de 

envelhecimento. 

A partir das entrevistas, esperava-se obter comentários e relatos de experiências que 

contribuíssem na verificação dos seguintes pontos: 

 
- lembrança de marca do fabricante;  

- lembrança de marca de produto; 

- dificuldade na legibilidade de textos; 

- facilidade de identificação de produtos e versões; 

- lembrança e compreensão das imagens utilizadas nas embalagens; 

- lembrança e compreensão dos textos utilizados nas embalagens. 

 

Quase todos os pontos listados foram, de alguma forma, mencionados pelos 

entrevistados, em alguns casos de maneira espontânea, mas, em geral, somente quando 

incluídos nas perguntas. Além disso, os entrevistados relataram hábitos e costumes que 

impactam a maneira como se relacionam com produtos e marcas. Na sequência, estão 

descritas algumas falas dos entrevistados, sua relação com os pontos listados e uma breve 

conclusão a respeito de cada um deles. 
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As entrevistas indicaram que a maioria dos respondentes, no momento da compra e da 

escolha dos produtos, leva em consideração as marcas que já conhece e em que confia. Suas 

falas demonstram que eles buscam produtos em relação aos quais não precisam tomar 

decisões, nem buscar explicações mais detalhadas a seu respeito. Nesse sentido, escolhem 

marcas e produtos com que se sentem mais seguros e confortáveis.  

 
Sim, hoje em dia eles mudam muito. É bem difícil o produto que a gente 
compra hoje e depois – que seja de um ano – seja a mesma coisa. Não é. 
Sempre tem um gostinho diferente, uma mudançazinha. Por isso que eu 
gosto de comprar produto idôneo de anos. Os produtos novos eu não confio. 
(Alda, 87) 
 
O que eu compro é muito especial, não gosto de variar sabor, variar nada. 
É sempre o mesmo. (Fabio, 85) 

 

Na fala de Alda, percebe-se a importância atribuída ao conhecimento adquirido 

anteriormente a respeito das marcas que escolhe. As mudanças frequentes nos produtos não 

parecem ser bem-vindas, assim como não lhe interessam os novos produtos. O conforto e a 

segurança no momento da escolha estão diretamente relacionados ao fato de a entrevistada já 

conhecer e confiar nos produtos e nas marcas que consome. Ela valoriza a manutenção das 

características que conhece e chega a afirmar que não confia nos produtos novos. 

É possível pensar que a confiabilidade das marcas conhecidas e a repetição da compra 

de produtos diminuem a possibilidade de insatisfação após a compra e garantem uma 

percepção de tranquilidade na hora da decisão, pois diminuem a sensação de tomada de 

decisão com risco. 

Questões relacionadas à legibilidade de textos e à identificação de cores e imagens são 

pouco citadas. Os entrevistados reconhecem as mudanças pelas quais vêm passando com o 

processo de envelhecimento – como a dificuldade em ler letras pequenas –, mas poucos se 

queixam dos textos que encontram nas embalagens, sendo que alguns declaram não ter o 

costume de ler as informações nelas contidas. Não houve comentários no que diz respeito à 

compreensão das imagens; já quanto ao formato das embalagens, houve algumas referências. 

 
Sempre é ruim quando a letra é pequena. (Beatriz, 86) 
 
Eu leio o que modificaram, o que acrescentaram, o que tiraram. Eu leio, 
sim, antes de usar. Às vezes eu tenho dificuldade porque é letra 
pequenininha. (Alda, 87)  
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A gente devia ler sempre, mas não leio. Só leio de vez em quando. (Clara, 
73) 
 
Não leio. (Denise, 67) 

 

Considerando que os idosos têm o hábito de manterem-se fiéis a uma marca, pode-se 

pensar que não se veem obrigados a ler o que está escrito nas embalagens, pois já as 

conhecem, estão acostumados com seu consumo e confiam no produto.  

 
[...] Paulista, essas marcas famosas. As marcas novas que aparecem eu não 
confio muito. E eu ouço falar que o leite é bem manipulado, a gente não 
sabe o que a gente está bebendo. (Alda, 87) 
 
Mas como eu compro esse, que é do gosto dele e fica dentro das 
recomendações médicas, eu não mudo. (Beatriz, 86) 
 
Eu tenho a impressão que a minha geração não tinha necessidade [de ler as 
embalagens]. Nós não tínhamos problemas com lactose, glúten, nada disso. 
Nós éramos menos alérgicos. Data de validade, se acontecesse de estar com 
gosto ruim, a gente devolvia no supermercado: “Oh, está vencido”; “Oh, o 
ovo está podre, quero que troque”. Então, eu acho que a minha geração não 
estava ligando para as qualidades daquele alimento. “Quero leite e 
pronto”. “Quero pão. Se não está estragado, é esse aqui”. Acho que é 
minha geração mesmo que não deu atenção e continua não dando. Agora, a 
geração mais nova, eu vejo o quanto estão preocupados com data de 
validade. (Denise, 67) 

 

Nas falas de Alda e Beatriz, é possível perceber a confiança depositada em certas 

marcas ou na recomendação feita por alguém a respeito delas; por conseguinte, observa-se a 

fidelidade a elas mantida. Denise acrescenta, ainda, uma possível característica geracional 

para justificar a não leitura dos textos: ela acredita que o hábito de não ler o conteúdo está 

relacionado a algo que, para sua geração, era desnecessário. Alguns anos atrás, não era 

obrigatório que as embalagens apresentassem as informações que apresentam hoje, como data 

de validade e tabela nutricional, o que possibilita pensar que o hábito de ler o conteúdo das 

embalagens é recente e característico dos mais jovens, não alcançando os mais velhos e, por 

isso, não fazendo parte de seus costumes. 

É possível perceber que alguns entrevistados não são capazes de citar marcas de 

produtos ou descrever as embalagens que costumam consumir. No entanto, alegam 

reconhecê-los quando os veem nas prateleiras das lojas, dependendo disso para concluírem 

suas compras.  
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Tem o nome. Quando eu leio o nome, eu reconheço, mas agora eu não 
lembro. Eu faço assim com o leite também. (Beatriz, 86) 
 
Não. Na hora, ali, eu sei qual é. (Fabio, 85) 
 
É um saco mole, mas não sei o que está escrito. Sei que serve tanto para 
roupa colorida como branca. Mas como isso está escrito, não me pergunte. 
(Denise, 67) 
 
Eu não lembro de mais nada. (Clara, 73)  

 

As respostas de Beatriz, Fabio e Denise demonstram que eles não necessariamente se 

lembram das marcas ou de outras referências que poderiam ajudá-los a encontrar os produtos 

no momento da compra. Assim, contam com a experiência anterior e com o reconhecimento 

para auxiliá-los na identificação do que buscam comprar, pois não trazem na memória quase 

nenhuma referência dos elementos gráficos constantes nas embalagens.  

Uma das perguntas feitas aos entrevistados questionava se consumiam produtos 

específicos para idosos, ao que a maioria respondeu de forma negativa. A fala de Denise 

expõe, de maneira implícita, sua visão a respeito de tal categoria de produtos: 

 
Eu quero me sentir jovem, eu não quero comprar nada para terceira idade. 
(Denise, 67) 

 

A partir desse comentário da entrevistada, é possível discutir as vantagens e 

desvantagens dos produtos exclusivamente destinados a esse público e da comunicação 

explícita quanto a tal finalidade. A questão vem sendo abordada por Debert (2003), que 

afirma que os consumidores idosos reagem mal aos termos que os fazem lembrar que 

envelheceram e reforça que, em geral, as pessoas não gostam de ser tratadas como velhas, 

sendo que a melhor forma de tentar atraí-las é enfatizando os benefícios do produto em vez de 

direcionar a comunicação especificamente a esse público.  

A maioria dos produtos, seja para consumo adulto ou não, pode ser utilizada por 

idosos, e aqui se abre um questionamento a respeito da possibilidade e da oportunidade de 

uma comunicação intergeracional. Nesse sentido, Pak e Kambil (2006) ressaltam como 

positiva a estratégia de marcas que se comunicam de forma intergeracional – a exemplo da 

Coca-Cola – e que terão mais chances com os idosos, pois reduzirão a necessidade de 

processamento de informação a seu respeito e assim se tornarão mais valiosas no futuro. 
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Em comentário espontâneo, Gloria refere-se à frequência com que os idosos vão ao 

supermercado: 

 
Eu faço porque eu sou obrigada a fazer. Mas eu tenho umas amigas que 
adoram fazer supermercado. Não sei se é o ato de preencher o tempo delas, 
tem uma delas que não trabalha, ela vai todo dia no Pão de Açúcar. Todo 
mundo conhece ela no Pão de Açúcar. Cada vez ela inventa uma coisa pra 
ir buscar, e ela vai todo santo dia [...]. E ela falou: “Ah, se eu não fizer isso, 
eu vou fazer o quê?”. E sabe que depois que ela falou isso eu fico 
observando as pessoas no supermercado. O que tem de pessoas idosas 
fazendo compras, comprinhas. [...]. Um monte de homens aposentados vão 
fazer compras, é uma forma de se distrair. Uma forma de se distrair é fazer 
compras. Eu logo vou passar a fazer isso. (Gloria, 74) 

 

A partir dessa observação e do diálogo que a entrevistada afirma ter estabelecido com 

sua amiga, é possível pensar que a ida ao supermercado pode ser considerada como algo mais 

importante e significativo do que o ato de fazer compras. Gloria conclui que a ida ao 

supermercado é utilizada como um passatempo, não sendo apenas consequência da 

necessidade de se comprar algo. 

As menções mais recorrentes apresentadas pelos respondentes nas entrevistas estão 

relacionadas à memória e à identificação dos produtos; com menor frequência, também foram 

feitas referências ao que está comunicado nas embalagens, sendo os dois tópicos 

complementares e importantes. Alguns entrevistados citaram marcas e produtos; somente um 

deles se referiu à tabela nutricional e afirmou a importância da informação; alguns poucos 

lembraram-se do formato das embalagens e das imagens encontradas nelas, mas nenhum fez 

referência à qualidade de tais imagens ou à sua compreensão. Não houve comentários a 

respeito das variedades de produtos e da facilidade ou dificuldade na identificação de versões. 

De forma espontânea, alguns relataram, ainda, dificuldades na legibilidade de textos.  

 

Em razão do resultado alcançado nas primeiras entrevistas, julgou-se necessário fazer 

uma segunda pesquisa com idosos a partir de um novo roteiro de perguntas, de forma a buscar 

dados mais precisos sobre textos, informações e ilustrações contidos nas embalagens, bem 

como sobre a percepção que os idosos têm quanto à relação de tais elementos com o processo 

de envelhecimento.  
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4.2. SEGUNDA PESQUISA – DESIGNERS  

 

O objetivo deste questionário foi compreender de que forma os designers abordam o 

público idoso em seus projetos de embalagens, se eles incluem o idoso como parte do público 

adulto em seus projetos e o que eles acreditam que deve ser considerado ao projetarem 

especificamente para o público idoso. 

Dos 14 designers respondentes, seis já desenvolveram embalagens para idosos, 

incluindo um projeto para lenços umedecidos, um para flocos de aveia e cinco para fraldas 

geriátricas. Dentre esses produtos, somente a aveia seria comprada pelo próprio idoso, mas o 

projeto não se concretizou. Tanto os lenços umedecidos quanto as fraldas geriátricas são 

produtos focados em idosos em situação de fragilidade – expressão utilizada pela gerontologia 

para designar idosos dependentes e em condição extrema de precariedade funcional –, o que 

significa que, provavelmente, o idoso não seja o responsável pela compra.  

 
O mais próximo que cheguei foi para fraldas geriátricas, que não 
necessariamente eram para o público idoso, pois serviam também para 
pessoas com problemas de saúde. E quando era utilizado para idosos, na 
grande maioria, não eram eles que faziam a compra. (R.A.) 
 
Sim, já desenvolvemos um trabalho para fraldas geriátricas. Já faz algum 
tempo, mas vou tentar explicar o que me chamou a atenção nesse projeto.  
Primeiro, foi que o target não era o usuário, e sim o cuidador. (M.N.) 

 

Dentre os respondentes, cinco afirmaram incluir o idoso em seu público-alvo ao 
desenvolver projetos para embalagens focadas no público adulto, um disse que não incluía e 
os outros responderam que o faziam às vezes sim, às vezes não, Quase todos eles, entretanto, 
uma vez respondida a pergunta a esse respeito, abordaram a necessidade de fazê-lo.  

 
Quando desenvolvo embalagem para adultos, penso, sim, que esta pode ser 
consumida por um idoso, então há recursos que sempre aplicamos pensando 
nesses casos (visibilidade, clareza, entendimento, fácil manuseio, etc.). 
(G.R.)  
 
Nem sempre… Depende muito do contexto e da faixa etária que o briefing 
apresenta… (L.V.) 
 
A priori, não…, mas deveria. (A.K.) 

 

A partir das respostas dadas às perguntas, pode-se observar que todos os designers, 

mesmo aqueles que nunca trabalharam com embalagens específicas para idosos, têm 
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consciência da necessidade de aprofundar seu conhecimento sobre tal público de forma a 

desenvolver projetos adequados. 

 
Acredito que, para desenvolver um projeto para esse público, seria muito 
importante fazer um processo de imersão bem profundo. (A.K.) 

 

Ainda, todos eles discorrem sobre premissas e parâmetros que deveriam ser utilizados 

uma vez que o produto pode vir a ser comprado e consumido por um idoso, a começar pela 

necessidade de simplificar a comunicação.  

 
De maneira geral, a premissa básica é desenvolver uma comunicação 
simples e objetiva, que garanta o fácil entendimento das principais 
informações da embalagem. (T.M.) 

 

Parte dos parâmetros citados pelos designers está baseada nas decisões e escolhas 

gráficas, como a definição de tipografia, cores e imagens, sempre com o objetivo de 

proporcionar uma comunicação fácil e acessível.  

 
As informações mais importantes na embalagem precisam estar em destaque 
– seja através de contraste, escolha da cores e até mesmo o tamanho das 
fontes. (A.K.) 
 
Aspecto gráfico e funcional: usar tipografias e elementos gráficos que 
tornem a leitura, a visualização e a compreensão da mensagem 
extremamente claras, pelo óbvio motivo de dificuldade de visão. (G.R.) 
 
Se considerarmos apenas a questão visual, contraste, legibilidade e 
simplicidade são fatores determinantes no projeto. (M.A.K.) 
 
Facilidade de leitura [...], em alguns casos, a leitura fica impossível. (M.T.) 

 

Um dos designers respondentes relaciona a importância da clareza das informações 

com uma possível garantia de segurança no momento de utilização do produto: 

 
Alimentos e medicamentos cuja composição, tabela nutricional, claims e 
warnings são tão importantes para qualquer um de nós passam a ser uma 
questão de saúde na terceira idade. (Z.F.) 

 

Também é mencionada a necessidade de se manter somente o que é relevante e, com 

isso, reduzir ruídos na compreensão do que está sendo comunicado.  
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Tudo o que for desprezível – como textos conceituais ou claims que não 
sejam objetivos ou comuniquem algo que não seja fundamental o 
consumidor ter ciência – deve ser descartado. (R.A.) 

 

Assim, por meio das respostas, é possível compreender a importância que os 

respondentes atribuem à clareza das informações, o que pressupõe certo didatismo na 

comunicação.  

 
[...] principalmente para essa faixa de um público idoso, acho fundamental 
um didatismo e clareza nas informações. (G.V.) 
 
Comunicar claramente benefícios e informações para um público que, por 
vezes, tem restrição visual e pouca tolerância para abstrações e rodeios é 
essencial. (M.A.K.) 
 
Se pensarmos em produtos com diferentes hierarquias de informações a 
comunicar, tais como Marca + Diferenciação de Linha e/ou Família de 
Produtos + Diferenciação de Versão e/ou Tamanho e/ou Sabor + 
Comunicação de Diferencias e/ou Benefícios, com certeza o aspecto 
didático dever ser priorizado para esse público consumidor. (T.M.) 

 

A constatação da necessidade de didatismo provém da observação das dificuldades 

enfrentadas pelos idosos durante o processo de envelhecimento. Associado à clareza na 

comunicação das informações, o didatismo pode ser um dos responsáveis pela escolha correta 

de um produto, assim como por sua armazenagem, seu uso e seu consumo de forma 

apropriada, aspectos estes fundamentais para que se garanta um consumo seguro. Se não há 

comunicação adequada, os riscos são maiores, pois podem gerar enganos na hora da compra.  

Alguns designers ressaltam, além disso, que mudanças feitas ao longo do tempo no 

projeto gráfico das embalagens também podem resultar em enganos, uma vez que interferem 

no histórico construído pela marca e no reconhecimento do produto pelo consumidor. 

 
Meus avós muitas vezes compraram produtos enganados. Não conseguem 
ler as letras pequenas e, por isso, se baseiam muito nos códigos de cor. Por 
isso, para alguns produtos, principalmente alimentos de todo dia, é muito 
importante respeitar o histórico. (R.P.) 
 
Deve se ter muito cuidado em mudanças drásticas de embalagens que 
possam gerar dificuldade de identificação da marca utilizada, por ex., 
mudança de color code. (R.A.) 
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A dificuldade de identificação de um produto que teve sua embalagem redesenhada 

pode atingir qualquer consumidor. Temos aí uma questão delicada que pode estar relacionada 

ao envelhecimento e, como comenta Toffler (1994), à busca dos idosos por consistência em 

sua rotina. Afinal, se as mudanças de projeto gráfico em uma embalagem resultam na falta de 

reconhecimento e, portanto, na não identificação do produto, isso pode vir a promover 

desconforto para o público idoso e perdas para indústria. 

Um dos respondentes aponta um aspecto específico no que diz respeito ao uso de 

parâmetros nas embalagens, abrindo a possibilidade de se discutir se o projeto poderia ou 

deveria utilizar sua comunicação de forma intergeracional: 

 
[…] apesar de comumente falarem que o texto precisa ser grande para ser 
legível para um idoso, considero essa premissa como mandatória em 
qualquer embalagem, independente do público, seja ele um idoso ou até 
uma criança. (M.N.) 

 

Percebe-se, em algumas respostas a consciência da necessidade de se entender mais, e 

profundamente, o processo de envelhecimento e que, para um bom projeto, é necessário ser 

empático.  

Uma questão séria de inclusão. Algo que precisa entrar na agenda dos 
profissionais do marketing e dos designers, sejam gráficos, sejam 
industriais. (Z.F.) 
 
Tudo se resume em empatia, e acho que somente nos colocando no lugar 
deles e entendendo um pouquinho melhor esse momento é possível construir 
algo relevante e real. (A.K.) 

 

Por fim, tal como argumentam dois designers, vale salientar a importância de se 

considerar que os velhos de amanhã não serão os mesmos velhos que vemos hoje. Por essa 

razão, trata-se de um público consumidor relevante não só quando olhamos para o contexto 

atual, mas também quando o identificamos como um grupo a ser contemplado para inovação 

e renovação das marcas. 

 
Mas é válido dizer que esses idosos também estão em constantes mudanças. 
Não é raro vê-los mexendo em tablets e smartphones, o que até um tempo 
atrás era algo fora de cogitação [...]. Ou seja, é importante estar estudando 
constantemente os hábitos de consumo de cada público, para não 
subestimar ou superestimar. (R.A.) 
 



 

 

67 

Acredito que cada vez mais o idoso deve ser considerado nos contextos de 
projeto, pois são cada vez mais ativos, participativos e integrados. E isso 
significa grandes oportunidades de diferenciação e inovação para as 
marcas. (G.S.) 

 

Considerando que os designers respondentes do questionário não são especialistas em 

envelhecimento e também não são idosos, é possível supor que as respostas dadas são fruto de 

observação e de suas experiências em design. Seus comentários abordam de forma ampla as 

decisões gráficas e demonstram reflexão e preocupação com o assunto em questão. A partir 

do que responderam, podemos estabelecer duas vertentes de pensamento.  

Uma delas diz respeito a quão ausentes os idosos ainda estão em nossas práticas 

profissionais, bem como ao nosso desconhecimento quanto ao processo de envelhecimento. 

Aprofundar o conhecimento a respeito do público-alvo de uma embalagem é premissa 

fundamental para qualquer projeto, seja para qual público for. Nesse sentido, foi unânime 

entre os respondentes o reconhecimento do valor da observação do público idoso e da 

adequação das embalagens de forma que estas se tornem acessíveis e os incluam em sua 

comunicação. Para tanto, é preciso aprofundamento nas questões do envelhecimento e 

empatia a esse respeito, sem esquecer a necessidade de constante acompanhamento e 

atualização sobre o universo desse público, pois os velhos de hoje não são como os velhos do 

passado e, provavelmente, não serão como os velhos que estão por vir. 

A outra vertente refere-se a um questionamento: quais dos pressupostos e dos 

parâmetros descritos pelos designers respondentes não seriam também adequados, ou mesmo 

relevantes, para outros públicos que não exclusivamente os idosos? Clareza, facilidade e 

simplicidade poderiam ser parâmetros para quaisquer embalagens, do mesmo modo como as 

escolhas adequadas quanto a hierarquia, tipografia, cores, contrastes e legibilidade. Podemos 

pensar que se todas as embalagens seguissem tais parâmetros com rigor, elas se tornariam 

mais acessíveis e talvez intergeracionais em sua comunicação. Certamente, a utilização de 

parâmetros adequados é importante para qualquer público, embora se torne algo mais crítico 

no que diz respeito ao público idoso. 
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4.3. TERCEIRA PESQUISA – IDOSOS  

 

O propósito da terceira pesquisa foi, por meio de entrevistas em profundidade com 

idosos, obter novos achados e pensamentos que complementassem a primeira pesquisa. A 

seguir estão apresentados alguns trechos das respostas, os quais são comentados e analisados 

de acordo com sua pertinência em relação ao conceito de envelhecimento saudável, aos três 

planos de envelhecimento (social, biológico e psicológico) e, ainda, às observações levantadas 

pelos respondentes que pudessem ser relacionadas ao projeto gráfico de embalagens.  

As respostas, de forma geral, mostram a diversidade entre os idosos no que diz 

respeito à maneira como encaram o envelhecimento e como vivenciam suas vidas. Variam-se 

as atitudes, os estilos de vida e as preocupações, mas, na maioria dos casos, há uma percepção 

bem-humorada e positiva do envelhecer. 

 
Eu trazia aquilo comigo: “Ah, estou mais velha, estou mais velha”. (Noemi, 
66) 
 
Nada. Eu até esqueço minha idade, para ser franca. Pra mim, está tudo 
normal. (Helena, 79) 
 
Eu gosto muito de ir ao teatro, cinema, adoro futebol no estádio, torço 
muito, gosto muito, vibro muito. (Helena, 79) 

 

Percebe-se, nas falas, a consciência que tais idosos têm das mudanças pelas quais vêm 

passando e de como elas podem afetar ou interferir no momento em que observam ou 

compram produtos. 

 
Talvez seja até um comodismo ficar fiel às marcas que eu já conheço. Isso 
eu percebo porque é um traço que vem com a idade, não só em relação ao 
consumo. [...] Mas o processo de envelhecimento contribui bastante. É 
muito difícil envelhecer em relação à vida, portanto em relação aos hábitos 
de consumo também. Mas tem ótimas coisas também, te garanto que sim. 
(Luiza, 74) 
 
Hoje eu sou mais cuidadosa [na escolha e compra dos produtos]. (Noemi, 
66)  

 

É também possível observar suas respectivas visões a respeito das mudanças que o 

mundo vai lhes apresentando, a forma como as encaram e o modo como buscam lidar com 

elas.  
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Eu acho que hoje em dia as pessoas têm muito mais informação e, por isso, 
estão mais preocupadas. Eu tenho outros hábitos hoje. (Noemi, 66) 
 
Eu gosto de ver o que tem de novidade, o que está acontecendo de novo. 
(Kaique) 
 
Quando tem alguma coisa nova, eu vou, porque eu vi em algum lugar. Isso 
me obriga a descobrir coisas novas [...]. (Luiza, 74) 

 

Sobre a concepção de envelhecimento saudável, pode-se destacar a seguinte fala: 

 
Eu moro sozinha e faço todas as minhas coisas: banco, supermercado, 
compras. Tudo sou eu que faço. (Olivia, 74) 

 

Considerando o fato de que o envelhecimento saudável diz respeito a uma vida 

autônoma e à manutenção de atividades do cotidiano, percebe-se, nas respostas, que a ida ao 

supermercado faz parte das atividades relacionadas a esse conceito, podendo ter diversos 

significados: fazer compras pode ser um ato de necessidade, mas também de lazer:  

 
Eu acho o mercado uma coisa muito atraente. Tem muitas cores, muita vida. 
Eu vivo, assim, numa relação de ódio e amor [...]. Por obrigação é uma 
chatice, você vai comprar o que precisa e acabou. Mas explorar um 
supermercado [... ] é uma delícia. (Luiza, 74) 
 
Sim, distrai [ir ao supermercado]. E vou sabendo dos preços também, fico 
atualizado. (Mario, 70) 
 
Quando eu não tenho o que fazer, eu vou ao supermercado, vou nas seções 
de utilidade doméstica. (Helena, 79) 
 
[...] é uma distração. Você faz compras, vê gente. É uma distração. (Iara, 
82) 

 

Um dos aspectos relacionados à possibilidade de um envelhecimento saudável é a 

necessidade de diminuir obstáculos, o que se pode perceber em algumas falas a respeito das 

dificuldades encontradas no momento de ida às compras: 

 
Sim, antigamente era mais calmo, não tinha tanta gente. Agora são filas e 
filas. (Iara, 82) 
 
Evidentemente que as prateleiras muito embaixo eu nem me abaixo mais 
para pegar. (Luiza, 74) 
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Os obstáculos podem ser muitos e ocorrer em diversas situações. Alguns dos que 

foram citados mostram-se relacionados à comunicação encontrada nas embalagens e parecem 

passíveis de serem amenizados por meio de seu projeto.  

 
Ah, às vezes eu não consigo identificar qual é o shampoo e qual é o 
condicionador, porque eles são muito parecidos [...]. Isso é uma coisa que 
tem que sobressair mais, chamar mais atenção o que é o quê. (Paula, 62) 
 
Quem faz uma dieta e tem que controlar as calorias, tem que fazer essa 
conta [...]. Se tem 20 calorias uma lata de leite, uma colher quanto vai 
ter?[...]. Eu acho que poderia ter isso mais explicado: uma colher equivale 
a tanto... (Noemi, 66) 
 
Olha, as embalagens estão tão completas, que têm até receita para fazer 
comida. O que deviam é fazê-las com letras maiores. [...] eles explicam 
direitinho. Só o que custa é ler. (Iara, 82) 

 

São mencionados obstáculos nem sempre definitivos, os quais acabam por interferir 

negativamente no exercício de atividades rotineiras, mas que podem vir a ser contornados se 

forem consideradas as diferentes etapas pelas quais o idoso passa ao entrar em contato com as 

embalagens. Nesse sentido, tais obstáculos podem ser solucionados por meio de 

modificações, muitas vezes simples, no projeto do ambiente (como ajustes na iluminação ou 

na disposição dos produtos), na estrutura da embalagem (como um fechamento adequado à 

condição do idoso) ou na comunicação (como o uso de textos mais simples ou de letras em 

tamanho mais adequado).  

Quanto ao envelhecimento biológico, a maioria das respostas dadas às perguntas 

relacionadas a tal aspecto – como a dificuldade de leitura e compreensão – cita os textos 

encontrados nas embalagens. Os idosos queixam-se das letras pequenas e alegam certa 

dificuldade na interação com as embalagens em decorrência do uso de palavras 

desconhecidas. 

 
Eu não tenho paciência de ficar olhando aquelas letrinhas, aquelas 
letrinhas são muito pequenas. (Olivia, 74) 
 
[...] é tão pequena a letra [...] acho que devia ser um pouco maior. Se eu 
esquecer os óculos, não consigo ler. [...] E às vezes é complicado de a gente 
entender, devia ser de uma forma mais clara. (Noemi, 66) 
 
O jeito que colocam os nomes, tão difíceis: “glaxo” não sei o quê... A 
pessoa não entende o que é aquilo [...]. Aquilo ali a gente está pondo para 
dentro da gente e não sabe o que está comendo. (Noemi, 66) 
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Porque você lê e parece uma bula, muita coisa, uma listagem de coisas. E, 
para o leigo, pouco importa. (Paula, 62) 

 

Assim como ocorreu na primeira pesquisa feita com idosos, pode-se constatar que 

uma parte deles alega não ler os textos, pois conhece os produtos e acredita não precisar 

consultar as informações contidas nas embalagens. Aqueles que alegam ler restringem-se à 

data de validade e à procura por ingredientes ou informações nutricionais específicas: 

 
Omo eu nem leio. (Janaina, idade não informada) 
 
O tempo de cozimento, as informações nutricionais que vêm. Mas eu já sou 
tão acostumada a olhar aquilo, que nem observo mais. (Olivia, 74) 
 
Não, só vejo a data de validade. As especificações, o que tem no produto... 
assim, eu não me atento. (Mario, 70) 
 
Eu sou meio desligada. E tem ali as informações, eu tenho que ler: quanto 
de sal, de açúcar, não sei o que mais. Agora que eu comecei a observar se 
está na validade, se não está. Agora eu comecei a observar. (Helena, 79) 
 
Às vezes eu olho se tem muito sódio nas coisas. Outras vezes, gordura trans. 
Daí eu olho. (Olivia, 74) 

 

Quando se trata do envelhecimento biológico, de acordo com as respostas obtidas, o 

projeto gráfico encontrado nas embalagens aparece como parcialmente responsável pela 

dificuldade de compreensão e leitura, e novamente é possível pensar que os problemas 

encontrados poderiam ser minimizados por meio de projetos adequados às mudanças 

provenientes do envelhecimento. 

No que concerne ao envelhecimento social, determinadas respostas apontam a 

percepção de mudanças no espaço que os entrevistados ocupavam social e profissionalmente. 

Alguns comentários a esse respeito alegam ganhos, enquanto outros apontam perdas, mas 

nenhum deles se refere especificamente às consequências do envelhecimento social em 

relação à compra ou à escolha de produtos. 

 
Depois que eu me aposentei, eu passei a gostar de pesquisar novidades. 
(Kaique, 80) 
 
E a pessoa falou: “Ela tem muito mais [paciência] até do que as mais 
novas, porque ela tem experiência [...]”. (Noemi, 66) 
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[...] nunca me chamaram, porque também tinha currículo de pessoas mais 
novas que eu e eles devem ter dado preferência. [...] eu estava ultrapassada 
[...]. (Noemi, 66) 
 
[...] um menino de 7 anos que ficou me olhando. Eu perguntei: “Estou 
bonita hoje?”. E ele falou: “Ah não, você tá feia porque você é velha”. [...] 
eu tinha uns 54 anos. (Noemi, 66) 

 

Já as consequências do envelhecimento psicológico parecem ser as que mais estão 

associadas às queixas e aos comentários feitos pelos entrevistados. Tais consequências 

referem-se ao comportamento, à memória e à motivação; à diminuição da capacidade e da 

velocidade de processar informações; ao declínio da capacidade de resolver problemas e de 

racionalizar; e à busca por continuidade e consistência.  

Em razão da frequência com que o assunto aparece nas respostas, nota-se a 

importância atribuída pelos idosos à manutenção de seus hábitos e à repetição de experiências 

confiáveis, o que parece lhes oferecer conforto e afetar suas decisões quanto à escolha dos 

produtos que compram. 

 
Mas não me entusiasmo pela propaganda de produtos. Eu não ligo muito, 
porque eu tenho aqueles que eu já costumo comprar. (Janaina, não informou 
a idade) 
 
Eu compro sempre as mesmas marcas, nunca tive problema. A gente confia. 
(Helena, 79) 
 
Mas o sabão eu já compro direto, porque já conheço. E os alimentos a gente 
vai na confiança da marca que compramos há muitos anos. (Iara, 82) 
 
Então é isso, eu sou muito fiel à marca. Aliás, eu sou uma pessoa fidelíssima 
às marcas. (Luiza, 74) 

 

A busca por experiências confiáveis e a manutenção de hábitos podem estar presentes 

não apenas nas marcas, mas também no vendedor que os atende ou no local onde a compra é 

feita, conforme se observa nas falas a seguir: 

 
Eu gosto de ver o cara pegar a peça, fatiar. E às vezes me dá uma para 
experimentar. É uma coisa de anos que eu faço. (Mario, 70) 
 
Eles me conhecem porque eu só compro lá, e é sempre o mesmo vendedor. E 
eu ainda falei: “Gilson, como você faz isso comigo?”. (Helena, 79) 
 
O supermercado não te dá muita opção, é aquilo lá e acabou. A feira não: 
você dá uma andada, vê qual é o mais fresquinho, inclusive de qualidade. 
(Mario, 70) 
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No que diz respeito à memória, percebe-se pelas respostas – tanto na primeira 

pesquisa com idosos como na segunda – o quanto sua diminuição é presente e relevante no 

processo de envelhecimento. É possível notar, ainda, a função que a embalagem exerce no 

momento da compra, quando se mostra um apoio, fazendo com que o produto seja 

reconhecido mesmo quando não é lembrado. 

 
Paula: Patricia, como que chama? 
Patricia: (filha de Paula): Ariel.  
Paula: Tem coisas que somem da minha cabeça. (Paula, 62) 
 
Se eu olhar [a embalagem] eu lembro. (Mario, 70) 
 
E tinha o melhor chá de erva doce, que, em minha opinião, era o Mate Leão. 
Que não é mais Mate Leão, é só Leão. Antes era uma caixinha mais simples, 
demorei para aprender [qual era o novo], porque as embalagens não 
mostravam muito bem [...] (Luiza, 74) 

 

A embalagem torna-se apoio à memória por meio de atributos como formato, imagem 

e cor, sendo esta o elemento que mais frequentemente aparece nas respostas quando a 

pergunta se refere ao que o respondente lembra das embalagens dos produtos que compra. 

 
Eu bato o olho e vejo que é amarelo, é fubá, é a marca que eu quero. Eu já 
ponho no carrinho. (Helena, 79) 
 
Do Omo é azul. E agora tem uma que é azul mais escura, outras mais 
brancas. (Olivia, 74) 
 
O leite Molico é aquela lata azul clara. Leite Ninho é uma embalagem 
amarela. O iogurte é variado: tem os potes verdes, tem potinho azul. (Mario, 
70) 
 
Sim. A cor é uma coisa que chama atenção, e aí você vai ver a marca. 
(Mario, 70) 
 
Se eu estou procurando um produto que sei que é naquela prateleira e que é 
o que eu quero, não precisa ler. Você vai e pega, tampinha vermelha. (Luiza 
74) 

 

Quanto ao projeto gráfico das embalagens – forma, tipografia, cores, imagens e 

hierarquia da informação –, ao serem questionados a esse respeito, os idosos criticam o 

reduzido tamanho das letras, a complexidade dos termos, o excessivo volume de informações 

e sua localização. Tais aspectos podem contribuir para dificultar a relação do idoso com as 
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informações que busca, consequentemente afetando a compreensão, o manuseio e o uso do 

produto. 

 
E olha que eu sou entendido. “Onde está o limpa gordura?”. Sei lá, você 
não acha. Você olha e está escondidinho. A primeira coisa que eu gostaria 
de ver é a marca e o que o produto faz. (Kaique, 80) 
 
A data de validade tem que ser bem visível. (Olivia, 74) 
 
As informações que a gente procura são estas: ingredientes, validade. No 
que diz respeito à validade, existe um problema sério: não há um lugar fixo 
e nem sei se tem um lugar fixo para procurar. [...] Às vezes está num lugar 
mais escondido possível. (Kaique, 80) 
 
Muito importante é a validade. E, claro, aquelas especificações que eles 
põem do que é o produto também são muito importantes para você saber o 
que está comprando. (Mario, 70) 
 
A marca, sem dúvida nenhuma. Se vier mais claro, [...] isso tem que ser o 
destaque maior. O resto é detalhe, não precisa tanto. Deixa isso daí para o 
rótulo na parte de trás [...]. Não precisa explicar tudo na parte da frente. 
(Luiza, 74) 
 
[...] que não seja poluído, é fundamental isso. Quando é muito poluído... 
Não sei se tem a ver com o processo de envelhecimento, deve ter. [...] que 
também não tenha uma diferença de cores, embaralha um pouco. (Luiza, 
74) 

 

Tendo em vista, ainda, o fato de a embalagem ser um apoio, torna-se importante 

considerar uma queixa recorrente encontrada nas respostas com relação à quantidade de 

versões de um mesmo produto e à pouca diferenciação entre elas, bem como à semelhança 

existente entre produtos de diferentes marcas, o que pode dificultar a identificação do produto 

na hora da compra. 

 
E hoje novos produtos passaram a ser uma constante, então não é tão novo, 
é variável do variável. Perdeu o gosto da descoberta do novo e passou a ser 
mais um objeto. É mais do mesmo. (Luiza, 74) 
 
Daqui a pouco, a sensação que eu tenho é que eles vão fazer Omo para 
roupa branca tamanho pequeno, para roupa branca tamanho médio, para 
roupa branca tamanho GG [...]. Certamente que tem uma razão, do ponto 
de vista do produtor, mas, me colocando como consumidora, esaa sensação 
não é muito agradável. (Luiza, 74) 
 
[...] é que a embalagem é quase idêntica. Isso é meio problema. Você pega 
ali achando que está pegando um e é outro muito parecido. (Janaina, não 
informou a idade) 
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O tamanho das letras utilizadas nos textos das embalagens pode ser um dos fatores que 

resultam em sua não leitura. Afinal, evitar lê-los talvez seja reflexo do desconforto promovido 

pelos textos pequenos.  

 
No dia em que eu comprei vinho, comprei uns pãezinhos e tal: “Ah, vamos 
fazer fondue de queijo”. Pego e vou ver, era fondue de chocolate branco. 
[...] Eu vejo um negócio branco ali e não leio, é uma coisa assim. Nunca 
leio validade, não leio nada. (Paula, 62) 

 

Os respondentes reconhecem que ler as embalagens não faz parte de sua rotina, 

alegando que, no seu tempo, não havia necessidade de fazê-lo. Por extensão, depositam nas 

gerações mais novas o interesse e a busca por informações mais detalhadas. 

 
Quem olha muito é minha neta, ela não compra nada se ela não lê. Ela e 
meu neto. (Olivia, 74) 
 
Isso aí a gente sabe mais porque minha filha diz: “Oh, esse tem pouco 
sódio”. [...] Se tem lactose, sódio, isso e aquilo, se tem proteínas, 
carboidratos... Ela olha mais no detalhe. Eu não olho. (Mario, 70) 

 

O projeto gráfico de uma embalagem pode vir a ser responsável pelo sucesso ou pelo 

fracasso de um produto, pela satisfação ou pela insatisfação do consumidor, caso não 

evidencie a maneira como o produto deve ser usado. Ele tem, assim, alcance e consequências 

amplas, pois seu papel na identificação do que será consumido envolve a segurança no 

manuseio e no consumo, assim como a satisfação com relação ao produto ao ter suas 

características corretamente compreendidas. 

 

4.4. QUARTA PESQUISA – DESIGNERS 60+  

 

O propósito desta pesquisa foi, por meio de entrevistas em profundidade com 

designers, buscar pensamentos e relatos de experiências que contribuíssem na definição de 

parâmetros de projeto gráfico para embalagens de produtos para idosos. As perguntas e o 

encaminhamento das entrevistas buscou dar ênfase à relação que os entrevistados poderiam 

estabelecer entre seu próprio processo de envelhecimento, sua experiência profissional em 

design e sua experiência no contato com as embalagens que encontram no mercado.  
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Nenhum dos designers entrevistados desenvolveu embalagens ou qualquer projeto 

para o consumidor idoso. Mesmo sem essa experiência específica, porém, as respostas dadas à 

entrevista resultaram em um amplo olhar sobre o assunto. Trechos das entrevistas estão 

reproduzidos a seguir e são analisados de acordo com os aspectos segundo os quais as 

questões foram abordadas. 

Alguns dos designers entrevistados relataram o que pensam das embalagens que 

encontram em sua rotina, destacando a quantidade excessiva de informação e a possível 

confusão por ela gerada. 

 
As embalagens são uma peça de comunicação. Em geral, muito poluídas, 
com muita informação de texto e imagem. Esse excesso confunde as pessoas. 
(H.K.) 
 
Eu acho que uma embalagem simples e objetiva é melhor que uma 
embalagem complexa para qualquer pessoa. (M.C.) 

 

Com relação ao uso de elementos do design, as respostas são muito semelhantes entre 

si no que diz respeito à tipografia, ao tamanho das letras, à cor, às imagens e à hierarquia das 

informações. No que concerne à escolha da tipografia e do tamanho das letras, os comentários 

são unânimes em considerar a importância de uma escolha acertada com base no consumidor 

idoso. 

 
[...] muitas vezes, a gente até encontra outras consumidoras que pedem 
ajuda para identificar, ler a embalagem. (K.Y.) 
 
Creio que deveria se prestar mais atenção em relação ao tamanho das 
letras, além de outras questões. Às vezes, as embalagens têm muitas 
informações e geralmente são muito pequenas. Acredito que elas cumprem 
mais uma questão legal, sem considerar clareza de leitura. Eu já vi gente em 
supermercado que vai com a lupa para ver se consegue ler. (H.K.)  
 
[...] muitas vezes, se usa tipografia com leitura não muito adequada. Podem 
ser esteticamente interessantes, mas elas não cumprem a função de 
comunicar com clareza. E talvez, aí, as pessoas em geral, incluindo idosos, 
têm dificuldade de entender, porque se criam ruídos na comunicação. (H.K.) 

 

O uso de imagens e a escolha das cores foram abordados como estratégias de apoio a 

fim de garantir a clareza das informações. Independentemente do estilo da ilustração, os 

comentários enfatizaram a importância de uma escolha adequada à compreensão do que está 

sendo oferecido na embalagem. 
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A imagem figurativa ajuda, mesmo que essa imagem seja uma imagem 
sintética. (A.T.) 
 
[...] muitas vezes, a colocação de ícones modernos na embalagem pode 
gerar dúvidas. (F.M.) 
 
E entra na questão de novo das cores, porque ocorre a associação com a 
identidade de alguns produtos. Como os produtos estão organizados por 
setores, se o consumidor for cuidadoso, com certeza poderá perceber 
melhor numa hierarquia. (K.Y.) 

 

Quando se trata da hierarquia das informações, a maioria das respostas atribuiu à cor o 

primeiro elemento na escala de importância, uma vez que colabora para o reconhecimento do 

produto, bem como de sua versão. 

 
Pela minha experiência com hierarquia, a cor primeiro, a marca segundo e 
o que ele contém em terceiro. (A.T.) 
 
Primeiro seria a cor, a tipologia – com devido dimensionamento – e a 
ilustração do produto. (K.Y.) 
 
Primeiro é a forma, segundo lugar a cor, terceiro lugar é a imagem. Nessa 
ordem. (F.M.) 

 

Assim, juntamente com o uso adequado dos elementos do design, é preciso considerar 

a grande variedade de produtos e de versões, observando como o design está lidando com essa 

realidade. A esse respeito, os entrevistados mencionam a necessidade de uma melhor 

diferenciação entre produtos de marcas concorrentes e entre versões de um mesmo produto, 

ao discorrerem sobre a importância de que essas diferenças sejam comunicadas de modo 

explícito. 

 
São produtos que você tira da embalagem, principalmente quando é refil, 
então você passa a consumir o produto e você não lembra mais aquele que 
você comprou há um mês. As características da embalagem não são 
suficientemente marcantes para a gente lembrar. (A.T.) 
 
[...] quando você vai comprar, está muito chato. Se eu vou comprar um 
produto novo que eu não conheço, eu tenho aquele bando de ofertas que é 
ininteligível. [...] é um saco você ir na prateleira e tentar escolher o que 
você não conhece e compreender o que estão te ofertando. (M.C.) 
 
Quando comprei novamente, por ter gostado do sabor, percebi que não 
conseguia lembrar se o pó que eu tinha gostado era o original ou o 
tradicional, se a cor da embalagem era vermelho ou se era marrom. (A.T.) 
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[...] na embalagem é a mesma coisa: vários produtos da mesma marca te 
deixam confuso [...]. Mas isso não é um problema de idade, e sim de como o 
cara formula isso dentro da hierarquia da embalagem. (M.C.) 

 

Os designers consideram que é possível definir e estabelecer uma ordem de 

importância para aquilo que será comunicado, a ser elaborada a partir do produto, de seus 

atributos e das informações legais. Ademais, para garantir melhor comunicação, clareza e 

simplicidade, a definição dessa hierarquia é fundamental e deve levar em conta as 

características do público-alvo. 

 
Uma embalagem que comunica com clareza, considerando aspectos de 
legibilidade, contraste, hierarquia nas informações, será mais eficiente na 
sua comunicação, considerando, inclusive, um público mais idoso. (H.K.)  
 
Mas o que é relevante? O que tem que escrever grande? Será que tem que 
fazer quase uma bula? Porque tem uma parte regulatória que é obrigatória, 
e tem a parte mercadológica, que o fabricante precisa que as pessoas 
identifiquem. (C.H.)  
 
Qual a mensagem mais importante? Depende do consumidor, essa é que é a 
verdade. (C.H.) 

 

Ao responderem à pergunta sobre quais parâmetros julgavam importantes serem 

considerados especificamente no caso do público idoso, os designers, baseados em sua 

experiência, referiram-se ao destaque dado às informações, ao tamanho utilizado para as letras 

e ao uso de imagens realistas. 

 
[...] o peso seria interessante se estivesse mais em evidência. (A.T.) 
 
[...] eu, pessoalmente, acho que as embalagens deveriam ser mais claras, 
mais limpas e um retrato real do conteúdo. (H.K.) 
 
[...] legibilidade maior, mais fácil, mais confortável. (A.T.) 

 

Abordaram, ainda, a importância de a mensagem ser comunicada tendo em vista seu 

aspecto cultural e simbólico, o que poderia definir outra forma de hierarquia para a 

comunicação do produto. 

 
E na comida, nas embalagens [...]. A mensagem é muito cultural. E eu me 
lembro super bem quando eu era pequeno, assim, eu gostava de embalagem, 
e a embalagem que eu mais gostava era aquela que denotava simbolismo. 
(C.H.) 
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A imagem tem um caráter simbólico muito forte. [...] as pessoas mais 
velhas, elas têm mais história e, portanto, têm mais elementos para checar o 
significado das imagens. (F.M.) 

 

Quanto ao processo de envelhecimento e à sua relação com a comunicação encontrada 

nas embalagens, os designers mencionaram a disponibilidade de tempo como uma possível 

interferência positiva no momento de contato com os produtos: 

 
Porque hoje eles têm duas coisas importantes: têm dinheiro que 
acumularam ao longo da vida, e eles têm tempo. [...] Então, a informação 
não precisa ser express. Pode ser uma comunicação com mais tempo, eles 
têm tempo para ler a embalagem, eles têm tempo para escolher com calma. 
(F.M.) 

 

Durante sua entrevista, um dos designers ressaltou o fato de que as dificuldades 

encontradas na forma como as embalagens comunicam seu produto não se aplicam somente 

ao público idoso, já que algumas delas podem afetar também públicos de outras faixas etárias: 

 
Hipoteticamente talvez, pensando, tem razão: uma letra mais limpa, uma 
embalagem mais limpa, um desenho mais simples talvez seja mais fácil. Mas 
daí seria fácil para todo mundo, e não só para o idoso. (M.C.) 
 
[...] ir ao supermercado e fazer compras [...] tem fila, não é nada prazeroso, 
e quando você não consegue encontrar coisas ou entender que porcaria 
você está comprando, fica mais chato ainda. Mas acho que isso não é um 
problema para idoso, e sim um problema para todo mundo. (M.C.) 

 

Alguns entrevistados também abordaram as diferenças entre as gerações quanto ao uso 

de mídias digitais, levantando questões sobre a possibilidade ou não de se desenvolverem 

embalagens para o idoso quando o mundo aposta no jovem, na comunicação online e no 

futuro mercado consumidor que os jovens representam. 

 
[...] a grande movimentação de todas as marcas é atingir o jovem. (M.N.) 
 
Agora, tem também a questão das novas gerações. Por exemplo, o pessoal 
mais jovem, que fala numa velocidade incrível e usa palavras abreviadas 
[...]. Às vezes, as embalagens acompanham e traduzem algumas tendências. 
Tendências de comportamento, de linguagem [...] pessoas de gerações 
anteriores tendem a sentir dificuldade para decodificar essa linguagem. 
(H.K.) 
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As informações precisam ser extremamente objetivas e mais simplificadas, 
porque o mundo se tornou muito complexo [...]. Como, por exemplo, a 
internet, essa linguagem mais moderna ligada ao mundo digital. (F.M.) 
 
Uma vez que está tendo essa mudança grande de meios de compra, a 
embalagem fica minúscula, minúscula. Se você tem problema na gôndola 
[...], imagina na tela do computador. (M.N.) 

 

Ainda, algumas falas apontaram a importância de se pensar para quem o mercado está 

trabalhando, em quem o mercado está focado. Quando se trata do idoso e do jovem, um 

público elimina o outro? Um projeto necessariamente precisa ser destinado a um público em 

detrimento de outro? 

 
[...] tem esse consumidor que compra sempre – heavy user [...]. Vale a pena 
deixá-lo ou vale a pena conquistar o novo? (C.H.) 
 
Se a fatia do idoso for uma fatia mercadologicamente importante, você vai 
fazer. (C.H.) 
 
[...] é que, no momento, todas as marcas estão muito voltadas para a 
juventude [...] você já está vendo o mercado que realmente pode se 
concretizar, se efetivar. [...] as marcas precisam pensar nisso mesmo, nesse 
momento, mas eu acho um pouco difícil isso acontecer. Acho um pouco 
difícil acontecer, porque, se você não trás novidade, você fica obsoleto. 
Você vai vender, mas você vai estar morrendo. (M.N.) 
 
E isso alguém tem que pagar [...]. Então, nós vamos ter que estar 
preparados para pagar esse a mais [...] nós, socialmente, somos 
responsáveis e temos que incluir aquele cara. Estamos dispostos? (C.H.) 

 

As respostas apresentadas pelos designers vêm repletas de suas experiências de vida, 

de suas visões sobre o mercado e do próprio exercício do design. De modo geral, eles se 

referem às dificuldades que encontram, como consumidores, quando em contato com as 

embalagens e citam como questão importante as diferenças entre gerações, que resultam em 

diferentes parâmetros de comunicação. Além disso, abordam o que entendem ser as 

necessidades do público idoso e demonstram um olhar crítico com relação aos possíveis 

interesses da indústria quanto a incluir ou não esse público em seus planos futuros, 

considerando que, muitas vezes, o que importa para o público consumidor, idoso ou não, pode 

ser diferente do que importa para a indústria.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Para que alguém seja considerado idoso, basta que tenha completado 60 anos. A partir 

de então, ainda serão aproximadamente mais 30 anos possíveis de vida por vir sob os efeitos 

das mudanças biológicas, sociais e psicológicas provenientes do envelhecimento. No Brasil, 

os idosos serão aproximadamente 10% da população em 2020. Nesse sentido, segundo 

Moschis (2003), devido à sua amplitude e rapidez, o crescimento dessa parcela populacional 

será a maior e mais importante alteração demográfica que já houve na história, o que implica 

que todos nós – cidadãos, comunidade, empresas e governo – estaremos em breve envolvidos, 

queiramos ou não, em uma nova realidade.  

Debert (1999a) aponta que o envelhecimento não oferece os instrumentos necessários 

para que os idosos possam enfrentar o processo que os faz viver com menos autonomia, 

muitas vezes tornando-os dependentes e incapazes de exercer plenamente sua rotina. Assim, 

dependem de ações que reduzam ou eliminem os obstáculos que o tempo e os ambientes 

passam a lhes apresentar, de modo que o desenvolvimento de nosso país precisará levar em 

conta essa população e, entre outras ações, preparar o ambiente para as interações que nele 

poderão se realizar. Tendo tal cenário em vista, é preciso atentar para o fato de que as relações 

entre o idoso, no papel de consumidor, e o projeto gráfico encontrado nas embalagens 

configuram um assunto de grande relevância. 

A pergunta que norteou este estudo – Como a embalagem afeta a compra de produtos 

feita por consumidores idosos no autosserviço? – foi multiplicada, nas pesquisas, em 

perguntas que abordaram hábitos, percepções, experiências e o conceito de envelhecimento 

saudável. A tais aspectos foram atrelados, ainda, os planos de envelhecimento descritos pela 

gerontologia: envelhecimentos social, biológico e psicológico. Ao final, pode-se dizer que a 

análise das respostas obtidas evidenciou obstáculos resultantes do processo de 

envelhecimento, bem como obstáculos provenientes da comunicação encontrada nas 

embalagens.  
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Figura 8: Envelhecer bem 
Fonte: Autoria própria. 
 

 

A fim de apresentar uma compreensão mais precisa sobre os achados do estudo, foi 

elaborado um entrelaçamento entre tais obstáculos e os princípios do design universal (já 

expostos no quadro 2 inserido na seção 2.3.3.). O resultado desse entrelaçamento, que pode 

ser observado nas figuras 9, 10 e 11 a seguir, dispõe uma sequência de observações e 

recomendações referentes a cuidados a serem tomados por designers e gestores no projeto de 

uma embalagem que tem o público idoso como consumidor. 

 

 
 

Figura 9: Envelhecimento biológico: obstáculos e embalagem 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 10: Envelhecimento social: obstáculos e embalagem 
Fonte: Autoria própria. 
 
 

 
 

Figura 11: Envelhecimento psicológico: obstáculos e embalagem 
Fonte: Autoria própria. 

 

De forma geral, os achados deste estudo indicam que clareza, simplicidade e uma 

hierarquia adequada responderiam a grande parte das necessidades de mudanças nas 

embalagens em busca de um projeto mais apropriado ao público idoso. Trata-se de garantir 

um olhar apurado para aquilo que é mais relevante, que se refere a critérios de risco e 

segurança, que é fator decisivo na hora da escolha, para assim, então, encontrar a melhor 
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hierarquia e comunicar apenas o necessário. A atenção constante a tais aspectos 

provavelmente resultaria em uma embalagem mais acessível.  

Na figura 12, a seguir, estão dispostos os parâmetros que definem o envelhecimento 

saudável e, por conseguinte, o que deveria ser buscado a fim de alcançar o projeto de uma 

embalagem que considera os pontos levantados ao longo deste estudo. 

 

 
 

Figura 12: Envelhecimento saudável: parâmetros e embalagem 
Fonte: Autoria própria. 

 

Um projeto de embalagem que resulte em solução clara, organizada e simples é 

possível e sempre necessário, representando uma oferta adequada a qualquer público, não 

importa de que faixa etária ele seja. Portanto, quando um projeto considera as dificuldades 

que um idoso encontra ao entrar em contato com uma embalagem, é provável que surjam, ao 

final, soluções intergeracionais.  

Os designers e as indústrias que optarem por desenvolver suas embalagens levando em 

consideração o público especificamente idoso podem contar com uma maior acessibilidade no 

momento da escolha, da compra e do uso dos produtos, além de contribuir para o 

envelhecimento saudável e de, assim, proporcionar um benefício social. Ademais, podem 

ainda dispor de um maior ganho gerencial, pois a adequação da comunicação das embalagens 

às características e às necessidades da população idosa resulta em importante ferramenta 

competitiva, ao ampliar seu acesso a mais esse público. 



 

 

85 

A título de finalização, é importante lembrar que o projeto gráfico para uma 

embalagem engloba parâmetros técnicos, legais, conceituais, estratégicos e estéticos. Nada do 

que foi aqui sugerido resulta eficaz se tais parâmetros não forem considerados com foco no 

público que se tem em vista. Nesse sentido, no que diz respeito às especificidades deste 

estudo, espera-se que ele sirva como documento orientador para se pensar na embalagem 

como um meio acessível ao público consumidor idoso. 
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6. LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

Não se pretendeu, com este estudo, esgotar o assunto nele abordado. Muitas questões 

surgiram durante seu desenvolvimento que não puderam ser exploradas ou respondidas, de 

modo que, a partir dele, outras questões de interesse tanto para as indústrias quanto para os 

consumidores idosos poderão ser levantadas e aprofundadas. É possível dizer, ainda, quase 

certamente, que ele tem caráter temporário, pois os avanços tecnológicos e as possibilidades 

provenientes do mundo digital vêm alterando de forma significativa as relações entre os 

consumidores, os bens de consumo e o momento da compra. Portanto, muito ainda pode vir a 

complementar e atualizar a discussão a respeito da importância de se relacionar o 

envelhecimento, a embalagem e também as marcas, em busca de melhorias para o público 

idoso em seu processo de envelhecimento.  

A fim de contribuir para o desenvolvimento de trabalhos futuros, algumas das 

questões levantadas a partir deste estudo estão sucintamente formuladas a seguir: 

- Como se dá a relação do consumidor idoso com as compras feitas online? 

Considerando que os idosos de amanhã não serão como os de hoje – já que em um futuro 

próximo deverão mostrar-se mais habilidosos com a tecnologia, tendo nascido em um tempo 

no qual já se utiliza amplamente o mundo virtual –, o uso da tecnologia poderá vir a ser um 

facilitador durante o processo de envelhecimento. Para isso, porém, precisará ter sua interface 

desenvolvida tendo em vista as consequências desse processo. 

- Como renovar ou ampliar o portfólio de uma linha de produtos respeitando a 

manutenção de hábitos que o idoso valoriza? Ao se planejar a revisão do portfólio em uma 

linha de produtos de forma a atender ao público idoso, é interessante pensar que tais 

consumidores buscam manter-se fiéis às suas marcas preferidas, sendo possível que uma nova 

versão do que já conhecem e usam alcance-os mais facilmente do que um produto novo, 

mesmo que este tenha sido desenvolvido especificamente para eles. 

- Quais premissas poderiam ser adotadas em um projeto gráfico de embalagem para 

medicamento que considere o público idoso como usuário? Embalagens de medicamento não 

podem suscitar dúvidas ou gerar equívocos; ao contrário, devem ser claras e didáticas, 

sobretudo porque a possibilidade de erro pode vir a aumentar se quem a manuseia for um 

idoso. 
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8. APÊNDICE  

 

Este apêndice encontra-se dividido em quatro partes. A primeira, Apêndice A, 

apresenta as transcrições feitas a partir das sete entrevistas gravadas com idosos; a segunda 

parte, Apêndice B, apresenta as respostas dadas ao questionário enviado e respondido por e-

mail, aplicado a 14 designers experientes em projeto gráfico de embalagem; a terceira parte, 

Apêndice C, apresenta a transcrição de novas entrevistas feitas com nove idosos; por fim, a 

quarta parte, Apêndice D, apresenta as transcrições das entrevistas feitas com sete designers 

gráficos com idade igual ou superior a 60 anos. 

 

8.1. APÊNDICE A - TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTAS COM IDOSOS (PARTE 1) 

 
ENTREVISTADA: ALDA, 87 
ENTREVISTADORA: CLAUDIA WEBER 
TRANSCRIÇÃO: MIRIAM FREITAS 
 
A Mara comentou que a senhora tem uma vida bastante ativa. 
Alda – Tenho. Eu procuro ficar bastante atualizada, apesar da minha idade. Eu não trabalho, 
fico em casa o dia todo. Daqui a cinco meses vou fazer 88 anos.  
 
Parabéns. 
Alda – Eu tenho só até o quarto ano primário de estudo, mas gosto muito de ler. Eu leio o 
Estadão todos os dias, leio a Veja toda semana, leio Seleções. Eu me esforço um pouco para 
ficar um pouco atualizada. Se a gente está vivendo, tem que aproveitar. Eu não posso ficar 
dormindo.  
 
A Mara já tinha me contado que a senhora lê muito jornal, revista, que a senhora é bem 
informada.  
Alda – Eu me esforço bastante. Eu ouço jornal, ouço a Rede Vida todos os dias. Sou muito 
católica, assisto à missa todos os dias na Rede Vida, ouço as entrevistas, o programa do canal 
2. Ouço muito o canal 2, as entrevistas. Tem um programa que não perco, não sei se é toda 
terça ou toda quarta. É o programa do canal 2, entrevista... Não lembro o nome agora. Estou 
um pouquinho esquecidinha.  
 
E a senhora faz supermercado? 
Alda – Sim, faço. Eu vou ao supermercado com a minha filha. Porque eu gosto de escolher 
tudo, olhar preço. Não me descuido nesse sentido, tenho que ter bastante cuidado com o 
dinheiro. Se a gente não toma cuidado, depois a gente se atrapalha mais pra frente. É mais por 
isso, mas ela me acompanha porque eu tenho dificuldade e tenho dor no joelho. Tenho muita 
dor no joelho, tenho artrose no braço direito. Sozinha não vou nunca. Mas gosto de ir, sei ir, 
sei tudo. E quando fazem o supermercado pra mim, eu acho um monte de coisa errada: “Isso 
não teria que ter comprado, isso não é assim”. Fruta eu conheço muito. Eu saí do interior com 
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15 anos. Conheço fruta, sei qual é a fruta, já sei se a laranja pera é doce. Se a laranja lima tem 
a casca muito grossa, tem pouco suco. Por isso que eu gosto de ver. Artigos que eu compro, 
eu compro tudo do melhor. Não gosto de comprar mercadoria em lugar novo. Eu gosto de 
conhecer o produto e depois compro.  
 
Sem conhecer não compra? 
Alda – Não compro. 
 
E a senhora compra produtos industrializados também, ou não? 
Alda – Quase nada industrializado, tudo muito natural. Eu compro suco. Produtos que tem 
para melhorar o produto eu não compro. Eu gosto de natural mesmo. 
 
O que não pode faltar nas suas compras? 
Alda – Eu não deixo faltar verdura nunca, eu gosto muito. Eu compro muita verdura, 
legumes. Carne não muito. Frango, peixe, assim, uma ou duas vezes por semana eu como. 
Carne uma vez ou duas na semana, não é todos os dias. É mais legume que eu faço. 
 
E a senhora falou que não compra nada que não conhece, só o que já conhece a marca. 
Que marcas a senhora compra? 
Alda – As mais famosas: manteiga Aviação, farinha Renata, que é a melhor. Fermento para 
fazer pão eu faço. Eu faço macarrão, torta, pão. Eu compro fermento Fleischmann, mas de 
pacote. Aquele que não é fresco, ele dura bastante tempo na geladeira. Cada vez que a gente 
vai fazer uma massa, a gente usa uma colher daquilo. Aquilo desmancha, eu misturo com a 
farinha. Eu não uso aquele fermento que tem que esquentar o leite para absorver o leite. Não. 
Eu uso aquele, e é caro. Mas vai uma colher bem cheia em cada quilo de farinha. Dura 
bastante, ele dura na geladeira. Se deixar na geladeira bem embalado, dura cinco, seis meses. 
Mas eu deixo na geladeira bem fechadinho. Abro, utilizo e torno a fechar e guardar na 
geladeira novamente.  
 
E o que mais que tem uma marca que a senhora acha que é bacana e confia? 
Alda – Leite não gosto que compre de qualquer marca. Leite o médico falou para eu tomar o 
desnatado, mas não consigo tomar. Eu tomo semidesnatado. E aí, Vigor, Paulista, essas 
marcas famosas. As marcas novas que aparecem eu não confio muito. E eu ouço falar que o 
leite é bem manipulado, a gente não sabe o que a gente está bebendo. 
 
É, tem que tomar cuidado. 
Alda – Sim. E eu tomo muito cuidado também com refrigerante. Não tomo refrigerante, suco 
que tem conservante. Tudo o que tem muito conservante eu não compro, é bem pouco o que 
eu compro. 
 
E essas marcas que a senhora falou, a senhora tem facilidade de achá-las no 
supermercado? 
Alda – Eu não encontro dificuldade, eu sempre acho. Frequento o Carrefour, o Walmart. 
Gosto do Walmart, do Carrefour. Encontro quase sempre. É bem difícil não encontrar o que 
eu gosto. Sou exigente. 
 
Tem que ser. E ainda mais bem informada, mais exigente.  
Alda – E sou econômica. Eu faço economia, olho bem como eu gasto, eu tomo bastante 
cuidado. Agora eu estou estranhando um pouco, porque está meio descontrolado o preço, 
subindo muito. A gente pensa que vai pagar um preço e vai ver está 10, 15, 20% mais caro. 
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De repente, entre uma compra e outra, tem muita alta na mercadoria. Mas eu não procuro o 
mais barato, eu não confio.  
 
E a embalagem da manteiga Aviação, como que é? 
Alda – Cor de laranja, amarelão escuro. A lata é cor de laranja, e tem também em pacote, 
pacotinho. Adoro essa manteiga. Eles conservam sempre o mesmo sabor. Tem firmas que 
mudam muito: você compra hoje, tem um gosto; compra amanhã, tem outro gosto. É muito 
manipulado, eles modificam. Mas as marcas idôneas, eles não mexem muito, eles não mexem 
a fórmula, eu percebo.  
 
E a gente fica esperando encontrar o mesmo produto, é ruim quando eles mudam.  
Alda – Sim, hoje em dia eles mudam muito. É bem difícil o produto que a gente compra hoje 
e depois – que seja de um ano – seja a mesma coisa. Não é. Sempre tem um gostinho 
diferente, uma mudançazinha. Por isso que eu gosto de comprar produto idôneo de anos. Os 
produtos novos eu não confio.  
 
E o leite? A senhora falou que pode ser o Paulista. Que mais? 
Alda – Paulista. Mas tem muito leite com marca nova. Não sei, eu não consigo. Eu sou assim, 
eu fico querendo aquele produto, eu não consigo mudar, não consigo. Acho que tem muitos 
fabricantes que mudam muito a fórmula. 
 
E a senhora já percebeu mudança na embalagem, quando vai comprar o leite Vigor, 
Paulista? A gente percebe mudar a embalagem e não consegue encontrar o produto? 
Alda – Não. 
 
E o leite Paulista, Vigor? A senhora lembra da embalagem como que é? 
Alda – São parecidas, eu não observo muito isso daí. São parecidas. Eu olho o nome e vou 
pegando. Mas não sou muito de olhar a embalagem. Eu sei que tem firmas que andam 
modificando, mas eu não olho muito.  
 
No caso do leite, como as embalagens são muito parecidas, a senhora procura pelo 
nome? 
Alda – Sim, pelo nome. Pela aparência não. Eu vou pelo nome, eu confio nessas firmas 
idôneas, que eu acho que eles não modificam muito. Mas as firmas mais novas modificam 
muito o produto. Às vezes pode ser impressão minha, não sei.  
 
E a senhora costuma ler a embalagem do que compra? Lê tabela nutricional, lê o modo 
de preparo? 
Alda – Eu leio sempre que eu vejo em casa. Eu leio o que modificaram, o que acrescentaram, 
o que tiraram. Eu leio, sim, antes de usar. Às vezes eu tenho dificuldade porque é letra 
pequenininha. E eu tenho óculos para ler, mas deixo na gaveta. Eu tive catarata e não estou 
enxergando bem. Depois que eu operei a catarata, eu leio sem óculos. 
 
Nossa, que ótimo.  
Alda – Às vezes, quando é muito pequenininho [...] para enxergar bem.  
 
A gente sofre com as letrinhas. 
Alda – Eu sei que hoje em dia tem muita mudança em tudo. A gente vai ficando meio fora. 
Por mais que a gente se esforce para acompanhar, observar, às vezes a gente não consegue, 
porque é muita mudança. Como muda! É muito.  
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No supermercado, nas embalagens, a senhora percebe muita mudança? Ou mais na 
vida? 
Alda – No geral, na embalagem, eu percebo. Não sei qual é o motivo. Maquinário: às vezes 
compram coisas mais práticas, então mudam a embalagem. Máquinas diferentes... Talvez seja 
vantajoso para a firma mudar a embalagem. Não sei. Então compram máquinas novas e a 
embalagem fica diferente.  
 
Esta é uma das razões: vai mudando a máquina, muda a embalagem. 
Alda – Sim, maquinário novo. Quando eu vejo as máquinas, eu fico boba de ver a mudança.  
 
E tem algum produto que a senhora compra e que é específico para sua idade? 
Alda – Eu não vejo diferença. Eu não percebo isso aí não. 
 
Algum suplemento alimentar a senhora usa? 
Alda – Não uso. 
 
Tipo Nutren, Sustagen? 
Alda – Não uso nada. Eu pego muito natural. Minha filha compra para ela às vezes, a Paula. 
Ela tem 50 anos. Mas eu não uso nada dessas coisas que estão apresentando agora na 
alimentação. Bastante mudança. Encarece muito a vida também, porque é muito caro. E eu fui 
acostumada a vida toda a poupar bastante para poder criar os filhos sem precisar de cesta 
básica do Governo. Graças a Deus, a gente nunca precisou de Governo para nada. E pagamos 
imposto bastante. A gente paga muito imposto, mas nunca precisamos. Papai criou oito filhos, 
educação para todos. Todos estudaram, os irmãos todos: quatro são doutores. As mulheres 
não estudaram, como eu. Nós só fizemos primário, porque não usava mulher fazer faculdade, 
nem um pouco. Só quem ganhava muito bem, aí podia pôr filho e filha para estudar.  
 
Mas, senão, escolhiam os homens para estudar.  
Alda – O papai, como era trabalhador, ele conseguiu colocar os filhos, criar os oito filhos 
sozinho. Trabalhava muito, um exemplo de homem. Não fazem mais homens como 
antigamente. Eu falo tanto do meu pai que acham que eu exagero. 
 
Mas é um bom exemplo. 
Alda – Nós aprendemos muito com nossos irmãos e com o papai, que conversava muito com 
a gente. A gente aprendeu com ele muita coisa da vida. 
 
Quantos irmãos mais novos e mais velhos tem? 
Alda – Eu sou a terceira de oito filhos. Nós somos em quatro mulheres e quatro homens. As 
mulheres estão três vivas. Os homens foram todos já embora.  
 
Mas dizem que mulher dura mais mesmo. 
Alda – Eu perdi uma irmã tem um ano, senão nós seríamos as quatro juntas. E, de 16 – que 
eram oito irmãos da minha parte e oito da parte do meu marido –, as mulheres estão todas 
vivas, os homens foram todos embora. Entre as duas famílias – oito mulheres, oito homens –, 
falta uma mulher só. E dos homens só sobrou um, tenho um cunhado vivo. 
 
E que mulherada.  
Alda – Sim, mulherada. Tudo aí lutando. 
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Eu vou lhe contar o que estou fazendo e, se a senhora se lembrar de mais alguma coisa, 
me diz. Eu estou fazendo mestrado na ESPM, e lá o assunto são embalagens para as 
pessoas que são idosas. Eu gostaria de desenvolver regras para o desenvolvimento de 
embalagens, que fizessem com que a vida de pessoas de mais idade fosse mais fácil 
quando estivessem se relacionando no supermercado com as embalagens. Que fosse um 
facilitador para quem está em contato com a embalagem. Por isso que eu lhe perguntei 
das marcas, como a senhora lembrava da Aviação, para saber quais são as dificuldades 
da pessoa. A senhora lembra de alguma coisa mais? A conversa com a senhora foi muito 
boa. 
Aline – Ela gosta de ir ao mercado, Claudia. Ela não vai muito em função da logística, mas 
pelo menos umas duas vezes ao mês. No sábado é a preferência, e sábado de manhã, que é o 
horário em que está disposta. E ultimamente, como ela se apoia no carrinho, ela vai para um 
lado e eu para outro, para ela escolher sozinha, achar sozinha. 
Alda – Eu gosto muito de escolher as minhas coisas, sempre gostei. E não vejo diferença, não, 
favorecendo a terceira idade. 
Aline – Não, não ajuda, não consegue enxergar. A gente ajuda pessoas de terceira idade no 
mercado direto: “Ah, meu bem, consegue ver aqui pra mim?”. Se tem algum produto com 
restrição alimentar... Exemplo: a única restrição alimentar para o papai era à lactose. A gente 
sabia o nome do leite, o médico falou o nome, a gente procurava aquele nome.  
Alda – Isso foi há quatro anos. 
Aline – Então o papai comprava e a mamãe também, era o Zymil. Praticamente só o Parmalat 
que tinha sem lactose. Ele prescreveu a marca e a gente procurava a marca. E para encontrar 
coisa sem lactose, tinha que ficar lá debruçado sobre as embalagens para encontrar alguma 
coisa que ele pudesse comer.  
Alda – Mas eu não sei se eles modificam alguma coisa na embalagem para favorecer a gente 
ou eles, que compraram máquinas novas para facilitar, para ter mais lucro. Hoje em dia é tudo 
pelo dinheiro. 
 
Mas a população idosa está crescendo muito, e as indústrias vão ter que tomar cuidado 
com isso. A primeira queixa é o tamanho da letra. 
Alda – Não vai demorar muito tempo que o Brasil vai ficar assim de velhinhos.  
 
É verdade. 
Alda – Muito mais do que agora, então precisa pensar nisso. 
 
Eu estou querendo fazer um trabalho que ajude nesse sentido. Eu já não consigo 
enxergar mais nada sem óculos, e estou com 52 anos. E eu fico pensando: que 
dificuldade que é não conseguir enxergar o que está escrito, não identificar o produto 
porque não tem destaque. Isso que vocês me falaram é super importante: que não tem 
lactose e a embalagem não deixava claro isso. Essas informações são importantíssimas.  
Alda – Aí eles começaram a colocar em letra maior por fora: “sem lactose”. Estava bem 
direitinho, mas isso já no fim. Mas tem uma série de produtos hoje em dia, até existe uma 
observação quando manipula material com castanha. Teve um paciente que quase teve um 
choque anafilático com castanha do Pará.  
 
É um perigo isso. 
Aline – Então, hoje em dia é obrigatório dizer se foi processado numa máquina que processou 
aquele produto. Essas coisas são essenciais, e se a pessoa não sabe ou compra sem saber, é 
complicado. Tenho um paciente pequeninho também, e tudo o que ia comer no consultório 
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tinha restrição à lactose. A gente ficava com a embalagem ali e eu olhava antes para ter 
certeza de que podia oferecer aquilo para ele. 
Alda – Eu acho que tem que esclarecer mais a respeito também de remédio, embalagens de 
remédio.  
Aline – Você está estudando algum produto específico, Claudia? 
 
Não. Eu estou começando a estudar todo tipo de embalagem, mas estou pesquisando 
pessoas com mais idade. E queria, no final, estabelecer premissas para produtos 
específicos para idosos, uma vez que essas premissas, elas podem ser utilizadas para 
outros produtos. Se a indústria se interessar em melhorar, a condição para o idoso vai 
melhorar. E os que são específicos para idosos, tipo Nutren. Minha mãe toma Nutren. 
Tem, se não me engano, um Sustagen para pessoa de mais idade. Obrigatoriamente tem 
que ser fácil, não pode ser uma coisa difícil.  
Aline – O papai usava um que era probiótico. Ele tinha doença de Crohn. Por isso que não 
usava lactose. Ele tinha doença de Crohn. 
Alda – Intestino. 
Aline – E tinha que tomar os probióticos, que são frascos que têm cara de remédio. 
 
Pois é, não têm cara de suplemento.  
Alda – Só ia com o nome, na fé.  
 
E depois a letrinha pequenininha, com a lupa para enxergar.  
Aline – E você não estimula o mercado de concorrência, você fica rendido à informação que 
quem prescreveu te deu. Você não sabe se tem possibilidade de comprar de outra marca 
aquilo, você não sabe se existe.  
Alda – Por isso que eu não saio muito fora. Sigo sempre os costumes que a gente teve, com 
bastante economia. Não tenho muito para falar sobre isso.  
Aline – Claudia, tua população é acima de 60 anos? 
 
Sim.  
Alda – Tem um médico... Eu vou checar com ele se posso passar seu Skype, se ele fala com 
você. Ele é referência para atendimento de pessoas com síndrome de Down, talvez ele tenha 
considerações importantes. Não sei se ele faz supermercado, ou se é a esposa. Ele teve uma 
bactéria de garganta que foi para o cérebro. Então ele tem uma hemiparesia: tanto membro 
superior como inferior têm uma limitação de locomoção. Não sei se por esse motivo, ou 
porque ele é médico, são outras pessoas que fazem as compras, se ele vai ao mercado. Mas, 
como a gente já encontrou com ele no Pão de Açúcar algumas vezes, pode ser que ele circule 
e determinados produtos ele compre.  
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ENTREVISTADA: BEATRIZ, 86 
ENTREVISTADORA: CLAUDIA WEBER 
TRANSCRIÇÃO: MIRIAM FREITAS 
 
O que você mais compra lá? 
Beatriz – Fruta, verdura, queijos. 
 
Biscoitos você tinha falado, sorvete... 
Beatriz – Biscoitos, sorvetes. 
 
Que sorvete você compra? 
Beatriz – Alemão.  
 
Você lembra do nome? 
Beatriz – Torsts, parece.  
 
E como você encontra ele? 
Beatriz – Ele tem uma geladeira especial, só tem ele. 
 
E queijo, você compra? Tem várias marcas diferentes. Como você escolhe? Ou mesmo o 
biscoito.  
Beatriz – Eu escolho pelo tipo de queijo que eu gosto mais, e também verifico o preço. Às 
vezes o preço é muito alto e eu não compro. 
 
O queijo, por exemplo, você procuraria o tipo? Não pela marca? 
Beatriz – Não pela marca. 
 
E biscoito, por exemplo? 
Beatriz – Tem uns biscoitos que eu tenho preferência. Então eu vou naqueles instrumentos em 
que a gente vai colocando..., vai apertando com a alavanca, e o biscoito cai.  
 
Vem solto? 
Beatriz – Vem solto. E isso não é em qualquer lugar que tem. 
 
Eu queria ouvir você falar de um produto que tivesse muitas variações no supermercado 
para você escolher. Uma coisa que a gente falou é o sorvete, tem uma geladeira e tem 
muitos lá dentro. O que tem no supermercado que você compra e que está embalado? O 
queijo você escolhe pelo tipo de queijo, não importa a marca. 
Beatriz – Essa substância que eu esqueci o nome, que meu marido usa para colocar em fruta 
crua. Tem recomendação médica de não ter gordura, ter pouco açúcar ou nenhum.  
 
E como que é a embalagem? 
Beatriz – Um saco plástico que você vê a embalagem dentro. É muito atraente.  
 
Agora, esse mesmo produto tem em caixa também, mas só que de outra marca? 
Beatriz – Não sei, talvez tenha. Mas como eu compro esse, que é do gosto dele e fica dentro 
das recomendações médicas, eu não mudo. 
 
E como você descobriu? 



 

 

101 

Beatriz – Fazendo experiência, porque tem vários com essa indicação, mas a base da mistura 
varia. Um é de castanha, outro nozes, outro amendoim, tem vários tipos. Eu escolho a que ele 
gosta. 
 
E como você chegou nessa marca? 
Beatriz – Foi experimentando. 
 
Você ia trazendo e vendo se o seu marido gostava, ou não, até encontrar o que ele 
gostou? 
Beatriz – Sim. 
 
Você lembra da embalagem? 
Beatriz – Além da transparência, não.  
 
Você falou que ela é transparente, saco plástico transparente. Que mais? 
Beatriz – Tem um nome frequente. Eu tenho impressão de que as embalagens são iguais, o 
que muda é o nome do produto, a perfumaria, digamos. 
 
E você tem facilidade de encontrar na gôndola? Na hora em que chega no supermercado 
e você tem milhares ali, é fácil encontrar? 
Beatriz – Eles mantêm os lugares do produto, então eu já vou direto. Claro que até ter esse 
hábito eu levei algum tempo, mas agora eu vou direto ao local. 
 
Depois de identificar qual é o que o seu marido gosta, você sabe onde está na gôndola. E 
se os caras do supermercado trocarem de lugar? 
Beatriz – Eu vou pedir informação: “Onde está tal coisa?”. 
 
E como você descreveria essa embalagem? Digamos que os caras trocaram de lugar.  
Beatriz – Pelo nome.  
 
E você lembra do nome? 
Beatriz – Eu não lembro porque eu não lembro, um defeito meu. 
 
Do seu marido também e meu também. Provavelmente você se lembra da altura na 
gôndola em que ele está. 
Beatriz – Sim. Eu sabia a gôndola, que é de produtos desse gênero, de acessórios, e também 
sabia o local em que eles colocavam. Mas mudar acontece raramente, mas acontece. Então eu 
peço a informação, onde está.  
 
Mas vamos supor que você não lembre o nome do produto, como você está agora. Você 
vai perguntar pela gôndola de cereal matinal. Aí o cara te encaminhou e agora você está 
por sua conta. Como é que você vai achar? 
Beatriz – Pelo aspecto do saco, da embalagem. Eu tenho impressão de que a coloração chama 
muita atenção. Através da coloração eu percebo: “A gôndola é essa e ele está aqui”.  
 
O primeiro filtro vai ser: ser ou não ser saco. Porque você falou que é um produto 
transparente. Porque existem produtos desses que estão dentro de caixa e você sabe que 
o seu não, é transparente.  
Beatriz – O meu não estaria na caixa. 
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Então tem um primeiro filtro, que é: os que estão em saco. E daí vamos supor que 
tivessem vários na gôndola no saco. Qual vai ser o próximo passo? 
Beatriz – Tem que se identificar pelo nome. A cor me atrai, mas eu vou ler. 
 
Porque você tem na memória a embalagem. Agora você não sabe descrever pra mim, 
mas se você olhar você lembra dela. 
Beatriz – Com certeza. 
 
E você lembra de ter comprado esse tipo de produto dentro de caixa? 
Beatriz – Nunca.  
 
Você não lembra de ver o seu marido comendo esse cereal dentro de caixa? 
Beatriz – Não. 
 
Você lembra de alguma caixa de produto similar? 
Beatriz – Eu lembro. De plástico, um pequeno frasco de plástico transparente no qual você vê 
o produto dentro e com aspecto bonito, uma tampa em geral colorida.  
 
E embalagem de caixa de papel? 
Beatriz – Não lembro. 
 
E você lembra de ter comprado algum produto e quando você chegou em casa não era o 
que você queria? 
Beatriz – Não.  
 
Eu lembro uma vez que eu vim para o Rio e você estava zangada porque você tinha 
comprado um cereal matinal e, quando você chegou aqui, não era cereal matinal, era 
barra de cereal. 
Beatriz – Barra? 
 
Sim. Porque você tinha costume de comprar um cereal matinal para o seu marido que 
tinha embalagem x que você reconhecia, e esse tinha embalagem muito parecida. Você 
não lembra disso? 
Beatriz – Não.  
 
Você tem dificuldade na hora em que você está manuseando as embalagens de 
supermercado? As de queijo, que você não compra uma marca específica. Como é o 
passo da compra de queijo? Você vai na gôndola de refrigerados, e o que acontece? 
Beatriz – Queijo brie francês eu sempre gostei. Então, um dia, quando eu peguei um brie, eu 
peguei achando que era francês, e tive a surpresa que era brasileiro. Eu verifiquei o preço, era 
caro para queijo, mas era barato para um brie francês. Então eu resolvi experimentar e foi 
ótimo. Quando acabou, eu fui procurar outro brie e não encontrei mais o brie daquela marca, 
mas encontrei outros. Porque essas marcas o mercado tem interesse em variar muito, porque 
ele está colhendo clientes. Só uma vez que eu encontrei o mesmo que foi o primeiro que 
comprei. Depois desse eu já comprei uns três ou quatro bries com marcas diferentes.  
 
E quando você comprou a primeira vez e você foi com a intenção de comprar 
novamente, você procurou como? O que você lembrava? 
Beatriz – Quando eu procurei da segunda vez, eu notei que a forma do brie de embalagem era 
triangular. O segundo que comprei era triangular. E quando eu fui comprar o terceiro, eu 
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percebi que era também triangular, embora de outra marca. Então eles mantêm a triangulação 
do queijo brie. Para outros, não sei. 
 
Então, se você hoje vai comprar um brie, você busca as embalagens triangulares? 
Beatriz – Eu procuro o nome brie e depois confirmo se ele é triangular.  
 
Você se lembra da primeira embalagem desse brie que você gostou? 
Beatriz – Pelo nome, mas eu não lembro do nome. Mas se eu lesse eu lembraria. E tem um 
detalhe mais curioso ainda: é um triângulo maior. Porque eu tenho visto várias triangulações e 
todas foram menores do que a primeira que eu comprei. Era maior.  
 
Você tem uma referência formal para achar. Você pode não lembrar o nome, as cores 
nesse momento.  
Beatriz – Sim, mas sendo triângulo já me chama atenção. 
 
Você vê que isso é igual para o cereal. A primeira coisa que você falou no caso do cereal 
do seu marido é que é um saco plástico. Mas isso pode ter a ver com a tua profissão. 
Beatriz – Sim, pode.  
 
E a manutenção da forma pode fazer você perder a conexão com aquele produto. As 
formas serem icônicas de segmento ajuda. Se bem que isso não diferencia a marca, se 
bem que todos os bries são triangulares, isso só te ajuda a identificar o brie. E daí em 
diante, o que você acha que ajudaria você a identificar a marca que você quer? 
Beatriz – Isso eu acho que é um problema do mercado. Eles não põem vários bries 
simultaneamente, as marcas. Eles substituem as origens. 
 
Você só encontra uma marca de brie a cada vez que vai? 
Beatriz – Eu tenho encontrado só uma, isso é política mercadológica.  
 
Tem algum produto que você pode comprar de uma marca x ou y que tanto faz? Tipo 
biscoito maisena. 
Beatriz – O meu marido tem preferência, ele gosta de biscoito maisena de tal marca. 
 
E você se lembra de qual a marca? 
Beatriz – Não. 
 
E como você identifica a que ele gosta? 
Beatriz – Pela embalagem, é uma embalagem comprida e vermelha. 
 
Mas os biscoitos maisena têm todos a mesma forma, aquela linguinha.  
Beatriz – Sim. 
 
Então você identifica a que ele gosta de que jeito? 
Beatriz – A que tem um corte assim. 
 
Então, o que te faz identificar qual é o biscoito de maisena que você compra para o seu 
marido? 
Beatriz – Tem o nome. Quando eu leio o nome, eu reconheço, mas agora eu não lembro. Eu 
faço assim com o leite também. Eu encontro leite de várias origens, mas eu dou preferência a 
uma que chama Zero.  
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Você lembra da embalagem dela? 
Beatriz – O corte seria um retângulo alto. E cor verde. Eu sei as cores. 
 
A forma primeiro e a cor depois. E você lembra de ter dificuldade, na hora em que você 
pega uma embalagem, de ler, compreender? Tem alguma embalagem que, para você, é 
muito clara e não tem dificuldade com ela? Ou que é ruim? 
Beatriz – Sempre é ruim quando a letra é pequena.  
 
Essa é a pior situação que uma embalagem pode ter? 
Beatriz – Sim, letra pequena. E a outra coisa que vem imediatamente junto é o contraste, a cor 
da letra e do fundo.  
 
Texto? 
Beatriz – Sim, ainda texto.  
 
E texto pequeno, ou você fala de contraste para qualquer tamanho de texto? 
Beatriz – Texto para leitura. 
 
O que você acha que é suficiente para que tenha no painel frontal da embalagem para 
que você identifique alguns desses produtos no seu dia a dia? 
Beatriz – A embalagem do produto. E também é comum, normalmente, o saco plástico é 
transparente e eles arrumam o material.  
 
E que outras informações você acha que é importante ter na embalagem na hora em que 
você compra? O que você quer ler na embalagem na hora em que você está comprando? 
Não depois que você chega em casa que pode pegar a lupa e ver modo de preparo, essas 
coisas, mais detalhadamente. Mas o que é importante você ler na hora em que está no 
supermercado e tem que decidir entre um e outro? 
Beatriz – Normalmente é a marca. Se um mesmo produto tem várias marcas, eu vou naquele 
que tem uma referência de marca melhor, isso sem dúvida. E quando não tem nenhuma 
referência, eu verifico o preço. De alimentação eu não economizo. Em alimento eu não 
compro o que é mais barato. Eu não confio. Por exemplo, várias lasanhas, eu vou pela marca 
e preço. 
 
Vamos supor que seja lasanha congelada. Vocês compram comida congelada? 
Beatriz – Uma ou outra.  
 
Que tipo de industrializada congelada você compra? 
Beatriz – Nhoque, ravióli, esse canelone que nós comemos hoje. Não é para todo dia, mas é 
isso. 
 
Algum desses fica no congelador e é em embalagem de papel? 
Beatriz – Todos eles ficam no congelador e tem embalagem de plástico. 
 
Eu já vi vocês comprarem pizza. 
Beatriz – Pizza vem numa caixa de papelão e dentro ela está num plástico. 
 
E vamos supor que você vai comprar uma pizza, dessas congeladas que vocês costumam 
comprar. 
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Beatriz – É mais raro, pizza, em geral, a gente encomenda, liga para o restaurante. Às vezes 
eu compro dessa congelada, e não vou saber dizer o nome, a marca. 
 
Mas a marca é também a primeira coisa, uma marca que você conheça. 
Beatriz – Sim. 
 
E depois vem preço? 
Beatriz – Sim. Em geral, preço mais alto. 
 
E sabor ou tamanho, você tem dificuldade com isso? 
Beatriz – Em geral, elas têm o mesmo tamanho. Eu tenho impressão de que essas pizzas têm o 
mesmo tamanho.  
 
Você não tem dificuldade em decidir que pizza você quer? 
Beatriz – Não. 
 
E também tem uma foto grande, né? 
Beatriz – Tem, sim. 
 
Porque você tem que escolher sabor. 
Beatriz – Sim. Aí eu escolho as mais simples, não escolho pizza complicada.  
 
E você lembra como que identifica o sabor da pizza nessas embalagens? 
Beatriz – Não, a gente usa há tanto tempo, com tanta frequência, não é uma frequência diária, 
claro. Mas é uma frequência que há meses, anos, já identifico. 
 
E você identifica pela foto ou texto? 
Beatriz – O texto. Eu identifico o que é que eles estão oferecendo. E quando é muito cheia de 
coisas, eu não pego. 
 
Muitos ingredientes? 
Beatriz – Sim. 
 
Você lembra de já ter comprado alguma coisa errada? 
Beatriz – Provavelmente sim, mas não me lembro. Isso não acontece com frequência para 
marcar. 
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ENTREVISTADA: CLARA, 73 
ENTREVISTADORA: CLAUDIA WEBER 
TRANSCRIÇÃO: MIRIAM FREITAS 
 
Como é a rotina da senhora quando vem da casa da sua filha e vem para São Paulo? 
Clara – Eu venho super cansada, desmancho todas as malas, e depois deito e durmo, porque 
são quatro horas de diferença. No meu dia, o meu marido ajuda bastante. Ele faz o café, eu 
faço almoço, janta. E ele compra pão, leite, ele faz supermercado, faz banco, faz tudo. 
 
Ele também cozinha? 
Clara – Cozinha, mas eu cozinho mais do que ele.  
 
E supermercado, ele faz mais do que a senhora? 
Clara – Ele que faz supermercado, eu não gosto. 
 
Por que a senhora não gosta? 
Clara – Eu não gosto de supermercado, não gosto de banco, não pago luz, água, não pago 
nada. Meu marido fala que, se acontecer alguma coisa, eu não sei de nada. Eu não gosto de 
sair de casa. 
 
E será que não gostar de supermercado tem a ver com não gostar de sair de casa ou não 
gosta do lugar? 
Clara – Não gosto do lugar. Nunca gostei. 
 
E dos produtos que ele compra e traz para casa, a senhora gosta? 
Clara – Gosto. Ele acerta, é difícil ele comprar uma coisa que eu não goste.  
 
Ele acerta nas marcas e nos produtos? 
Clara – Sim.  
 
E quais são as marcas que a senhora gosta e ele traz? 
Clara – Azeite importado: Gallo. E óleo é um óleo mais fino. Marca de milho eu não guardei 
na cabeça, eu vejo a latinha e sei qual é.  
 
E ele falou do café, foi a primeira coisa. O que a senhora acha do café? Ele disse que o 
café na casa da sua filha não é bom. 
Clara – Não é, é tipo café americano, aguado. Então a gente leva café.  
 
E o café? Ele acerta a marca? 
Clara – Sim, Pilão a vácuo.  
 
E a senhora sabe como que é a embalagem? 
Clara – Sim, é vermelha e escurinha. 
 
E a senhora precisa ler a embalagem ou já não olha mais? 
Clara – Nem olho. 
 
Muita gente gosta do Pilão, vai lá e pega o Pilão e nem lê, não vê mais nada. A senhora 
lembra de ter tido uma embalagem recentemente... teve que ler alguma embalagem? 
Clara – Não.  
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E fora do supermercado, a senhora não gosta de fazer compras, ir na padaria? 
Clara – Não. Eu não gosto, e assim é um meio de ele se distrair também. Ele quase não sai. Se 
eu for, ele não vai. Para ele é bom, ele distrai um pouco mais a cabeça, ele gosta de andar 
muito.  
 
É ótimo, faz um pouco de exercício, vê gente, dá uma volta.  
Clara – [...] Mas às vezes eu fico meio preocupada. Eu fico na janela, no telefone, esperando 
ele. 
 
A senhora toma algum medicamento? 
Clara – Sim, eu tomo oito comprimidos por dia.  
 
E como é a embalagem desses comprimidos? Funcionam bem? 
Clara – Sim, funcionam. É fácil, eu vejo direitinho.  
 
É comprimido? 
Clara – Tudo comprimido. É para tireoide, é comprimido para coração, é comprimido para 
pressão. Eu já tive AVC, eu tenho que tomar bastante comprimido: quatro de manhã e quatro 
de noite. 
 
E para abrir as embalagens, ler o que está escrito? O que a senhora acha? São boas para 
seu uso? 
Clara – Pra mim, sim, mas o que incomoda mais é com os efeitos colaterais. Tem muito efeito 
colateral. 
 
A gente está tomando o remédio e não sabe o que vem junto com o remédio. 
Clara – Mas eu tomo remédio há 10 anos, eu tomo antidepressivo também. E alguns vieram 
depois do AVC. 
 
E como são os remédios que a senhora já toma faz tempo? Nem precisa ler a 
embalagem? 
Clara – A gente devia ler sempre, mas não leio. Só leio de vez em quando. 
 
Mas acho que é a mesma coisa de embalagem de comida: a gente acaba acostumando 
com o que vê, com o produto que usa, com o medicamento que compra. 
Clara – Exatamente.  
 
E pão? Seu marido falou que compra pão de forma.  
Clara – Eu não gosto, ele que come. Eu prefiro pão fresco. 
 
E qual é o pão de forma que ele compra? 
Clara – Acho que é Seven Boys, mas não lembro.  
Cleo – Ela compra maquiagem também. 
 
Que maquiagem a senhora compra? 
Clara – Ultimamente, eu tenho comprado da Dior e Chanel também. Eu não compro muito, 
mais minhas filhas que me dão maquiagem, perfume. Eu compro mais um esmalte.  
 
E onde a senhora compra? 
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Clara – Eu compro lá onde minha filha mora. Numa loja, no shopping. 
 
E para ir comprar maquiagem, esmalte, a senhora não se incomoda? 
Clara – Eu não gosto, mas minha filha fala: “Sai de casa, vai comprar alguma coisa”. Eu não 
gosto. Sempre que eu saio para comprar uma roupa, eu volto sem a roupa. É horrível.  
 
Eu preciso confessar que não gosto de fazer compras. 
Clara – A Catarina, ela adora.  
 
E a maquiagem? Como é que a senhora escolhe a que vai comprar? 
Clara – Eu vou te falar a verdade: eu escolho pela marca. Apesar de que tem coisas boas de 
outras marcas, mas eu gosto dessas marcas: Dior e Chanel. E tem outra – agora não me 
lembro – que eu também compro.  
 
E a senhora lembra mais ou menos como que é, para eu tentar identificar? 
Clara – Tem emblema rosadinho, e tem base, mas é rosada. Ah! Lancôme.  
 
E daí a senhora procura a marca e depois acha o produto que quer? 
Clara – Exatamente. [...]. Eu não enxergo. Meu marido, ele leva os óculos, senão não dá.  
 
Muitas vezes nem com óculos dá. 
Clara – Sim, é muito pequeno e às vezes é apagado. Eles fazem de propósito.  
Cleo – Hoje mesmo ele pediu para eu ler a data de validade, porque ele não enxergava.  
 
Além de melhorar a letra, o que mais poderia fazer para melhorar? 
Clara – Eu não lembro de mais nada. [...]  
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ENTREVISTADA: DENISE, 67 
ENTREVISTADORA: CLAUDIA WEBER 
TRANSCRIÇÃO: MIRIAM FREITAS 
 
Como é sua rotina? 
Denise – Eu acordo cedo. 7h, pra mim, é cedo. E daí vou trabalhar, dar aulas. Faço alguma 
coisa em casa, mando e-mail, pago contas, faço banco. Duas vezes na semana eu vou ao 
clube, mas é rápido. Vou fazer exercícios, não é passar a tarde no clube. 
 
E os fins de semana? Como que são? 
Denise – Eu passo com amigos ou família. Raramente eu vou ao cinema, e mais raramente 
ainda vou ao teatro. Gostaria de ir mais. 
 
Quem cuida da sua casa? 
Denise – Eu tenho uma super secretária há 24 anos comigo. Ela faz tudo pra mim: arruma a 
casa, cozinha, lava, passa e ainda leva comida para meu sogro. Ela que escolhe o que vai fazer 
todo dia de comida. Então, quando precisa, ela faz uma lista e me dá. O açougue, ela que 
encomenda mesmo as carnes.  
 
Ela que faz a lista? 
Denise – Sim, ela faz a lista para saber o que está faltando em casa. Depois, os extras e 
periféricos eu acabo escolhendo no supermercado por minha conta. 
 
Você gosta de fazer supermercado? 
Denise – Não. Eu prefiro ir à feira. Esqueci que uma das coisas que eu faço no final de 
semana é ir à feira. 
 
Por que você prefere a feira do que o supermercado? 
Denise – Mas humano, mais divertido. A feira é bonita. O supermercado é prático, mas 
impessoal. Pelo menos no supermercado em que eu vou.  
 
É grande? 
Denise – Sim, o Extra do Itaim. 
 
E ela faz a lista? Ela chega a indicar marcas para você? 
Denise – Não, ela não fala marca. Eu raramente me atenho a marca; geralmente é preço, 
ocasião.  
 
A tua escolha é preço? 
Denise – Sim. Só se eu sei que aquela marca não é boa. Tendo preço mais baixo, eu levo. Se 
não gostar dele, depois eu descarto aquela marca. 
 
Tem algum produto que você paga mais caro porque é uma marca em que você confia? 
Ou todos, invariavelmente, você escolhe pelo preço? 
Denise – Deixa eu pensar... 
 
O que não pode faltar na sua casa? 
Denise – Leite. É leite integral e gosto muito da marca Fazenda. Esse eu faço questão, e ele é 
mais caro que os outros. Se eu não acho naquela padaria, eu vou atrás de outra para levar 
Fazenda. Sabão em pó eu tenho usado Brilhante. 
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O Brilhante foi uma escolha de preço ou marca? 
Denise – Começou pelo preço e eu acabei mantendo, porque, conhecendo a qualidade, ainda é 
mais barato do que aquele que está na memória de todo mundo. E em casa serve para o que a 
gente usa. 
 
Você lembra da embalagem do Brilhante? 
Denise – Lembro. É azul, em um saco plástico. Não vem numa caixa.  
 
O que mais dessa embalagem? 
Denise – É um saco mole, mas não sei o que está escrito. Sei que serve tanto para roupa 
colorida como branca. Mas como isso está escrito, não me pergunte. 
 
E o leite, você se lembra? 
Denise – É uma garrafa plástica, imitando a embalagem antiga do leite de vidro. E o rótulo é 
colado sobre ele. Azul, porque o integral é azul e branco. Eu sei que o rótulo sai da 
embalagem porque eu acabo usando a embalagem depois: eu mando suco para o sogro, a 
gente tira a etiqueta. 
 
Há muito tempo que você usa esse produto? 
Denise – Sim, desde que saiu o leite de circulação: o Paulista e a Batavo sumiu dali de perto 
de casa.  
 
E fora a cor da embalagem, você se lembra da embalagem? 
Denise – Tem uma vaquinha, e acho que para remeter mesmo a fazenda. 
 
Você se lembra de algum outro produto que você compre sempre o mesmo? 
Denise – Biscoito de gergelim. Agora, a marca que eu uso teria que olhar. 
 
E como você identifica ele na gôndola? 
Denise – Pela cor. É um verde quente, um verde bonito. Piraquê, pode ser? 
 
Piraquê é marca de biscoito. 
Denise – Não tenho certeza, tem a mesma forma da água e sal: quadrada.  
 
E o que você acha dessas embalagens? Você acha que elas são confortáveis e atendem às 
suas expectativas? Você lê o rótulo? 
Denise – Não. 
 
No biscoito? 
Denise – Não leio.  
 
E no sabão em pó? 
Denise – Não. 
 
No leite? 
Denise – Não, no leite só vejo a data de validade.  
 
E no biscoito? Vê a validade? 
Denise – Não. 
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Modo de usar? 
Denise – Não.  
 
Você se lembra de ter tido uma experiência ruim na embalagem? 
Denise – O leite Fazenda. Ele está com um selo de alumínio, eles estão soldando muito forte 
tem algumas remessas, e daí é um inferno para tirar. E no sabão em pó, como eu passo ele 
para uma outra lata, não me importa, mas, se tivesse que manter no próprio saco, teria que ter 
alguma coisa para fechar para não ficar úmido. E no caso do biscoito, ele abre com facilidade, 
mas quando você tira a tampa do biscoito, se você não consome os primeiros cinco ou seis, 
você não consegue voltar a fechar a embalagem.  
 
Em termos de usabilidade, tem problema? 
Denise – Sim, de conservação do material. Tanto do sabão em pó como do biscoito, teria. 
 
E com relação aos textos? 
Denise – Eu não leio. Teria que ter uma embalagem na frente para eu te falar. 
 
E tabela nutricional? Você também não lê? 
Denise – Não, nada. Eu não sou alérgica a nada, não faço regime, não tenho interesse em 
saber. 
 
Você toma complemento alimentar? 
Denise – Não. 
 
Tem algum produto que você compra que seja específico para pessoas com mais idade? 
Denise – Não. Eu estava pensando para meu sogro, mas é leite Ninho normal.  
 
Mesmo quando você compra para ele, você não lê a embalagem? 
Denise – Não. 
 
E por que você compra o Ninho? 
Denise – Porque ele gosta do leite em pó, acho que deve ser mais saboroso. Nunca tomei, mas 
aí acho que deve ser mais saboroso que outras marcas, e aí eu vou realmente pela marca. Mas 
aí é para ele. 
 
E tem mais alguma coisa que você compra para ele que tem uma marca já estabelecida? 
Denise – Não.  
 
E você comprou alguma coisa para ele que teve que escolher, ler a embalagem para 
poder comprar? 
Denise – Não.  
 
Por que você acha que não lê nenhuma informação da embalagem? 
Denise – Eu tenho a impressão que a minha geração não tinha necessidade. Nós não tínhamos 
problemas com lactose, glúten, nada disso. Nós éramos menos alérgicos. Data de validade, se 
acontecesse de estar com gosto ruim, a gente devolvia no supermercado: “Oh, está vencido”; 
“Oh, o ovo está podre, quero que troque”. Então, eu acho que a minha geração não estava 
ligando para as qualidades daquele alimento. “Quero leite e pronto”. “Quero pão. Se não está 
estragado, é esse aqui”. Acho que é minha geração mesmo que não deu atenção e continua 
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não dando. Agora, a geração mais nova, eu vejo o quanto estão preocupados com data de 
validade. 
 
Hoje o hábito é ler ingredientes, tabela nutricional e data de validade.  
Denise – Sim, eu percebo.  
 
E quando eu pergunto de produtos que você utilize focados na maior idade, um 
complemento alimentar, shampoo para cabelo branco, vitamina... Nada disso? 
Denise – Não. Eu quero me sentir jovem, eu não quero comprar nada para terceira idade. 
 
E você conhece algum produto específico para pessoas com mais idade? 
Denise – Nunca me preocupei. A não ser aqueles já de saúde, tipo bengala.  
 
E medicamento? Como que é a tua relação com as embalagens de medicamento? 
Denise – Eu não tomo medicamento.  
 
Nenhum? 
Denise – Eu tomo só um. Tenho que comprar aquela marca e pronto.  
 
E com teu sogro, você não lembra de nenhuma diferente embalagem de medicamento 
que te chamou atenção? 
Denise – Não.  
 
Ele não precisou de fralda? 
Denise – Ainda não. 
 
É você que está fazendo o supermercado dele? 
Denise – Sim.  
 
E como que é? Você sabe o que ele gosta? 
Denise – Papel higiênico, por exemplo, eu tento comprar o que já vi na casa dele. Se eu vejo 
Omo, eu compro sem questionar se ele quer trocar de marca ou não. Outro dia, ao invés do 
Nescafé, eu comprei outro café solúvel e ele não dissolveu bem, ele sentiu que era diferente. 
Certamente eu vou comprar o que ele está habituado. 
 
Que é o Nescafé? 
Denise – Sim. 
 
E você lembra da embalagem? 
Denise – Sim, de vidro. É uma embalagem achatada, tem uma onda; ela é mais larga embaixo, 
tem uma cintura e fica bojudinha de novo, e achatada na frente e atrás. E tem vários tipos: tem 
matinal, tem variação. 
 
Você acha que encontra o produto pela embalagem ou pelo nome? 
Denise – No caso do Nescafé, é pelo nome. Tá aí um outro que eu prefiro comprar também. 
Nescafé eu vou pela marca. 
 
Você compra para sua casa também? 
Denise – Sim, compro. Mas eu experimentei outros e depois voltei, porque eu achei o sabor 
melhor.  
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É uma embalagem de vidro que você estava falando? 
Denise – Sim. O que está escrito na embalagem, não sei. Eu sei que existem diferentes tipos 
de Nescafé, mas não sei te dizer. Um é vermelho, outro marrom claro, marrom escuro, são 
três cores. Eu vou pela marca. E quando o Nescafé tinha embalagem quadrada, eu cheguei a 
fazer um estoque de Nescafé só pela embalagem.  
 
Como que era? 
Denise – O vidro era quadrado, tinha um design super legal. Essa embalagem quadrada teve 
uma edição de alto relevo. E como eu faço geleia em casa, é ótimo para guardar geleia. 
 
Você já teve dificuldade de encontrar algum produto na gôndola? Não porque o produto 
faltou, mas de você olhar e não conseguir enxergar? 
Denise – Já sim.  
 
E qual foi o motivo da dificuldade? 
Denise – Nesse supermercado em que eu vou há muitos anos, eu sei onde eu encontro cada 
coisa, fica mais fácil. A não ser que ele faça uma reorganização. Mas se eu fosse noutro 
supermercado e tivesse que procurar o produto, onde ele está no supermercado e depois entre 
similares, acho que não tenho muita paciência para isso. Principalmente porque os 
supermercados menores têm um corredor estreito e não te dá uma boa visão.  
 
Então, a dificuldade de encontrar é posicionamento.  
Denise – É. 
 
E você teve outra experiência de não encontrar porque tinha muita informação ou 
porque tudo é muito parecido? 
Denise – Sim, muito parecido. Às vezes lançam um produto que imita o sabão Brilhante, já 
aconteceu: eu ir cegamente e pegar por causa da cor. 
 
Você já fez isso? 
Denise – Já, não me pergunte a marca qual é. Mas sei que foi assim: acabaram de lançar, 
estava bem perto, e eu peguei e depois coloquei no carrinho e vi que não era ele, e destroquei.  
 
Ainda percebeu no supermercado. 
Denise – Sim, percebi a tempo. 
 
E você lembra de passar por isso com outro produto? 
Denise – Eu já percebi que tem isso com vários produtos, mas nada que eu consuma.  
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ENTREVISTADO: EDUARDO, 83 
ENTREVISTADORA: CLAUDIA WEBER 
TRANSCRIÇÃO: MIRIAM FREITAS 
 
A Catarina me falou que o senhor tem uma vida muito ativa, Sr. Antônio.  
Eduardo – Sim. 
 
Pelo que entendi, o senhor viaja bastante.  
Eduardo – Eu tenho uma filha fora, então a cada dois meses eu viajo.  
 
E quando está lá, o senhor faz as mesmas coisas que faz quando está em São Paulo ou 
muda a vida? 
Eduardo – Diferente. Eu não aprendi a falar o castelhano, a minha patroa se dá bem. E eu não 
gosto, porque lá não tem onde eu passear. A minha médica quer que eu ande reto, ela não 
quer que eu pegue subida, lombada. Fica em cima do vulcão, só tem subida e descida.  
 
E aqui em São Paulo? Como que é a sua rotina quando está aqui? 
Eduardo – Eu acordo às 8h da manhã e saio. Vou para loja, vou pra cá e pra lá. Ontem mesmo 
eu fui até o Gasômetro, de lá eu fui até minha médica, aqui no bairro mesmo, mas fui a pé, 15 
minutos. 
Cleo – Ele faz açougue, mercado, faz tudo. 
Eduardo – Eu faço tudo. 
 
O que tem no Gasômetro? 
Eduardo – Tem de tudo. Tem loja de móveis, tudo o que você precisar para uma casa. 
Cleo – Às vezes a gente precisa de cimento, ele vai lá e compra.  
Eduardo – Não, lá é mais móveis, para uma construção. Se você precisa trocar alguma coisa 
dentro da sua casa, você vai lá que tem. 
 
E o senhor gosta de fazer compras, supermercado, feira?  
Eduardo – Hoje eu já fui fazer.  
 
E onde foi? 
Eduardo – Aqui mesmo, no varejão.  
 
Mas é supermercado? 
Eduardo – Não. Depois eu fui ao supermercado, primeiro eu fui no varejão. Comprei legumes, 
banana – que eu adoro –, frutas, melão, manga, bastante coisa. E lá também se compra ovo, 
vem 30 numa caixa. Vem mais fresco.  
Cleo – Depois que ele foi ao supermercado. 
 
E o que o senhor fez no supermercado? 
Eduardo – Eu comprei óleo – que estava faltando –, açúcar, sardinha, vinho, farofa. Tem 
vezes em que eu compro mais e tem vezes em que eu compro menos. 
Cleo – Mas é ele que faz toda a compra de casa.  
Eduardo – Todo mês não. Quando começa a faltar, eu vou.  
 
O que não pode faltar? 
Eduardo – Arroz, café... carne não ligo muito. Eu gosto do café da manhã com sanduíche, 
com pão. Pão com manteiga: isso eu gosto bastante.  
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E que café o senhor compra? 
Eduardo – Pilão. 
 
O senhor lembra como que é a embalagem do Pilão? 
Eduardo – Ela é vermelhada com texto preto. 
 
E é fácil de achar no supermercado? 
Eduardo – É o que mais se usa. A prateleira maior, que tem muito no supermercado. 
 
Deve ter muito porque tem muita saída, o senhor não deve ter dificuldade de achar.  
Eduardo – Não, lá não tenho, no Canguru não tenho. Eu nunca vi faltar café não. Nos 
mercados em que eu vou, todos eles têm. 
 
E, hoje em dia, a gente encontra café a vácuo e o outro embalado. Esse é como? 
Eduardo – A vácuo. 
 
Vem em caixa ou saco? 
Eduardo – Num pacotinho, mas a vácuo. 
 
O que mais não pode faltar? 
Eduardo – Café, pão.  
 
E pão? O senhor compra de padaria ou forma? 
Eduardo – De forma: Wickbold.  
 
E o Wickbold é normal ou algum especial? 
Eduardo – Normal. É mais leve, para não fazer mal. Há dois anos eu pesava 80kg e hoje peso 
63kg.  
 
E isso é de tanto se exercitar? 
Eduardo – Sim, andar. Eu tenho minha dieta, uso bastante verdura, essas coisas. E eu me sinto 
maravilhoso, eu não sinto mais fome. É vício a comida. 
 
E o senhor se preocupa em comprar comidas que não engordam ou que têm pouco 
açúcar? 
Eduardo – Não, o açúcar normal. Eu consumo.  
 
E o senhor, para emagrecer, não se preocupou em procurar alimentos diet, light? 
Eduardo – Não. Eu comia salada, e gosto muito de sopa também. Eu e a mãe dela, nós 
fazemos uma sopinha. A patroa faz um caldo verde, ela é portuguesa. Uma delícia. 
 
E tudo feito em casa, nada industrializado? 
Eduardo – Em casa. 
 
E o que o senhor compra que é industrializado e que gosta? 
Eduardo – Lata de ervilha, de milho.  
 
E tem alguma marca que o senhor prefere? 
Eduardo – Eu escolho ali na hora, não lembro. Não tem marca específica.  
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E isso é industrializado mesmo? 
Eduardo – Sim, latinha. Eu gosto de azeitona.  
 
Mais alguma coisa que lembre que não pode faltar na sua casa? 
Eduardo – Pão. Eu não deixo faltar. Quando eu vejo que está menos, eu vou e compro. 
 
E leite? Compra? 
Eduardo – Eu uso leite Fazenda, vem com uma tampinha azul. 
 
E o café Pilão? O senhor já reparou como estão as embalagens, já leu? 
Eduardo – Não reparei, eu abro e despejo no pote. Eu levo Pilão até para o exterior, para 
minha filha. Porque minha filha lá tem café igual americano. 
 
Qual país sua filha mora? 
Eduardo – El Salvador. 
 
E o senhor lembra de um tempo atrás ter passado alguma dificuldade com as 
embalagens para entender como que era, o que era? 
Eduardo – Eu estou achando falta, aquela costelinha defumada. Eu não encontro, aqui é um 
bairro mais ou menos e tem de tudo. 
 
E ela vem embalada como? É avulsa? 
Eduardo – Ela é avulsa. 
 
Não vem nem dentro de um saco plástico? 
Eduardo – Não. 
 
Eu queria saber se o senhor teve alguma experiência ruim com as embalagens. Porque 
as embalagens hoje têm texto ruim, difícil de entender.  
Eduardo – Na embalagem eu vejo a data de validade, e mais nada.  
 
E tabela nutricional? O senhor olha na embalagem? 
Eduardo – Não tenha nem dúvida. Geralmente nos supermercados está marcado o preço. 
 
Tabela de calorias, eu digo. 
Eduardo – Não, nunca vi.  
 
E tem algum produto que o senhor compre no supermercado que seja específico para 
sua faixa etária? 
Eduardo – Não. O que elas comem eu como. Não tem diferença. O mesmo arroz. Eu não me 
dou bem com carne e nem com frango.  
 
Tem produtos que são suplemento alimentar. Em geral, é o médico que manda a gente 
comprar. É um pó que se põe no leite e dá um reforço na alimentação. O senhor já 
tomou? 
Eduardo – Não.  
 
E dessas embalagens que o senhor compra, tem alguma que acha mais inteligente, 
melhor? Ou não tem crítica nenhuma? 
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Eduardo – Não tem, não me vem nada. A embalagem eu vou e pego, nem reparo.  
 
Talvez agora que eu faço essas perguntas todas, o senhor comece a prestar atenção. Tem 
tanta coisa ali que a gente não presta atenção, mas, se precisasse, a gente olhava.  
Eduardo – Tem o queijo Faixa Azul, que tem uma embalagem que agora melhorou.  
 
Como ela é? 
Eduardo – Queijo parmesão.  
 
Mas é peça ou ralado? 
Eduardo – Eu compro em pedaço, um pedaço é caríssimo. 
 
E como o senhor identifica ele no meio dos outros? 
Eduardo – Pela embalagem, o nome. Ela é uma embalagem azul. 
 
Eu acho que é isso.  
Eduardo – Eu sou ativo há muitos anos. Eu comecei a trabalhar já com 8 anos. Aos 12 anos eu 
já fazia barba, porque naquele tempo não existia Gilette. E, naquele tempo, era de 8h às 10h 
da noite, eu só tinha o domingo para ir para o cinema. Depois casei, e no começo era a patroa 
que fazia as feiras. E com o tempo eu fui assumindo, agora sou eu. 
 
Onde você mora tem bastante comércio em volta? 
Eduardo – Sim. Sabe o shopping Anália Franco? É perto. 
 
E isso muda a relação da pessoa com a embalagem. Você já sabe o que está comprando. 
Eduardo – Eu não tenho dificuldade. Eu só sinto não poder te ajudar.  
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ENTREVISTADO: FABIO, 85 
ENTREVISTADORA: CLAUDIA WEBER 
TRANSCRIÇÃO: MIRIAM FREITAS 
 
Você tem hábito de fazer compras? 
Fabio – Sim, eu vou. 
 
Aonde você vai? 
Fabio – Supermercado? Eu vou no Princesa ou no Hortifruti. 
 
Se não fosse supermercado, seria o quê?  
Fabio – É que eu vou à farmácia 
 
O que você compra na farmácia? 
Fabio – Desodorante, sabonete especial de criança, que gosto de usar na minha pele. 
 
E no Princesa e no Hortifruti? Vai nos dois? 
Fabio – Sim. Porque no Hortifruti não tem seção de bebida a não ser vinho. E uma outra coisa 
que não lembro agora que não tem. Se bem que eu não compro, mas comida pronta não tem 
no Hortifruti. E também não tem seção de limpeza no Hortifruti.  
 
O que você compra num e compra no outro? 
Fabio – Porque não é função minha, eu só vou lá para pegar se está faltando ou alguma coisa 
que eu queira. Eu compro predominantemente bebida, mas não muito freqüente. Mas a bebida 
destilada cabe a mim. Compro vinho também. O vinho tem também no Hortifruti. E compro 
também balas, doces, essas coisas que eu procuro sem açúcar.  
 
Bala? 
Fabio – Sim, balas pra mim, porque eu evito comer açúcar.  
 
Mas isso no Hortifruti? 
Fabio – Todos os dois têm seções boas.  
 
Tanto faz um como o outro? 
Fabio – Quanto a isso, tanto faz. Acontece que no Hortifruti tem produtos aparentemente 
artesanais, ou seja, bananada com açúcar, sem açúcar. Lá no Princesa tem coisas 
industrializadas, as marcas mais comuns. Também você não encontra no Hortifruti um 
chocolate Boring. 
 
Você compra no Hortifruti comida, bala e o que mais? 
Fabio – Bala, bebida, biscoito. E gosto de coisas, assim, como patezinho. Eu compro queijo, 
mas não pra mim, para minha mulher.  
 
E que biscoito você compra? 
Fabio – O único biscoito que eu compro é o maisena, biscoito de maisena.  
 
E como que é a embalagem? 
Fabio – Embalagem vermelha em forma de seção de pneu. Longo. 
 
É fácil de achar? 
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Fabio – Sim, muito popular, muito comum.  
 
Alguma vez você confundiu com outra marca? 
Fabio – Não, essa não tem no Hortifruti, é bem popular.  
 
Tem muitos tipos de biscoito maisena? 
Fabio – Eu, por acaso, hoje vi uma marca de biscoito maisena, mas eu compro só de uma 
marca, agora não lembro qual é o fabricante. Acho que era Aymoré.  
 
Mas você lembra por causa da cor? 
Fabio – Sim.  
 
Todos os biscoitos maisena tem formato igual? 
Fabio – Sim, em forma de uma chapa e as extremidades arredondadas. 
 
E você identifica a sua marca como? 
Fabio – Porque é vermelho. Hoje, por acaso, eu vi que ao lado tinha outra marca, outra cor. 
 
Se um concorrente fizer uma embalagem vermelha, você acha que vai identificar a sua 
como? O que você tem na memória dessa embalagem? 
Fabio – Não há nada especial para eu guardar, a não ser que seja desonestamente copiado. 
Mas, em geral, eu tenho na memória. 
 
E bala? Qual bala é? 
Fabio – Bala, doce... Eu tenho que ter sempre uma coisa doce e, de preferência, sem açúcar. 
Eu gosto muito de uma bala que – essa tem açúcar – é toffee de leite. 
 
E como você acha ela? 
Fabio – Difícil. Isso eu compro mais raramente, porque a Diana é que compra. 
 
Mas, se você chegar no mercado, você consegue encontrar? 
Fabio – Consigo. Ela vem em sacos de plástico e é bem característica a embalagem dela. É 
boa a embalagem. 
 
Você conseguiria descrever ela? 
Fabio – Não. 
 
Mas, se você estiver na gôndola e tiver um monte de embalagem em saco plástico, você 
acha a sua? 
Fabio – Sim, acho. 
 
Que mais você compra de bala, chocolate? 
Fabio – Eu compro um chocolate sem açúcar, diet, mas esse eu compro em caixa inteira, em 
Araras. O vendedor é meu conhecido. 
 
Você compra a caixa fechada? 
Fabio – Sim, uma caixa que, quando abre, vira display. 
 
E o que você lembra da embalagem? 
Fabio – Vermelha, também. A marca que é muito famosa e não vou lembrar agora.  
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E você consegue identificar claramente que não tem açúcar? Porque embalagem 
vermelha de chocolate é uma coisa meio comum. 
Fabio – Outro dia eu comprei uma caixa com açúcar porque o rapaz falou que não tinha caixa 
fechada. E ele perguntou: “Pode ser essa?”. Eu falei: “Pode ser”. E eu achando que ele estava 
me oferecendo uma caixa aberta sem açúcar, e na verdade era com açúcar e eu comprei. 
 
E você não percebeu? 
Fabio – Não percebi.  
 
Quando você foi perceber? 
Fabio – Quando eu fui comer em casa.  
 
Mas você não prestou atenção na embalagem, ou você acha que as embalagens eram 
muito parecidas? 
Fabio – É da mesma fábrica. E a cor era a mesma.  
 
E, na mão dele, o que te fez acreditar que era a certa? 
Fabio – Porque era da mesma cor, a forma igual, e confiança de que o cara não ia me oferecer 
com açúcar.  
 
Tem alguma outra bala ou chocolate que você tem costume de comprar? 
Fabio – Não. Tem jujuba, que é vendida a granel. 
 
Que outros produtos é da sua alimentação e que você consome, além desses? 
Fabio – Granola. A granola é a qualidade. Tem muitas marcas, eu já experimentei várias, mas 
eu só gosto de uma que não sei o nome.  
 
É você que compra? 
Fabio – Não, é a Diana, mas às vezes eu compro quando a Diana não está podendo comprar. 
Já comprei algumas vezes.  
 
E você acha fácil no meio da gôndola? 
Fabio – Não, não é fácil, porque tem muitas. Mas ela é bem diferente das outras.  
 
Mas é a forma, o nome, a cor? 
Fabio – O rótulo num saco de plástico, todo saco é plástico, mas é o rótulo. E também o 
aspecto da granola. Mas, assim, o saco tem tamanho próprio, tem tratamento próprio, visual. 
E o rótulo é mais sofisticado, não tem como agradar a baixa renda. Nesse caso, é para atrair 
mais sofisticado. 
 
E tem diferentes tipos, não? 
Fabio – Diferentes sabores. 
 
Você compra qualquer um? 
Fabio – Tem um maltado e outro, mas não lembro agora. É a memória que falha. 
 
Mas, na gôndola, você sabe qual deles é? Não significa que, por você não saber agora, na 
hora na gôndola não vai saber. 
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Fabio – Não. Na hora, ali, eu sei qual é. Que mais eu compro? Queijo minas padrão. Esse não 
me interessa nenhum aspecto, eu tenho que ler se ele é minas padrão. E eles são meio fáceis 
de identificar, porque eles embalam meio queijo.  
 
E, fora a história do chocolate, que quem errou foi o vendedor, você lembra de ter 
comprado alguma coisa errada? 
Fabio – Já aconteceu. Uma coisa que eu compro também é chiclete. O chiclete, o problema é 
que tem muitas marcas, e eu tenho muita dificuldade de guardar o nome para pedir na hora. 
Mas agora eu já até guardei o nome na hora de pedir. Mentos chiclete, e eu compro em 
jornaleiro. No supermercado tem também, mas vem em vidros e muito caro, e incômodo de 
carregar. É pote de plástico. 
 
Mas é chiclete, não é bala? 
Fabio – Não, é chiclete e é muito bom. 
 
Eu perguntei se você já comprou alguma coisa errada. Você lembra? 
Fabio – Eu lembro. Cheguei em casa e não era o que eu queria, porque eu não prestei atenção. 
 
E você lembra qual foi o produto que comprou errado? 
Fabio – Não. O que eu compro é muito especial, não gosto de variar sabor, variar nada. É 
sempre o mesmo. Chiclete eu gosto do que eu acho melhor. Não é só sabor, mas a 
elasticidade, o quanto demora. E o chiclete eu uso por mudança de pressão na serra. 
 
E você já comeu cereal matinal em embalagem de cartão? 
Fabio – Já, é essa mais famosa americana: Kellogg’s. 
 
Kellogg’s ou Kellness? 
Fabio – Não, deve ser Kellogg’s.  
 
E você lembra mais ou menos da embalagem? 
Fabio – Mais ou menos, mas tenho que ver. Agora, para dizer, não sei.  
 
Quando você fala que sempre compra as mesmas marcas, você não precisa examinar a 
embalagem? 
Fabio – Não. Eu só examino a embalagem para ver se é o que eu quero. Eu examino 
superficialmente, para ter certeza de que é meu. 
 
A sua esposa falou do tamanho das letras, isso é ruim para você também? 
Fabio – Muito, muito, quando eu estou curioso para ver o que tem no texto. Uma lata de 
Coca-Cola tem um texto imenso que não consigo ler de maneira nenhuma. E isso se deve a 
leis novas, que obrigam eles a escrever coisas e eles escrevem displicentemente.  
 
Tem uma lei que obriga: qualquer texto de embalagem tem que ter 1mm na letra 
minúscula. Mas isso não é suficiente, porque eu não consigo ler.  
Fabio – Não deve ser suficiente.  
 
E além do tamanho do texto, do tamanho da letra, alguma coisa que te atrapalha a vida?  
Fabio – O tamanho. E tem coisas que não só é pequena a letra, como é grudadinha e o fundo 
não ajuda. 
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O contrate. 
Fabio – Sim, o contraste. A superfície é redonda. Eu leio muito rótulo. Eu não compro, mas 
eu leio muito. E observo também. Rótulo de cerveja: eles fingem que é estrangeira, mas não é. 
 
O que você busca no rótulo da cerveja? 
Fabio – Curiosidade. Uma Budweiser: ela eu imagino que seja nacional e eu vou lá ver onde 
que está “indústria brasileira”. Ela é toda escrita em português. 
 
Hoje em dia, ela é da Ambev. 
Fabio – Eu procurei Ambev, eu tinha ideia de que ela era da Ambev, mas não achei. E como 
as letras estão muito ruins, pode estar lá e eu não consegui ver. Grosso modo, rótulo de 
cerveja é muito ruim de ler. [...] As fábricas não colocam um espaço suficiente para a 
farmácia, para botar o selo deles, com a etiqueta de preço. E as farmácias cobrem os [...]. Eu 
fico muito chateado, porque eu pego o remédio, é exatamente o que quero ler coberto com 
rótulo. Rótulos que não são removíveis, para o cliente não trocar preço. E isso tem empresas 
que deixam espaço, mas é bem difícil, varia muito a etiqueta. 
 
Isso é meio ignorância do canal de venda, da farmácia. E dificilmente você consegue, no 
projeto gráfico, reservar um espaço para deixar em branco para isso. 
Fabio – Mas, em se tratando de remédio, deveria, primeiro de tudo [...], segundo do 
fabricante, e terceiro, que aí é mais difícil, porque o cara que coloca a etiqueta deve ser um 
funcionário [...]. 
 
É braçal ali. 
Fabio – Sim. Outra coisa: eles embalam remédios específicos para velho. E o remédio, para 
abrir, é muito difícil. Se distrai e não faz a coisa com muito cuidado, a pílula vai para o chão. 
O velho não pode se abaixar para pegar e não enxerga bem. Isso é uma falta de respeito. E as 
bulas são desrespeitosas. Tem algumas bulas que tratam o cliente como débil mental: “Tomar 
o remédio com a boca fechada [...]”. E depois, na parte [...]: “Não é indicado para quem for 
alérgico aos produtos...”. Acho que é muito desonesto, e as bulas são enormes, tem mais bula 
que remédio.  
 
Bula de remédio é uma coisa complicada, mesmo.  
Fabio – Sim. Mas aí nem tem rótulo para falar. Um absurdo, todos antibióticos [...]. A 
quantidade de pílula que eles colocam, ou você toma sete só ou tem que comprar uma outra e 
vai sobrar mais ainda. Isso é deliberado. Nos Estados Unidos você compra avulso. 
 
Até por uma questão de segurança.  
Fabio – Mas isso é comercialização, outra coisa. Eu descobri que [...] ingredientes [...] e não 
leio, não me interessa, mas eu percebo. E todos agora têm. 
 
É lei.  
Fabio – As caixas violadas [...]. Antes não eram coladas, agora ou elas são coladas ou passam 
durex. 
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ENTREVISTADA: GLÓRIA, 74 
ENTREVISTADORA: CLAUDIA WEBER 
TRANSCRIÇÃO: MIRIAM FREITAS 
 
Como é a sua rotina, o seu dia a dia? 
Glória – Eu acordo às 6h e eu ando com minha vizinha. Eu e ela andamos uma meia hora, 40 
minutos. A gente anda no bairro, em ruas planas. E depois a gente toma café no bar, você já 
me encontrou uma vez aí. Agora mudamos para outro, porque esse fechou. Depois eu volto, 
tomo banho e vou trabalhar, vou para a loja e rendo bastante. À tarde já fico meio devagar.  
 
Você sai da loja que horas? 
Glória – Umas 7h da noite, quando a gente fecha. De segunda, eu pego os gêmeos, eu saio de 
casa às 6h para pegar ele na escola. E agora tem um ano e pouco que comecei a fazer aula de 
hebraico. Nos dias em que tenho hebraico, saio às 18h30, porque fica lá na Casa de Cultura, 
na Oscar Freire. A aula vai de 19h às 20h45. E daí volto para casa, janto, assisto televisão, e 
umas 23h30 vou dormir. Eu gosto de ler um pouco, assistir noticiário para saber o que está 
acontecendo. Meu dia a dia é esse.  
 
E você vai na 25 de Março fazer compras para a loja? 
Glória – Na 25 não vou mais, porque aquilo virou agora coisas de bugigangas. Eu vou para o 
Brás e Bom Retiro. 
 
E você que faz as compras todas das lojas? 
Glória – Sim. E eu fabrico muita coisa, mas terceirizado. Então eu vou comprar tecidos, 
aviamentos, e vou levando a vida assim. Tem alguma coisa que tem os representantes que eu 
compro pronto. Calça jeans, camisa para homem não fabrico. Tem alguns representantes que 
vêm me visitar na loja, que são de calçados. Eu vendo bastante calçado. E alguma roupa 
diferente, eu também compro pronto de fábrica, às vezes eu bolo o modelo e eles me fazem. 
Na verdade, eu gosto de bolar os modelos, eu devia ser estilista. Nesse lado sempre gostei 
muito de moda, gostava de costurar, inventar modelos. Hoje não faço mais nada. Já tricotei 
muito, agora estou fazendo uma malha, mas só pra mim. E isso de vez em quando. 
 
E fim de semana também está na loja? 
Glória – De sábado, de 9h até 15h.  
 
E depois como é o fim de semana? 
Glória – Fecho a loja e vou visitar uma amiga. Tenho uma amiga que está com uma doença 
rara, e ela está sempre encrencada, então de sábado à tarde eu vou e fico com ela. Ela quase 
não sai de casa, sai pouco. E volto e como pizza todo sábado de noite na casa da minha 
vizinha, há anos e anos. E fico lá até acabar a novela das 9h, e desço e assisto mais noticiário. 
Se estou com um livro bom, eu leio e pronto. No domingo, saio com amiga para almoçar e 
pego um cinema. 
 
O casal australiano que você conheceu, você conheceu no Pão de Açúcar da Teodoro? 
Glória – Sim, aqui na Teodoro. Um casal super simpático.  
 
Você faz compras aqui? 
Glória – Aqui no Pão de Açúcar e também no Luzita, perto da loja.  
 
O Luzita deu uma melhorada? 
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Glória – Sim muito. Você precisa ver o restaurante que abriram por quilo.  
 
Eu fui no Luzita comprar umas coisas e achei tudo caríssimo. 
Glória – Ele é bem mais caro que o Pão de Açúcar, mas dizem que o Mambo é melhor.  
 
E você não vai lá? 
Glória – Não, eu estou tão acostumada com o Pão de Açúcar, que vou direto lá. 
 
As compras da tua casa é você que faz? 
Glória – Eu que faço. Eu não tenho mais empregada. 
 
Não? 
Glória – Não, só tenho faxineira. Depois que a minha filha saiu daqui, eu ainda tive um 
tempo, mas depois eu vi que não precisava. Cheguei meio dia e vi ela sentada na minha 
poltrona vendo televisão e fazendo as unhas. E eu me perguntei: pra quê? Então eu achei que 
não precisava e acabo tendo só uma vez na semana. É a mulher do zelador. Ela faz pra mim e 
para minha vizinha. 
 
E você que vai no supermercado? 
Glória – Sim, eu que faço as compras. 
 
E você cozinha para você de fim de semana ou de noite? 
Glória – Às vezes eu cozinho pra mim, faço alguma coisa e congelo. 
 
Você cozinha mesmo? Arroz, feijão? Ou compra pronto? 
Glória – Difícil eu comprar pronto, eu que faço. E às vezes eu tomo lanche de noite. Eu ia 
fazer hoje de tarde, você conhece ovo pochê? 
 
Sim.  
Glória – Eu faço. Eu tiro um pouco para comer e congelo o resto. Porque cozinhar para uma 
pessoa só é chato. De noite eu vou tirando. Hoje tirei comida para almoçar e vou me virando. 
Nunca imaginei que eu fosse me dar bem fazendo as coisas em casa, sozinha. Porque eu 
nunca gostei de serviço de casa. Eu sempre tive duas empregadas e hoje não sinto falta. Às 
vezes eu falo: “Ah, se eu pudesse ter uma empregada, chegar em casa de noite e ter a comida 
pronta, tudo limpinho, cheirando bem”. 
 
Mas eu estou impressionada de você cozinhar mesmo. Porque, quando a gente é sozinha, 
acaba comprando coisa pronta e faz. 
Glória – Você sabe que eu tenho muitas amigas que compram comida pronta. Não sei, não 
consigo comprar. Compro às vezes no Pão de Açúcar, da Sadia, que tem nhoque, lasanha. Às 
vezes compro, mas é muito raramente. Sempre gosto de ter na geladeira.  
 
O que você gosta de ter no armário, na geladeira? O que não pode faltar? 
Glória – Queijo, pão, Becel. Porque às vezes eu tenho preguiça de descongelar e eu faço um 
lanche. 
 
E isso é a base do seu lanche? 
Glória – Sim.  
 
Becel é? 
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Glória – No lugar da manteiga. É bom para colesterol. 
 
É tipo margarina? 
Glória – Sim, é margarina mesmo. Mas dizem que o Becel é melhor para colesterol. 
 
E o queijo que você compra é que fatia na hora? 
Glória – Não, eu compro creme de ricota light. Ou Polenguinho light, que eu gosto. Eu tomo 
isso no café da manhã, mas eu tenho sempre na geladeira, que me quebra um galho se eu 
tenho preguiça de descongelar alguma coisa para o jantar. 
 
O que mais de industrializado você compra? 
Glória – Bebida eu compro água de coco. Aquela caixa de papelão, isso eu sempre tenho em 
casa. E comecei a tomar – que me falaram que é muito bom – é o suco de uva, e sem açúcar.  
 
E que marca é? 
Glória – Aurora, que me falaram que é o melhor. 
 
O que mais é da tua rotina de compra no supermercado, dos industrializados? 
Glória – Eu compro leite em pó da Nestlé e desnatado também. Como eu sou sozinha e tem 
dias que eu não tomo café em casa, o leite estraga, e em pó não estraga, é mais prático. E 
também compro café solúvel. 
 
E lembra a marca do café? 
Glória – Nestlé, Nescafé. Adoçante eu também sempre tenho. Eu compro massa de tomate, 
não faço mais molho de tomate em casa.  
 
E tem alguma marca específica? 
Glória – Não, eu escolho pelo preço. O mais barato. 
 
E todas as outras coisas você falou preço. 
Glória – Sim. Mas esse eu não me importo, porque eu acabo completando ele, refazendo, só 
interessa ser massa de tomate. E que mais? Bolacha eu compro da Bauducco, aquela que é 
light. E hoje eu estava procurando café para fazer café pra você, e não achei de pacote 
pequeno. E daí eu vi uma senhorinha pegando um monte de caixa de cappuccino 3 Corações. 
E eu perguntei: “Como é que faz?”. Porque eu gosto, mas eu nunca fiz sozinho. Eu vou na 
casa das pessoas e elas me oferecem, mas eu nunca vi como elas fazem. E ela falou: “Ah, eu, 
quando encontro, eu compro um monte, porque eu sou um pouco diabética e este é light”. E 
eu falei: “Eu também sou um pouco diabética, eu vou comprar para experimentar. No lugar de 
fazer café para minha visita, eu faço cappuccino”. Eu não faço em casa café, porque eu não 
compro pó, eu tenho preguiça de fazer só para mim. Então eu vou e subo na minha vizinha e 
tomo nela. 
 
Você gosta de fazer supermercado? 
Glória – Não gosto, e vou ser sincera: eu não gosto porque eu nunca gostei de ser dona de 
casa. Não gosto de serviço de casa. Eu faço porque eu sou obrigada a fazer. Mas eu tenho 
umas amigas que adoram fazer supermercado. Não sei se é o fato de preencher o tempo delas. 
Tem uma delas que não trabalha, ela vai todo dia no Pão de Açúcar. Todo mundo conhece ela 
no Pão de Açúcar. Cada vez ela inventa uma coisa para ir buscar, e ela vai todo santo dia. Eu 
falo para ela: “Nunca vi uma pessoa que vai todo dia, as pessoas fazem uma lista e compram 
para a semana”. Eu faço isso, eu compro as coisas para durar a semana toda. E ela falou: “Ah, 
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se eu não fizer isso, eu vou fazer o quê?”. E sabe que depois que ela falou isso eu fico 
observando as pessoas no supermercado. O que tem de pessoas idosas fazendo compras, 
comprinhas. Porque eu fico na fila dos idosos e das gestantes, e desde que ela me falou eu fico 
observando. Um monte de homens aposentados vão fazer compras, é uma forma de se 
distrair. Uma forma de se distrair é fazer compras. Eu logo vou passar a fazer isso.  
 
Você encontra as coisas que você quer no supermercado? 
Glória – Sim. 
 
Teve uma pessoa que comentou que, quando muda de lugar na gôndola, é um desespero. 
Você tem isso? 
Glória – Eu reclamo, ué: “O fósforo ficava aqui e não está, por quê?”. Porque eu vou direto 
no lugar. Se eu preciso de três ou quatro coisas, eu vou direto, e nem pego carrinho. Eu sei o 
que eu preciso e vou direto no lugar. Eu não acho correto eles ficarem mudando. Um 
shopping, no Higienópolis, tem escada que desce num lugar e sobe no outro, porque eles 
querem que você circule no shopping para ver as lojas. Mas, no supermercado, acho que não 
devia mudar de lugar os produtos, acho que cada um se habitua ao lugar certo. Eu fico brava 
quando muda de lugar. Hoje eu queria pilha, porque estou achando que o controle da TV não 
está legal. Eu não achei as pilhas, fui para o lugar em que sempre ficava, e eu tive que pedir 
para uma menina. 
 
Eles tinham mudado de lugar? 
Glória – Sim. E eu fui nesse terceiro corredor e não achei. Procurei, procurei, desisti e não 
levei.  
 
E desses produtos que você costuma comprar frequentemente, você lembra como que é 
a embalagem? 
Glória – Eu lembro.  
 
Lembra de algum deles. 
Glória – Eu fui comprar hoje água de coco, que sempre compro. Eu fui pela embalagem. 
Chegando perto é que eu reconheço, eu vejo um coco. Mas hoje não tinha, eu tive que levar 
de outra marca. Mas vou fixando assim, vendo vários fornecedores. Eu sei aquele que eu 
gosto.  
 
E você lembra o formato?  
Glória – Sim, é uma caixa. Todos são de uma caixa, mas cada um deles tem um desenho 
diferente. Eu gosto dessa marca Kero Coco e hoje não tinha. Eu acabei pegando outro.  
 
E outros produtos que você usa de rotina? Descreve pra mim? 
Glória – Eu gosto do extrato de tomate, eu compro do Elefante. A lata é vermelha e tem um 
elefantinho. 
 
Ainda existe? 
Glória – Sim, existe. 
 
E o Nescafé? 
Glória – Eu não lembro, não fixo. Mas, chegando perto, eu identifico.  
 
O que você lembra do Nescafé que poderia me dizer? 
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Glória – Não consigo lembrar. As letras são brancas, Nescafé. Eu consigo visualizar 
pensando, mas não sei te descrever. 
 
E o Polenguinho? Você lembra de alguma coisa? 
Glória – Lembro, ele tem uma embalagem azul. Tem uma foto do Polenguinho com um 
pedaço da tampa levantada.  
 
Nossa, você lembra bastante. 
Glória – Não, eu particularmente tenho problemas de memória, mas certas coisas eu fixo. Eu 
vou no cinema, eu vejo o nome o filme, mas, se eu sair, a Sandra me lembra de noite: “Ah, 
mãe o que você foi ver?”. O nome eu não lembro, mas a história eu sei contar. Eu sempre tive 
vontade de memorização, não é fácil pra mim. 
 
E biscoito você falou da Bauducco. O que você lembra da embalagem? 
Glória – Está escrito Bauducco. A embalagem amarelada, é isso.  
 
É qualquer uma que você compra ou uma específica? 
Glória – É light. Vem num papel plastificado.  
 
Como é o formato do biscoito? 
Glória – Um formato de biscoito quadrado. Mas não é o pequenininho, é o grande. E esse que 
fizeram light é bem gostoso, porque o integral é bem duro e o light é gostoso de mastigar.  
 
Você usa algum produto que é específico para sua idade? 
Glória – Não. A única coisa que eu compro específico é light, tanto para evitar colesterol 
como diabetes. A única coisa que me preocupa é o diabetes e colesterol. E eu adoro comer 
doce. Eu tenho um pouco de medo, porque eu não aguento ficar sem comer uma coisa doce. 
Tem dias que eu aguento, mas, no máximo, dois dias eu passo sem. 
 
O que você não pode comer?  
Glória – Açúcar. Eu não devia comer arroz, mas eu como arroz integral, eu tenho comido 
macarrão integral. Mas tem lugares difíceis de encontrar macarrão integral. Eu evito comer 
carne vermelha, eu como mais frango. Não gosto muito de peixe.  
 
Qual é o adoçante que você usa? 
Glória – Eu gosto da Stevia, não gosto dos outros. Dizem que esse é o menos nocivo, que é 
feito da fruta mesmo. 
 
É pó ou líquido? 
Glória – Eu prefiro a gota, mas não achei e comprei o envelopinho. Não é muito doce. Eu não 
suporto os outros.  
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8.2. APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO COM DESIGNERS 

 
RESPONDENTE: ANGÉLICA KLEY (FUTUREBRAND)  
 
Você já desenvolveu alguma embalagem especificamente para o público idoso? 
Angélica – Ainda não ;) 
 
Para qual produto?  
Angélica – :( 
 
Quais premissas gráficas você entende que devem ser seguidas, considerando esse 
público e também que a embalagem estará em canal de autosserviço? 
Angélica – As informações mais importantes na embalagem precisam estar em destaque – 
seja através de contraste, escolha das cores e até mesmo o tamanho das fontes. O lugar de 
exposição do produto de preferência em lugares não tão baixos ou altos demais, dificultando a 
pega ou a visualização dele.  
 
Ao desenvolver uma embalagem para o público adulto, você leva em consideração que 
um idoso pode vir a entrar em contato com ela? 
Angélica – A priori, não..., mas deveria.  
 
Quer comentar algo? 
Angélica – Acredito que, para desenvolver um projeto para esse público, seria muito 
importante fazer um processo de imersão bem profundo. Conversar com um consumidor, 
descobrir qual é a sua rotina, personalidade, entender o journey dessa marca na vida dele 
antes da compra, depois da compra e durante o uso. Talvez a parte gráfica não seja o 
suficiente para tornar esse produto mais funcional e de fácil utilização. Acho que o shape, a 
pega desse material, qual o substrato ele é feito, como ele é aberto e fechado também devem 
ser levados em consideração. Tudo se resume em empatia, e acho que somente nos colocando 
no lugar deles e entendendo um pouquinho melhor esse momento é possível construir algo 
relevante e real. 
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RESPONDENTE: GIOVANNI VANNUCCHI (OZ DESIGN + ESTRATÉGIA) 
 
Você já desenvolveu alguma embalagem especificamente para o público idoso? 
Giovanni – Há muito tempo desenvolvemos uma aveia com benefícios funcionais para idosos. 
Também temos desenvolvido uma série de embalagens para as fraldas para adultos. 
 
Para qual produto? 
Giovanni – Era uma série de aveias funcionais da Quaker: uma para mulheres, uma para 
grávida e outra para idosos. Mas foi tão difícil aprovar no Ministério da Saúde (produtos 
funcionais), que acabaram não lançando. São as fraldas Plenitud, para a Kimberly Clark. 
 
Quais premissas gráficas você entende que devem ser seguidas considerando esse 
público e também que a embalagem estará em canal de autosserviço? 
Giovanni – Para todos os públicos, mas principalmente para essa faixa de um público idoso, 
acho fundamental um didatismo e clareza nas informações. 
 
Ao desenvolver uma embalagem para o público adulto, você leva em consideração que 
um idoso pode vir a entrar em contato com ela? 
Giovanni – Devemos levar em consideração, sim, mas vai depender muito do tipo de produto 
e em que estágio o idoso se encontra. No caso das fraldas, por exemplo, a compra é menos 
feita pelos próprios idosos e mais pelos cuidadores, sejam ele profissionais ou familiares. 
 
Quer comentar algo? 
Giovanni – Me impressionou uma palestra que vi da Luciana, da Abre, quando ela voltou de 
uma viagem ao Japão. Por ser uma população bastante idosa, as embalagens têm uma 
preocupação imensa de estarem adequadas ao uso por parte do idoso. Principalmente no 
manuseio e na facilidade de abrir, era uma constante das embalagens. Uma solução adequada 
a esse público. 
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RESPONDENTE: GISELA SCHULZINGER (PANDE DESIGN) 
 
Você já desenvolveu alguma embalagem especificamente para o público idoso?  
Gisela – Não especificamente. 
 
Quais premissas gráficas você entende que devem ser seguidas considerando esse 
público, uma vez que a embalagem estará em canal de autosserviço? 
Gisela – A principal é tipografia, tamanho e legibilidade. 
 
Ao desenvolver uma embalagem para o público adulto, você leva em consideração que 
um idoso pode vir a entrar em contato com ela? 
Gisela – Sempre. 
 
Quer comentar algo? 
Gisela – Acredito que cada vez mais o idoso deve ser considerado nos contextos de projeto, 
pois são cada vez mais ativos, participativos e integrados. E isso significa grandes 
oportunidades de diferenciação e inovação para as marcas. 
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RESPONDENTE: GLICÉRIO ROCHA (M DESIGN) 
[O entrevistado não seguiu as questões enviadas, respondendo ao questionário com um texto.] 
 
Glicério – Para desenvolver embalagens do autosserviço focadas no público idoso, eu me 
atentaria em pelo menos quatro aspectos:  
 
- Aspecto gráfico e funcional: usar tipografias e elementos gráficos que tornem a leitura, a 
visualização e a compreensão da mensagem extremamente claras, pelo óbvio motivo de 
dificuldade de visão. Uso de materiais amigáveis, como plástico em substituição ao vidro, 
superfície antideslizante ao invés de escorregadia, formas orgânicas e não pontiagudas, caixas 
e embalagens de fácil abertura, fechamento e encaixe. 
 
- Aspecto legal: todos os produtos possuem legislação específica e algumas são muito rígidas, 
como são os casos farmacêutico e alimentício. Mas, sabendo que seria um produto para 
idosos, procuraria ir além dos aspectos legais, visto que a lei trabalha com base em um adulto 
e não necessariamente um idoso. 
 
- Cultural: aqui, quanto mais informação sobre o consumidor melhor, visto que há muita 
diferença cultural entre idosos de 60 anos, como estabelece a lei, ou de muito mais idade, 
além das diferenças regionais, econômicas, religiosas, de gênero, etc. Mapeadas as 
características culturais, é necessário criar mensagens (gráficas, verbais, audiovisuais, etc.) 
que se adequem aos anseios desses consumidores e não se prendam a modismos (isso não 
quer dizer que uma embalagem precisa ter obrigatoriamente cara de “retrô”). 
 
Quando desenvolvo embalagem para adultos, penso, sim, que esta pode ser consumida por um 
idoso, então há recursos que sempre aplicamos pensando nesses casos (visibilidade, clareza, 
entendimento, fácil manuseio, etc.). Porém, há muitos casos onde apenas conseguimos 
atender às necessidades divergentes entre os departamentos de marketing e regulatórios. 
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RESPONDENTE: PROFa. LARA VOLLMER (ESPM - ESCOLA SUPERIOR DE 
PROPAGANDA E MARKETING) 
 
Você já desenvolveu alguma embalagem especificamente para o público idoso? 
Lara – Sim! 
 
Para qual produto? 
Lara – Lenços umedecidos para idosos, e também uma revista médico-paciente para a Pfizer, 
diretamente ligada ao público idoso (que me lembre de pronto...). 
 
Quais premissas gráficas você entende que devem ser seguidas considerando esse 
público e considerando que a embalagem estará em canal de autosserviço? 
Lara – No caso dos lenços umedecidos, minhas preocupações giravam em torno 
do respeito que acredito termos que ter para lidar com este público, não deixando evidente o 
“peso da idade”... Me vem à mente algo como o novo termo usado para designá-los: “melhor 
idade”. Minha idéia – como se tratava de um produto de abordagem delicada, pois é muito 
associado a fraldas e todo o seu contexto – foi de transmitir uma sensação boa, confortável, de 
associação agradável e indireta. Trabalhei com uma imagem de um casal mais sênior, porém 
bem joviais e alegres, e mesmo assim deixei a imagem em tons de azul suaves (o próprio azul 
já traz esse conceito de suavidade e tranquilidade). Simples, suave, feliz. 
No caso da revista, foi toda concebida a partir desse público: corpo de fonte maior, textos 
mais amigáveis, imagens de época, etc. Tudo era pensado e repensado nesse contexto do 
idoso, em especial ao que a indústria farmacêutica tinha como público-alvo. 
 
Ao desenvolver uma embalagem para o público adulto, você leva em consideração que 
um idoso pode vir a entrar em contato com ela? 
Lara – Nem sempre... Depende muito do contexto e da faixa etária que o briefing apresenta... 
 
Quer comentar algo? 
Lara – Talvez por ter pais mais velhos, isso me ajudou a enxergar o cuidado que deveria ter 
com a abordagem que iria utilizar. Não queria, em hipótese alguma, imaginar um deles se 
sentindo constrangido ao utilizar lenços umedecidos, por exemplo. Pelo contrário: o desafio 
era transmitir tranquilidade e bem-estar... Se foi atingido ou não, é outra história!  
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RESPONDENTE: MARCO AURÉLIO KATO (KONG REX DESIGN) 
 
Você já desenvolveu alguma embalagem especificamente para o público idoso? 
Marco – Já desenvolvi embalagens cujo público alvo também era idoso, porém nunca 
específico. 
 
Para qual produto? 
Marco – Café Iguaçu / Danone Densia. 
 
Quais premissas gráficas você entende que devem ser seguidas considerando esse 
público e também que a embalagem estará em canal de autosserviço? 
Marco – Se considerarmos apenas a questão visual, contraste, legibilidade e simplicidade são 
fatores determinantes no projeto. Comunicar claramente benefícios e informações para um 
público que, por vezes, tem restrição visual e pouca tolerância para abstrações e rodeios é 
essencial. 
Ao mesmo tempo, há fatores culturais e, por vezes, de saúde envolvidos. 
Para a Iguaçu, era importante comunicar que, apesar de apresentarmos um novo logotipo e 
embalagem mais contemporânea e eficiente – no quesito informações de produto e limpeza 
visual –, o produto ainda era o mesmo que esse público vinha adotando há anos. 
Já em Densia, era necessário comunicar visualmente de um jeito fácil, direto e simples o 
benefício do produto, sem confundi-lo com um medicamento. 
 
Ao desenvolver uma embalagem para o público adulto, você leva em consideração que 
um idoso pode vir a entrar em contato com ela? 
Marco – Se a idade do target for superior a 35 anos, sim. 
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RESPONDENTE: MARGOT TAKEDA (A10 DESIGN COMUNICAÇÃO) 
[O entrevistado não seguiu as questões enviadas, respondendo ao questionário com um texto.] 
 
Margot – Com relação ao seu trabalho específico, não fizemos nenhum projeto especial para 
idosos, mas me lembro de alguns projetos que tivemos que alterar todo o rótulo para que os 
idosos tivessem mais facilidade para ler. Uma das categorias rigorosas são os remédios. 
Tylenol. 
 
Para o projeto gráfico e estrutural, tem vários aspectos que deveriam ser considerados, mas, às 
vezes, devido ao tamanho da embalagem e do rótulo, não conseguimos seguir o padrão ideal. 
Seguem alguns pontos importantes que eu considero: 
 
- Tamanho: considerar peso e facilidade na pega. Neste caso, acho que a maioria não pensa 
sobre a força que os idosos têm e no transporte que utilizam para fazer e trazer compras. 
 
- Abertura fácil: muitas embalagens ainda não explicam com clareza a forma de abertura, ex.: 
tampa hermeticamente fechada, como vidros de azeitonas, palmitos; garrafas de água e 
refrigerantes. Com a preocupação de custo, não pensaram na dificuldade de abertura dessas 
tampas com pouca área de manuseio. Remédios; sacos de plásticos mais resistentes e grandes, 
como Sucrilhos; embalagens de leites e sucos... Alguns lacres são terríveis. 
 
- Facilidade de leitura: isso prejudica muito quando o rótulo é pequeno. Neste caso, as 
empresas deveriam ser obrigadas a colocar rótulos com dobras, leitura em potes de iogurtes, 
doces, chocolates. Colocam, mas, em alguns casos, a leitura fica impossível. Quantidade de 
informação. 
 
- Ilustração de fácil entendimento para pessoas que não enxergam, ou com repertório visual 
diferente dos designers. 
 
- Criar padrões gerais podem ajudar muito, ex.: no rótulo, definir onde fica o nome do 
produto, tipo, cor, para facilitar, pelo menos, a parte técnica.  
 
Agora, outro ponto: facilidade que as indústrias e lojistas poderiam pensar seria na entrega na 
casa deles, para os idosos que moram sozinhos, pelo menos os produtos pesados. 
Supermercados terem um sensor em que o idoso coloque o leitor e consiga ver e ler ou até 
explicar, com um vídeo simplificado do produto, a forma de manuseio e até receitas, no caso 
de alimentos. Enfim, acho que é isso. 
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RESPONDENTE: MARIO NARITA (NARITA DESIGN E ESTRATÉGIA) 
[O entrevistado respondeu somente a uma pergunta.] 
 
Você já desenvolveu alguma embalagem especificamente para o público idoso? 
Mario – Sim, já desenvolvemos um trabalho para fraldas geriátricas. Já faz algum tempo, mas 
vou tentar explicar o que me chamou a atenção nesse projeto.  
Primeiro, foi que o target não era o usuário, e sim o cuidador. Isto é, o ponto de vista do 
cuidador era relevante, uma vez que o paciente muitas vezes desconhece e/ou é incapaz de 
avaliar o produto. 
Segundo, ninguém gostaria de carregar uma fralda geriátrica no carrinho do supermercado. 
Sendo assim, a embalagem deveria ser extremamente discreta e, ao mesmo tempo, 
informativa.  
Terceiro, era importante denotar que o mood da embalagem deveria ter um alto-astral, uma 
vez que quem a utiliza já está em uma situação bem constrangedora.  
Quarto, apesar de comumente falarem que o texto precisa ser grande para ser legível para um 
idoso, considero essa premissa como mandatória em qualquer embalagem, independente do 
público, seja ele um idoso ou até uma criança. 
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RESPONDENTE: RENATO AOTA (NARITA DESIGN E ESTRATÉGIA) 
 
Você já desenvolveu alguma embalagem especificamente para o público idoso? 
Renato – O mais próximo que cheguei foi para fraldas geriátricas, que não necessariamente 
eram para o público idoso, pois serviam também para pessoas com problemas de saúde. E 
quando era utilizado para idosos, na grande maioria, não eram eles que faziam a compra. 
 
Para qual produto? 
Renato – Linha de fraldas e absorventes Bem Estar / Serenity. 
 
Quais premissas gráficas você entende que devem ser seguidas considerando esse 
público e também que a embalagem estará em canal de autosserviço? 
Renato – Nunca li uma pesquisa com dados reais sobre comportamento, mas entendo que não 
seja nada muito diferente dos outros consumidores. Mas, nesse caso, devem ser tomados 
alguns cuidados extras: 
- Deve se ter muito cuidado em mudanças drásticas de embalagens que possam gerar 
dificuldade de identificação da marca utilizada, por ex., mudança de color code. 
- Objetividade e clareza das informações, destacando informações como a variante 
(graficamente com cor ou grafismo que identifique tal produto). 
- Benefícios devem ser destacados com clareza, se forem fundamentais. 
- Tudo o que for desprezível – como textos conceituais ou claims que não sejam objetivos ou 
comuniquem algo que não seja fundamental o consumidor ter ciência – deve ser descartado. 
- Os gerentes de marketing geralmente querem destacar todos os benefícios e contar de forma 
complexa dos diferenciais / características dos produtos. 
 
Ao desenvolver uma embalagem para o público adulto, você leva em consideração que 
um idoso pode vir a entrar em contato com ela? 
Renato – Depende muito do tipo de produto. É óbvio que um idoso pode comprar um biscoito 
recheado (que geralmente não é o target). Porém, quando trabalhar com um medicamento 
MIP para dores, a probabilidade de um idoso acessar é maior. De qualquer forma, a resposta é 
sim, levo em consideração, mas, se o erro na interpretação da embalagem não gerar risco de 
vida, provavelmente será menos relevante a objetividade em relação à atratividade (nesse 
caso, visando apelos mais sensoriais e emotivos). 
 
Quer comentar algo? 
Renato – No geral, acredito que as embalagens são um forte elo de comunicação das empresas 
com os consumidores de seus produtos. Por isso, se conseguirem fazer essa comunicação que 
gere afinidade de forma clara, direta, num espaço de tempo mais curto e não gere falsas 
interpretações ou mesmo frustrações por ter comprado um produto errado, melhor. 
Independente da idade. 
Na fase da “melhor idade”, o tempo de resposta e a margem de interpretação indevida 
acredito que aumentem, por isso deve se levar ainda mais cuidado. 
Mas é válido dizer que esses idosos também estão em constantes mudanças. Não é raro vê-los 
mexendo em tablets e smartphones, o que até um tempo atrás era algo fora de cogitação. Não 
é comum, ainda, mas com certeza todos já viram um caso de “manda um zapzap para a avó”... 
Ou seja, é importante estar estudando constantemente os hábitos de consumo de cada público, 
para não subestimar ou superestimar. 
Mas tem algo que dificilmente irá mudar, independente da idade: o simples sempre irá ser 
preferido ao complexo (entenda-se simples como fácil de se compreender). 
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RESPONDENTE: RENATO NISHIMURA (KEENWORK DESIGN) 
 
Você já desenvolveu alguma embalagem especificamente para o público idoso?  
Renato – Sim. 
 
Para qual produto?  
Renato – Fraldas geriátricas. 
 
Quais premissas gráficas você entende que devem ser seguidas considerando esse 
público e que a embalagem estará em canal de autosserviço?  
Renato – Objetividade de informações (identificação de tamanho, uso, quantidades, etc.), 
visibilidade. Boa parte dos compradores não são os usuários finais. 
 
Ao desenvolver uma embalagem para o público adulto, você leva em consideração que 
um idoso pode vir a entrar em contato com ela?  
Renato – Sim. 
 
Quer comentar algo?  
Renato – No caso das fraldas geriátricas, ainda deve existir a preocupação com a escolha de 
um nome adequado. 
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RESPONDENTE: RODRIGO PALMIERI (FUTUREBRAND) 
 
Você já desenvolveu alguma embalagem especificamente para o público idoso? 
Rodrigo – Não. 
 
Quais premissas gráficas você entende que devem ser seguidas considerando esse 
público e também que a embalagem estará em canal de autosserviço? 
Rodrigo – Legibilidade e fácil manuseio. Uma vez tive um workshop para experienciar 
algumas dificuldades desse público. Para isso, usei um óculos que deixou minha visão mais 
desfocada e luvas que simulam artrite/artrose, não sei ao certo. Muitas vezes, a dificuldade 
não está apenas em identificar o produto, mas em abrir. 
 
Ao desenvolver uma embalagem para o público adulto, você leva em consideração que 
um idoso pode vir a entrar em contato com ela? 
Rodrigo – Como nunca fiz nenhuma, não posso afirmar. Mas, devido à experiência que tive, 
identificar bem as informações importantes, como sabor, ingredientes, alergênicos, tabela 
nutricional, quantidade, modo de preparo, abertura, entre outras. Agora, algumas teríamos que 
falar diretamente com a empresa que produz para prever possíveis problemas, como uma data 
de validade ilegível.  
 
Quer comentar algo? 
Rodrigo – Meus avós muitas vezes compraram produtos enganados. Não conseguem ler as 
letras pequenas e, por isso, se baseiam muito nos códigos de cor. Por isso, para alguns 
produtos, principalmente alimentos de todo dia, é muito importante respeitar o histórico.  
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RESPONDENTE: SHINGO SATO (INTERBRAND) 
 
Você já desenvolveu alguma embalagem especificamente para o público idoso? 
Shingo – Não. 
 
Para qual produto? 
Shingo – N/A. 
 
Quais premissas gráficas você entende que devem ser seguidas considerando 
esse público e também que a embalagem estará em canal de autosserviço? 
Shingo – Legibilidade e leiturabilidade da informação: a visualização clara das 
informações, bem como a facilidade de compreensão dessas informações são 
importantes. Como prática, seria a escolha de uma boa tipografia e elementos e/ou cores 
contrastantes que ajudam na cognição/identificação. 
 
Ao desenvolver uma embalagem para o público adulto, você leva em consideração que 
um idoso pode vir a entrar em contato com ela? 
Shingo – Nem sempre. A questão do idoso entra em foco de preocupação quando o 
briefing o envolve como ponto de atenção. Ou produto direcionado a esse 
público. 
 
Quer comentar algo? 
Shingo – O questionamento é interessante, pois não existe uma regulamentação ou padrão que 
guie a criação de embalagens envolvendo idosos. 
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RESPONDENTE: TADEU MATSUMOTO (M DESIGN) 
 
Você já desenvolveu alguma embalagem especificamente para o público idoso? Para 
qual produto? 
Tadeu – Sim, para fraldas geriátricas, mas infelizmente não temos nenhuma 
referência/histórico do projeto. 
 
Quais premissas gráficas você entende que devem ser seguidas considerando esse 
público e que a embalagem estará em canal de autosserviço? 
Tadeu – De maneira geral, a premissa básica é desenvolver uma comunicação simples e 
objetiva, que garanta o fácil entendimento das principais informações da embalagem. 
Se pensarmos em produtos com diferentes hierarquias de informações a comunicar, tais como 
Marca + Diferenciação de Linha e/ou Família de Produtos + Diferenciação de Versão e/ou 
Tamanho e/ou Sabor + Comunicação de Diferencias e/ou Benefícios, com certeza o aspecto 
didático dever ser priorizado para esse público consumidor. 
Isso posto, podemos fazer uso de alguns recursos gráficos para facilitar a comunicação, como 
Cores, Imagens (no estilo que melhor se adeque ao segmento de produto ou mesmo ao 
processo de produção da embalagem), Fontes, etc. 
Talvez a Fonte seja o aspecto gráfico mais importante a ser definido, pois precisa conciliar as 
características de transmitir o posicionamento estratégico do produto e respectivo segmento, 
bem como proporcionar fácil leitura pelos consumidores que, na maioria das vezes, já não 
enxergam bem como antes. 
 
Ao desenvolver uma embalagem para o público adulto, você leva em consideração que 
um idoso pode vir a entrar em contato com ela? 
Tadeu – Sim, mesmo que esse consumidor não seja, por vezes, o comprador do produto no 
PDV, com certeza terá algum tipo de contato com a embalagem. 
Por isso, tais cuidados devem ser considerados no desenvolvimento de embalagens para esse 
público específico. 
 
Quer comentar algo? 
Tadeu – No segmento de medicamentos, por exemplo, podemos notar um aspecto importante 
não só para esse público, mas de forma geral. Podemos notar que medicamentos 
comercializados em diferentes apresentações de concentração do princípio ativo, além de 
possuírem alguma forma de diferenciação nas embalagens, o próprio produto geralmente 
acompanha a cor de diferenciação da embalagem. 
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RESPONDENTE: ZEUNER FRAISSAT (ZAIC) 
[O entrevistado não seguiu as questões enviadas, respondendo ao questionário com um texto.] 
 
Zeuner – Trabalho como designer há mais de 20 anos. Tenho uma agência especializada em 
estratégia de marcas e design há 17. Trabalhamos com grandes marcas da indústria e varejo, 
mas nunca recebemos um brief de um produto específico para o público idoso. 
Mas a questão passa, antes, por outro aspecto que me chama atenção: um público cada vez 
mais ativo e economicamente significativo só consome produtos especialmente criados e 
pensado para eles? Por que o design e a comunicação nunca o considera quando pensamos na 
escolha de uma cor, no destaque de uma informação, na escolha de uma tipologia, no desenho 
de uma ergonomia?  
 
Uma embalagem, antes de ser um veículo de comunicação de uma marca, é um recipiente que 
contém algo que alguém vai consumir. Parece simples e óbvio, mas está longe disso se 
pensarmos na quantidade de caixinhas que não rompem no picote, nas tampas que não abrem, 
nos lacres que machucam nossos dedos, nos filmes metálicos que cortam nossa pele. Sem 
falar, antes e depois de abrir, nas latas escorregadias, nos potes difíceis de segurar, nos frascos 
que insistem em não parar de pé. Se, cheios de energia e com tônus muscular em bons níveis, 
já reclamamos, imagine sua mãe de 60 anos. Melhor. Imagine sua avó ativa e “lúcida”, que 
orgulhosamente dizemos que, apesar dos 78 anos, ainda faz tudo “ela mesma”. Como abrir 
aquele saquinho de congelado? Como abrir aquela bandejinha de presunto? Sim, aquela com 
aquele cantinho escrito em letra miúda: “Abra por aqui”. Já tentou abrir, por ali, com a 
embalagem úmida pelo frio da geladeira? 
 
Alimentos e medicamentos cuja composição, tabela nutricional, claims e warnings são tão 
importantes para qualquer um de nós passam a ser uma questão de saúde na terceira idade. 
Apesar disso, são informações negligenciadas pela indústria. Colocados no tamanho mínimo 
exigido pelos órgãos reguladores. Leis pensadas por profissionais como nós, ainda sem vistas 
cansadas ou início de cataratas. 
 
Deveríamos, apesar de não fazermos, considerar a limitação visual e a dificuldade de leitura 
desse público, evitando que informações importantes sejam escritas em letras pequenas, finas, 
em tipologias de difícil compreensão ou que caiam sobre fundos ruidosos. Combinações de 
cores que vibram, imagens que prejudicam a clareza da comunicação, logotipos confusos. São 
outros pontos de atenção que deixamos de lado por nunca imaginar que “aquela vovozinha 
que ainda faz tudo sozinha” entra num mercado de bairro para comprar produtos para o 
almoço de domingo ou de todos os dias. 
 
Somados a essa experiência de consumo, pontos de vendas com prateleiras altas demais, ou 
baixas demais. Carrinhos de compras desenhados na década de 20: pesados, altos e com 
rodinhas que nunca rodam como deveriam. 
 
Suas perguntas trazem luz para um problema sensível. Uma questão séria de inclusão. Algo 
que precisa entrar na agenda dos profissionais do marketing e dos designers, sejam gráficos, 
sejam industriais. 
Uma bela bandeira. 
(= 
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8.3. APÊNDICE C - TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTAS COM IDOSOS (PARTE 2) 

 
ENTREVISTADA: HELENA, 79  
ENTREVISTADORA: CLAUDIA WEBER 
TRANSCRIÇÃO: MIRIAM FREITAS 
 
Apresentação. 
Helena – Helena. Eu estudei até o segundo grau incompleto. Atualmente sou do lar. Eu tenho 
79 anos.  
 
Você trabalhou em algum momento? 
Helena – Trabalhei, eu sempre trabalhei. Eu fui secretária no Estúdio Ballet Cisne Negro, de 
dança, uma coisa que gosto muito. Depois de determinado tempo fiquei em casa, porque 
nasceu meu neto. Depois de 10 anos voltei a trabalhar novamente, mas como secretária noutra 
academia de ballet, em Santo André.  
 
Seu filho me contou que você é muito ativa, que gosta de futebol.  
Helena – Ah, sim, eu adoro. Eu gosto muito de ir ao teatro, cinema, adoro futebol no estádio, 
torço muito, gosto muito, vibro muito.  
 
E como que é a sua rotina, o seu dia a dia? 
Helena – Hoje eu tenho um neto de 21 anos. Eu sou viúva. Meu neto mora comigo. Durante o 
dia eu cuido das coisas dele, roupa, comida, etc. e tal. Gosto de ir em supermercado, saio, vou 
fazer uma visita na casa de uma cunhada, sobrinho. E quando eu posso eu viajo para Ribeirão 
Preto, que tenho família, Itanhaém, que tem meu quadrado que eu gosto muito. Eu gosto 
muito de ir para lá. Minha vida é essa.  
 
E supermercado é você mesma que faz? 
Helena – Eu mesma. Eu faço tudo.  
 
Você gosta? 
Helena – Gosto.  
 
Por que você gosta de fazer supermercado? 
Helena – Eu gosto porque eu vou só para as compras básicas, não gosto de ficar andando. 
Mas só para fazer as compras básicas do que eu preciso. Eu olho, vejo os preços. Eu faço isso 
no supermercado. Eu gosto mesmo para fazer compras básicas, gosto de ir à noite, que tem 
menos gente, é mais livre, gostoso. Quando eu não tenho o que fazer, eu vou ao 
supermercado, vou nas seções de utilidade doméstica. 
 
Você gosta de ver as outras coisas? 
Helena – Gosto. Eu sempre aproveito uma decoração, outras coisas.  
 
Quando você fala que faz as compras básicas, o que você compra no supermercado? O 
que é o básico?  
Helena – Arroz, feijão, óleo, leite, creme de leite, leite condensado, uma verdura, uma fruta, 
berinjela, tomate, batata doce, que eu atualmente consumo. Meu neto consome bastante.  
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Material de limpeza também? 
Helena – Sim, material de limpeza.  
 
E o que não é o básico? 
Helena – As minhas visitas noutras seções é para tirar uma ideia. Eu gosto de ver as 
decorações. 
 
Você cozinha? 
Helena – Cozinho. O básico que eu falo é o que nós consumimos. Farinha, margarina, essas 
coisas, porque eu gosto de fazer um bolo, um doce.  
 
O que não pode faltar na sua casa? 
Helena – Arroz integral, frango, carne, batata e cebola eu sempre compro.  
 
E você gosta de experimentar coisas novas, ou você prefere ficar no que costuma 
comprar? 
Helena – De vez em quando, mas até depende do preço também. Trocar uma marca de arroz 
ou de feijão... Eu me baseio no preço.  
 
E tem marca específica que você compra? 
Helena – Arroz Tio João, açúcar é União, fubá esqueci a marca.  
 
Leite tem alguma marca? 
Helena – Paulista. Eu prefiro o leite Paulista.  
 
Café? 
Helena – Pilão, ou então Pelé, que às vezes varia o preço.  
 
E você lembra dessas embalagens? 
Helena – Sim. Café Pilão é vermelha e tem escrito Pilão grande.  
 
E no leite Paulista? 
Helena – São caixas, azul escrito Paulista, e também de rosquear.  
 
E do fubá que você não lembra a marca, você lembra a embalagem? 
Helena – Lembro que é amarela, o fubá também é amarelo.  
 
Quando você pensa na embalagem, o que você lembra? 
Helena – Eu bato o olho e vejo que é amarelo, é fubá, é a marca que eu quero. Eu já ponho no 
carrinho. Óleo é Liza, eu gosto muito de Liza de soja. 
 
E você lembra da embalagem? 
Helena – Um litro no plástico. Bonita a embalagem do Liza.  
 
E você lembra por que acha ela bonita? 
Helena – Eu acho ele bom, então eu acho que ele está completo o conteúdo. Eu gosto do óleo 
Liza. 
 
Alguma vez você comprou alguma coisa por engano? 
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Helena – Não vou lembrar o nome. Ontem eu vi o shampoo, eu uso Seda, mas eu vi um outro 
mais em conta e peguei e comprei. Mas me disseram que também não é bom. Eu vou 
devolver, porque eu me arrependi.  
 
O que te fez comprar? 
Helena – Foi o preço.  
 
E errar o produto, acreditar que está comprando uma coisa e chegar em casa comprou 
outra, já te aconteceu? 
Helena – Nunca. E sucos eu compro também no supermercado, papel higiênico, papel toalha, 
essas coisas todas.  
 
Alguma vez você se lembra de ter comprado alguma coisa que na hora você teve 
dificuldade para preparar? 
Helena – Leite condensado. No que eu abri o leite condensado, porque geralmente ele é 
branco, e veio bem modificada a cor, mais para marrom. Eu fui. Quando acontece essas 
coisas, volto no supermercado e devolvo. 
 
Você conseguiu trocar? 
Helena – Consegui trocar. Eles trocam.  
 
Será que estava estragado? 
Helena – Eles não falam. Só disseram: “Ah, realmente tá diferente”. Como ontem: eu fui no 
açougue comprar carne, carne moída, frango... Comprei os três com o mesmo vendedor e, 
quando cheguei em casa, o filé de frango, no que eu abro o pacote plástico, estranhei o cheiro. 
Ainda tentei lavar bem os filés, pus no vinagre, mas cheirei novamente a embalagem: “Ah, 
aqui tem coisa errada”. E aí liguei: “Ah, pode trazer”. Eles me trocaram.  
 
Era um produto industrializado? 
Helena – Foi num açougue de rua que eu comprei.  
 
E eles te conhecem? 
Helena – Eles me conhecem porque eu só compro lá, e é sempre o mesmo vendedor. E eu 
ainda falei: “Gilson, como você faz isso comigo?”. E ele falou: “Ah, sabe que eu também 
senti”. É que eu moro perto e fui lá trocar, mas e se morasse longe? 
 
E provavelmente estava estragado, né? 
Helena – Eu tenho impressão que eles usam sacos plásticos, alguém devolve e ficaram lá. O 
cheiro ficou na embalagem, nem no frango era. A embalagem tinha um cheiro desagradável.  
 
E esses produtos você prefere comprar no açougue ou no supermercado? 
Helena – Eu tanto compro no supermercado como no açougue. Eles cortam como a gente 
quer, tudo direitinho. Senão eu compro no supermercado, e aí já compro da Sadia, umas 
embalagens que, ali, não tem erro: os filés de frango, as coxas. 
 
Por que você acha que não tem erro? 
Helena – Porque é congelado. Geralmente é congelado e eu acredito neles. Nunca tive nada 
que eu duvidasse se estava bom ou não.  
 
Em princípio a gente acredita que está bom.  
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Helena – Ah, sim.  
 
Ainda mais se está fechado.  
Helena – Sim. 
 
Você presta atenção nas embalagens? O que você busca na embalagem? 
Helena – Eu sou meio desligada. E tem ali as informações, eu tenho que ler: quanto de sal, de 
açúcar, não sei o que mais. Agora que eu comecei a observar se está na validade, se não está. 
Agora eu comecei a observar. 
 
Aconteceu alguma coisa para você começar a observar? 
Helena – Não, informações pela televisão.  
 
O que você acha que é mais importante que tenha escrito numa embalagem? 
Helena – A validade. A fabricação e a validade. 
 
Fabricação é a data? 
Helena – Sim, data de fabricação, validade até x.  
 
E tem mais alguma coisa que você não se dá conta e que não lê, mas acha que deveria? 
Helena – É a validade. Eu compro sempre as mesmas marcas, nunca tive problema. A gente 
confia.  
 
E você acha que o leite condensado que você comprou, ele estava fora da validade? 
Helena – Estava. Geralmente, no supermercado, quando eles colocam determinados produtos 
abaixo do preço – como iogurte, danone... –, a gente fica entusiasmada. Mas é porque vai 
vencer dali três ou quatro dias. Sempre que vai vencer, é assim. 10 dias... E os pães também, 
pão Pullman. Eles colocam na promoção e você tem que olhar, que está prestes a vencer. Eu 
não levo. 
 
Tabela nutricional você tem costume de olhar? Os ingredientes? 
Helena – Não, eu confio.  
 
Você percebe alguma diferença na forma como compra, olha e escolhe os produtos em 
relação à sua idade, à passagem do tempo? 
Helena – Não, eu não percebo. 
 
Você usa algum produto específico para sua saúde ou idade? 
Helena – Nada. Eu até esqueço minha idade, para ser franca. Pra mim, está tudo normal.  
 
Você se sente saudável? 
Helena – Eu me sinto saudável. Agora que minhas irmãs começaram: “Ah, você viu que você 
tem 7.9? Ah, não acredito”. 
 
Você usa óculos para ler? 
Helena – Uso, para perto eu uso.  
 
E já teve dificuldade com embalagem por conta disso? 
Helena – Não.  
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É que agora você está sem.  
Helena – Eu só uso para leitura, tricô, aí eu uso, só para isso. Dirijo normal, não sinto 
problema nenhum. Nem viajar. Faço minhas viagens para Ribeirão, Litoral, sem medo, sem 
preocupação.  
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ENTREVISTADA: IARA, 82 
ENTREVISTADOR: ANDRÉ MARTINS 
TRANSCRIÇÃO: ANDRÉ MARTINS 
 
A senhora faz compras no supermercado? 
Iara – Sim. 
 
A senhora gosta de ir ao supermercado? 
Iara – Gosto. 
 
Por quê? 
Iara – Porque precisa. Se não for ao supermercado, não vou fazer compra. 
 
Mas por que você gosta de ir ao supermercado? 
Iara – Por que é uma distração. Você faz compras, vê gente. É uma distração. 
 
O que você costuma comprar? 
Iara – Alimentos, frutas, verduras, tudo que a gente consome aqui em casa. Batatas, cebola, 
feijão, óleo, arroz, frutas e legumes. 
 
Você gosta de experimentar novos produtos? 
Iara – Gosto. 
 
Em que sentido? Você gosta de comprar marcas diferentes? 
Iara – Sim, gosto de experimentar. Nem sempre a gente se dá bem, mas gosto de 
experimentar. Pois sempre está vindo coisas novas no mercado. 
 
Mas você experimenta marcas novas ou tipos de produtos novos? 
Iara – Marcas novas. 
 
Quais são os pontos que mais chamam sua atenção na embalagem do produto? Quais 
informações você procura nos rótulos? 
Iara – Pergunta difícil. Ah, quando compro sabão em pó, eu me preocupo em olhar a 
quantidade que preciso pôr na máquina e os tipos de roupas que são boas para usar o produto, 
esse tipo de coisa. Quando compro outros produtos, eu olho a data de validade. Porque eu 
geralmente já sei a marca, então só confiro a validade e compro. 
 
O que acha dos textos e das imagens que existem nas informações da embalagem? 
Iara – O que me incomoda nas embalagens são as letras miúdas. Muito pequenas. A gente 
precisa ir de óculos, senão não conseguimos ler. 
 
E as imagens? 
Iara – Tem umas interessantes, outras menos [...]. 
 
Mas se você procura alguma informação no produto, você costuma achar com 
facilidade? 
Iara – Ah, a gente sempre presta atenção no que eles anunciam na embalagem. Por exemplo, 
tem um produto que fala que faz efeito melhor que o outro, como o Vanish. Eles acham que 
são melhores que os outros. Cada um faz a propaganda que acha melhor. 
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Mas, para encontrar essas informações, você acha difícil? Ou é mais fácil? 
Iara – É fácil. Quando pego o produto geralmente já entendo. 
 
Você costuma ler os textos das embalagens? 
Iara – Alguns. 
 
Quais? 
Iara – Eu leio os de limpeza, a quantidade, como é usado. Sempre. Isso eu tenho cuidado. 
 
Você costuma só ler os de limpeza mesmo? Ou de outros produtos também? 
Iara – Geralmente, só de limpeza. Mas o sabão eu já compro direto, porque já conheço. E os 
alimentos a gente vai na confiança da marca que compramos há muitos anos. 
 
A senhora já teve problemas ao usar ou preparar um produto? 
Iara – Não. 
 
Geralmente o que você compra já funciona certo? Não lembra de alguma vez que 
comprou algo e não funcionou? 
Iara – Não lembro, não. Ah, as vezes a gente compra coisas novas e acha que é melhor que as 
anteriores, e na verdade não funciona melhor que as marcas antigas. 
 
Por exemplo? 
Iara – Produtos de limpeza, principalmente. 
 
O que você acha que falta nas embalagens dos produtos? 
Iara – Olha, as embalagens estão tão completas, que têm até receita para fazer comida. O que 
deviam é fazê-las com letras maiores. 
 
O que incomoda mesmo é o tamanho da letra? 
Iara – Sim. 
 
Mas o que está escrito nas embalagens, na sua opinião, está completo? 
Iara – Tá, eles explicam direitinho. Só o que custa é ler. 
 
O que você acha que pode ser tirado das embalagens? O que atrapalha, é inútil, por 
exemplo? 
Iara – O que eles deviam é por as validades em letras maiores e de um jeito que não apagasse 
fácil. 
 
O que você acha que é importante e deveria estar na frente da embalagem? A coisa mais 
fácil de você enxergar? 
Iara – Essa pergunta é mais difícil. Não vem nada na minha cabeça. Ah, eu acho que o 
principal mesmo é o que já te disse sobre a validade. 
 
Você percebe alguma diferença em como compra os produtos, de acordo com o tempo? 
Iara – Sim. Antigamente as coisas eram mais selecionadas. 
 
Como assim? 
Iara – O feijão não era tão escuro. Muitas coisas mudaram. 
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Mas e a forma como você vai ao mercado e faz as compras? Você percebeu diferença? 
Iara – Sim, antigamente era mais calmo, não tinha tanta gente. Agora são filas e filas. 
 
Você usa algum produto específico para sua idade? 
Iara – Não. Eu sou a única velha que não toma remédio e nem nada do tipo. 
 
Para terminar, tem algo que você gostaria de comentar sobre mercados ou embalagens? 
Iara – Às vezes tem coisas que falamos na hora e depois a gente esquece. Por exemplo, a 
gente comenta: “Nossa, isso não deveria estar aqui”. Ah, e uma coisa que me incomoda é que 
as pessoas tiram os alimentos da geladeira e largam fora. Isso me incomoda muito. Pois 
quando está calor, depois volta para a geladeira e quem comprar pode acabar levando 
estragado. Isso me incomoda demais. Por exemplo, carnes, iogurte, manteiga, requeijão... A 
gente às vezes encontra em lugares que não é refrigerado. Isso é errado e a culpa é das 
próprias pessoas que fazem as coisas erradas e têm preguiça de retornar o produto ao lugar. 
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ENTREVISTADOS: JANAINA, [idade não informada], e KAIQUE, 80 
ENTREVISTADORA: CLAUDIA WEBER 
TRANSCRIÇÃO: MIRIAM FREITAS 
 
Aquele dia em que a gente se encontrou, vocês estavam voltando com compras de 
supermercado. Vocês costumam fazer compras de supermercado para sua casa? 
Kaique – Sim, costumamos. 
 
Os dois fazem? 
Kaique – Os dois. Eu faço ainda mais, que agora eu sou aposentado. Nós fazemos as compras 
99% das vezes juntos. 
 
E vocês gostam de fazer supermercado? 
Kaique – Eu adoro. 
Janaina – Eu também gosto.  
 
Por que vocês gostam de ir ao supermercado? 
Kaique – Desde os tempos da Gessy Lever eu procurava no supermercado sempre os produtos 
que eu iria consumir. Mas os da Gessy Lever eu comprava lá na Gessy Lever mesmo. E 
quando chegava lá, eu gostava de pesquisar os produtos da concorrência. Depois que eu me 
aposentei, eu passei a gostar de pesquisar novidades.  
 
E novidades você diz da imagem da embalagem, do produto em si? 
Kaique – Novidade pra mim é tudo. Se eu ouço falar de um produto, que tem um produto 
novo eu vou procurar onde ele está. Normalmente são alimentícios ou produtos de limpeza, 
são esses onde tem mais novidades, ou bebida. Mas é assim, às vezes a gente ouve falar em 
alguma coisa e procura ver. E eu sou curioso. Eu procuro ver a embalagem, procuro ver o que 
é, os ingredientes desse produto, não apenas quando a gente ouve falar mas também andando, 
de repente a gente encontra, dá com uma coisa nova e eu vou ver o que é. 
 
E você chega a comprar o que é novo para experimentar? 
Kaique – Às vezes eu compro. Eu diria até que na maioria das vezes eu compro para 
experimentar. Eu demoro muito no supermercado, às vezes tem que me puxar para ir embora.  
 
Quanto tempo?  
Kaique – Não sei quanto tempo, mas sempre acabam me puxando para ir embora. Eu gosto de 
ver o que tem de novidade, o que está acontecendo de novo. Eu gosto de ver a embalagem, 
que tipo de embalagem. Se tem uma embalagem nova, eu vou ver o que tem de novidade. 
Curiosidade de quem já trabalhou na indústria, e isso tudo era parte do trabalho da gente. 
 
Na Gessy Lever você trabalhava na parte administrativa? 
Kaique – Na Gessy Lever eu fui controler corporativo e depois fui diretor comercial da Lever. 
E a Lever era o maior negócio da Unilever no Brasil e tratava de produtos de limpeza do lar. 
E a Lever era administrada pela diretoria como um órgão conjunto. Embora eu fosse diretor 
comercial, é muito mais administrativo. Mas eu tinha departamento de compras ligado a mim, 
informática ligada a mim e toda a parte financeira. E ainda uma parte grande de logística. 
Então, uma vez na diretoria, quando lançávamos um produto, toda diretoria tinha que 
participar. Nós opinávamos sobre a embalagem, sobre os filmes, e nosso diretor presidente 
fazia questão absoluta de que todos participassem. Hoje eu sou exclusivamente financista, só 
mexo com investimentos, mas naquela época eu mexia com tudo. Na escola de propaganda eu 
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era diretor administrativo. Tirando a parte da escola, o currículo, de ensino propriamente dito, 
o resto era tudo comigo, desde a construção dos prédios até a administração do dinheiro, 
cobrança. Mas na escola não havia embalagem. O que havia de embalagem era de vez em 
quando encontrar o [...] e conversar sobre o que acontecia de novo.  
 
E você, Janaina, gosta de supermercado? 
Kaique – Mais como distração. Eu faço a lista das compras e não sou muito detalhista, de 
olhar a embalagem. Eu vou direto no que eu quero comprar. E eu vejo a diferença, inclusive 
de preço, mas não me encantam os detalhes. Não sei se é porque o Kaique olha, e eu não 
muito.  
 
E novidades? Você se interessa também ou prefere seus produtos? 
Janaina – Eu não sou disso. Eu faço muita dieta, então não tenho muita escolha. Eu gosto por 
isso, porque eu me distraio, eu fico ali e ando. Mas não me entusiasmo pela propaganda de 
produtos. Eu não ligo muito, porque eu tenho aqueles que eu já costumo comprar.  
 
Você tem restrição alimentar? 
Janaina – Eu tenho muita restrição. Por exemplo, carne com gordura, fritura, nada disso eu 
posso. Minha alimentação é simples e sem muito tempero, lataria, nada disso a gente consome 
em casa.  
 
E as restrições que a gente ouve falar de lactose? 
Janaina – Eu já fiz exames e não tenho nada. Mas eu só uso leite integral, margarina que é 
própria para o coração.  
 
O que não pode faltar na sua casa? 
Janaina – Verduras, cebola, alho, isso eu consumo bastante. E não consumo açúcar de modo 
nenhum.  
 
Todos os produtos que você comentou não são embalados, são vegetais. E de produtos 
industrializados, tem algum que não pode faltar? 
Janaina – Industrializado não sei, porque eu dificilmente compro. 
 
Qual é o leite que você toma? 
Janaina – Desnatado e também varia a marca, isso não tenho tanto problema.  
Kaique – Nos só temos produtos industrializados nos produtos de limpeza e alimentícios.  
 
Tem alguma marca que vocês lembram que costumam comprar? 
Janaina – Tem: Omo. Óleo também. Tem um sal também que só encontro no Mambo. É um 
sal argentino, esse eu olho a embalagem. 
 
E café? 
Janaina – Temos um plantio no sítio, dificilmente eu compro. E quando compro é o 3 
Corações.  
 
E, quando vocês fazem as compras, vocês se preocupam com o que está na embalagem? 
Janaina – Naturalmente. Mas eu não olho tanto porque o Kaique olha.  
Kaique – Se o produto é industrializado, eu gosto de ver os ingredientes.  
Janaina – Eu olho isso, sódio, essas coisas.  
Kaique – Nós não consumimos muito sal, e açúcar ela não pode comer.  
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Então, nos ingredientes, vocês olham o sal e o açúcar?  
Janaina – Sim, sódio, essas coisas. 
Kaique – Ou algum outro ingrediente que não é recomendado.  
 
E a tabela nutricional, vocês têm o costume de olhar? 
Kaique – Mais ou menos, eu gosto de ver para olhar as calorias. Mas eu, pelo menos, eu olho 
isso. Eu gosto de ler a origem do produto, de onde ele vem, onde fica a fábrica.  
 
E validade? 
Janaina – Sim. Isso eu tenho preocupação em tudo, remédio... É mania.  
Kaique – Uma coisa que está acontecendo com embalagem – e é interessante porque verduras 
começam a vir em embalagem –: a embalagem é tosca, mas é embalagem e melhora a 
qualidade do produto. Claro que melhora. Alface: existem dois tipos de embalagem, as 
embalagens a vácuo e vem em umas caixinhas plásticas com uma alface bem novinha. Quer 
dizer, as verduras estão deixando também de vir ao natural para começar a vir embaladas.  
 
Mas eu não lembro se tem muita informação impressa. 
Kaique – A vácuo tem sim. Na caixinha de [...] não tem nada.  
 
É uma embalagem plástica? 
Janaina – Isso, se você tem interesse.  
 
Eu não lembrava, vem com uma etiqueta. Vem com o que a lei exige. 
Kaique – Sim.  
 
Tabela nutricional, quem produz... Neste caso não tem tabela nutricional, porque é só 
alface.  
Janaina – Sim, só alface. 
Kaique – Mas é melhor do que comprar alface ao natural, aquele pacote enroladinho ou saco 
plástico sem nada.  
 
E eu nem sei se tem informação naquela embalagem.  
Kaique – Não lembro. 
 
E, sendo assim, você sendo tão cuidadoso, tão curioso, você percebe alguma falta de 
clareza, alguma necessidade? Você sente falta de alguma coisa? 
Kaique – As informações que a gente procura são estas: ingredientes, validade. No que diz 
respeito à validade, existe um problema sério: não há um lugar fixo e nem sei se tem um lugar 
fixo para procurar. Então a gente fica procurando. Pão, principalmente, pão fatiado, pão de 
forma. Às vezes está num lugar mais escondido possível. Em algumas embalagens em lata, 
ela às vezes vem em letras salientes, mas às vezes vem um carimbo de tinta e você não 
consegue ver. A validade ainda tem o que melhorar.  
 
Ainda está escondida.  
Kaique – Sim, escondida. E validade é algo que eu acho que os próprios supermercados 
deviam fiscalizar. Depois de tanto levar multa, já estão fiscalizando. Mas você pode olhar: 
onde tem oferta, vai direto na validade porque vence amanhã.  
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E se a gente pensar na parte frontal da embalagem, se vocês pudessem decidir o que 
vocês queriam que viesse de informação, o que é mais importante? 
Janaina – Queijo, por exemplo, não é embalado, mas café.  
Kaique – Eu acho que alguns produtos só o nome dele já diz tudo. Você pega o Omo, por 
exemplo. 
Janaina – Omo eu nem leio. 
Kaique – Muita gente trata o Omo no lugar de sabão em pó. Alguns a própria marca já 
identifica o produto, mas eu gostaria de ver o que é aquele produto embalado ali, e não ficar 
procurando. Produtos de limpeza que conheço bem, o sabão em pó é fácil. Mas aqueles de 
limpeza geral, você fica olhando lá o limpa vidros: “Onde está ali o limpa vidros?”. E olha 
que eu sou entendido. “Onde está o limpa gordura?”. Sei lá, você não acha. Você olha e está 
escondidinho. A primeira coisa que eu gostaria de ver é a marca e o que o produto faz.  
 
E tem muita variedade de produto hoje em dia também, não é? 
Kaique – Tem. 
Janaina – Às vezes a gente olha o preço desses produtos de limpeza.  
Kaique – Preço a gente vê sempre.  
Janaina – Omo, papel higiênico... Eu tenho um filho que trabalha na Kimberley e ele fala: 
“Oh, mãe, só compra esse”. Tenho que manter a marca do filho.  
Janaina – Mas, por coincidência também, é uma das melhores, né?  
Janaina – Outra também que a gente compra: eu não uso manteiga, mas o Kaique usa é aquela 
Aviação, que é uma marca antiga. Onde eu estudei, em São Sebastião do Paraíso, tem essas 
marcas que a gente não muda, vai direto.  
 
Você comentou ter comprado por engano o papel. Vocês lembram de ter confundido 
embalagem, ter comprado por engano? Alguma vez chegou em casa e estava com 
produto errado? 
Janaina – É que eu vou com a listinha, não dá para enganar muito. Você sabe o que vai 
comprar.  
 
E quando pegou o papel trocado, você sabe o que aconteceu? 
Janaina – Sei, é que a embalagem é quase idêntica. Isso é meio problema. Você pega ali 
achando que está pegando um e é outro muito parecido. 
 
Embalagem de concorrente parecida? 
Janaina – Sim, é isso mesmo, isso às vezes dá engano.  
Kaique – Eu não lembro de ter trocado, mas eu lembro de um caso quando estava na Gessy. A 
Gessy Lever lançou o primeiro sabão perfumado, hoje nem existe mais. E ele era de cor 
azulada. E a embalagem também era azulada. Era Brilhante, a marca Brilhante hoje 
sobreviveu como sabão em pó. Mas sabão em pedra acho que não existe mais. Lógico que, 
sendo o primeiro que entra no mercado, você inovando, o sabão era um commodity. Ele 
lançando um sabão perfumado que não tinha, com apresentação mais bonita, mais 
interessante... Ele não é commodity até que o concorrente percebe, não é de difícil fabricação. 
O problema era fixar o perfume no sabão. Mas daí começou a aparecer outro igualzinho, 
igualzinho, igualzinho. Teve um caso, não me lembro o nome... Esse nós ganhamos. Eles 
copiaram, a marca era semelhante ao Brilhante, era Brilhoso.  
Janaina – Isso existe muito, embalagem que confunde.  
Kaique – Isso ficou padrão, todos lançaram sabão perfumado, mas na tonalidade azul. Eles 
eram tão parecidos que a Gessy Lever processou, e eles mudaram. Tiveram que 
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descaracterizar um pouco, pelo menos um pouco a semelhança que tinha com o produto 
nosso. É o caso que eu lembro que deu confusão.  
 
E quando você comentou que a identificação era muito pequena, que não dava para 
identificar qual era o limpa vidro, isso também gera confusão? 
Kaique – Sim 
Janaina – Muita.  
Kaique – Agora gera, e muita. Eu sou de fazer compras, eu gosto de fazer compras, mas esses 
daí eu nem olho, eu deixo para ela.  
Janaina – Eu não tenho muita dificuldade em supermercado, porque eu, como disse, vou com 
a lista e vejo o que precisa. E a gente aqui tem uma alimentação bem balanceada.  
Kaique – Ela vai e coloca no fundo do carrinho, quem enche sou eu. 
 
E o que vai no fundo? 
Janaina – Arroz, feijão. Mas isso eu compro no interior também, arroz, feijão, e que também 
tem embalagem bastante semelhante. Mas às vezes eu vou no interior e pego feijão, e ao lado 
tem um que dá confusão, aí precisa ler.  
Kaique – Isso é um desenvolvimento moderno, novo. Porque antes a gente trazia os produtos 
que eu produzia lá no sítio, e fazemos isso até hoje. Quando vamos lá, trazemos hortaliças 
para duas semanas. 
Janaina – Em embalagem própria.  
Kaique – Banana raramente a gente compra, porque trazemos de lá. Muito superior às daqui. 
Porque são naturais, é tudo muito natural, e agora estou plantando cebola. Tem um canteiro 
grande de cebola.  
 
Que delícia poder trazer da casa para casa. 
Janaina – Dá trabalho, na hora que chega aqui, de guardar tudo. 
Kaique – Eu tenho bananal em vários trechos. Muitas vezes eu tenho que trazer também. 
Antigamente eu trazia um cacho em cada mão. Eu preciso do meu ajudante. A maioria das 
vezes eu separo e deixo lá para ele retirar, porque ele é mais forte. Mas é assim, o fato 
diferencial que tem é que agora tem supermercado tanto em [...] como Casa Branca. Tem 
supermercados bons, e tem quase tudo daqui. E, também, eu gosto de passar nesses locais, 
porque você compra feijão novo produzido na região, embalado na região, e você pode ver. 
Quando você vê, sabe que está próximo do tempo do feijão.  
 
Feijão novo não porque ele é novo no pé, novo porque tem pouco tempo de colheita?  
Janaina – Exatamente.  
 
Faz diferença no sabor? 
Kaique – Sim. A diferença é que o feijão, quando vai envelhecendo, ele vai ficando cascudo, 
duro e não é tão bom. Eu gosto daquele feijão novo, que você come ele inteiro. O feijão velho 
você precisa amassar. E tem qualidades de feijão lá que são muito boas. A mesma coisa doce, 
goiabada. Eu gosto muito. A gente tem trazido de lá, eu raramente compro aqui. Porque você 
também sabe quando ela é nova.  
Janaina – E às vezes é produzida na própria cidade. Vende em supermercado, mas não é assim 
com embalagem.  
 
Vocês acham que se preocupam menos ou mais com a embalagem desses produtos ou 
com as dos supermercado daqui de São Paulo? 
Kaique – Aqui em São Paulo já preocupa mais.  
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Janaina – Lá você pega um feijão e fala: “Oh, esse daqui é da filha do meu amigo”. 
Kaique – As embalagens de feijão, é tudo embalagem saco plástico e fechada, nem é vácuo, é 
fechada [...]. 
 
É aquecido, fecha com aquecimento.  
Kaique – Sim, fecha com aquecimento. Goiabada, a embalagem é a mesma em todos eles: um 
plástico com o rótulo em cima. Mas eu tenho mais confiança, não sei, não sei. O problema 
todo aqui no Brasil é se o produto é bom ou não. Quando eu digo bom é quando é fabricado 
em condições higiênicas adequadas ou não. Mas, no fundo, no fundo, eu vou te contar outro 
fato: quando eu era controler da Gessy Lever, nós estávamos comprando a... Queríamos 
comprar a Arisco. A Arisco era a campeã da cópia dos produtos, mas eles tinham produtos 
que eram bons e tinham boa aceitação, uma aceitação muito boa no mercado, e a marca é uma 
marca muito boa. Tanto que compramos depois indiretamente e a Gessy Lever vendeu várias, 
mas a marca Arisco está lá ainda com eles. Eu fui conhecer a fábrica da Arisco em Goiânia. 
Janaina – Ela quer saber da embalagem.  
Kaique – A Arisco tinha uma embalagem que ganhava no mercado porque era uma 
embalagem simplória, um produto barato e de uma aceitação enorme. E a goiabada é feita em 
tacho, fica mexendo até atingir o ponto. O mesmo jeito que fabrica em casa é o processo 
industrial, um é um tachinho pequeno e o outro um tacho de toneladas.  
 
Você lembrou disso porque está falando no que você confiava mais? 
Kaique – Sim, você perguntou se eu confio mais no produto do interior ou daqui. Não existe 
nenhuma empresa grande, realmente industrializada que fabrica goiabada. A goiabada é um 
doce doméstico. Mesmo industrializado, é doméstico. Você não encontra nenhuma 
embalagem sofisticada, automatizada, não tem. É daquele jeito. Mas eu trago de lá porque às 
vezes a gente conhece até o fabricante. O mesmo com o queijo da Canastra: não tem 
embalagem, é o queijo da Canastra verdadeiro, é meia cura. Embalagem que tem é um 
carimbo.  
 
E isso basta? 
Janaina – Você sabe que basta, porque lá em [...], que é a cidade em que temos o sítio, eu 
compro de uma moça que foi minha aluna. O marido vai na Canastra e revende o queijo. Eu 
confio na pessoa. Ela fala: “Ah, é para a Dona Janaina”. Ela sabe o que eu gosto, e não tem 
embalagem.  
Kaique – Você já comeu o queijo da Canastra? 
 
Sim, é muito bom. 
Kaique – Pra mim, é um queijo que se iguala a esses europeus e não pode ser vendido em São 
Paulo. O queijo da Canastra que vendemos em Minas não pode ser vendido aqui em São 
Paulo, porque não tem o carimbo do Cipa. Existe uma parte no processo que eles não fazem, 
porque senão vai virar queijo frescal, que é queijo mineiro. Tem o queijo da Canastra, Araxá.  
Janaina – De Uberlândia, a gente também traz de lá.  
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ENTREVISTADA: LUIZA, 74 
ENTREVISTADORA: CLAUDIA WEBER 
TRANSCRIÇÃO: MIRIAM FREITAS 
 
É você que faz as compras da sua casa? 
Luiza – Eu faço as coisas mais especiais, digamos assim. No dia a dia é a empregada. Quando 
eu vou, eu faço uma compra maior, mas, se for picadinho, a empregada vai. 
 
E você gosta de fazer supermercado? 
Luiza – Muito.  
 
Por que você gosta? 
Luiza – Eu acho o mercado uma coisa muito atraente. Tem muitas cores, muita vida. Eu vivo, 
assim, numa relação de ódio e amor. Porque eu sou, acho, uma consumidora que, se não me 
controlo bem, eu compro tudo. Aquilo é uma tentação, tem mãozinhas que vão passando por 
mim e me pegando pelo braço. E eu escuto aquela vozinha: “Me compre, me compre”. Por 
obrigação é uma chatice, você vai comprar o que precisa e acabou. Mas explorar um 
supermercado, principalmente fora da minha região, nossa, é uma delícia. 
 
O que você observa? 
Luiza – Tudo misturado, é difícil separar. Mas é a exposição dos produtos, a localização, o 
que fica na prateleira de cima, o que fica na prateleira de baixo. Evidentemente que as 
prateleiras muito embaixo eu nem me abaixo mais para pegar. Os diferentes formatos, as 
diferenças. E eu sou um pouco detalhista, então me chama muita atenção quando as 
prateleiras não estão bem arrumadinhas. O ruim é arrumar tudo direitinho, bonitinho. É 
gostoso ver os produtos expostos, é gostoso ver rótulos. Eu imagino que o merchandising seja 
uma coisa bem científica mesmo. Por que tem as latinhas redondinhas, latinhas quadradinhas. 
Ou por que são as mais baixinhas em cima ou as mais baixinhas embaixo. Tem uma ciência 
atrás daquela colocação, não é gratuito. A pessoa que faz isso [...]. Evidentemente tem uma 
razão de ser de estar colocando aquilo daquele jeito. É um desafio interessante.  
 
E você percebe esse desafio que você está colocando interferir para o bem ou para o mal, 
no momento em que você está comprando o produto? 
Luiza – No meu caso, eu sou uma consumidora um pouco mais crítica, apesar de todas as 
vozinhas falando “Me compre, me compre”. Mas, sem dúvida nenhuma, aquela exposição não 
é gratuita. Eu não sei bem quais razões que levam, mas nada é gratuito. O tamanho da 
embalagem, o tamanho do rótulo, por que é vermelho e não azul, por que o rótulo pega 
metade da embalagem ou é um papel colado, ou por que é impresso. Tem razões que a própria 
razão desconhece. Eu também sou macaca de outro galho, mas sem dúvida nenhuma deve ter 
uma razão muito propícia para isso. Isso pode ajudar a determinar o sucesso ou fracasso do 
produto. 
 
O que você compra no supermercado? 
Luiza – Produtos para casa de maneira geral: material de limpeza, se não for básico, 
sabonete... O material de limpeza, especificamente, mas eu compro muita lataria, e eu compro 
muita bebida. O arroz e feijão raramente eu compro. Mas, assim, me agrada muito o produto 
que não é do dia a dia. Não poderia falar de sofisticação, porque eu estaria falando que sou 
sofisticada e na realidade eu não sou. Mas eu gosto de coisinhas diferenciadas e sempre 
compro alguma coisa. E vinho, principalmente, eu consumo muito vinho. 
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E você experimenta coisas novas? 
Luiza – Varia do meu estado de espírito do dia. De uma maneira geral, eu acho que eu não 
sou muito de coisas novas. Recentemente eu descobri que gostava de suco de tomate 
temperado. É uma bebida gostosa, não tem álcool. E eu descobri que sucos eram mais 
importantes, e acabei no Campbell’s. Não é um comercial. Quando tem alguma coisa nova, eu 
vou, porque eu vi em algum lugar. Isso me obriga a descobrir coisas novas em relação àquilo.  
 
E você comprou para experimentar? Para escolher a marca, como você fez? 
Luiza – Eu fui pela lógica e pelo tamanho. Eu gosto, mas ainda não sei se eu gosto. Eu fui 
para o suco de tomate Campbell’s. O que foi a melhor coisa, porque depois eu tentei 
experimentar o suco de tomate para molho e não serve para isso. Nesse sentido, não é uma 
coisa baratinha, claro. Suco de tomate temperado não é uma coisa que todo mundo toma todo 
dia. Então também fui na tentativa e erro.  
 
Você falou que uma das definições que você fez para escolher foi tamanho.  
Luiza – Sim, foi.  
 
Como que é a embalagem? 
Luiza – É latinha redondinha e fininha, um pouco menor que uma lata de cerveja, menor de 
altura e menor de circunferência. Ela tem um tamanho muito específico. Para arrumar aquela 
prateleira deve dar mais trabalho. Ela foge do tamanho padrão, ela é bem diferente das outras.  
 
E graficamente você lembra como que ela é? 
Luiza – Se não me engano, ela é clara, não é prateada, não tem um branco muito vivo, e tem 
as marcas em vermelho. Ou, ao contrário, vermelho com branco. Ela é uma embalagem mais 
fácil de pegar do que da cerveja. Ela é bonita visualmente, e ela destoa na prateleira porque é 
menor em altura e menor em circunferência. Ela fica na prateleira dos sucos de tomate. É 
estranho, porque ela é um suco, tem um extrato de tomate mas não é extrato de tomate para 
comida. É um suco de tomate mesmo, para bebida, e eu nem sabia que existia. Quando fui 
procurar que eu vi da Campbell’s, e é mais apropriado. Porque eu acho que fica na prateleira 
errada. Ele é suco de tomate, mas não é suco de tomate para molho. 
 
E ele está onde? 
Luiza – Junto com os extratos de tomate, mas não chama extrato de tomate, mas os 
temperados para comida. Pode ter gente que compra aquilo para fazer comida. Eu cozinho 
pouco ou nada, mas molho eu sei fazer. E nunca compraria da Campbell’s para fazer molho.  
 
Essa marca te remete a outras coisas? 
Luiza – A sopa. Evidentemente que a sopa, portanto eu nunca compraria.  
 
Quando você estava falando de as embalagens terem uma razão para existir como elas 
são, você começou um raciocínio que eu te cortei, que são coisas para bem e para o mal.  
Luiza – Eu acho a embalagem uma paixão, mas conheço muito pouco. Eu sou viciada em chá 
de erva doce, eu tenho delírio se não tomo três ou quatro por dia, me faz muito bem para 
digestão. E tinha o melhor chá de erva doce, que, em minha opinião, era o Mate Leão. Que 
não é mais Mate Leão, é só Leão. Antes era uma caixinha mais simples, demorei para 
aprender, porque as embalagens não mostravam muito bem. Tinha a embalagem de erva doce 
nacional, era um formato de caixinha, portanto um formato de sachê. E imensamente mais 
barato. E tinha outra que era um chá importado, geralmente argentino, porque erva doce boa é 
argentina. É imensamente melhor que a nacional, era outro tipo de caixinha, um pouco mais 
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caro. E aí a Leão resolveu dar um up, uma versão moderna, mudou a embalagem, ficou até 
bonita, verde de um lado, azul de outro. Tem uns traços como se fosse um pincel meio 
borrado. Os sachês também têm um papel mais laminadozinho, mais bonito, e o chá continua 
exatamente igual. Mudou a embalagem do sachê e da caixinha, e ficou imensamente mais 
caro, muito mais caro. E muito mais difícil de achar. Não é em todo lugar que você acha, 
inclusive.  
 
Mudou a distribuição também? 
Luiza – Sim. Antes era muito fácil, agora tem que ser um supermercado muito bom, um Pão 
de Açúcar, mais nesse padrão, porque não se acha. E ficou algo... É que eu sou viciada, mas, 
nesse caso, a mudança ficou pior a distribuição. Eles deram um up e virou uma coisa mais 
urbana, mais moderna, mais jovem, que não é mais meu caso. Mas eu não gostei nesse 
sentido, eu me senti meio prejudicada. Deu um up, um modernismo, uma coisa mais urbana. 
Mas o produto em si é o mesmo e eu estou pagando mais por isso. Mas eu continuo 
comprando. 
 
Você falou de três pontos aí. Você falou que foi difícil para você aprender a mudança, e 
eu queria que você me falasse mais sobre isso. Depois você disse que não ficou 
confortável porque eles mudaram a embalagem para um público em que você não se 
reconhece. E eu te pergunto: você teve dificuldade para encontrar o produto que você 
queria? Além de não ter a mesma distribuição, por alguma outra razão você teve 
dificuldade?  
Luiza – Só a distribuição mesmo.  
 
Como você identificou o teu produto depois da mudança? 
Luiza – Porque eu não reconheci. Eu fui perguntar para o atendente e ele falou: “Oh, isso está 
lá”. E mostrou pra mim. Foi aí que então vi que não tinha nada a ver com o antigo. E eu não 
tomei contato com nenhuma ação de comunicação dizendo sobre a nova embalagem: “Agora 
nós estamos falando com o jovem urbano, saudável”, e por aí afora. Então eu não reconheci, 
nesse sentido.  
 
Você precisou de ajuda... 
Luiza – Sim, não achei. E, além disso, mesmo depois de ter identificado, não encontrava em 
todos os mercados em que achava antes. Acho que deve ter um nome para esse tipo de 
categorização, deve ter dado uma sofisticada no segmento. Não só em relação à embalagem, 
um posicionamento diferenciado, e também em relação ao ponto de venda. Eles não quererem 
vender mais em mercadinhos de esquina, só em grandes redes.  
 
E você não tentou mudar de marca? 
Luiza – Eu não conheço o chá de erva doce de outras marcas. Tem da Oetker, que eu 
experimentei algumas vezes, mas é da erva doce nacional. Além de o sachê ser menor, eu não 
vi mais as embalagens do Leão, de erva doce nacional. Não sei se eles pararam, mas não vi 
mais. O gosto é imensamente pior. E me parece – é pura sensação, não é nenhum argumento 
científico – que a quantidade de erva doce dentro do sachê também é menor. Então o nacional 
já não tem gosto, e ainda, com quantidade menor, é água suja. Então é isso, eu sou muito fiel 
à marca. Aliás, eu sou uma pessoa fidelíssima às marcas.  
 
A que outras marcas, outros produtos, você é fiel? 
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Luiza – Tem que fazer muita burrada para eu largar. Produto de limpeza, sem dúvida 
nenhuma: Omo, Bombril, sabão de coco Carioca, que é mais tradicional. Os dois, sou fiel a 
eles, mas não lembro a marca para deixar a roupa mais perfumada.  
 
Amaciante.  
Luiza – Sim, amaciante. Tem o azulzinho e cor de rosinha. São os dois, mas a memória não 
tem nada a ver com isso, tem a ver com a minha memória. 
 
E de Omo, você lembra da embalagem? 
Luiza – Sim, tem vários. Agora eles têm para roupa branca, roupa colorida. Isso eu acho um 
horror. A embalagem azul é a mais tradicional, é o Omo único, o primeirão.  
 
Que é o que você acha um horror? 
Luiza – Eu brigo pelo meu lado profissional e pessoal. Na minha ideia, não precisaria de 
tantas variações em torno de um mesmo produto. Daqui a pouco, a sensação que eu tenho é 
que eles vão fazer Omo para roupa branca tamanho pequeno, para roupa branca tamanho 
médio, para roupa branca tamanho GG. Esse lado excessivo do consumo me incomoda um 
pouco. Certamente que tem uma razão, do ponto de vista do produtor, mas, me colocando 
como consumidora, essa sensação não é muito agradável. 
 
Qual é a sensação que te dá? 
Luiza – Um pouco de exploração, um pouco de ser enganado. Outro pouco de que não precisa 
disso, se tem uma gama de produtos bastante grande para você escolher o melhor para teu 
caso, mas a sensação é que está tudo over. Aquela sensação que vai ter um sabonete para um 
ou sabão ou produto de limpeza, produto para cabelo para as pessoas que usam óculos, para 
pessoas que não usam óculos, para tamanho médio e pequeno, para quem calça 36 ou quem 
calça 38. É um exagero, não precisa disso.  
 
Você acha que isso te incomoda mais hoje do que já incomodou? Ou você acha que isso é 
uma situação mais perceptível hoje do que já foi? 
Luiza – Eu acho que hoje é mais, porque hoje tem mais isso também. Não se esqueça que eu 
tenho 74 anos, eu sou mais ou menos testemunha ocular do início, anos 1950, 1960, quando 
começou a invasão das marcas, o domínio econômico do capitalismo americano. Não estou 
dizendo isso como uma crítica, mas só localizando historicamente, que evidentemente nos 
anos 50, 60 e 70 as novidades eram os grandes desafios. Consumir um produto que era novo 
no mercado, além de ser sinal de status, era um prazer enorme. É terrível colocar os verbos no 
passado. Mas, se a gente não tomar cuidado, fica parecendo que naquele tempo que era bom, 
e não é verdade. Se eu estou dando essa impressão, não é isso. Mas, assim, o desfrute de um 
produto novo era efetivamente um enorme prazer. Bolacha, vinho, leite, leite em pó, Nescafé, 
produto de limpeza, comida, arroz, seja o que for, era um prazer enorme usufruir os novos 
produtos. E hoje novos produtos passaram a ser uma constante, então não é tão novo, é 
variável do variável. Perdeu o gosto da descoberta do novo e passou a ser mais um objeto. É 
mais do mesmo. 
 
Uma amplitude de escolhas que não têm mais o mesmo sabor. 
Luiza – Não faz sentido, não tem um sabor individual. A descoberta de uma bolacha 
importada era uma coisa assim, a descoberta do leite condensado era uma sensação, a 
descoberta de uma manteiga nova, efetivamente, era um enorme prazer. E tem também um 
pouco aí... Que daí você entra no sistema do consumismo exagerado, inútil, desnecessário. As 
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diferenças sociais são maiores. Eu não tenho drama de consciência, mas não precisa mais. É 
muito mais do mesmo e cansa. 
 
Tem uma questão de mercado em que a gente discute a necessidade.  
Luiza – Não tenha dúvida, mas aí seria outra entrevista. Mas é isso, não tenho prazer, o prazer 
da descoberta e sentir grande diferença. Não tem grande diferença.  
 
E você, frente a essa questão das variáveis, mas com outro enfoque, frente a essas 
variáveis que a gente encontra no mercado, tantas possibilidades, você identifica o que 
para você é mais importante encontrar numa embalagem no momento em que você está 
escolhendo o seu produto? 
Luiza – Se eu vou procurar uma marca que já é minha conhecida, ou um produto que já é meu 
conhecido, quando muda – eventualmente um toque na embalagem, à primeira vista, estranho 
–, você tem que ler duas ou três vezes para saber que é o mesmo produto. Mas, como eu sou 
fiel, o fato de mudar a embalagem ou o fato de mudar alguma coisa não altera não, é aquele 
conteúdo que eu quero.  
 
E você procura de que forma o produto que você está buscando? 
Luiza – Em que sentido? 
 
Você falou que você é fiel às marcas... 
Luiza – Leite eu usava um da Fazenda e começou a me fazer mal. Eu tive que procurar outro 
até encontrar o Xandó. Esse é o que eu uso hoje, então é difícil. E você encontra na prateleira, 
porque as opções de leite você tem três ou quatro. Eu fui testando até chegar no que substitui 
o que eu gostava antes. Hoje eu sou fiel ao Xandó. Até que eles mudem alguma coisa, porque 
também tem isso. 
 
E você já comprou um produto por engano? 
Luiza – Por causa da embalagem? Sim. Eu lembro que aconteceu e eu fiquei muito brava. Era 
um produto que tinha muita durabilidade e você não ia jogar fora, mas eu me sinto um pouco 
enganada. É como se houvesse um líder – o mais importante e que vende mais – e alguém vai 
no rastro. Sabe ambulância na Avenida Paulista, que sempre tem algum oportuno que vai no 
rabo para pegar o trânsito bom? É a sensação que me dá, porque eu acho que se você tem duas 
marcas de sabão em pó, uma que é líder nata por todas as razões e tem uma outra que vem e 
faz uma embalagem muito próxima, na vida isso é uma idiotice. Vai fazer terapia, se fosse 
uma pessoa física. Tá com problema de identidade.  
 
Nessa situação específica, você comprou um produto pensando que estava comprando 
outro? 
Luiza – Sim. A embalagem era muito próxima e eu também não fiquei muito atenta. Quando 
você vai com pressa e vai comprar aquele especificamente – “Ah, é lá” –, e vai e pega. Mas 
quando chega em casa não é. 
 
E você lembra o que foi que te fez achar que era a mesma coisa? 
Luiza – Muita proximidade da embalagem, mas eu também acho que tem um pouco desse 
oportunismo, e também tem um pouco da desatenção do consumidor. No meu caso, que 
também fui atenta, peguei porque é o lugar do leite. No caso do leite, é parecido e já pega no 
escuro. 
 
Você lembra que produto que era? 
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Luiza – Não vou lembrar.  
 
Porque eu ia te perguntar: o que te confundiu foi cor? Imagem? Texto? 
Luiza – Texto não, porque eu também não leio. É a mesma diagramação e muito parecido. 
Acho que é feito para enganar mesmo, é feito para enganar. É querer ir no vácuo.  
 
E quando você fala que você não lê, o que você não lê? 
Luiza – Se eu estou procurando um produto que sei que é naquela prateleira e que é o que eu 
quero, não precisa ler. Você vai e pega, tampinha vermelha.  
 
Tem outras informações que te mostram que produto é aquele? 
Luiza – Sim. E às vezes quem arrumou, arrumou errado. Agora mais frequentemente eu tenho 
prestado atenção na data de validade. E no que eu paro para ver a validade, o olhar atinge a 
diagramação toda do rótulo. Eu não lembro de recentemente acontecer isso.  
 
E você fala isso porque não tinha costume de prestar atenção na data de validade? 
Luiza – Sim, não tenho esse costume.  
 
E faz tempo que você está prestando atenção? 
Luiza – Um ano e pouco. Comprar produto e depois alguém falar: “Ah, mas esse produto está 
com data de validade vencida”; e “Puxa, eu comprei anteontem”. Tanto que, pra mim, ainda é 
um pouco confuso. Tem produtos que a data de validade é aquela e pronto, e tem outros que 
não é bem a data de validade, aguenta uns dias mais. Foi outra coisa que me obrigou a pensar 
– voltando ao leite que eu compro – com mais atenção. O iogurte também faz parte. Eles 
colocam na frente os produtos que estão mais próximos da data de validade a vencer. E atrás... 
Também já fiquei espertinha: já tiro todos os da frente e vou buscar atrás. O leite geralmente é 
uma semana, então fica mais ou menos tranquilo. Mas também é coisa recente, não prestava 
atenção, era aquilo que eu queria e pronto.  
 
E quando você está com a embalagem na mão, alguma outra coisa você lê além de 
validade? 
Luiza – Não, vou direto na data.  
 
Só data? 
Luiza – Só a data.  
 
E nenhuma outra informação você se preocupa em olhar? 
Luiza – Se é uma marca que eu consumo e estou comprando direitinho, não. Às vezes dá para 
perceber. No caso do chá foi porque foi muito gritante, não tinha como não perceber. Eles 
mudaram absolutamente tudo, e ficou mais bonito, é bom que se diga. Uma combinação de 
cores mais bonita. Ficou mais elegante, bem mais simpático.  
 
E ingredientes, tabela nutricional? 
Luiza – Não olho isso. Talvez porque eu tenha uma saúde boa, nesse sentido. Agora que eu 
começo a prestar atenção no sódio. Não porque eu precise, porque essa parte toda, diz minha 
médica que eu tenho uma saúde irritante. Então eu não tenho a necessidade de, e tanto que 
não entendo nada. Porque eu estou pensando em mim, evidente. Eu não vejo porque não 
tenho a menor necessidade hoje.  
 
Tem algum produto que você consome especificamente por questão de saúde? 
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Luiza – Tem, por não me fazer bem. Coentro, mas é verdura, não tem embalagem. Acho que 
são alimentos que não têm marca, não têm embalagem, é legume e fruta.  
 
Alergia? 
Luiza – Sim, alergia. Coentro eu desvio na feira. Eu faço feira também. Aliás, a feira é minha 
paixão. Eu desvio porque o cheiro me intoxica. Vai direto no fígado e faz “tóim”. E eu fico 
dois dias bem indisposta. Mas produtos enlatados, aliche, cogumelo, também não gosto nem 
chego perto, porque não vou consumir mesmo.  
 
E quando fala em produtos de limpeza, você procura ler? 
Luiza – Também não. Não sei se é uma coisa boa ou ruim, mas eu sou desatenta com isso.  
 
E você teve algum produto que usou de uma forma que não era a recomendada na 
embalagem e teve algum problema?  
Luiza – Não me lembro.  
 
Você percebe alguma mudança na sua relação com a compra, com as embalagens e com 
produtos, que você pode associar ao processo de envelhecimento? 
Luiza – Como assim? Se a embalagem ficou velha assim como eu estou ficando, é isso? 
 
Não, a forma como você olha, como você usa, o teu hábito.  
Luiza – Eu acho que sim. Talvez seja até um comodismo ficar fiel às marcas que eu já 
conheço. Isso eu percebo porque é um traço que vem com a idade, não só em relação ao 
consumo. Às vezes, na cultura, isso pega um pouco. Peças de teatro, cinema, literatura... Isso 
gera uma acomodação. Às vezes, entre uma coisa muito revolucionária e uma outra que tem 
uma assertividade maior, fico mais com isso. Mas o processo de envelhecimento contribui 
bastante. É muito difícil envelhecer em relação à vida, portanto em relação aos hábitos de 
consumo também. Mas tem ótimas coisas também, te garanto que sim.  
 
Se você pudesse dizer a alguém que vai fazer um projeto gráfico de embalagem, em 
graus de importância, o que você acha que deveria estar no painel frontal da 
embalagem, você consegue fazer esse raio x?  
Luiza – Eu nunca tinha pensado nisso. Mas, assim, que não seja poluído, é fundamental isso. 
Quando é muito poluído... Não sei se tem a ver com o processo de envelhecimento, deve ter. 
E, se não tiver uma razão muito clara, que também não tenha uma diferença de cores, 
embaralha um pouco. 
 
Não entendo. 
Luiza – A embalagem tem muitas cores. Várias tipologias, se é que tipologia vale para letras. 
Várias ilustrações, se é diagonal, se é para cima, se é invertido. Eu acho que quanto mais 
simples é melhor.  
 
E com relação às informações, o que é mais importante de ler? 
Luiza – A marca, sem dúvida nenhuma. Se vier mais claro, se é um óleo que não tem a marca 
da empresa, mas que tem um design da própria marca, um logo... Sem dúvida, isso tem que 
ser o destaque maior. O resto é detalhe, não precisa tanto. Deixa isso daí para o rótulo na parte 
de trás. Tem que ter um destaque bonito, sem dúvida. Não precisa explicar tudo na parte da 
frente. Porque acho que é difícil conquistar o consumidor. Quem conquista é a marca e a 
qualidade do conteúdo, claro. Isso é implícito, mas é só isso que a gente precisa identificar.  
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Que produto é aquele. 
Luiza – Sim. O restante, as medalhas e por aí afora, não. E, depois, também não é o veículo.  
 
Não, a embalagem não precisa ser responsável por tudo.  
Luiza – Não. É a pontinha do iceberg.  
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ENTREVISTADO: MARIO, 70 
ENTREVISTADORA: CLAUDIA WEBER 
TRANSCRIÇÃO: MIRIAM FREITAS 
 
Apresentação. 
Mario – Eu sou Mario. Aposentado, mas tenho uma indústria. Eu tenho 70 anos.  
 
Do que é a indústria? 
Mario – Indústria de artefatos de borracha. Eu sou aposentado da Goodyear. Eu e mais dois 
colegas, ex-funcionários, abrimos uma empresa.  
 
E o que vocês fazem? 
Mario – Fazemos laminados de borracha, tipo de cola, fazemos materiais para recauchutagem 
de pneus.  
 
E você faz supermercado? 
Mario – Eu que faço.  
 
Com certa frequência? 
Mario – É a necessidade, mas é coisa pouca. 
 
Mas é a compra do dia a dia ou só quando você quer comprar alguma coisa que você 
gosta? 
Mario – Só quando eu preciso comprar. Quando a patroa manda.  
 
E você gosta de fazer supermercado? 
Mario – Sim, distrai. E vou sabendo dos preços também, fico atualizado. Feira, 
principalmente. Sou eu que faço feira, adoro fazer.  
 
Feira é sempre você? 
Mario – Sim, eu sempre. E supermercado às vezes eu vou, às vezes ela. Mas, para fazer o 
grosso mesmo, é ela que faz. Só quando ela me pede coisas que eu vou.  
 
O que você costuma comprar no supermercado? 
Mario – Eu vou no Sonda. Eu compro de quarta-feira, que tem a parte de hortifrúti, frutas... 
Todas estas coisas: cebola, batata, azeite... O que eu vejo, mesmo que ela não me peça, eu 
compro. Um queijo, um requeijão. 
 
O que não pode faltar quando você vai no supermercado? 
Mario – Marcas. Eu vou sempre naquelas que eu costumo. 
 
Quais são? 
Mario – Frutas não tem como. Mas o café eu sei a marca que ela gosta, a farinha também sei, 
o arroz também e o azeite.  
 
Em geral, ela que define as marcas? 
Mario – Ela me fala: “Oh, compra de tal marca”. Porque, às vezes, tem coisas em promoção e 
eu não compro porque eu penso que ela não vai gostar.  
 
Da tua parte poderia, ser qualquer marca? 
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Mario – Eu geralmente compro produtos da Nestlé, compro bastante. Dos iogurtes, eu gosto 
do grego, da Nestlé.  
 
O que a gente viu ali agora era Vigor. 
Mario – Sim. E requeijão é Aviação.  
 
Da Nestlé, o que o senhor lembra de comprar? 
Mario – Leite em pó da Nestlé. Eu compro muito aquele Molico. Aquele chocolate granulado 
que a Natali come.  
 
Granulado para fazer doce? 
Mario – Ovomaltine. Essas coisas... Manteiga que ela gosta, manteiga Paulista.  
 
E desses produtos que você me falou, você se lembra da embalagem? 
Mario – Se eu olhar, eu lembro. 
 
Mas, para me contar agora, lembra? 
Mario – O leite Molico é aquela lata azul clara. Leite Ninho é uma embalagem amarela. O 
iogurte é variado: tem os potes verdes, tem potinho azul. 
 
E o Ovomaltine? 
Mario – Uma cor alaranjada.  
 
A primeira coisa que te vem na cabeça é a cor? 
Mario – Sim. A cor é uma coisa que chama atenção, e aí você vai ver a marca. Porque tem 
muitas coisas em que eles colocam as cores à primeira vista para você ver, mas a marca é 
outra. 
 
A gente podia dizer que este é o caminho: vê a cor e depois vê a marca? 
Mario – Você vai numa barraca de feira e você quer maçã. Você logo vê ali o vermelhinho, 
chama atenção a cor.  
 
E alguma dessas embalagens você se lembra do que está escrito no painel da frente? 
Mario – Os detalhes da especificação do produto eu não lembro. Eu vejo a data de validade.  
 
Você procura a data de validade? 
Mario – Procuro. Principalmente quando é produto em promoção. E a marca em si, a fábrica 
que produz.  
 
Você se preocupa em olhar quem foi que produziu? 
Mario – Eu me preocupo. Se é um produto que eu tenho costume de usar, eu me preocupo.  
 
E os outros textos que tem na embalagem? Você procura ler? 
Mario – Não, só vejo a data de validade. As especificações, o que tem no produto... assim, eu 
não me atento. Isso aí a gente sabe mais porque minha filha diz: “Oh, esse tem pouco sódio”. 
A minha filha é mais detalhista, ela olha o que tem. Se tem lactose, sódio, isso e aquilo, se 
tem proteínas, carboidratos... Ela olha mais no detalhe. Eu não olho.  
 
E você lembra de já ter comprado alguma coisa errada? 
Mario – Eu não me lembro. 
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Você cozinha? 
Mario – Eu me viro em alguma coisa.  
 
Você já teve algum problema com algum produto que você usou e, na hora em que 
comprou, não era do jeito que você imaginou? 
Mario – Não, quanto a isso não. Só se ela... Mas eu não.  
 
E se você fosse pensar no mais importante para ter em uma embalagem, quais seriam as 
informações? 
Mario – Muito importante é a validade. E, claro, aquelas especificações que eles põem do que 
é o produto também são muito importantes para você saber o que está comprando. Por 
exemplo, esse aqui eu vou... Às vezes, quando é uma marca nova, um produto novo, eu me 
atento de ler, aí eu leio tudo. Mas se é uma marca que você está acostumado a comprar, você 
nem se preocupa. Às vezes eles mudam uma embalagem e: “Ah, estamos com embalagem 
nova, mas o produto em si é o mesmo”.  
 
E tudo bem? 
Mario – Sim. Eu fico atento na data de validade.  
 
E você gosta de experimentar produto novo? 
Mario – Não sei, posso até experimentar. Mas normalmente eu compro o que ela me pede. 
“Ah, compra o arroz Grão Fino” – eu já sei até qual é. “Compra o Café Melitta, compra o 
coador da Melitta, não compra outra marca”. Mas não é que eu pegue uma lista.  
 
Você tem uma restrição alimentar? Quando você faz compras, você se preocupa com 
alguma coisa que você pode ou não pode comer? 
Mario – Não. Normalmente eu procuro comprar as coisas... Se é um produto dietético, light, 
que não é muito, né?  
 
Material de limpeza você compra? 
Mario – Não, isso é mais ela, eu quase não compro. Eu vou e compro bebida, sucos, essas 
coisas. Às vezes eu vou no mercado mesmo sem ela pedir. Eu sei o que tem em casa, eu pego 
e compro. 
 
Tem alguma coisa que você compra por tua vontade que não é do consumo da casa? 
Mario – Sim, queijo. Sou louco. E não posso comer muito.  
 
E que queijo? 
Mario – Eu compro gouda, nozinhos de mussarela, requeijão, o parmesão da Scalla, que eu 
gosto muito. Queijo mineiro, meia cura, que também adoro.  
 
E mesmo essa compra você também só olha validade? 
Mario – Eu olho a validade.  
 
Você não se preocupa com mais nada? 
Mario – Não, porque isso é um laticínio que eu compro e eu tenho muita confiança no cara. 
Há anos que eu compro.  
 
Conhecê-lo garante procedência? 
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Mario – Sim. Mas coisas fatiadas eu não compro no supermercado.  
 
Nunca? 
Mario – Não. Eu gosto de ver o cara pegar a peça, fatiar. E às vezes me dá uma para 
experimentar. É uma coisa de anos que eu faço.  
 
Você percebe mudanças no teu hábito de compra ou nessa relação com quem está 
vendendo ao longo do tempo? 
Mario – Não.  
 
A compra que você faz hoje é a mesma que você fazia anos atrás? 
Mario – Sim. Varia alguma coisa às vezes, mas eu não sei, assim, exatamente. Como às vezes 
eu compro uma coisa para experimentar, e eu gosto. E daí ela vem e fala: “Ah, também 
gostei”. E daí na próxima vez eu levo, porque sei que é bom. 
 
Você gosta mais de fazer feira do que fazer supermercado, né? 
Mario – Feira. Açougue eu também faço.  
 
O que você gosta mais? 
Mario – Adoro fazer feira. Eu hoje não fui porque eu fui num evento que minha filha está 
fazendo. Mas todo sábado de manhã eu vou. Se não vou no sábado, eu vou no domingo.  
 
E por que você gosta mais da feira do que do supermercado? 
Mario – Você escolhe melhor. O supermercado não te dá muita opção, é aquilo lá e acabou. A 
feira não: você dá uma andada, vê qual é o mais fresquinho, inclusive de qualidade. No 
mercado eles põem aquilo lá e é aquilo, ou você vai em outro. Na feira, não. Você vai em 
várias barracas e têm o mesmo produto, mas um é mais fresquinho.  
 
Você acha que gasta mais tempo na feira do que no supermercado? 
Mario – Ah, sim. Porque na feira eu compro tudo, tudo o que é legumes, folhas verdes, frutas. 
A minha esposa já não gosta de frutas do mercado. Às vezes eu compro frutas do mercado e 
ela não gosta. 
 
E qual a diferença, para você? 
Mario – Não sei, isso é a opinião dela. 
 
E não te parece ser diferente? 
Mario – Às vezes, alguma coisa sim. Mas a verdura é mais fresquinha. É tudo mais fresco. E 
às vezes compensa mais também.  
 
Em que sentido? 
Mario – Financeiramente compensa mais. Tem produtos que você paga o dobro. Eu vou te dar 
um exemplo: você compra laranja no mercado por quilo, então você pega uma dúzia dessa 
laranja Bahia – que ela agora está vindo assim –, você pega uma dúzia: “Ah, estou comprando 
uma dúzia”. Chega na balança, dá mais de 2kg, e você vai pagar quase R$20,00. Na feira você 
paga R$6,00 ou R$7,00 a dúzia.  
 
Então é uma questão pragmática, de valor? 
Mario – Sim. Tem um açougue em que ela gosta de ir. Eu também faço muito açougue, eu 
gosto de comprar. Eu conheço carne.  
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E a vantagem de conhecer? 
Mario – É, conhecer o produto... Porque os açougues enganam muito, você compra gato por 
lebre.  
 
Na procedência? 
Mario – Não. O açougueiro, ele te engana. Ele tem umas manhas de corte de carne, que ele 
fala que é uma coisa e te vende outra, principalmente se pedir uma carne moída. Ele não vai 
moer uma carne de primeira qualidade. Pega uma carne bem limpinha de segunda qualidade, 
que é bem mais barata, e mói para você. Depois de moída, não sabe... 
 
E te vende como primeira? 
Mario – Sim.  
 
Essa é a diferença da feira e do produto industrializado? Se bem que falei bobagem. 
Mario – O produto industrializado tem muito componente para manter o produto, muito 
conservante, uma porção de coisas. E isso não é bom para a saúde. Nessas coisas enlatadas, é 
muita química dentro para conservar.  
 
Por isso que você prefere ir à feira? 
Mario – Sim. Na feira tem barracas que são só orgânicos.  
 
A tua preocupação maior é com relação à saúde? 
Mario – Ah, sim. Você tem que comprar coisas de qualidade, e não de alto custo. Na feira 
você encontra isso.  
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ENTREVISTADA: NOEMI, 66 
ENTREVISTADORA: CLAUDIA WEBER 
TRANSCRIÇÃO: MIRIAM FREITAS 
 
Você deu aula em escola da prefeitura? 
Noemi – Sim, eu dava aula na pré-escola para criança pequena. E eu me aposentei em 95, e aí 
calhou de a minha sogra ter um câncer e por cinco anos eu fiquei cuidando dela. Logo que eu 
me aposentei, no mês seguinte eu comecei a procurar para voltar a dar aula. Eu queria 
continuar dando aula na pré-escola, e eu andei em algumas escolas e eles me falavam que, na 
minha idade, com 45 anos, já não pegavam mais na pré-escola. Se eu me interessasse, que eu 
deixasse meu currículo para primeiro grau. E eu deixei em umas três escolas, e nunca me 
chamaram, porque também tinha currículo de pessoas mais novas que eu e eles devem ter 
dado preferência. E aconteceu de a minha sogra ter tido esse problema, eu que levava ela para 
lá e para cá, e nisso foram anos. Depois eu achei que estava desatualizada, e também só fiz 
pedagogia e supervisão. Mas achei que estava desatualizada para pegar outras classes, que se 
na pré-escola eu estava ultrapassada, com 50 anos estaria mais ainda. Quando você sai e você 
quer retornar... Eu queria retornar na escola privada, e na prefeitura não, porque eu já era 
aposentada de lá. E daí passou, foi passando e depois eu tive meu pai com problema e foi 
tomando meu tempo e eu tinha minha aposentadoria e fui me acomodando. Mas hoje eu me 
arrependo, e muito.  
 
Se arrepende de não ter insistido em voltar a trabalhar? 
Noemi – Sim. 
 
Você acha que a situação hoje é a mesma? Uma pessoa de 45 anos já está fora? 
Noemi – Não. Eu acho que melhorou um pouco para a mulher mais velha. As que saíram 
depois de mim e voltaram um tempo depois, voltaram.  
 
Com que idade? 
Noemi – Com 47, 48 anos. Mas agora, para quem já está – como vocês, que já estão –, não 
tem problemas. Porque eu tenho amiga de 64 anos que dá aula em faculdade. Então, eu acho 
assim: na faculdade, menos problemas. Professor de faculdade tem menos problema de ser 
mais velha. Mas, para as crianças pequenas, eles mesmos preferem as mais velhas. E eu 
percebia que, perante as mães, já havia preconceito quando eu estava com 42, 43 anos. No 
início do ano, que tinha a lista das classes das crianças, uma foi perguntar para a diretora: “O 
meu filho vai cair na classe da professora Noemi, aquela que é mais velha? Ela ainda tem 
paciência com criança?”. 
 
Eles conectavam a idade com ter paciência com as crianças.  
Noemi – Sim. E a pessoa falou: “Ela tem muito mais até do que as mais novas, porque ela tem 
experiência. Ela é uma ótima professora, pode ficar sossegada”. E eu escutei isso, não foi a 
diretora que me contou, eu passei no corredor e escutei. Eu trazia aquilo comigo: “Ah, estou 
mais velha, estou mais velha”.  
 
Você sentia isso sozinha.  
Noemi – Sim, eu sentia. E depois, quando eu me aposentei, ainda aconteceu com duas escolas 
de falarem: “Oh, na sua idade não pegamos mais para pré-escola, mas deixa seu currículo 
para primeiro grau”. 
 
E por que será que não? Porque, como você comentou, talvez a paciência seja até maior.  
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Noemi – Sim, maior. Até hoje é maior. Com o passar dos anos, a gente vai se aprimorando. 
 
Por que você acha que tem esse preconceito com idade em dar aula para criança? 
Noemi – Porque eu percebo que a própria criança gosta de pessoas mais novas. Eu percebo 
isso.  
 
Você acha que não tem uma avaliação da capacitação do professor, mas sim a empatia 
da criança com a pessoa mais velha? 
Noemi – Sim, eu acho que a criança se identifica muito com a professora. Eu percebo que a 
criança se sente feliz dentro da sala de aula. Até no prédio eu sinto. Agora não tanto, mas, 
quando eu tinha 50 e poucos anos, eu sentia um preconceito das crianças com uma pessoa 
mais velha. Uma vez, eu estava indo para um casamento, e estava toda arrumada, maquiada, e 
tinha um menino de 7 anos que ficou me olhando. Eu perguntei: “Estou bonita hoje?”. E ele 
falou: “Ah, não, você tá feia porque você é velha”. E nisso eu tinha uns 54 anos. Mas esse 
menino era muito mal educado. Uma vez, eu estava tomando sol e ele falou: “Ah, você parece 
uma bruxa com esse chapéu”. Eu percebo essas coisas. Uma vez, a filha dela tinha vontade de 
ficar moça logo, ela tinha uns 7 anos, a Lucia. Estávamos nós aqui, eu, ela e minha mãe, e ela 
falou: “Ah, eu tenho vontade de ficar mocinha”. E eu retruquei: “Ah, mas é bobagem ficar 
mocinha. É tão bom ser criança. Você vai ficar mais velha, você vai ficar como a tua mãe, 
depois vai ficar como eu, e depois vai ficar que nem a vovó”. Ela começou a chorar: “Ah, eu 
não quero ficar igual a vovó”.  
 
Mas é muito interessante pensar na percepção que as crianças têm da velhice.  
Noemi – Sim. 
 
Você está aposentada há 15 anos? 
Noemi – Mais. Eu me aposentei em 95.  
 
E como que é a tua rotina?  
Noemi – Eu levanto, eu faço caminhada, vou para cá, vou para lá. Eu [...] minhas filhas, 
acabo ajudando uma, ajudando outra. Que nem hoje: uma está fazendo [...] lá em Santo 
André, a outra com uma feira perto das Clínicas. Uma quer que eu vá na feira, a outra quer 
que eu vá lá experimentar um prato que ela fez, no primeiro que não fui. Então eu tenho uma 
vida bem ocupada.  
 
É você que cuida da tua casa? 
Noemi – Não, eu tenho empregada.  
 
Ela faz supermercado para você? 
Noemi – Não, eu faço supermercado. Meu marido às vezes faz feira. Dificilmente eu faço 
feira, quem faz mais feira é ele. Mas supermercado é comigo. 
 
E você gosta de fazer supermercado? 
Noemi – Eu não, não muito.  
 
E por que não? 
Noemi – Ah, sei lá, já me cansei. Mas eu faço. É que você vai no mercado e nunca traz tudo o 
que precisa, e aí você acaba voltando. Então não é dizer que não gosto de fazer, mas às vezes 
eu falo: “Ah, amanhã eu vou”.  
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Mas você gostava e hoje não gosta mais? 
Noemi – Não, eu sempre fui mais ou menos igual. Eu faço, mas não é dizer que é uma coisa 
que tenho prazer. Porque eu sei que tem gente que diz: “Eu adoro”. E eu falo: “Ah, não”. Eu 
digo, às vezes: “Ah, preciso ir ao mercado, mas amanhã eu vou”. Mas quando eu estou entro 
do mercado, até que eu gosto, parece que não gosto do preparo. Depois que estou lá, eu gosto.  
 
O que te diverte? Tem coisas que você gosta de olhar ou comprar? Nesse momento que 
fica bom, por que é que fica bom? 
Noemi – Não tem, assim, uma coisa que goste demais, mas, quando estou lá dentro, eu 
começo... Se não estiver com pressa, eu olho uma coisa, olho outra. E nessas horas que eu 
vejo, assim, como tem alimentos diets e tem aqueles orgânicos. E se eu estou com mais 
tempo, eu olho e leio. E assim eu vou.  
 
O que você costuma comprar? Tem coisas que são fixas? Você vai ao supermercado 
para comprar só coisas que você gosta, ou você faz toda a compra? 
Noemi – Eu não faço a compra direta mais hoje, eu vou fazendo mais na medida que vou 
precisando. Agora só estou eu e meu marido, então muita coisa eu comprava e estragava. Eu 
via um macarrão e pensava: “Ah, que gostoso, vou levar”. É um tipo de massa, então, como 
não tinha quem consumisse, começou a dar bicho. E eu comecei a reduzir, e por isso às vezes 
eu vou pegar e não tem. Daí eu faço uma lista e vou ao mercado. Mas, quando eu vou, eu 
compro tudo o que eu preciso.  
 
Tem alguma coisa que não pode faltar? 
Noemi – Café  
 
E que marca você compra? 
Noemi – Melitta. 
 
Você lembra da embalagem? 
Noemi – A vácuo. 
 
E como ela é? 
Noemi – De caixinha. Agora saiu uma nova embalagem, que é de saco. Eu também não 
entendi, não é a vácuo o saco, é um pouquinho mais barato que o outro, do que a vácuo.  
 
A vácuo vem na caixa e esse não? 
Noemi – Vem no saquinho. 
 
O que você não entendeu? 
Noemi – Porque é um pouquinho mais barato, eu acho que foi uma forma de baratear o 
produto.  
 
Sair da caixa e ir para saco, sair do vácuo.  
Noemi – Sim. 
 
O que você lembra da embalagem? Você lembra do que está escrito? Os elementos que 
estão na embalagem? 
Noemi – Olha, café é uma coisa que eu nunca li. Até porque eu já gosto, já conheço. 
Geralmente, eu vou pegar um produto, assim, um danone, eu olho para ler o sódio. Alguns 
tem mais sódio que outro; tem produtos que tem gordura trans, outros não tem. Que nem 
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iogurte: tem Paulista, tem Nestlé, um tem diferença grande de sódio, que é uma coisa absurda. 
Eu faço essa comparação. A primeira coisa que me chama atenção, digamos. O leite eu olho 
também, porque teve uma vez que deu problema com o lote. Às vezes você pode ter um 
problema com o leite e é justamente naquele lote que teve o problema. Então eu sempre olho. 
Outra coisa que eu olho no leite: quando o leite é processado de novo, porque o leite, ele 
volta, ele é novamente processado, às vezes é duas ou três vezes. Então, na caixinha do leite, 
vem 1, vem 2, vem 3, e você já sabe que aquele leite foi três vezes processado.  
 
Não sabia disso, você me mostra depois? Você tem aí? 
Noemi – Devo ter.  
 
O que mais além do sódio você olha na embalagem? 
Noemi – Carboidrato. Muita vezes, assim, é tão pequena a letra que vem, que eu acho que 
devia ser um pouco maior. Se eu esquecer os óculos, não consigo ler. Aí eu só vejo, assim, o 
sódio. Mas o que acontece? Eu já sei qual é o iogurte que tem menos sódio. Eu vou sempre 
naquele.  
 
O iogurte também tem uma marca que você sempre compra? 
Noemi – Eu gosto da Nestlé, e eu compro agora aquele da Vigor, aquele que é o grego, o 
zero. Às vezes, eu quero ler e está tão pequeno, eu acho que eles deviam melhorar. E às vezes 
é complicado de a gente entender, devia ser de uma forma mais clara.  
 
O que é complicado? 
Noemi – O jeito que colocam os nomes, tão difíceis: “glaxo” não sei o quê... A pessoa não 
entende o que é aquilo, se é uma pessoa com menos instrução. Acho que hoje em dia as 
pessoas teriam que criar o hábito de ler. Aquilo ali a gente está pondo para dentro da gente e 
não sabe o que está comendo.  
 
Esse hábito de você procurar o sódio... e qual foi o outro ingrediente que você 
comentou? 
Noemi – Gordura, carboidrato.  
 
Isso é um hábito recente? 
Noemi – Não, faz tempo que leio isso.  
 
E aconteceu alguma coisa para você ter esse hábito? 
Noemi – Não, costume meu. A gente vai ficando mais velha. Que nem remédio: eu não ponho 
um remédio na boca se eu não ler a bula, e depois que eu li também não ponho. Porque eu 
começo a ver isso, aquilo e tal. E eu andei semana passada com uma dor abdominal, e daí 
tomei dois dias Advil. Depois eu falei: “Ah, não quero tomar isso aí”. Daí fui e comprei 
Buscopan. Na hora em que eu peguei a bula do Buscopan, não tomei. 
 
O que tinha? 
Noemi – É tanto efeito colateral. Eu tenho muito medo de tomar remédio.  
 
Por causa de efeito colateral? 
Noemi – Efeito colateral. E porque você toma uma coisa, complica a outra. Quando eu vou 
uma vez ao médico que ele fala: “Ah, não precisa tomar remédio nenhum”; mas outra vez ele 
vem e diz: “Precisa tomar remédio para o colesterol”. E eu pergunto: “Se eu andar, cortar 
gordura, posso não tomar?”. Eu acho que tenho algum trauma que não gosto. 
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Não quer tomar, se puder não toma.  
Noemi – É. Já há tempos que tenho esse hábito de ler bula. Antigamente, antes de usar a 
internet, eu pegava a bula e vinha aqui no sol para enxergar bem e ficava lendo. Agora eu já 
ponho na internet. 
 
Você lê a bula na internet? 
Noemi – Às vezes eu leio na bula, mas às vezes na internet. Outro dia eu peguei um pacote de 
trigo para quibe, mas era tão pequeno, tão apagado, e eu fazia assim... Mesmo com óculos, 
não enxergava. 
 
Que você quer dizer com apagado? 
Noemi – Uma maneira meio escura. Eu comprei uma farinha importada, o rótulo dela é muito 
maior e mais claro para você ver.  
 
Você tem ela aí? 
Noemi – Tenho. 
 
Depois a gente pode ver? 
Noemi – Pode.  
 
Você experimenta produto que você não conhece? 
Noemi – Eu gosto de experimentar. Outro dia eu comprei um arroz 7 grãos Rariz. Integral o 
arroz. Achei um pacotinho assim... Achei meio caro, mas eu decidi levar. Porque eu não gosto 
de arroz integral, eu fico pondo cenoura, mas eu como porque eu tenho que comer. E daí eu 
comprei esse arroz, mas ele é tão bom. Ah, puxa, que bom que eu comprei, que decidi 
comprar. Às vezes eu compro. Ou se é de uma marca que não estou acostumada. Bolacha 
Marilan, imagina que eu ia comprar bolacha Marilan. E aí eu comprei umas que são 
torradinhas, eu comprei porque tem baixa caloria. E agora eu gosto, para comer com 
patezinho, requeijão... Na hora em que você está com fome, quebra o galho, duas ou três 
bolachinhas daquelas.  
 
Você gosta de experimentar.  
Noemi – Sim, eu gosto.  
 
Você lembra de ter comprado alguma coisa por engano ou errado, ter tido algum 
problema com o produto por causa da embalagem? 
Noemi – Não. Você quer dizer se eu comprei um produto e era outro?  
 
É, por exemplo.  
Noemi – Eu acho que já comprei sim, uma vez, mas não lembro nem o que era, mas cheguei 
aqui era outra coisa. Era parecido, e eu cheguei aqui era outra coisa. Um dia eu vi açúcar 
demerara e eu pensei: “Que será?”. E eu vi que ele era mais cor da cana: “Ah, vou levar”. E 
ele é muito mais saudável que o açúcar comum. Outro dia eu comprei açúcar orgânico. Eu 
gostaria de comprar tudo orgânico, mas infelizmente não dá, porque o preço do orgânico é 
muito alto. 
 
Qual é a tua percepção em comprar orgânico? 
Noemi – Porque eu acho mais natural, mais saudável. Eu acho que infelizmente o orgânico 
teria que ter um preço mais acessível a todas as classes. Eu tenho uma amiga que compra 
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verduras, legumes, tudo orgânico, vem uma vez na semana um caminhão na casa dela 
entregar, uma caminhonete. E daí ela compra para a semana inteira. Mas ela gasta uma 
fortuna, sucos, só orgânico. Quanto custa uma garrafinha de suco orgânico? R$17,00, 
R$18,00, R$20,00. O gosto, o paladar é outro. E se você for ler, é tudo muito mais natural. Eu 
acho que o sódio hoje em dia está nessas latas. A gente compra lata de milho, tudo tem muito 
sódio. 
 
Tem que olhar atrás e ver tabela nutricional... 
Noemi – Isso. Às vezes a gente compra, assim... Uma lata de leite tem tantas calorias, mas 
duas colheres de leite, tem que fazer a conta. Duas colheres de leite não têm a mesma caloria 
que vai ter uma lata. Quem faz uma dieta e tem que controlar as calorias, tem que fazer essa 
conta quando vai tomar um copo de leite. Se tem 20 calorias uma lata de leite, uma colher 
quanto vai ter? 1/10. Eu acho que poderia ter isso mais explicado: uma colher equivale a 
tanto...  
 
Você tem alguma restrição médica? Você comentou de dieta; você tem alguma restrição 
médica? 
Noemi – Não, eu tenho que fechar a boca. 
 
E não abusar de sódio é opção sua? 
Noemi – Sim. Sódio, gordura. Eu tenho um pouco de gordura no fígado. A gente é pré-
diabético, o pai era diabético, o avô era diabético. 
 
Se você pudesse decidir o que acha que deveria ficar na parte da frente da embalagem, o 
que você julga que é mais importante para estar no frontal da embalagem? 
Noemi – Essa parte do rótulo, que as pessoas se acostumariam mais a ler. Porque é tão 
pequeno, que acho que deveria ser de uma maneira mais clara. Então eu acho que, hoje, as 
pessoas têm muito mais o hábito de ler do que antigamente. Eu mesma antigamente não lia 
nada. Agora eu já pego uma coisa assim e já vou: “Oh, isso aqui!”. Como, às vezes, zero 
gordura trans, eu penso: “Será que tem zero mesmo?”. Às vezes eu me pergunto se é real. 
 
Você comentou do café, que é uma coisa que não pode faltar e você sempre compra 
Melitta. E você falou da caixa e do saco. De memória, você pode me descrever a 
embalagem? 
Noemi – É verde e laranja a caixa, escrito café Melitta em branco, e tem o “Tradicional”, e 
tem o “Extraforte”.  
 
Tem imagem, algum desenho? 
Noemi – Tem uns riscos assim na caixa. Mas imagem mesmo não tem. Eu não tenho certeza 
se tem.  
 
E você consegue se colocar na situação da compra? Quando você acha o Melitta, você o 
identifica de que forma? 
Noemi – Quando você vai comprar, está ali na prateleira todos os cafés. Hoje – não hoje, essa 
semana – tem um novo café: Aviação. Eu nunca tomei, nunca comprei. E pensei: “Vou 
comprar”.  
 
Porque Aviação é marca de...? 
Noemi – Requeijão, manteiga. E eu pensei: “Vou comprar”. Porque eu gosto do Melitta, mas, 
outro dia, minha filha comprou um café em Santos no museu do café, e ela mandou eu cheirar 
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o café que ela comprou lá moído na hora e o Melitta. O Melitta não tinha cheiro de nada. 
Quando você cheira o outro na hora e vai comparar, eu pensei: “Meu Deus! O café que a 
gente acha tão bom... Olha esse café aqui, um aroma maravilhoso”. Então eu comprei esse 
daí, porque há anos que eu compro Melitta. Eu pensei: “Vou fazer uma comparação”.  
 
E era diferente? 
Noemi – Não abri ainda. Eu tenho o Melitta de saco, tenho o de caixa. E uma vez eu acordei e 
não tinha café, que eu tinha esquecido de comprar por causa destas coisas: “Ah, amanhã eu 
vou ao mercado, amanhã eu vou”. Então agora eu compro mesmo se não precisar. Sei que não 
vai estragar, e se principalmente se o preço estiver bom, eu compro um pouco mais.  
 
E você percebeu alguma mudança de consumo com a passagem do tempo? Você 
comparando anos atrás e agora, você percebe diferença na forma como você compra, 
escolhe? 
Noemi – Hoje eu sou mais cuidadosa.  
 
Em que sentido? 
Noemi – Antigamente, óleo... Hoje eu compro canola, girassol. Azeite eu vejo a acidez do 
azeite. Hoje a gente tem muito mais informação. Tem um azeite que tem zero de acidez, mas 
é tão caro, só tem no Pão de Açúcar. Esqueci o nome agora, mas eu procuro. Eu vou no litro e 
fico olhando o Gallo, o outro. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm muito mais informação 
e, por isso, estão mais preocupadas. Eu tenho outros hábitos hoje.  
 
Como que é? 
Noemi – Fritura eu não como, e carne também. Se eu como carne hoje e comer carne amanhã, 
se calhar no terceiro dia eu penso: “Ah, não posso comer carne, já comi dois dias, vai me 
fazer mal”. Eu tenho mais equilíbrio, carne, frango, peixe.  
 
A mudança que você comenta e a tua preocupação estão bastante focadas em saúde.  
Noemi – Totalmente. E eu também tenho duas filhas que cobram demais. Se elas veem 
alguma coisa aqui em casa... O chocolate, se eu puder, substituo pelo cacau; e leite é 
desnatado ou semi. Eu tenho integral aqui porque, se eu fizer alguma coisa, preciso usar o 
integral.  
 
O leite que você bebe é semidesnatado ou desnatado? 
Noemi – Sim, mas eu não tomo leite. Meu marido consome, eu consumo às vezes. Outro dia 
meu marido bateu um leite com abacate e eu tomei meio copo. Eu gosto do leite com fruta, 
mas o leite não me cai bem.  
 
E para seu marido, que marca você compra de leite? 
Noemi – Eu não tenho uma marca muito específica. Geralmente é o Paulista que eu compro. 
É o Paulista e o Molico. 
 
Se a gente for falar de marcas, você compra Paulista, café Melitta... 
Noemi – Leite Ninho... De vez em quando eu compro leite Ninho. Eu gosto de colocar um 
pouquinho de pó no copo e um pinguinho só de água, fazer um mexidinho e comer. Sabe 
essas manias que a gente tem?  
 
Vamos olhar as embalagens?  
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Noemi – Vamos. Eu tomava aspartame. Dizer que eu gosto é do aspartame, no café. Agora eu 
comprei esse sucralose. Ainda nem abri, mas eu sei que faz menos mal à saúde.  
 
E como você soube que faz menos mal à saúde? 
Noemi – Informação: “Ah, você ainda toma aspartame? Ah, isso faz mal”. Eu fui e perguntei 
para meu médico, ele falou: “Faz mal, mas não é um cafezinho que você toma de manhã. 
Claro que se tomar suco o dia inteiro, você vai consumir muito aspartame, mas um café só de 
manhã não faz mal”. Ou seja, faz mal aspartame em grandes doses. Mas eu pensei: “Quem 
sabe eu me acostumo com sucralose”.  
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ENTREVISTADA: OLIVIA, 74 
ENTREVISTADORA: CLAUDIA WEBER 
TRANSCRIÇÃO: MIRIAM FREITAS 
 
Apresentação. 
Olivia – Meu nome é Olivia, tenho 74 anos, nasci em 3 de março de 1942. E eu moro na 
cidade de Cosmópolis. Agora estou aqui na minha neta, no Tatuapé. Eu sempre fui do lar. Eu 
antes trabalhava em casa, fiz muito bolo, doce, salgadinho, fazia unha, vendia roupa. Mas 
sempre em casa. Eu tenho duas filhas, quatro netos e dois bisnetos.  
 
Essa queda, você estava voltando do supermercado? 
Olivia – Estava voltando do supermercado, no Chama. Tinha ido aqui perto. 
 
Agora você não está fazendo supermercado?  
Olivia – Nem posso fazer nada, nem lavar uma louça. Eu não posso me levantar.  
 
E você gosta de fazer supermercado? 
Olivia – Gosto. Eu moro sozinha e faço todas as minhas coisas: banco, supermercado, 
compras. Tudo sou eu que faço.  
 
Mas você gosta de fazer supermercado, é prazeroso pra você? 
Olivia – Sim, eu gosto de fazer compras no supermercado.  
 
E por quê? 
Olivia – Eu gosto de escolher as coisas mais fresquinhas. Já comprei embalado. Gosto de 
escolher... Depende do produto, vou atrás de preços. Gosto de comprar frios não fatiados, 
gosto de fatiar na hora. Legumes, frutas, verduras, eu compro tudo no mercado. 
 
Você disse que gosta das coisas mais frescas. Não gosta das coisas embaladas? 
Olivia – Embaladas eu gosto. Mas, assim, se eu vou comprar um alface, eu gosto de comprar 
hidrogenada. E escolher as verduras. Os legumes eu gosto de escolher, e não comprar o que 
vem na bandejinha, porque às vezes não é fresquinho. Eu gosto de escolher o tomate, não 
gosto de comprar embalado de pacotinho. Laranja eu também gosto de escolher.  
 
Tudo o que pode escolher e é natural você prefere ao embalado?  
Olivia – Sim.  
 
E das coisas que são embaladas? 
Olivia – Eu compro também, tem uma infinidade. Eu gosto de comprar marcas que eu 
conheço.  
 
Quais são? 
Olivia – Muitas. Macarrão eu gosto de comprar Petibon, grano duro. Gosto do azeite Gallo, 
que acho que é bom; a farinha Renata; gosto da Dona Benta. E leite condensado não gosto de 
comprar dessas marcas que não conheço, porque eu acho eles meio moles e açucarados. Então 
eu prefiro pagar um pouco mais, mas pegar o da Nestlé. Creme de leite eu gosto de comprar 
de caixinha, mas uma marca que seja... tipo Parmalat, ainda gosto, ou compro de lata da 
Nestlé. Pó Royal eu gosto de comprar pó Royal, difícil eu comprar outra marca. Chocolate eu 
compro do Padre, chocolate bom.  
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Essas marcas são todas marcas conhecidas. E você sente qual diferença? 
Olivia – Tem diferença. Você vai comprar um chocolate de uma marca que você não conhece, 
ele não é igual ao do Padre, ele fica mais claro. Não é saboroso como aquele. Arroz eu gosto 
de comprar arroz bom. Feijão eu também gosto de comprar o feijão Camil e que faça caldo. 
Óleo eu gosto de comprar um óleo bom, e não uma marca que não conheça muito. Às vezes 
eu até compro para provar. Uma bolacha eu gosto de uma marca boa, Bauducco, água e sal 
Tostines.  
 
E para provar, de vez em quando você experimenta coisas novas? 
Olivia – Sim. Experimento muitas vezes. Eu compro para provar, experimentar. Eu 
experimento, eu experimento uma marca de bolacha, um azeite de outra marca, um óleo... Eu 
gosto do Liza, se aparece outro eu compro. Soya eu gosto, é bom. Eu prefiro essas marcas, 
mas eu conheço. Às vezes um azeite na oferta, mas muitas vezes eu compro de outra marca 
para experimentar.  
 
E tem algum que você não muda nunca? “Essa é a marca e não troco”? 
Olivia – Azeite eu gosto do Gallo, Andorinha. Óleo eu prefiro Liza, milho ou girassol.  
 
E sabão em pó? 
Olivia – Ariel. Porque eu acho que o Omo está manchando um pouco a roupa. Então eu 
compro Ariel, ou líquido ou pó. E amaciante eu gosto do Comfort ou Baby Soft. E detergente 
eu gosto do Limpol. Até uso outras marcas, mas, se possível, Limpol. 
 
Ariel você falou que tem líquido e em pó. Você lembra da embalagem como que é? 
Olivia – Verde. Do Omo é azul. E agora tem uma que é azul mais escura, outras mais brancas.  
 
E do azeite, você lembra da embalagem? 
Olivia – Gosto de vidro, do azeite extravirgem. O vidro é sempre escuro, nunca é branco. E a 
etiqueta, ele tem uma azul, mas eu prefiro a verde mesmo, que é extravirgem. 
 
O que é mais importante na embalagem? Que informação você busca? 
Olivia – Eu gosto, por exemplo, se eu compro azeite de vidro, eu gosto de comprar vidro 
escuro. Não sei por que, mas eu gosto. De latinha é difícil eu comprar, mas de vez em quando 
eu compro. Às vezes eu olho se tem muito sódio nas coisas. Outras vezes, gordura trans. Daí 
eu olho.  
 
Você tem costume de olhar essas informações? 
Olivia – De vez em quando. Quem olha muito é minha neta, ela não compra nada se ela não 
lê. Ela e meu neto.  
 
E por que será que eles se preocupam? 
Olivia – Sempre com regime. 
 
E você não tem nenhuma restrição alimentar que te obrigue a prestar atenção no texto? 
Olivia – Não, eu sou meio enjoadinha, mas eu como de tudo. Eu gosto de me ligar nas 
marcas, eu gosto de um macarrão bom, que não fica mole. Ou de semolina ou com ovos. 
Semolina é mais mole e com ovos a massa fica mais firme.  
 
E como que sabe se é semolina ou ovos? 
Olivia – Porque está escrito na embalagem.  
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Na parte da frente ou atrás? 
Olivia – Na frente. Na parte da embalagem da frente.  
 
E no painel de trás, você lembra? 
Olivia – O tempo de cozimento, as informações nutricionais que vêm. Mas eu já sou tão 
acostumada a olhar aquilo, que nem observo mais.  
 
E validade? 
Olivia – Eu olho todas, todas as validades. Desde manteiga, café, açúcar.... A validade eu 
olho. Pão de forma... Vejo o que está mais longe. Tudo eu compro com validade bem visível, 
eu procuro.  
 
Fácil de achar ou difícil? 
Olivia – Às vezes é fácil. Tem uns que ficam meio apagadinhos, mas, no geral, é fácil de 
achar.  
 
Eu estou repetindo o que você me falou: no caso do macarrão, você se preocupa se é de 
semolina, se tem ovos.  
Olivia – Sim, eu gosto. 
 
A validade você olha? 
Olivia – A validade eu vejo em todos.  
 
De vez em quando, você procura sódio, gordura trans? 
Olivia – Sim.  
 
Mas nem sempre? 
Olivia – Não, depende do tempo que eu tenho, mas, no geral, eu não fico olhando muito.  
 
Você acha que não olha por quê? 
Olivia – Eu não tenho paciência de ficar olhando aquelas letrinhas, aquelas letrinhas são 
muito pequenas. As informações são muito pequenas, de tudo.  
 
Além disso, alguma outra coisa te atrapalha? 
Olivia – Não, só a letra mesmo. É chato, muito pequena.  
 
Você se lembra de ter comprado alguma coisa por engano, ter preparado alguma coisa 
errada, ter tido algum problema em consequência do que vem escrito na embalagem? 
Olivia – Não.  
 
Nunca trocou produto? 
Olivia – Não, nunca. Eu olho data, tudo. A moça que trabalhava aqui, ela já pegou um pacote 
com a validade vencida. Estava com fungos. Ela ligou e eles mandaram outro produto.  
 
A validade estava vencida? 
Olivia – Acho que estava. Não sei se estava vencido ou na validade, mas, quando abriu o 
pacote, sabe quando parece que tinha teia de aranha dentro? Ela ligou na hora. E, se não me 
engano, foi farinha, macarrão. Foram duas vezes isso, já faz tempo. 
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Estava ruim e devolveu. 
Olivia – Sim. Mas comigo nunca aconteceu.  
 
O que você acha que seria mais importante que estivesse na parte da frente de uma 
embalagem? 
Olivia – A data de validade, que tem que ser bem visível. O que eu olho mais é isso mesmo. 
 
Como você reconhece os produtos que você compra? 
Olivia – Pela marca. 
 
Porque, quando eu perguntei das embalagens, você lembrou bem da cor. 
Olivia – Sim. Tem o nome, tem a cor que eu olho.  
 
E você acha que tem alguma diferença na maneira como você compra os produtos em 
consequência da passagem do tempo? Uns anos atrás você fazia de um jeito, e hoje faz 
de outro? 
Olivia – Não, pra mim não faz diferença. Eu sempre escolho igual.  
 
O tempo que você fica no supermercado? 
Olivia – Quando eu vou fazer compras grandes, eu vou mais devagar, eu demoro, porque eu 
olho bem: manteiga, iogurte, tudo. Eu olho data de validade, tudo, tudo. Requeijão, manteiga, 
queijo fresco.... Gosto de uma marca de queijo boa, não gosto de uma que não conheço.  
 
Que produto não pode faltar na sua casa? 
Olivia – Café, feijão, arroz, óleo... Essas coisas de uso diário.  
 
Que café você compra? 
Olivia – Ou 3 Corações, ou Pilão, ou Melitta. Eu gosto muito de um café bom. 
 
Você varia de marca? 
Olivia – Vario. Mas, entre as três, eu ainda prefiro o 3 Corações extraforte. Mococa também é 
bom. A embalagem do extraforte é vermelha e do outro, amarela.  
 
E a 3 Corações? 
Olivia – Sim, 3 Corações extraforte é vermelha e o normal é amarelo. E do Melitta é verde. 
Do Pilão é vermelha. 
 
A cor é muito importante, né? 
Olivia – É.  
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ENTREVISTADA: PAULA, 62 
ENTREVISTADORA: CLAUDIA WEBER 
TRANSCRIÇÃO: MIRIAM FREITAS 
 
Apresentação. 
Paula – Eu sou Paula. Tenho 62 anos e vou fazer 63 anos em setembro. 
 
É você quem faz o supermercado de sua casa? 
Paula – Sim. 
 
Você gosta de fazer supermercado? 
Paula – Eu gosto quando não estou com pressa, porque a gente vive correndo. Mas eu gosto, 
curto. 
 
E por que você gosta? 
Paula – Eu gosto porque eu gosto de escolher. Se eu mando alguém de casa – sei lá, quem 
estiver aqui –, vai trazer uma marca que não estou acostumada, e tem coisas que eu faço 
questão. Marca do café, se a gente muda, eu não gosto, eu acho esquisito. Eu sou muito 
prática para comprar as coisas, eu já sei o que eu quero, vou lá e escolho. Marca de arroz... 
Tem coisas que a gente é chata.  
 
Que marcas você não troca por nada? 
Paula – O café é 3 Corações, o arroz é o Tio João. Feijão eu não ligo muito, eu gosto de ver o 
feijão, tenho que ver como que ele está. O guaraná tem que ser Antarctica; se puser Kuat na 
minha frente, eu grito. Tem umas coisas assim... Veio uma amiga que passou aqui no fim de 
semana e comprou umas coisas. Me trouxe um café Melitta, eu fiquei quieta, mas eu já tinha 
experimentado e fiquei calada. É bobagem, coisa do dia a dia, do cotidiano. 
 
E você saberia descrever as embalagens? 
Paula – Do café 3 Corações eu vejo bem na minha frente, Tio João também. Sabão em pó a 
gente trocou agora, esqueci o nome. Patricia, como que chama? 
Patricia – Ariel.  
Paula – Tem coisas que somem da minha cabeça. 
 
Qual era o que você comprava? 
Paula – Omo e mudei para o Ariel. Comfort é Comfort mesmo. Já fiz uma coisa horrorosa que 
quase me mataram: comprei um fondue de chocolate branco, ficou semanas na geladeira. No 
dia em que eu comprei vinho, comprei uns pãezinhos e tal: “Ah, vamos fazer fondue de 
queijo”. Pego e vou ver, era fondue de chocolate branco.  
 
E você entendeu o que aconteceu? 
Paula – Nada. Eu vejo um negócio branco ali e não leio, é uma coisa assim. Nunca leio 
validade, não leio nada.  
 
Por que você acha que não lê? 
Paula – Eu tenho que colocar os óculos para ler. As letras são muito pequenas, isso em 
qualquer coisa. Eu não sou muito paciente para ficar no supermercado horas. Eu vou passando 
e resolvendo. Eu não sou uma pessoa que para numa gôndola e fica escolhendo. Magnésio, 
sal... não ligo nada para isso. 
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Nunca ligou? 
Paula – Nunca liguei. Aquela coisa: eu fui criada no interior comendo feijão feito na banha. 
Banha de porco e numa lata. Eu não tenho essa preocupação de que, se eu comer isso, vai ter 
mais sal que aquilo. 
 
E se as letras fossem maiores seria mais confortável, então você leria? 
Paula – Sim. Agora que todo mundo tem essa coisa de lactose, e como eu não sou alérgica a 
nada, se eu tivesse eu prestava mais atenção. Ontem eu passei no supermercado e tinha lá não 
lembro o que, estava bem grande na embalagem, não lembro qual era o produto, tinha assim: 
“Atenção, alérgico, contém lactose”. Não sei se era lactose ou glúten. Mas lógico que é legal 
que eles já estejam preocupados com isso, com a pessoa que tem alergia. Era legal aquela 
letra grande: “Atenção, alérgicos, contém tal coisa”. 
 
É que é lei, agora, começou este ano. As embalagens têm que comunicar, e são 17 
ingredientes que podem causar alegria. Era uma etiqueta adesiva ou um impresso? 
Paula – Adesiva, mas estava com letras bem grandes colada no produto. Às vezes, se você 
pegar a minha lista de supermercado, é quase sempre a mesma, mas essa coisa de marca a 
gente tem que... 
 
Você compra coisas sem conhecer para experimentar? 
Paula – Compro. Eu sou uma pessoa que compra de tudo. Adoro cozinhar e faço qualquer 
coisa. Mas o pessoal daqui de casa é mais enjoadinho nessa parte, não pode pegar filé mignon 
de porco, que eu adoro. Não pode. Eu acho uma delícia, tem coisas que é só de vez em 
quando. E eu não me incomodo de experimentar. Mas a historia do café que eu experimentei, 
eu já gosto mais desse aqui, então não abro mão. Se tem uma novidade, uma bolacha 
diferente, eu trago para eles, porque eu também não gosto de bolacha.  
 
A história do fondue que você comprou chocolate branco achando que era queijo, como 
foi? 
Paula – Um pacotinho branco na geladeira, eu nem pensei. Pra mim, era fondue de queijo.  
 
Porque a gente estava falando do que chama mais atenção. Nesse caso, você foi pela cor.  
Paula – Eu fui pela cor. Eu compro muito, assim, pela cor, pelo cheiro. O shampoo eu abro e 
cheiro. Se eu gostar, pode ser cabelo crespo, o que for. Uma vez eu trouxe um de cabelo 
cacheado, a Patricia ficou brava. Ela ainda falou: “Mãe, teu cabelo é liso”. Mas, pra mim, não 
tem isso. Eu tenho que lavar o cabelo dia sim, dia não. Não importa se o shampoo vai fazer 
isso ou aquilo, eu não acredito muito em milagres. Eu vou e lavo o cabelo e pronto. Tem que 
ter cheirinho bom. Eu não sou muito ligada. O visual é importante, eu acho.  
 
Mesmo quando você faz as compras com mais calma, você não chega a ler? 
Paula – Não, muito difícil. Só se eu vejo uma coisa muito diferente, e daí vou lá ver o que é, e 
daí vou ler o que está na embalagem. 
 
O que você acha que é importante ter na frente de uma embalagem? Eu entendo que se 
você pouco lê e compra sempre as mesmas coisas, isso é porque você acaba 
identificando. 
Paula – Sim, identifico a embalagem.  
 
Então não precisaria ler, porque a embalagem já é conhecida sua? 
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Paula – Sim. Mas, para uma coisa estranha que nunca comprei, seria uma embalagem que 
mostrasse bem o que tem lá dentro. Se for, sei lá, o café, um exemplo bobo. Todo mundo sabe 
o que é uma embalagem de café: tem lá o marronzinho, pozinho. Não pode ser uma coisa 
limpa. Às vezes, você até compra uma bolacha de chocolate porque tem uma foto bonita da 
bolacha. Tem outras que são horríveis e você não tem nem vontade de comprar.  
 
A imagem é importante? 
Paula – Sim, a imagem, a cor. E ter uma letra que você não precise pôr óculos para ler. Claro 
que, se você se interessar, caso eu precisasse por causa de saúde, ler se tem muito sal, se não 
tem. E eu tivesse que ler, mesmo assim teria que ser bem mais clean. Porque você lê e parece 
uma bula, muita coisa, uma listagem de coisas. E, para o leigo, pouco importa.  
 
Isso é um ponto interessante: a gente tem as informações todas muito pequenas por 
causa de espaço, tudo junto. E, do jeito que você está falando, se tivesse parte das 
informações com mais destaque, seria melhor.  
Paula – Sim. 
 
O que você acha que precisa ter mais destaque, além do nome do produto? A 
designação, que diz o que você está comprando, a tabela nutricional, os ingredientes? Se 
você pensar no todo, para um produto novo, o que você gostaria que estivesse explícito 
na embalagem? 
Paula – Se for uma massa de lasanha, eu precisava saber se tem que cozinhar ou não. Porque 
tem massa que você compra e que fala: pré-cozida. E você tem que cozinhar, porque fica 
horrível, seca. Eu acho importante informação de como usar o produto. Eu não estou 
lembrando agora, mas algo que fale se já está pronto, só botar no micro-ondas, só aquecer, sei 
lá. Isso tinha que estar mais claro. Ou como utilizar, dicas.  
 
O modo de preparar. 
Paula – O modo de preparar, mas uma coisa bem simples. 
 
A gente fala muito de comida, né? Por estar mais no dia a dia. 
Paula – Sim, porque, como eu cozinho, eu sou ligada nisso. Mas, para fugir da comida, 
poderia falar de produtos de limpeza, que a gente compra muito. 
 
Você falou do modo de preparar e eu pensei em como os produtos funcionam. Ferro de 
passar, por exemplo. 
Paula – Isso é uma parte que, pra mim, é complicado. Se a televisão para de funcionar, eu não 
assisto. A Patricia até me explicou como que faz para sair do blu-ray. Eu tenho um roteiro, 
porque não registro essa coisa eletrônica.  
 
E para comida? Se tiver um modo de preparo muito complicado, tudo bem? 
Paula – Não, porque com a comida eu cozinho bastante, então às vezes eu ignoro. É como o 
Waze: ele fica falando para virar para a direita e eu viro para onde eu quiser, não sigo ele. Se 
você olhar no meu telefone, eu tenho quatro utilizações no Waze, porque eu precisei, eu fui lá 
no Parque do Carmo. Isso porque eu precisei mesmo usar, ele mandava para um lado e eu ia 
para o outro.  
 
Você não usa! 
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Paula – Adoro me perder, porque você aprende a ver outras coisas. E gozado que sou do 
interior, eu vim para cá, tem amigas que não saem do bairro. Eu mexo no laptop no meu 
trabalho, algumas coisinhas a mais. Mas, se sair da rotina, deu pânico.  
 
Entendo que tem a ver com a rotina. Sair dela exige atenção e tira a gente do conforto.  
Paula – Se você conversar com uma pessoa que tem a vida mais certinha, com rotina e tal, 
seria diferente. Porque eu vivo correndo, eu sou muito prática. Se eu passei num lugar, eu fui 
num cliente, e eu vejo que tem alguma coisa que eu preciso, eu não fico presa no mesmo 
supermercado. Eu aproveito o tempo que eu tenho para fazer as coisas, eu não faço num único 
lugar. Tanto que até para descobrir onde que é, eu ando ele inteiro, tenho que perguntar.  
 
E você gosta de fazer isso? 
Paula – Sim, eu faço numa boa. Vai abrir um Dia aqui, acho que ainda vai inaugurar. E aqui 
tem bastante coisinha pequena, esses extras. Agora, a gente sabe onde tem carne boa, coisa 
melhor.  
 
E mesmo você falando que tem essa vida corrida, você cozinha! 
Paula – Cozinho. 
 
Você não compra comida congelada? 
Paula – Não, o que me descansa é o fogão. É lazer. 
 
E o supermercado é lazer? 
Paula – Não, o supermercado eu vou porque preciso. Cozinhar é lazer. Posso estar morta, mas 
se eu tiver que ir para o fogão, eu fico bem. Às vezes eu fico até tarde. Eu vou fazer um jantar 
e fica gostoso, porque eu gosto de fazer. E não compro nada congelado, o máximo que tem 
congelado é coisa que eu fiz, caldinho que eu preparei e congelei. Muita coisa caseira. A 
cozinha é muito artesanal aqui em casa.  
 
Eu acabei de ler em uma notícia que o Pão de Açúcar está começando a lançar uma parte 
no mercado sem embalagem, só granel.  
Paula – Sim, antigamente era assim.  
 
E eu fico me perguntando: todas essas informações que tem na embalagem, como vão 
suprir? 
Paula – Vai ser complicado. Antes era como um baú em que eles vendiam arroz, feijão... Mas 
eram pouquíssimas coisas, hoje tem muita variedade. Não sei como vão fazer isso, não é fácil. 
Até para comprar comida de passarinho na Cobasi, que tem um negocinho a granel, é 
complicadíssimo. Pra mim é tudo igual, e tem que ficar lendo. Eu tenho um canário. E é uma 
ilha ali que tem uns 10 ou 12 grãos. E isso só para o passarinho, para você ter ideia. 
 
E você compra no granel? 
Paula – Sim, porque eu acho que é mais fresquinho, você compra quanto você quer e o preço 
é melhor. Você olha no saquinho: “Ah, isso aqui dá”. 
 
E quando você vem com a comida para casa, você não sente falta de informação? 
Paula – Não, porque tem dois tipos: um é alpiste e o outro é comida vitaminada, que tem 
umas frutinhas e a gente sabe que tem. Mas se isso virar também, o arroz, arroz com 7 grãos, 
arroz disso, daquilo – tem 500 arrozes agora –, vai ser meio difícil, e eu vou ter que chamar o 
moço toda hora para me explicar. 
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E trazendo para casa, você pensa em alguma coisa que você pode não ter depois, alguma 
informação escrita? 
Paula – Não. Quando eu trago para casa e eu coloco no outro vidro... Por exemplo, 
bicarbonato que eu compro e ponho no vidro, e aí recorto e colo com durex. Todas as minhas 
coisas são assim. Eu rotulo aqui do meu jeito, ou então eu ponho uma etiqueta e coloco a data 
em que comprei. Eu não me preocupo com essa coisa de validade, juro. Desde que eu me 
conheço por gente, eu sou do interior, eu tinha uma pomada que durava anos. E não tinha esse 
negócio que falava: “Ah, venceu”. Você sabia que tinha vencido quando você via que estava 
rançoso, estragado, jogava fora e acabou. Agora, passou uma semana um iogurte na geladeira, 
eu digo, não está estragado, pra mim não está estragado.  
 
Essa preocupação com validade é recente, não é? 
Paula – Eu não tenho mesmo. Eu dou uma cheiradinha, se está bom, tá bom e acabou.  
 
Eu estou no meio do caminho: eu me preocupo, mas percebo que a geração mais jovem, 
como a da Patricia, é muito mais preocupada.  
Paula – Sim. A gente ganha muita amostra. O pai da Patricia trabalhou com remédio, os 
remédios que são cotidianos tenho bastante, mas a Patricia se preocupa. Vira e mexe a gente 
joga fora pacotes de remédio, eu acho judiação. Eu jogo se venceu há bastante tempo. Se 
venceu recente, não vejo por que venceu, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Pra 
mim, vencido é o que está estragado. Você está vendo que esfarelou, mudou a cor, o cheiro 
diferente, aí tudo bem. Mas se está intacto, não vejo.  
 
Você lembra de alguma situação onde você teve dificuldade com a embalagem na hora 
da compra ou depois? 
Patricia – O Pedro já reclamou uma vez, meu irmão.  
Paula – Eu costumo trocar as coisas.  
Patricia – Ah, ela faz isso, fez um monte. Já fez várias vezes, acaba sendo normal. Às vezes, 
ela faz uma mousse com manteiga com sal. 
Paula – Mas isso é erro, não é trocar. Teve uma coisa de um negócio de um molho de tomate, 
que agora não lembro bem o que foi. E o Pedro cozinha também, ele é bem crítico com as 
coisas.  
Patricia – Tem detalhes de trocar light com normal.  
Paula – Isso eu troco. Porque eu não presto atenção. 
 
Você acha que é falta de atenção? 
Paula – Sim, não presto atenção. 
Pedro – Teve uma vez em que você trocou requeijão de ervas. 
Patricia – Ela vai muito pela cor, ela não lê. Se é parecido com o que ela acha que é – “Ah, 
isso parece Nescau”, e pega. 
 
A cor é mais importante para você? 
Paula – Sim, a cor identifica mais. 
 
Ele deu um exemplo e você falou: “Ah, mas isso foi erro”. 
Paula – Sim, porque quando a gente faz mousse de chocolate, a gente usa manteiga sem sal. E 
se não tem, eu ponho com sal.  
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Mas quando você fala que é erro, você está admitindo para você a confusão, quando a 
confusão pode estar na comunicação. 
Paula – Isso é erro mesmo. A sem sal é amarela e com sal é laranja. E a gente só compra 
Aviação, eu não ia fazer confusão. A gente sempre tem uma sem sal na gaveta da geladeira 
para fazer doce, brigadeiro, essa a gente nem usa, fica lá para receita. Se um dia eu fiz uma 
mousse e ele reclamou porque tinha sal, é porque eu usei mesmo.  
 
Você se lembra de ter tido algum problema específico que pode ter sido causado pela 
comunicação da embalagem, preparou alguma coisa errada, alguma coisa deu errado 
porque a comunicação era ruim? 
Paula – Assim, que eu me lembre, não. Eu fiz uma coisa que não teve nada a ver com o que 
eu comprei, mas nós fomos num restaurante, era o Friday’s, quando tinha aqui. Pedimos 
batata frita e tem lá as embalagens. E eu, ao invés de pegar sal, coloquei adoçante e todo 
mundo experimentou: “Ah, está esquisita a batata”. E ninguém pensou que era o adoçante. O 
cara levou para a cozinha e trouxe outra, e perguntou: “O que a senhora colocou na batata?”. 
Eu falei: “Eu pus o sal que estava do lado do adoçante e era muito parecido”. Então, de erro 
brutal que eu me lembro é isso, porque as coisas que eu compro para cozinhar dificilmente 
têm uma confusão. Ah, sim, eu nunca faço a mesma coisa. Eu faço questão de olhar é o tempo 
de cozimento do macarrão, é a única coisa que eu levo a sério. E tem horas que você não 
acha, vira ela de tudo o que é lado, porque eu não gosto que passe do tempo. É a única coisa 
que eu gosto de prestar atenção na embalagem.  
Patricia – E você não é muito de comprar coisa pronta. Como ela gosta de cozinhar...  
Paula – Eu expliquei a coisa da lasanha, a pronta não dá, é muito ruim aquela. Mas não estou 
lembrada de nada.  
 
Mas isso é um bom exemplo e está totalmente relacionado com a embalagem: o exemplo 
do sal e do adoçante. 
Paula – Sim, isso foi muito louco. Ninguém que comeu a batatinha na mesa percebeu que 
estava doce. Porque o adoçante é amarguinho. E uma coisa que parecia natural estava 
esquisita, e a gente botou a culpa na batata. Depois que ele veio da cozinha, mesmo depois 
que trouxe uma nova, ele veio e perguntou: “Por acaso vocês puseram...?”. E eles também 
ficaram preocupados. 
 
Talvez eles saibam que isso acontece. 
Paula – Sim, mas não podia pôr junto. Eu já sou um pouco desligada, imagina uma pessoa 
pior que eu.  
Patricia – Ah, lembrei. Minha mãe foi fazer um macarrão para minha prima e fez o macarrão 
e achou que tinha colocado açúcar mascavo, pela cor. 
Paula – É que eu estava noutra cozinha, eu vou pegando tudo o que tem para temperar.  
Patricia – Ela tinha colocado curry no macarrão.  
Paula – Ah, é. Tinha um negócio lá que eu achava que era açúcar mascavo, mas não tinha 
nada escrito. E era uma linguiça toscana, um molho da mama, e eu fui pondo tudo o que 
achava na frente. E olhei na bancada e tinha uma coisa que era a cara de açúcar mascavo, e 
minha sobrinha perguntou: “O que você colocou?”. Eu falei: “Isso aqui, açúcar mascavo”. 
Não era, era pólen. E ficou bom.  
 
E você usa algum produto que é específico para sua idade, ou medicamento, ou 
suplemento alimentar?  
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Paula – Por orientação médica, nenhum. Mas, de vez em quando, se eu sinto que estou 
cansada, eu compro uma vitamina que chama Pharmaton. Uma vez por ano eu compro um 
vidro desses grandes e tomo. Eu acho que fico mais animadinha.  
 
Você comentou das letras pequenininhas. Você percebe diminuição da acuidade da 
visão? 
Paula – Não sei. Você fala nas de alimentação? 
 
Embalagem de qualquer produto. 
Paula – Olha, eu acho que tudo o que tem letra pequena atrapalha. Ah, às vezes eu não 
consigo identificar qual é o shampoo e qual é o condicionador, porque eles são muito 
parecidos. Tem lugares que deixam separado shampoo de um lado e condicionador do outro. 
Mas, quando está perto, eu já trouxe dois shampoos por engano. Isso é uma coisa que tem que 
sobressair mais, chamar mais atenção o que é o quê. 
 
Deixar mais claro a diferença? 
Paula – Sim. 
 
Contraste entre as cores?  
Paula – Não. Eu não tenho problema com enxergar longe, só tenho para leitura. Eu enxergo 
melhor do que meus filhos longe, os dois são míopes e eu sou ao contrário. Eu teria que pôr 
óculos para ler a embalagem atrás. Mas, pra mim, o que mais incomoda é cor mesmo, essa 
coisa do contraste, para ressaltar o que é aquilo. É que eu decorei que ela só toma esse, para 
eu achar laranja com gengibre, porque tem muitos.  
Patricia – Eu sabia que se eu falasse o texto era complicado. Quando tinha Trakinas, que eu 
adorava quando era pequena, tinha uma que eu gostava que era meio a meio. Não adiantava 
eu falar para ela que era meio chocolate branco e meio chocolate preto. E eu falava: “É 
metade azul e metade verde a embalagem”. Agora tem uma que é Tortinhas, que é uma 
bolacha também. Eu digo: “É chocolate”. E eu falo: “Borda branca e no meio, preto”. Mas ela 
trazia avelã com cereja.  
 
E tem muitas versões também, né? 
Paula – Sim, isso confunde.  
 
E se a cor não é muito clara com relação ao produto, você acaba tendo muitas versões 
parecidas.  
Paula – Sim. Esse do chá de laranja e gengibre tem uns quatro ou cinco, e você tem que ficar 
procurando. Você pode olhar, não tem nada. Olha o tamanho da laranja e do gengibre lá 
embaixo... Tira esse homem de cima horroroso e coloca uma laranja bonita. Não tem 
necessidade disso, e se você coloca uma laranja e um gengibre lá em cima, inverte.  
 
Isso tem a ver com a hierarquia da informação. Você vai procurar o chá e vai procurar 
o sabor.  
Paula – Sim, e está lá embaixo a laranjinha. O gengibre cortadinho atrás, acanhadinho. 
 
E você está dando mais importância para a imagem que o texto. 
Paula – Sim, com certeza. É que agora eu decorei, mas antes eu tinha dificuldade de achar 
esse de laranja com gengibre, tinha lichia. Mas, se troca, tira a figura dessa pessoa e coloca 
em cima a laranja e o gengibre bem ressaltado, nem precisava escrever, podia ser até 
pequenininho “laranja” escrito.  
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A hierarquia da informação. 
Paula – Sim, eu acho. Muitas coisas você compra pela apresentação, a maioria. Uma 
embalagem de bolacha... Tem umas lindas, mas tem outras que a arte é horrorosa, e você se 
pergunta: “Será que essa bolacha é boa?”. Às vezes, é até melhor que uma outra que está mais 
bonita. Tem uma que a Patricia gosta muito, chama Chocolícia. Não é tão bonita como outra 
que agora não vou lembrar, mas é melhor o sabor. 
 
E tem que ir experimentando. 
Paula – É, experimentando.  
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8.4. APÊNDICE D - TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTAS COM DESIGNERS 60+ 

 
ENTREVISTADA: ÁGATA TINOCO, 67 
ENTREVISTADORA: CLAUDIA WEBER 
TRANSCRIÇÃO: MIRIAM FREITAS 
 
Ágata, você já desenvolveu alguma embalagem ou algum projeto específico para o 
idoso? 
Ágata – Não. Nem um nem outro, nem embalagem e nem produto. 
 
Quando você desenvolve algum projeto que seja para um público adulto em geral, você 
pensa que o idoso vai entrar em contato com o projeto que você está fazendo? 
Ágata – Sim, com certeza. 
 
Você chega a estabelecer premissas? Como é esse pensamento durante o processo 
projetual? 
Ágata – Considerando alguns fatores ergonômicos do público que vai usar aquele produto, 
seja considerado uma maior amplitude em termos de manejo, quanto em termos de 
legibilidade, dificuldades de motricidade, algumas restrições de acuidade visual... 
Principalmente esses fatores. 
 
Você estava comentando que você avalia, ou entra como parâmetro para você o manejo? 
Ágata – Além do manejo, a ergonomia estuda o quão confortável fica o manejo do produto, o 
entendimento das informações e o affordance do produto. Quanto à legibilidade das 
informações, o quanto elas podem ser lidas por pessoas de diferentes idades e de diferentes 
culturas. Esses parâmetros de projeto perpassam pictogramas, informações visuais e textuais. 
 
Você chegou nessas premissas para o projeto a partir de algum estudo, ou a partir de 
sua percepção pessoal? 
Ágata – Estudos, com certeza, e orientação de projeto dos estudantes. Quando eu venho com 
os resultados, eles não se mostram tão satisfatórios quando passa pelo teste de uso que a gente 
recomenda que se faça quando o projeto está concluído. Então, fazer um mock-up e testar com 
públicos diversos leva a perceber que os critérios do projeto não foram atingidos ao chegar no 
usuário. 
 
E você acompanhou algum projeto que era especificamente para idoso? 
Ágata – Não. Eu tento orientar que seja levado em consideração esse grupo de pessoas 
também, mas raramente é o objetivo. 
 
E você percebe que, com a sua vivência, com o passar da idade e a tua experiência 
profissional, há mudança do seu olhar perante o projeto? Você se vê usufruindo da sua 
experiência pessoal ao orientar um projeto? 
Ágata – Com certeza. Isso não é só da idade, acho que qualquer experiência que a gente vive. 
Você estava citando a situação da viuvez; a viuvez vai passar a te fazer enxergar uma série de 
coisas no mundo de uma outra perspectiva. Por exemplo, na hora em que você começa a usar 
óculos, na hora em que você começa a ter tropeções ou, enfim, qualquer alteração sua – 
pessoal ou como designer – acaba refletindo no seu olhar para o mundo. 
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Você faz supermercado? 
Ágata – Sim. 
 
Ainda falando da sua experiência pessoal versus a sua experiência profissional: se você 
pensar nas compras que você faz no supermercado, nas embalagens com que você entra 
em contato, pensando no consumidor final, pensando em você mesma, o que a gente 
poderia pensar a respeito das embalagens que a gente encontra hoje no mercado frente 
à tua experiência e o que você observa com relação a envelhecimento? 
Ágata – Eu me lembro de conversas nossas a respeito do que me chama atenção na 
embalagem, de como escolho um produto, e comentei com você que não leio, por exemplo, 
data de validade nem leio se aquilo tem restrições alérgicas. Porém, eu não tenho esse tipo de 
problema nem na minha família, então acho que sou um típico caso daqueles que ou compra 
um produto pelo preço no supermercado, ou por estar habituada com aquele determinado tipo 
de produto, e aí vou procurar na embalagem os indícios que me ajudam a identificar aquele 
produto específico. Muitas vezes aconteceu, em viagens para o exterior, que acabei 
comprando produto pela embalagem, porque me chamou a atenção como uma boa solução de 
design ou porque é bonito. Acho que, nesse sentido, a embalagem me cativa muitas vezes. E 
trago o produto, compro o produto para entender o design da embalagem. 
Mas, basicamente, é o reconhecimento da marca quando eu quero comprar aquela marca, e aí 
eu tenho dificuldade quando o produto muda um pouquinho a embalagem e já não reconheço 
mais. Recentemente eu tive um problema com café, então mudei a marca do café. Já estou 
habituada a comprar o café solúvel Nescafé, que é vendido em duas versões: original e 
tradicional. A marca de café em pó diferente do meu habitual, o 3 Corações, tem também na 
embalagem indicadas as opções tradicional e original, daí comprei as duas. Quando comprei 
novamente, por ter gostado do sabor, percebi que não conseguia lembrar se o pó que eu tinha 
gostado era o original ou o tradicional, se a cor da embalagem era vermelho ou se era 
marrom. E aí percebi que, no Nescafé, tem os termos bem parecidos – original e tradição –, e 
o pior que é que agora não sei qual deles que eu gosto mais nem do pó nem do solúvel. 
 
E você sabe qual é a semelhança? 
Ágata – O sabor de um deles é mais gostoso do que o outro, e como as embalagens são 
extremamente parecidas, eu não consigo lembrar qual é qual, principalmente a do Nescafé, 
pois não havia distinção suficiente na embalagem para eu relacionar na memória visual com 
aquilo eu havia gostado mais. São produtos que você tira da embalagem, principalmente 
quando é refil, então você passa a consumir o produto e você não lembra mais aquele que 
você comprou há um mês. As características da embalagem não são suficientemente 
marcantes para a gente lembrar, ou não tem uma explicação do que significa ser tradicional e 
original. Se trata de você associar quando se fala que o tradicional é marrom e isso ser o 
mesmo para o Nescafé e para o 3 Corações. 
 
Ter uma segmentação para tipo de produto ou uma clareza de diferenciação? 
Ágata – É, acredito que sim, ter embalagens totalmente diferentes. 
 
Você percebe isso em algum outro produto que você compra? 
Ágata – Quando marcas tentam adotar semelhanças de umas com as outras, podem criar 
alguma confusão, e eu sei que isso é uma estratégia. É quando uma marca que está indo muito 
bem em venda. E já tínhamos falado de sabão em pó: lançam uma nova marca que adota o 
que é mais seguro, pois funcionou para a maioria dos outros. 
 
Você fala em termos gráficos? 
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Ágata – Sim, mas que o foco é no visual. 
 
E quando você começou a falar que você ficou com o café, você falou que você procurou 
a marca primeiro. Você recebe informações que você busca preferencialmente ou 
quando você busca um produto você busca informações específicas? Como é a sua 
relação com a informação que está na embalagem? 
Ágata – São poucos os produtos que eu vou pela marca. Vou pelo nome, e o nome aí ajuda 
muito na identidade visual. Não me preocupo com fabricante, se é Unilever ou Nestlé, isso 
não me preocupa. Mas, se estou na dúvida entre dois produtos, aí vou atrás do fabricante. Vou 
dar um exemplo: o requeijão. Tenho uma experiência recente com um requeijão de uma 
marca famosa que estava na promoção, relacionado com outro que eu estou acostumada a 
consumir. Nesse caso, levei produto da Danone porque eu conheço, porque é um nome bom 
pra mim, mesmo não conhecendo aquele produto específico. Então, muitas vezes acabo 
comprando pelo preço, mas se a marca é uma marca que pra mim é confiável, aí eu vou atrás 
do nome do produto, e é dentro do nome do produto que a identidade visual da marca 
influencia. 
 
Se a gente falar de tipografia, imagem, cor e hierarquia de informação, como você 
acredita que esses assuntos devem ser tratados numa embalagem que é específica para 
público idoso? 
Ágata – Pela minha experiência com hierarquia, a cor primeiro, a marca segundo e o que ele 
contém em terceiro. Que pode ser, por exemplo, amarelo, Hellmann’s e maionese. Não é 
mostarda. Leio a cor, associo com a Hellmann’s, me certifico que é a Hellmann’s, e depois eu 
vou confirmar se não é mostarda, por que a Hellmann’s produz mostarda e maionese. 
  
E com relação à tipografia? 
Ágata – Olha só, numa embalagem de maionese, você vê um prato de comida. No caso, não é 
a maionese a principal, ela aparece num detalhe que é insignificante pela cor. 
 
E em termos de tipografia, te ocorre alguma coisa relacionada ao processo de 
envelhecimento? 
Ágata – Ajuda muito na leitura se a mesma tipografia, com o mesmo contraste, aumentar o 
espaçamento das letras. Acho que isso pode ajudar muito a melhorar a legibilidade, coisa que 
foi feita nas bulas de remédio: aumentaram um pouco o tamanho das letras, mas também o 
espaçamento entre elas. 
 
O resultado disso do seu ponto de vista seria...? 
Ágata – A legibilidade maior, mais fácil, mais confortável. 
 
Alguma outra coisa quanto à tipografia, sobre a característica da fonte? 
Ágata – Fontes muito redondas acabam confundindo. Então, quando a letra O e a letra A têm 
a mesma forma, e só fica diferenciada pela haste, ou a letra D e a letra B, Q e P... Falando 
dessas cabecinhas redondinhas, eu acho que isso acaba dificultando a leitura. Com certeza são 
condensadas, e quando é muito texto bold, também cria uma nuvem. Agora, tem uma coisa: 
eu uso óculos para ler, para ver de longe, de perto, eu realmente vou atrás do foco. Imagina as 
pessoas que não têm, ou têm uma vaidade, ou não têm um óculos que seja adequado. Acho 
que seria um problema grande o tamanho da letra. 
 
Você já se viu de óculos tendo alguma dificuldade com alguma embalagem? 
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Ágata – Com certeza, mas, como eu te falei, eu não vou procurar muito as informações 
induzidas, não tenho paciência. Pego esta embalagem aqui e, se eu vejo que a letra está muito 
pequena, eu deixo para lá, ou compro o produto e leio depois com paciência. 
 
Que informações você gostaria de ver no frontal de uma embalagem? 
Ágata – A imagem figurativa ajuda, mesmo que essa imagem seja uma imagem sintética. 
Então, eu penso no sabão em pó, que eu não vou lembrar qual imagem que está, mas me 
lembro que tem algum detalhe cor de rosa e o fundo azul. Mas eu não tenho a mínima ideia do 
que é aquela imagem, se é uma mancha, ou se é uma estrela. 
 
Você acha que você não lembra por ela ser sintética? 
Ágata – Não. Por exemplo, na maionese, tem um prato de comida maravilhoso, e a maionese 
acompanha bem esse prato. Eu não vejo a maionese, mas eu vejo a imagem bonita do prato e 
me dá vontade de comer algo. E isso não poderia acontecer num produto de tirar manchas, por 
exemplo: “Essa comida vai manchar a sua roupa se cair nela”. Então, são imagens que te 
levam ao uso do produto. Mas se você amanhã me perguntar, se eu não tivesse conversado 
com você, qual é a imagem que tem ali, eu não me lembro. É o que aconteceu com o sabão 
em pó. Se você me traz as embalagens e coloca na minha frente, eu posso te dizer o que que 
eu vou buscar quando eu vou no supermercado, qual mancha e qual cor eu vou buscar. Agora, 
assim, no abstrato, fica mais difícil de eu lembrar o que vou buscar. 
 
Você não lembra, mas quando vê você reconhece. 
Ágata – Exatamente. E isso é uma coisa interessante quando você vai no supermercado em 
que você não está habituado a ir, você não sabe o lugar das coisas ou o supermercado mudou 
de lugar tudo, aí fica interessante. Quando a distribuição dos produtos nas prateleiras muda de 
lugar, fico pensando no que eu preciso mesmo... E se não tem o produto, você vai e pergunta 
para o funcionário se não tem tal marca, e ele te diz que está aqui, bem na cara da gente, mas 
num lugar e posição diferentes. Não sei se já acontece com você de procurar numa estante um 
livro de lombada amarela, só que aquela lombada desbotou e por isso você não acha o livro. 
Então eu acho que é mais ou menos isso. Eles colocam a embalagem num lugar diferente e 
daquela forma não encontra. Mas depois que você passou a fazer esse trabalho seu e 
conversamos sobre isso várias vezes, eu já me deparei com esta situação: o que que eu estou 
procurando, se estou procurando a forma da embalagem, a tampa, o que que é. E mesmo 
trazendo isso para a consciência, eu não lembro. 
 
E, em geral, você sabe dizer o que você procura? 
Ágata – A cor. 
 
Em termos de informação – por exemplo, tabela nutricional, ingredientes, peso –, 
alguma dessas coisas você gostaria que estivesse mais explícita ou mais exposta? 
Ágata – Peso. Porque muitas vezes você tem o mesmo produto em embalagens diferentes, e 
os supermercados adoram fazer as contas ao contrário. Então, um produto que tem o dobro do 
peso em uma única embalagem supostamente deveria ser mais barato do que dois produtos 
com metade do peso em duas embalagens, e normalmente não é. Então, o peso seria 
interessante se estivesse mais em evidência. 
 
Tem mais alguma coisa que você pensou nesses tempos e poderia me contar? 
Ágata – Não, foi mais tentar ver o que que eu lembro dos produtos e que poderia ser 
aproveitado para valorizar a embalagem. Cheguei a essa conclusão de que a memória visual 
está mais em evidência do que a textual. Mas quais são os fatores da embalagem que ajudam 
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na memória visual? Notei que não sei o que estou procurando nas embalagens, mas, quando 
pego na mão, daí me lembro o que é. 
 
É difícil racionalizar qual o caminho da busca pelo produto.  
Ágata – Seria legal pegar de quatro a cinco produtos que estou habituada a comprar e verificar 
o que que eu reconheço nele e o que é que está aquém da percepção. Trazer para minha 
consciência o que que estou procurando. Mas alguma coisa está retida. 
 
Dê exemplo de um que não seja o sabão nem o café. 
Ágata – O biscoito Piraquê que tem gergelim, que é uma embalagem verde escuro. A Piraquê 
tem, no nome, alguma das letras que têm um desenho diferenciado, ou então acompanha 
algum símbolo, o logo... Talvez tenha algum símbolo incorporado. Eu só me lembro dos 
pontinhos da embalagem, não é uma cor chapada. Mas a minha memória pode estar errada, as 
pintinhas podem ser as que estão no biscoito. 
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ENTREVISTADO: CÉSAR HIRATA, 59 
ENTREVSITADORA: CLAUDIA WEBER 
TRANSCRIÇÃO: MIRIAM FREITAS 
 
Eu não quero perder o que você estava falando. 
César – Eu acho que o mais importante, assim, é estabelecer, talvez, uma economia mais 
socialista. Ia se preocupar em colocar as coisas de uma forma, talvez, mais prioritariamente 
relacionada ao conhecimento, e não necessariamente ao mercado. Só que o mercado existe 
desde sempre. As pessoas, elas têm, assim, uma legislação específica para cada área. 
Legislações do Ministério da Saúde, na época em que todo mundo fazia várias coisas em 
termos de [...], que são normas, né? E aí você tinha que dizer quais são as normas. A primeira 
coisa que a gente fala é se representa um perigo ou não. E assim você dividia as coisas que 
eram da Secretaria da Saúde ou do restante. Então, as coisas que você tem como prioridade, 
isso faz mal? Não faz mal? Eu lembro de uma coisa que é comum de se falar quando você faz 
esse negócio de profissão regulamentada. E aí, designer não pode ser regulamentado, aí eles 
falam isso. Acho que a Dilma vetou recentemente, porque dizia que não, isso não representa 
um perigo. Então, vamos dizer assim, engenheiro, médico, tem certas profissões em que a 
regulamentação é importante, porque podem causar danos, etc. E eles consideram que um 
designer não vai causar danos. Possivelmente essa é a razão que eles argumentam. Então, na 
embalagem, também vamos para esse lado, que você fala, assim... Mas, se você informar, 
quanto ele é perigoso ou não é. Então, geralmente, o Ministério da Saúde fala assim: “Olha, 
não tem provas de que isso que faz bem; por outro lado, também não tem provas de que faz 
mal”. Então você permite que se vendam, sei lá, vários produtos, inclusive na farmácia, que 
não tem a eficácia assegurada. Mas também ele não vai proibir que se venda, porque, sei lá, 
tem uma tradição, porque sempre existiu. Não sei se é o Biotônico Fontoura. Tem coisas que 
são quase mitos, e aí é um placebo reconhecido, assim, é um remédio, meio amargo. Eu 
lembro que tinha o Merthiolate e tinha que arder, porque, quando arde, parece que funciona, e 
não precisa arder. O antisséptico não precisa arder. E na comida, nas embalagens em geral, 
tem essa mensagem. A mensagem é muito cultural. E eu me lembro super bem quando eu era 
pequeno, assim, eu gostava de embalagem, e a embalagem que eu mais gostava era aquela 
que denotava simbolismo. Não era a embalagem eficiente, a embalagem funcional. Hoje você 
admira a funcionalidade. Tinha um negócio para carregar ovo e tal. Mas isso é quase uma 
volta ao minimalismo. Mas a gente gostava muito de enfeites coloridos e tudo o mais. Eu 
acho que essa é uma questão super complexa, se você quer, de definir antes qual é a 
mensagem mais importante numa embalagem. Qual é a mensagem mais importante? Depende 
do consumidor, essa é que é a verdade. E alguns consumidores procuram coisas que não são, 
em termos de importância. 
 
E eu acho que é muito interessante pensar, ou importante pensar, nessa diferença que 
você falou. Tem coisas que importam para o mercado, para vender, e tem coisas que 
importam para as pessoas. Então, assim, o que importa para um idoso numa embalagem 
é diferente do que importa para a pessoa que está vendendo o produto.  
César – Ah, mas se ele quer vender para o idoso, quer impressionar o idoso, que aquele 
produto faz bem para ele, não é uma grande dificuldade. Isso [...] com que a gente recebe 
normalmente.  
 
Você já fez embalagem para idoso? 
César – Não. Acho que a Bel desenvolveu com uma coisa para Nutren Senior, por exemplo. E 
Nutren Senior tinha uma cara que, não sei... Mas, afinal de contas, quem é que comprava? 
Quem é que indicava? E tem toda uma série de influenciadores. Como hoje em dia. Você 
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ainda hoje fala assim: “Ah, mas quem é que compra esse produto, sabe? Ah, mas é a criança 
que tem que gostar ou é a mãe da criança que tem que gostar?”. Essa é a mesma forma de 
você encarar quando é para o idoso. Muitas coisas que o idoso consome não são compradas 
por ele. 
 
E o contrário também. O idoso consome coisas que não são feitas especificamente para 
ele, então não dá para ficar se pensando tão precisamente. 
César – Eu acho que o organismo não tem isto: a partir de 60 anos você fica idoso. Não é bem 
verdade. 
 
Não. Ainda bem. 
César – Então, eu acho que tem uma série... Essa transição, assim, eu acho que tem a ver 
especialmente com o estilo de vida. Então, as pessoas vão entrar nessas fases obviamente com 
idades diferentes. Por outro lado, é lógico, quando a gente fala do idoso assim – “É uma 
pessoa que precisa de cuidados” –, aí muda tudo, entendeu? E ele tem cuidadores. Aí já é 
aquela parte em que você dá o maior trabalho, que você já leva para uma outra linguagem. Aí, 
sim, você voltou para a área médica. Mas enquanto você ainda está assim, naquele trecho em 
que você ainda quer se cuidar bem, mas que você já está querendo ter uma qualidade de vida 
nos últimos 20 anos, essas coisas. Isso eu acho até que tem muito produto hoje em dia que 
tem para alcançar esse público. Mas ele não necessariamente alcança, assim, só no racional. 
Eu acho que tem muita coisa que as pessoas hoje em dia se envolvem, especialmente 
alimentação. Porque, aí, eles procuram coisas que... “Ah, isso aqui não é pra mim”. Mas eu, 
por exemplo, acho que isso até foge do universo que a gente chama de produto empacotado, 
sabe? Hoje em dia eu vejo que existe, assim... Que as pessoas mais velhas têm uma vontade 
de comer comida com cara de comida. Então, essa é uma parte mais sofisticada. Eu acho que 
o público... Isso não exige direto uma embalagem. Eu acho que muito mais sobre... “Eu quero 
comer menos porcaria” – isso existe, claramente, nesse padrão. Porque, por estranho que 
pareça, começa a aparecer uma coisa de rótulo que a gente chama tempo. Coisa que você 
falava “Ah, não tenho tempo para nada”, de repente você começa a ver que começa a sobrar 
tempo. Aí você quer fazer algumas coisas, quer aprender, quer fazer alguma coisa 
assistencial, tem tempo para cozinhar, se alimentar direito, fazer exercícios e tal. Essa é uma 
fase em que as pessoas começam a rever como pessoas que têm autonomia para escolher. 
Uma bela desculpa você falar que não tem tempo para nada, para cuidar disso ou para cuidar 
daquilo, “Então eu como mal e tal”, todo o tipo de desculpas. Até o momento em que você 
descobre que não. É muito difícil uma pessoa de mais de 65 anos que trabalhe loucamente. 
Tem gente assim, mas o mais normal é você ver essas pessoas com mais tempo. Fazendo 
compras, assim, tem como escolher. Mas acho que até hoje não tem no mercado ainda número 
grande o suficiente para ter uma dedicação maior a isso. E de fato, assim, cá entre nós, tem 
gente que realmente não gosta de cozinhar. Passou a vida inteira com empregada em casa, 
odeia cozinhar. Nem chega perto da cozinha, porque depois tem que limpar a cozinha. É duro 
de confessar, mas a verdade é essa. Geralmente, assim, a cozinha é um lugar que quase... Tem 
a cozinha, você vai esquentar água lá, fazer bagunça lá? Fritar? Nossa, nem pensar! Fica 
aquele cheiro, aquela fumaça. Acabou, você sai. Peixe... Peixe em casa? Mas nem pensar! 
Porque é assim, [...], a gente vive muito essa coisa de um ideal de estilo de vida, mas não 
necessariamente a gente vai realmente atrás de fazer as coisas que, por exemplo, a gente 
poderia fazer com mais tempo e com mais dedicação. Então eu acho que é um mercado ainda 
muito, assim, difícil de você captar, sabe? 
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Uma das coisas que eu descobri, em parte lendo e em parte conversando com os idosos 
que eu entrevistei – a gente sabe, mas a gente não realiza se não pensa a respeito –, é que 
os idosos, eles não trocam de marca.  
César – Não, mas é muita preguiça. 
 
Dá preguiça. E então, portanto, eles não leem as embalagens. 
César – Eles odeiam quando a marca que eles consumiam some, muda de formato. Eu acho 
que é normal, sabe por quê? Eu me vejo muitas vezes, agora, assim. Acontece mais com 
roupa do que com comida. Você quer ter uma certa qualidade de roupas que você acha 
confortáveis, que fazem o seu estilo, sua cara, e você quer ter menos. Você não fica mais 
pensando em acompanhar. Tudo bem, pode ser uma coisa cara. Mas é uma coisa a menos. E 
você fica muito, assim, criando quase um aspecto afetivo. Tipo: “Eu gosto dessa marca 
porque essa marca está comigo há mais de 10 anos ou 15 anos”. Eu mesmo tenho sapato de 
15 anos. Eles são perfeitamente calçáveis e eles são confortáveis e não são simples. No meu 
caso, fica um pouco mais minimalista nesse sentido e menos consumista no outro. Assim, eu 
não fico preocupado. Lógico, quando a gente não consegue usar depois de três anos, por 
exemplo, uma roupa social, um terno... Muda tudo: largura, estrutura, formato. É infernal esse 
negócio. É fácil você ver aqueles economistas que vão na televisão e você fala: “Nossa, que 
horror. O cara está lá, não trocou de terno nos últimos seis anos. Como teve coragem de ir 
com uma roupa que está claramente esquisita”. Aí você fala: “Mas ninguém liga para isso?”. 
Bom, normalmente, quem treina o olhar acaba percebendo mesmo, assim, sem querer. 
Entendeu? Não dá para usar umas certas coisas. Você, então, no mundo profissional, se você 
está no básico, mesmo no jeans com aquele formato. A gente sabe disso: fica mais estreito 
aqui, mais não sei o quê. Enfim, acompanhar essas pequenas tendências, eu acho que tem até 
no fundo, uma espécie de censo comum. Tem certas coisas que vão e voltam, mas tem coisas 
que só estão ali naquele trechinho para voltar dali a 20 anos ou 30 anos. Se voltar. Então, eu 
acho que, assim, chega numa idade que você percebe o que é uma coisa de pico e o que é uma 
coisa de fundo. E você prefere as coisas de fundo. Eu, por exemplo, tive até uma fase em que, 
assim, as minhas escolhas vão muito para... vamos chamar de clássico até. Mas, assim, coisas 
que você tem certeza que é você. Porque a gente mesmo produz essas tendências. Então, ele 
sabe que tem uma coisa, assim, só para usar naquele verão, aquela cor que você vai usar, sabe, 
naquele verão? Você não vai ter coragem de usar em dois verões seguidos. E até hoje tem 
isso. Hoje, na Fast Fashion, isso até piorou um pouco, porque você vai comprar uma blusinha 
e só dá para usar uma vez, porque ela até se desmancha. Tudo bom? Tudo bom, mas é uma 
escolha de uma outra pessoa, e não é nossa. Eu acho que no produto tem muito isso.  
 
Isto é manutenção dos hábitos, é você não arriscar. 
César – É o conservadorismo.  
 
Você escolhe uma coisa e a gente continua. E a gente faz isso com comida, com qualquer 
produto. 
César – E mesmo que venha uma coisa melhor, você não troca. Aí você fala: “Puxa, mas não 
troca?”. Igual ao iPhone: “Não tem que trocar o iPhone?”. Não dá para usar o iPhone de cinco 
anos atrás. Quase dá, mas não dá.  
 
É, com tecnologia não dá para ser tão conservador, ou não tem a tecnologia.  
César – Então, mas essa coisa da tecnologia, dos hábitos, é como um software. E os costumes, 
eles ficam muito fluidos, quase não conseguem ser para uma coisa e para outra. Mesmo nas 
roupas, por exemplo, se você vai comprar um [...], é uma marca que ela faz questão de 
colocar muita tecnologia nas roupas. Ele tem lá 3% de elastano aqui e etc., ele muda 
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totalmente o conforto, a durabilidade. Sabe, se for uma camiseta, cinco lavagens e sei lá. Se 
fosse a antiga Hering de algodão branco, ficava acabada, esticada, deformada. E não precisa 
ser a empregada que faz isso, você mesmo vai lá e, se for colocar na máquina, ela não dura. 
Então, esse tipo de coisa mudou radicalmente, mesmo no dia a dia. Por mais que você goste 
de um carro com carburador, ninguém ali sabe o que é carburador, isso existe mesmo [...], o 
pneu. Mas, assim, a verdade é que a gente meio quer negar que existe uma coisa que... “Não, 
meu carro só que era bom”. Não tinha airbag e você morria lá dentro, sabe? A gente recusa 
um pouco essas coisas. Ou como falar que o Nescau do passado era muito melhor do que o de 
hoje. Há controvérsias. 
 
E isso que você está dizendo, você acha que é possível a gente respeitar esse 
conservadorismo que vem com a idade? Na hora em que a gente está olhando uma 
marca, um produto e uma embalagem?  
César – Sim. 
 
O Nescau deve ter mudado a fórmula por razões financeiras, tecnológicas ou o que seja. 
César – Então, ele muda muito mais basicamente por causa do consumidor. O consumidor 
quer mais assim ou quer mais assado. Você vai ajustando isso, porque senão ele para de 
vender. E um consumidor jovem. Agora, sempre tem esse consumidor que compra sempre – 
heavy user, que a gente fala – e que tem certas manias, vamos dizer assim. Vale a pena deixá-
lo ou vale a pena conquistar o novo? A marca pode se dar o luxo de ficar..., sabe? Então ele 
fica fazendo nichos, sabe? Nichos para cada um. Por isso que, por exemplo, sei lá... 
Detergente de roupa, assim, é sempre tecnologia. Porque eles mudam e não querem nem saber 
do resto, e normalmente o cara compra aquela marca e se acha sempre melhor. Sempre não 
sei o quê. O Omo é Omo. Mas em comida? Roupa tem isso.  
 
Eu não tinha me dado conta disso que, para alguns produtos, o fato de ele mudar não 
interfere na percepção da marca.  
César – Não, a marca incorpora isso.  
 
Então o Omo vai ser para uma vida inteira, e ele vai mudando a tecnologia e a pessoa 
vai envelhecendo e vai querer continuar Omo, mesmo com as mudanças. Não é a mesma 
coisa com o que você come, que muda o gosto e você pode não querer mais, ou que muda 
a embalagem.  
César – O pessoal da comida adoraria que isso acontecesse com eles também, mas é muito 
mais difícil. Comida... Não tem nada mais que regional, cultural do que a comida. Não tem 
como você ir nessa, sabe? A roupa você lava, o que você põe dentro da roupa é... é difícil de 
você uniformizar. E usar a tecnologia como uma desculpa de que você está..., sabe? 
 
Evoluindo. 
César – Evoluindo. Por isso que quando eu falo comida empacotada, comida que realmente eu 
pegue, ele tem um viés danado. Problema, porque quando a gente fala de comida, mesmo, a 
gente tem que colocar comida como ela é. Suco de laranja é típico, assim, que você faz tudo 
para... Na questão de suco de laranja, é difícil você falar esse suco é suco mesmo. Quando 
trabalhava na Nestlé, a gente fez suco, e, assim, o melhor suco é o suco refrigerado. O cara 
[...] saía da máquina e embalava no Tetrapak e era distribuído refrigerado, ou seja, como 
iogurte, essas coisas. E era o melhor suco de laranja que você podia conseguir. Só que ele 
variava de gosto. Por quê? Porque as safras eram diferentes. Eles não conseguiam. Por isso 
que hoje é o néctar. O néctar, ele é uma mistura qualquer, porque ele tem que homogeneizar. 
Então, faz um lote enorme [...], para fazer uma coisa que todo mundo: “Ah, vou comprar um 
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outro não sei o quê”. E essa naturalidade se perde. Então, quando você vai para a feira toda 
semana, você vai comprar uma maçã, uma pera, uma laranja, vai ser sempre diferente. Uma 
laranja, como esta aqui, toda semana está diferente. Mas você se acostuma com isso, porque 
isso aqui é quase industrial. São plantações enormes. Não é que isso aqui foi catada em um 
pomar orgânico de um amigo seu. Então é isso, a gente mesmo acaba criando esse problema 
de homogeneização. E a gente exige, então. A banana, você sabe que fora daqui parece um 
plástico. Porque não pode ter nem uma manchinha, a banana nanica. No Brasil, a gente ainda 
tem o hábito. Banana, quer dizer, é feio... Não, a gente está acostumado a ter banana de vários 
tipos. Faz parte de nossa cultura aceitar banana de vários formatos.  
 
Não é perfeitinha. 
César – Lá não, lá é tudo bem refrigerado, então pode. 
 
Você acha que é possível a gente incluir o idoso na hora em que está fazendo um projeto 
de embalagem para adulto? Frente a isso que a gente está discutindo, que muda de 
acordo com a idade, com a moda e o gosto... Você acha que a gente conseguiria fazer um 
projeto para adulto e necessariamente incluir o idoso? 
César – É. Se a fatia do idoso for uma fatia mercadologicamente importante, você vai fazer 
entre as maiores coisas desse tipo. Hoje mesmo eu estava abrindo um Vigor ou Batavo, sei lá, 
um leite que tem aquela tampa nova da Tetrapak e tem um plastiquinho que é super difícil, 
você tem que se concentrar ali. É tão difícil quanto os antigos de alumínio que fechavam as 
garrafas de vidro, sabe? Então, assim, você fica falando: “Puxa, mas isso é estrutura”. Eu sei 
que não é comunicação, mas se o cara colocou aquilo ali, ele fez acordo: “Vou pôr uma coisa 
melhor ou pior, porque ninguém paga por isso. Isso é a velha desculpa. E aí você faz. Agora, 
a questão de informação para o idoso. Mas o que é relevante? O que tem que escrever grande? 
Será que tem que fazer quase uma bula? Porque tem uma parte regulatória que é obrigatória, e 
tem a parte mercadológica, que o fabricante precisa que as pessoas identifiquem as 
informações básicas. No caso do leite, se tem ou não tem... No caso deles, é desnatado, 
semidesnatado ou integral. Isso é o código, é a primeira coisa que você olha. Se você errar ali, 
já começou errado. Será que confere, assim, lactose reduzida, entendeu? Tudo isso tem que 
estar em algum lugar. Aí você fala: “Mas o que o idoso procura em geral na sua 
embalagem?”. Não sei. Depende, acho que depende muito do produto. Mas, de fato, por 
exemplo, isso aqui é um óculos, isso aqui é um óculos que não é aqueles de grau. Porque ele 
amplia, vamos dizer assim, amplia mais. Mas, assim, é lógico que quando você tem que ver 
uma coisa muito pequena, você tem que usar um óculos. Aí fala: “Ah, porque você não usa 
um bifocal?”. Não, eu não gosto de usar muito óculos, então eu tenho que usar um óculos para 
ler, eu tinha feito o negócio de miopia, assim, até recentemente eu lia bem nessa distância, 
mas em luz baixa, cardápio de vinho desse tamanho, você tem que ler com atenção, porque o 
preço não é para você errar. Entendeu? Não pode ficar tanto. Então, eu acho que esse tipo de 
coisa, assim, em parte, os idosos, eles vão se adaptando também. É como você falar acessório 
do cadeirante que foi para a Flip [...] e não consegue não sei o quê. É complexo você falar: 
“Puxa, eu vou fazer umas avenidas, vou asfaltar aquele negócio”. Enfim, mas você fala: 
“Puxa, mas eu que estou errado?”. Não, mas, assim, o dinheiro não chegou lá. Concluindo, é 
assim: tem dinheiro para isso? Para pagar até esse serviço de assistir todo mundo que 
realmente precisa ser assistido? Aqueles 5%, 2%, 1% que precisa daquilo para poder 
participar em todos do mercado consumidor. É essa a conta que a gente faz. E a gente, em um 
país como o Brasil, isso tá lá atrás. A acessibilidade, por exemplo, é um tema super 
importante, mas é super caro. Você tem que chegar lá: ah, mas que economia burra. E quando 
você vai ver quantas pessoas realmente usam... É como hotel. O hotel, eles colocam o quarto, 
aquele quarto para deficientes, na oferta e sempre tem. Na última hora, precisa manter um. 
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Mas, às vezes, não vai aparecer, aí eles põem aquele em oferta, o quarto, na última hora. Eu já 
vi várias vezes assim. Você vai naqueles aplicativos e aí você fala: “Puxa, mas um quarto 
desses?”. Mas é que eles têm que manter vazio até a última hora. Não pode usar para não 
deficiente. É como se você pegasse um estacionamento e tem lá 12 vagas e aquilo nunca é 
usado ou é usado por gente que não deveria estar usando. Mas, para eles, é um espaço 
perdido. Mas é esse o custo, o custo social tem que ser rateado por todos os outros 
consumidores.  
 
É, alguém vai ficar sem, em algum momento. 
César – Mas o preço, se você tem 10% que tem que ratear entre os outros, o produto deve ter 
sido mais caro, é só isso. Alguém tem que pagar, não é de graça. Não é uma falta de 
disposição do produtor. Ele pode fazer e esse custo [...]. Cada item que vai facilitar a vida de 
alguém tem que ser pago. Porque é uma exceção. O cara vai construir uma coisa que está 
sendo rateada pelo outros. E isso alguém tem que pagar. Então, nós vamos ter que estar 
preparados para pagar esse a mais. Acessibilidade, assim, todos pagamos, porque nós, 
socialmente, somos responsáveis e temos que incluir aquele cara. Estamos dispostos? 
Estamos, então vamos pagar. Você sabe por que é mais caro. Essas coisas da Europa que o 
cara, o imigrante, o cara chega aqui hoje, vai passar por todas essas coisas que a gente 
construiu e vai levar o mesmo serviço médico e ter o mesmo... Cara, não pode. Não quero 
esse cara aqui. Aí, você vai falar: “Poxa, é desumano”. Mas se você ver, assim, são gerações 
do pós-guerra [...]. E aí, assim, essa regra, você construiu isso, demorou, sofreu e vem o cara 
do outro lugar do mundo que: “Bom, vou me beneficiar”. A maior parte dos imigrantes, eles 
são econômicos, não é mais esse lado político como era antigamente. O cara vem porque ele 
quer ter uma vida melhor. Ele tem direito a uma vida melhor. Os economistas falam que, no 
fundo, é o contrário: você está trazendo gente nova, que tem bons trabalhos. Imigração 
sempre faz bem a médio e a longo prazo. Agora, no curto, o curto estressa todo o mundo. Que 
nem na China, tem esse problema. E aqui em São Paulo, nos anos 70 e 80, era pior do que 
hoje. Era um negócio a céu aberto, assim. Hoje tem favelas, ainda tem, mas as favelas quase 
não são mais como eram antigamente. Você vai nessas coisas [...], aqueles morrinhos todos, 
parece a favela nossa de hoje em dia. Estão ficando modernizadas, são umas construções 
loucas no morro, mas elas não são necessariamente tão mal instaladas assim.  
 
Eu tenho consciência de que esse meu trabalho, ele tem vida útil. Quem hoje está com 80 
e pode usufruir de qualquer coisa que eu chegue a concluir daqui a pouco vai morrer e 
acabou.  
César – Sim. 
 
E quem está hoje com 40, quando estiver com 60, que é quando começa supostamente a 
fase do idoso, ele já vai estar mais familiarizado com o mundo digital. Então, talvez, o 
que eu estou pesquisando agora não seja útil para quem hoje tem 40 e vai ser velho 
daqui a 20 anos.  
César – Ah, mas não precisa pensar tão assim. Eu acho que os conceitos são importantes. De 
como atender às deficiências que vêm com a velhice. Porque a gente vai tendo... Não é só a 
visão, com alimentação. Você vai falar: “O cara não precisa mais ir ao supermercado, é só 
pedir pela internet”. Aí ele não precisa ler e tudo o que ele precisar ler vai estar ali na tela, vai 
estar adicionado. Então, nessa parte, no que tange à informação, eu acho que até pode [...] 
quantidade. Hoje a gente é assim. Se a gente for comprar uma coisa, a gente não vai ver na 
loja, a gente vai ver antes no site. Para ver o que é, quanto custa, o que falam dele os outros 
que compraram. Isso tudo mudou totalmente esse comportamento de consumo de qualquer 
coisa, mesmo coisa barata. Antes a gente fazia pesquisa só para carro, televisão, coisas que os 
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caras iam usar durante anos. Hoje, não. Hoje você faz isso até para um remédio: “Que 
remédio estranho que esse cara pediu. O que é esse remédio?”. Sabe? Você vai querer saber 
mais do que o médico. Então, eu acho que, na comida ou em outras coisas, assim, isso 
também vai ser uma tendência, porque isso... Não é que é um mundo digital; o acesso à 
informação, ele mudou de formato. Você está condicionado a saber muito mais. Você não 
quer mais tentar, porque, acima de tudo, desapareceu o balconista, que era o primeiro 
informante que fazia: “Não, para a senhora não”. E até quando você vai na farmácia, ele fala: 
“Mas o senhor não quer levar o genérico? É quase a metade do preço”. Não, existia essa troca. 
Hoje cada vez menos, você percebe [...]. É a mesma coisa, não sei o quê, assim, esse genérico. 
Quer dizer, é diferente isso. A embalagem física, ela realmente perde muito a importância. 
Pode ser até uma embalagem branca. O que acontece na vida real é o que eu falo: nosso 
trabalho, por exemplo, designer gráfico, desenhar marca. Marca ficou irrelevante, do ponto de 
vista do que ela era de símbolo gráfico visual. Todo o resto importa, porque a reputação dela é 
como ela aparece, mas, às vezes, o nome só. Mas ninguém vai saber. Ele mudou de marca, 
que importância tem isso? Eu falo, assim, se você é uma pessoa que vem dos anos 70 e 80, 
que achou que marca tem a ver com símbolo, que era uma coisa única, assim, tipo [...], 
morreu. Não existe mais esse conceito. E não estão nem aí com essa marca assim, assado. Só 
a gente que gosta. A gente gosta. A gente gosta porque a gente acha que tem uma insígnia, 
assim, tão importante como uma letra. Mas, se você for ver, assim [...], eles expressam 
alguma coisa que está faltando numa frase. Você está reduzindo isso, porque [...]. Ah, então 
não serve para algumas coisas de comunicação? Claro que sim. Aí evita você ter que digitar a 
sentença inteira. Por outro lado, assim, mas tudo vai ficar assim? Não. Mas, assim, a 
embalagem, como embalagem eu acho que ela vai ser um artefato, só daqui a um tempo. Por 
exemplo, esse trabalho que a gente está fazendo aqui. É um trabalho super interessante que, 
resumindo, ele é um trabalho que fala sobre códigos. Até você vai ver depois, eu não posso 
falar muito sobre o projeto em si, mas é interessante porque, em última instância, a marca 
desaparece. Não importa mais a marca, você vai comunicar apenas o que é necessário. Só 
para você saber o que é. Pode ser uma frase, pode ser só um desenho. Sabe, não estamos mais 
na fase em que a gente precisa colocar tudo entulhado no rótulo, ou alguma coisa assim. A 
gente pensa na forma, nas questões culturais mesmo. Tem que parecer: “Ah, uma geleia 
caseira!”. Sabe? E é assim que as pessoas se comunicam, então ela vai só fazer uma referência 
que importa, mas não é tão direta, assim como um remédio. Eu acho que a gente vai ter, 
assim... Especular sobre esse futuro, do que que é, a comunicação de [...] tem que ser. É 
interessante, porque nós vamos ter essa transição facilmente. Não estamos, assim... Não vai 
ter mais essa coisa de supermercado, tentando nas gôndolas, essas coisas. Num futuro 
relativamente próximo. Assim como não tem mais, você sabe, essa coisa, por exemplo, de 
vender carro. As concessionárias estão desaparecendo super rapidamente. A gente, aqui em 
São Paulo, chega a dezenas de concessionárias da Volkswagen. Não tem, mas nem basta, 
assim, tem um ou outro assim. Mas você vai lá já sabendo que você vai comprar. Porque a 
informação que você tem, não precisa ir mais lá, três ou cinco visitas para, e fica lá testando, 
não sei. É uma qualidade das informações. A cabeça foi feita através de outra forma, que não 
é mais o caso de retorno.  
 
E eu acho que, com embalagem, tem um agravante que é da mudança possível frente à 
comunicação digital. Eu acho que vão mudar os parâmetros de hierarquia de 
informação ou de informações necessárias. E eu vejo isso de acordo, talvez, como uma 
necessidade do idoso. Que é simplificar totalmente, priorizar de verdade. Você conhece 
uma marca... eu não vou lembrar o nome, mas eu acho que é uma marca própria, 
canadense, se eu não me engano. Que é uma embalagem sem imagem, sem nada, e ela só 
tem a designação do produto. Você já viu isso? 
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César – Mas é até antigo, não é?   
 
É, antigo. 
César – As primeiras marcas próprias, elas têm quase... O Canadá é um pouco assim. Ele é 
quase, assim, contra o marketing em si. Não precisa disso. Você quer comprar arroz, nós 
temos um arroz assim. Na verdade, até, eu não acho razoável, mas eu quero dizer, assim, é um 
formato meio sem graça do ponto de vista de quem está vendendo uma preparação, um 
ingrediente, por exemplo. A gente quer ver. Até tinha uma discussão antigamente que o 
consumidor quer ver. Ele quer ver. É como você folhear uma revista, você quer ver coisa 
bonita. Aí o cara fala assim: “Você está enganando o cara, porque não tem tudo isso. Não tem 
nem um morango lá dentro. Por que você colocou um morango aí na sua embalagem?”. Não, 
mas eles preferem ter o morango. Pode [...] qualquer um. Ele quer comprar uma coisa bonita, 
assim, que vai sugerindo um consumo agradável. Não é uma enganação, é como o cara queira 
ter. Uma pessoa bonita na capa da revista. Você vai querer uma pessoa feia na capa da 
revista? É feio falar isso, mas, no fundo, é uma espécie de desejo, não é? Então, assim, isso 
toca profundamente o desejo do consumidor. E uma boa parte da indústria, ele só vai atrás 
disso. Ah, mas você vai dizer: “Mas isso é cínico, isso aí é não sei o quê”. Bom, não sei, aí é 
uma questão um pouco mais de você falar. Você está enganando alguém? Você está forçando 
o cara, induzindo a pessoa a comprar? Tanto é que tem essa coisa das crianças. Será que o 
idoso não é a mesma coisa? Então o idoso está preparado para comprar direito? Ele tá pouco 
preparado? Ele tem o discernimento, assim, de realmente decidir pelas coisas que ele quer 
comprar? Você está informando ele de uma forma correta? Muita gente, nos Estados Unidos, 
fala que não, isso é liberdade de escolha. Você precisa não dar uma marca só, um produto só. 
Você tem que [...] as coisas, e uma certa hora em que tiver fraudando o consumidor, vai ser 
processado. Para isso existem outras regras. Mas se você ficar em cima falando que tem que 
ser de um jeito só, isso não é um cerceamento da liberdade da informação? Essa é a discussão 
que se faz muitas vezes, inclusive em embalagem. Mas aí, por exemplo, embalagem de 
cigarro. Embalagem de cigarro é uma coisa que não tá claro. Todo mundo já sabe que faz mal, 
então tem que ficar claro que faz mal. E aí tem uma legislação própria, porque ninguém 
refuta. Mas aí você vai falar: “Mas, então, os idosos têm que ser protegidos de algum tipo de 
abuso”. Sabe? Não sei... Mas talvez essa seja uma discussão. Não estamos falando aqui de 
uma questão de cadeira de rodas, nós estamos falando de uma questão de que... Como é que o 
idoso consome? E como é que ele gostaria de ser tratado, em termos de informação de 
embalagem? É difícil essa questão, não é fácil. Porque eu insisto, assim... A embalagem, ela 
desempenha um papel cultural. E isso não é tão fácil de você medir com regras ou, por 
exemplo, delimitar dentro de certos parâmetros que pareçam técnicos. Mas aspecto cultural... 
o que quer dizer isso? É, as pessoas têm lembranças e têm formas de ver produtos de como se 
usa. E associam isso à música. Nas cores, nos ornamentos, sabe? Cosmético é o típico, que ele 
faz o maior sucesso. Não só as fragrâncias antigas, como os desenhos antigos. Eles, vira e 
mexe, estão voltando, porque eles associam essas questões com moda, com coisas do passado, 
com coisas de outras épocas. Essas são as situações [...]. E elas são diferentes para cada 
pessoa. Claro que sempre tem um grupo que, então, é o grupo dos consumidores chatos. Você 
atrai assim, você acaba conhecendo também. Muitas dessas coisas me deixam pasmo com 
esse tipo de história. Então é difícil falar sobre questões técnicas ou um pouco mais 
normativas quando você enfrenta esse tipo de percepção, que não é, como você falou: “Nossa, 
o Prestígio ficou muito ruim, esse chocolate? Na minha época era tão bom”. Ninguém vai 
conseguir se comparar com a lembrança que tinha do passado, sabe? Do outro. Você pode 
fazer o melhor produto do mundo hoje, que não vai convencer um cara da ideia do passado, 
que ele achava muito melhor. Não é uma discussão que vai pra frente, sabe? Ele sempre vai 
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achar que no passado era melhor, porque ele não tem como comparar. Ele associa isso com a 
própria juventude. Sei lá, ou do passado.  
 
São muitas variáveis. 
César – São muitas. Eu acho que, na verdade, assim, precisa ter um olhar racional em cima 
dessas variáveis? É, essa é uma forma de [...] se existe, aí sim, um componente que você acha 
que é imperativo. Por exemplo, segurança, segurança alimentar, essas coisas assim. Então, o 
remédio... É por isso que ele é, assim, tão vigiado. Pílula que cura câncer, assim, sabe? 
Durante um tempo, ficou perigosamente aí no mercado: “Ah, mas se não faz mal, porque não 
pode? É remédio ou não é?”. Sabe, você está enganando as pessoas, é assim mesmo?  
 
E outros produtos, eu não sei se é o minimizado, mas ele não é totalmente eliminado, 
como o exemplo que você deu dos alergênicos.  
César – Alergênicos todos.  
 
Mesmo se a gente pensar, é que eu e você, a gente pensa muito em alimento. Eu acho que 
por causa do nosso histórico. Mas, se você pensar em ferro de passar, as instruções de 
uso também, se não estão bem escritas, podem gerar um risco. 
César – Eu acho que, assim, ferro de passar, eletroeletrônico, assim, eles são tecnologia 
embalada que, assim, ou você aprende ou você não sabe usar. Ferro de passar, quando 
começaram a inventar os ferros que você que tem uma boa não sei o quê, teve gente ali que 
falou: “Nossa, é muito difícil”. É, mas ele em geral tem o funcionamento básico. Está lá, tudo 
o que é mais sofisticado, ele é sempre adicional. Então, se você não usar, não faz. É como 
você usava essa coisa de vídeo cassete só para tocar; para gravar, ninguém fazia. Porque era 
muito chato você gravar. Você usar o timer, ou seja, você gravar na hora. Nossa, isso 
precisava de um cara, precisava chamar alguém, não é? Porque você poderia ir lá e ler, você 
sabe que você conseguiria. Mas não tinha o sabor: “Ah, eu queria tanto gravar um filme que 
vai passar só depois da meia noite. Eu vou dormir porque não vou aguentar”. Aí é por isso 
que aparece o Netflix. Você pode assistir tudo em qualquer hora. 
 
E qual é o Netflix da embalagem?  
César – O Netflix da embalagem é a tecnologia. Então, por isso que eu falo assim: no rótulo, 
na comunicação escrita, não tem espaço. Porque hoje a tendência é de você não usar muito o 
espaço porque é muita embalagem, muito material, material na embalagem. A não ser que 
seja para proteger, é totalmente [...]. A tendência é não usar o seu material, a não ser que seja, 
a gente chama de... Não é para presente e tal, que aí tem uma outra dimensão. Fora isso, 
embalagem é para proteger, para facilitar. Logística. Manda para cá, para lá, tudo isso 
estrutura. Mas não é um padrão de carro. É para comunicar, como fica em segundo plano. Se 
você faz uma embalagem só para comunicar... Como a gente tinha: o típico de caixa de 
cereais. A gente sempre falou que aquilo ali foi feito para comunicar. Por isso que eles 
criaram um padrão. Usa um material enorme para colocar um monte de flocos ali dentro, 
meio soltinho assim. A desculpa é que não quebrava. Mas não era essa. A desculpa é que 
realmente se consegue comunicar muita coisa, usar um monte de painéis, falar de um monte 
de coisa, isso é a embalagem acima de tudo.  
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ENTREVISTADO: FÁBIO MESTRINER, 65 
ENTREVISTADORA: CLAUDIA WEBER 
TRANSCRIÇÃO: MIRIAM FREITAS 
 
Você já desenvolveu algum projeto de embalagem especificamente para público idoso? 
Fábio – Não, eu não tive essa participação. Eu fiz vários projetos, mas nunca com esse 
enfoque. A gente não falava muito nisso.  
 
E o produto que era para idoso não era para o público idoso comprar? Explica o que é o 
produto. 
Fábio – [...] que embalagem é isso. Você sabe isso? 
 
Eu sei, a Packing. 
Fábio – Sim. Na Packing a gente desenhava mais de mil embalagens por ano. Era muita coisa, 
porque a gente ia em especializada e fazia isso. Então desenhamos produtos para idosos, para 
jovens, para criança, para todo mundo.  
 
[caiu a ligação] 
 
Fábio – Então, eu estava dizendo é que [...]. Muito, mas não lembro de ter um projeto 
específico para idoso, que tenha sido desenhado com essa preocupação. Pra mim [...], entrou 
nisso. 
 
Você estava falando que você já fez milhões de embalagens, mas não especificamente 
para o publico idoso. 
Fábio – Sim. Foi uma preocupação que entrou mais recentemente na pauta. Começou a se 
falar disso, eu já não tinha mais agenda. E eu agora sou consultor de empresas, não sou 
responsável direto por projetos de design. E fora que não é mais aquela quantidade de 
antigamente. 
 
Esse pensamento de público idoso é muito recente mesmo. E o que tenho visto com 
outros designers com quem eu conversei é que se o briefing é uma embalagem para 
público adulto, em geral, os designers não consideram o público idoso no público do 
mundo adulto. 
Fábio – Exatamente. São questões que surgem e entram na pauta e vão caminhando. A 
própria questão ambiental, ela entrou na pauta, mas ainda não está vendo direito o bolso das 
pessoas. As pessoas não estão escolhendo o produto ambientalmente correto, não estão 
aceitando pagar por isso. É um questão mais a nível conceitual e não chegou no nível da ação.  
 
E se a gente for olhar no mercado que é especificamente para público idoso, nem sempre 
é comprado pelo idoso. Tipo fralda geriátrica.  
Fábio – Sim, é verdade, isso é uma. 
 
Eu fiz pesquisa com as embalagens que estão no mercado e que são feitas para público 
idoso e encontrei alguns cosméticos, como Chronos da Natura, Nutren Senior e foi só. E, 
claro, fralda geriátrica, que não é comprada pelo idoso. E eu comecei a olhar com um 
olho mais crítico para essas embalagens. Eu não sei se você já pensou a respeito desse 
assunto.  
Fábio – Isso, pra mim, é novidade, mas acho que tem alguns comentários para fazer, porque 
em algum momento lá atrás a gente já discutiu esse assunto. Então, uma questão importante 
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para o idoso é tamanho de letra, porque já não enxerga direito. As informações precisam ser 
extremamente objetivas e mais simplificadas, porque o mundo se tornou muito complexo. 
Existem coisas que se acham banais, mas que para eles não é banal. Para eles ainda está na 
fase de aprendizado. Como, por exemplo, a internet, essa linguagem mais moderna ligada ao 
mundo digital. Eles ainda estão no mundo da TV. 
 
A simplificação, uma tipografia bem definida. 
Fábio – Sim, a tipografia clara e tamanho maiorzinho. Outra coisa: a gente trabalha muito 
com linguagem de ícones. Isso não é tão evidente para eles. Porque a gente é acostumado a ter 
nossos computadores tudo iconizado. A gente parte do princípio de que é tudo bem, mas não 
é. Para eles, essa linguagem iconizada que a gente usa tanto e acha tão normal, para eles não é 
tão normal, tão natural. Então, muitas vezes, a colocação de ícones modernos na embalagem 
pode gerar dúvidas.  
 
Há necessidade da simplificação, mas não desse tipo de simplificação.  
Fábio – Isso. porque não adianta, não é a linguagem deles.  
 
Quando eu entrevistei os idosos, fiquei na expectativa de que eles falassem alguma coisa 
do estilo, de cor, simplificação da imagem, mas isso não vem à tona espontaneamente. E 
eu não sei se estou exagerando nas necessidades do idoso quando eu penso nisso ou se 
isso não é importante para eles.  
Fábio – A minha visão de mundo é uma visão muito estruturalista. A gente tem que olhar 
muito para as necessidades especiais do ser humano, porque estas estão ligadas ao fato de a 
gente ser primata, por exemplo. Aparecem questões desse tipo. Vou citar uma empresa que 
admiro muito: Nestlé andou fazendo uns estudos de imagem que ela representa na mente do 
consumidor e para onde está indo. Nós precisamos tomar um litro e meio de líquido por dia, 
nós vamos tomar mais água da torneira ou água embalada? Mais água embalada. Só para você 
ter uma ideia, no Brasil, somente 30% dos líquidos que a gente ingere vêm da torneira, 70% 
vêm embalado. Porque é o seguinte: o segundo líquido mais tomado é leite, porque nós somos 
mamíferos e as maiores indústrias de alimentos do mundo, a Nestlé inclusive, elas vieram do 
leite, são empresas que vieram do leite. Nestlé, Danone, Parmalat, Tetrapak, são todas ligadas 
à cadeia de leite. A Tetrapak é a segunda maior empresa do mundo. O segundo item de 
consumo é leite. 30% é água da torneira e 22% é leite, depois vem água mineral, que está em 
17%. Quando a Nestlé fez esse estudo, quem é líder mundial em agua mineral? É a Nestlé. E 
aí ela fez o mesmo estudo: como que as pessoas vão viver? As pessoas vão viver mais tempo, 
está aumentando a expectativa de vida e elas vão viver mais tempo sozinhas, porque os filhos 
vão embora de casa, porque os lares singles estão aumentando. Do que as pessoas vão 
precisar? Animais de companhia. E quem é líder mundial em pet food? 
 
Acho que deve ser a Nestlé também  
Fábio – Sim, ela comprou a Purina. Ela fez um estudo do século XXI: qual vai ser a principal 
característica? É a proeminência da mulher. Hoje, no Brasil, a cada três que saem formados da 
faculdade, duas são mulheres. As mulheres vêm vindo num driver fabuloso e elas são 75% de 
todas as compras, fazem compras para marido, filhos, casa, sogra, aniversário das crianças da 
escola, cueca para o marido. Então elas respondem por 75% das compras. As mulheres estão 
cada vez mais atuando fora de casa, precisam se arrumar. Portanto, quem vai ser líder mundial 
em cosméticos? J&J. E agora a Nestlé comprou a L’óreal. 
 
Já comprou uma meia dúzia.  
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Fábio – Sim. Então, o enfoque do trabalho que pode ser feito é esse enfoque funcionalista, 
cada vez vai ter mais idosos, as pessoas vão viver mais tempo. Velhice ativa, e não mais 
aquela velhice da cadeira de balanço. Porque hoje eles têm duas coisas importantes: têm 
dinheiro que acumularam ao longo da vida, e eles têm tempo. Então, acho que uma das coisas 
que podem ser usadas no design e que podem ser enfatizadas para a terceira idade é o 
seguinte: esses caras têm tempo. Então, a informação não precisa ser express. Pode ser uma 
comunicação com mais tempo, eles têm tempo para ler a embalagem, eles têm tempo para 
escolher com calma. E isso é muito importante, dá uma diretriz para o trabalho do designer.  
 
Interessante, não tinha pensado nisso e nem isso tinha sido apontado por nenhuma 
entrevista, nenhuma conversa que tive até então. 
Fábio – Eu aprendi a pensar as coisas desse modo que a Nestlé pensa. Não esqueça que nós 
somos humanos, primatas, nós temos algumas coisas que vão permanecer. E a gestão do 
tempo é fundamental, esses caras têm tempo. Que mais você tem para perguntar? 
 
Eu ia te perguntar se, uma vez que você tem mais de 60 anos, se você percebe na tua 
vivência como consumidor alguma mudança na relação com as embalagens com a 
passagem do tempo.  
Fábio – Sim. Porque é o seguinte: eu vim morar sozinho, eu tive que aprender tudo de novo. 
Eu aprendi tudo, a fazer compras... Cozinhar eu já cozinhava e cozinho bem. Mas eu tive que 
aprender a lavar roupa, cuidar da casa, limpar a casa, fazer compras. Enfim, tudo isso eu tive 
que aprender, então eu passei a ter um olhar diferenciado com essas coisas todas. Passei a 
perceber a diferença de embalagens, como elas ajudam a vida da gente. E o contrário também 
pesa. Porque uma das características de idoso é que, embora ele tenha mais tempo, ele não 
tem muita paciência. Essas embalagens que não abrem, não dá para dispensar o produto. Eles 
têm uma visão mais crítica da coisa. Eu compro na Liberdade, vende sopinha missoshiru. Eu 
gosto daquilo, é bem prático. Quando não tenho tempo à noite, eu faço uma missoshiru. A 
embalagem que vem do Japão é sensacional. Você percebe o cuidado que eles têm, de como a 
embalagem funciona bem.  
 
Em que termos ela é sensacional: gráfico ou de estrutura? 
Fábio – Funcionamento dela. Ela tem uma setinha branca de onde tem o corte pra você abrir o 
saquinho. Você pega ali e puxa e abre perfeitamente. Tem uma embalagem que se chama 
Lays, as batatinhas. Você já tentou abrir aquele saquinho onde mandam abrir? Aquilo lá é 
uma obra de arte, aquilo merece. A embalagem, ela tem um picote, o saquinho é quadradinho, 
não é como da Ruffles. Você pega a flechinha e a embalagem abre perfeita. E o saquinho fica 
quadradinho em pé, parece um saquinho de pipoca.  
 
Eu já vi isso, é um stand up pouch. 
Fábio – Não é bem isso. É um saquinho quadrado, mas que funciona, porque ele para em pé. 
É bárbaro. Ali tem um corte laser sofisticado.  
 
Em termos de comunicação, você percebe alguma coisa nessas embalagens japonesas 
que te chamam atenção?  
Fábio – Sim. O Japão não serve muito de referência nesse sentido, porque, em primeiro lugar, 
a letrinha dele, aquilo ajuda pra caramba. Eles escrevem uma bíblia na embalagem e não 
polui, porque a caligrafia deles é desenho muito limpo. E tem outro aspecto que a gente pode 
falar que é bem interessante, que é a questão da imagem. Porque você sabe que as 
embalagens... Como se comunicam com as pessoas? Primeiro é a forma, segundo lugar a cor, 
terceiro lugar é a imagem. Nessa ordem, a forma, ela ajuda muito, porque ela trabalha com 
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dois sentidos: a visão e o tato. Eu me lembro quando tinha o Leite Moça com cintura; 
aconteceu um fenômeno quando as pessoas pegaram aquilo na prateleira, as vendas 
explodiram, e a Nestlé não conseguia entregar. E uma das coisas que as pessoas comentaram 
muito é que elas reconheciam pelo toque, a sensação de segurar a embalagem. Muito dessas 
pessoas já tem um pouco de deficiência visual. A forma exclusiva ajuda demais na identidade 
do produto, e acho que para esse público isso tem mais valor ainda. Porque o Leite Moça 
usava a mesma embalagem do creme de leite Nestlé, a mesma embalagem do concorrente 
dele, a mesma da ervilha, do milho, tudo a mesma lata. Tanto é que eles mudaram essa lata 
agora e não voltaram para a lata tradicional. É uma lata diferente, porque já tinha incorporado 
isso.  
 
A percepção de que ela é diferente das outras, uma coisa especial. 
Fábio – Sim. E isso para o público idoso vale mais, tem um valor maior ainda. Outra coisa, 
vamos falar da cor. Outra coisa é a cor, eu acho que você poderia incluir isso na sua pesquisa. 
Como que é a percepção da cor nos idosos? Conversar com um oftalmologista... Vale a pena 
dar uma olhada nesse aspecto. 
 
Tem sim uma deterioração da percepção da cor.  
Fábio – Talvez haja alguma perda acentuada em algum dos campos de cor. Isso gera uma 
recomendação. Você tem que tomar cuidado com o vermelho, de repente, tem que estudar 
isso: “Oh, atenção, existe uma perda de cor na visão e, portanto, evitem estas cores”. Em 
terceiro, é a imagem. A imagem tem um caráter simbólico muito forte. E essas pessoas de 
idade, é assim... O cérebro trabalha com significado; quando a gente trabalha com 
informação, ele para com a informação e diz: “O que é que isso significa?”. E usa algumas 
fontes de informação, algumas referências que ele tem para tentar entender o significado 
daquilo. E na hora que ele entende, aquilo entra e vai ser arquivado num lugar onde estão 
elementos de significado correlato. É assim que a memória funciona e consegue encontrar 
depois de novo as coisas. Então, as pessoas mais velhas, elas têm mais história e, portanto, 
têm mais elementos para checar o significado das imagens. Isso também pode ser uma coisa a 
ser utilizada.  
 
É bem interessante.  
Fábio – Sua tese tem tudo para virar um livro. E, inclusive, depois, se você quiser, quando 
você fizer a tese, eu te apresento para meu editor. Ele vai gostar de te conhecer, chamam 
MBooks. Ela atua muito nesse campo do marketing e da história, livros do negócio. Como 
esse é um assunto novo, está sendo trabalhado, você pode gerar algumas descobertas. Eu 
gosto de livros que, assim, são roteiro. Eu termino de ler e vejo que tenho cinco ou seis coisas 
que posso aplicar.  
 
A minha vontade é, no final desse trabalho, ter uma cartilha, ter um site. Eu queria que 
essa informação fosse prática, de uso fácil e acesso fácil para as pessoas.  
Fábio – Você, acho, não conhece meu livro novo. 
 
Eu tenho três livros teus que são de projetos de embalagem. 
Fábio – O quarto livro eu [...] numa chácara, divisa de Jarinu, um lugar que tinha uma chácara 
tombada, fiquei três anos e meio lá. Eu escrevi um livro que se chama 4 pequenas histórias 
que juntas mudaram o mundo. É a história da escrita, do papel, da gravura e da imprensa. 
Pegando de trás pra frente, o Gutenberg, ele é da imprensa. Toda vez que você vai ler coisas 
sobre as indexações, a imprensa está entre as 10 maiores, e fica ali entre o segundo, terceiro e 
primeiro. A minha questão é assim: Gutenberg inventou a imprensa, mas ok, antes tiveram 
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que inventar a letra que ele usou. Então eu vou na escrita, em como que essa escrita veio 
fazendo zigue-zague no mundo até a imprensa dele. E aí fiz a mesma coisa com o papel: 
como que o papel surgiu na China, como que ele veio, onde que ele foi parar na [...]. E até 
descobri uma coisa que não está em lugar nenhum. Eu montei uma bibliografia grande do 
livro do [...] britânico. Um livro de pesquisa bem legal. E eu descobri que ele usou papel 
Fabriano para fazer a Bíblia. Coisa que não está em lugar nenhum. Ele juntou isso tudo e 
acrescentou no trabalho dele. Eu tive essa visão outro dia. E por que você deve pensar em 
transformar isso num livro? Porque é o seguinte: todo mundo conhece o Marco Polo, o Marco 
Polo é o ícone das viagens. Se ele não tivesse sido preso e escrito um livro, a gente nem ia 
saber que ele existiu. Você já ouviu falar de um cara como Giacomo Casanova? Ele foi um 
dos caras que fez o melhor relato do século XVIII que se tem disponível. E ele existe e virou 
um personagem e todo mundo conhece a história dele, porque ele fez um livro chamado 
História da minha vida. E assim a gente vai vendo que determinadas coisas [...] porque 
alguém escreveu um livro. 
 
Sim, porque foram documentados.  
Fábio – Senão, teria se perdido. Pensa nisto: fazer uma coisa útil da sua tese. O assunto é 
novo, não tem ainda muita coisa, precisa de informação e pode ser que vingue.  
 
Eu agradeço. É bom ouvir isso, porque a pergunta sempre fica no ar: se o que a gente 
está fazendo vale o trabalho, o esforço, e vai resultar em alguma coisa bacana. 
Fábio – Muito. Esse campo vai crescer cada vez mais, o número de idosos está aumentando. 
Para você ter uma ideia, na Itália, o número de pessoas com 100 anos dobra a cada ano. Não 
deve ser a cada ano, mas a cada 10 anos. Niemeyer trabalhou até 104 e Tomie Ohtake até 102.  
 
Eu li que quem está nascendo agora vai viver até 120 anos.  
Fábio – Eu acredito.  
 
E tudo vai ter que acompanhar essa população que está envelhecendo. Não dá para 
fingir que não está acontecendo, porque é muita gente.  
Fábio – Se você olhar o desenho, o gráfico da demografia brasileira, você vai ver que a 
pirâmide mudou completamente.  
 
A quantidade de idosos que está vindo por aí é muito grande. E tem que ser feita alguma 
coisa. A arquitetura está na frente da gente, do design. Até a parte de pesquisas para 
projeto estrutural de embalagem é mais completa do que de projeto gráfico. Não 
encontrei quase nada que falasse nem de corpo de letra, encontrei muito pouco.  
Fábio – Meses atrás, a Natura me contratou para fazer um book sobre ergonomia conveniente. 
E eu andei estudando um pouco esse assunto e abordei um pouco no book de ergonomia 
conveniente essa questão da idade. Mas achei pouca coisa, por isso que um trabalho seu pode 
ser interessante.  
 
Qualquer coisa, eu vou te mandar e-mail e ir falando com você, porque eu sei que você 
tem muita experiência, mais do que eu, e acho que você pode ir me socorrendo vez em 
quando. 
Fábio – Você pode contar comigo. Eu tenho mais experiência que você porque eu sou mais 
velho. 
 
Mas é que você se especializou nisso, né, Mestriner?  
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Fábio – Eu trabalhei muito nisso, pesquisei muito. Eu fui presidente da ABA, eu tive 
oportunidades de conhecer muito a indústria, eu era o representante do Brasil na Organização 
Mundial de Embalagem. Eu tive oportunidade de ir pra Índia, China, um monte de lugares 
para conhecer embalagem, como eles lidavam com embalagem. É muito interessante, porque 
a gente fica muitas vezes preso ao nosso mundo. Quando eu cheguei na Índia, só 5% dos 
alimentos na Índia eram embalados, e tudo ali na rua, tudo a granel, tudo de qualquer jeito. E 
aqui no Brasil, hoje, 85% dos alimentos são embalados. Não tinha indústria de alimentos 
quase na Índia. Não tinha supermercado. Lá, falava mercado eles entendiam marketing, 
mercado, mas levavam no mercado de rua.  
 
E que devia ser o que tinha.  
Fábio – Sim. E agora o Walmart foi para lá. Os milionários criaram rede, mas antes não tinha. 
Agora, você imagina a experiência de um país daquele tamanho, que não tem embalagem. 
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ENTREVISTADO: HUGO KOVADLOFF, 72 
ENTREVISTADORA: CLAUDIA WEBER 
TRASNCRIÇÃO: MIRIAM FREITAS 
 
Por acaso você já desenvolveu algum projeto especificamente para idoso? Ou de 
embalagem, ou qualquer outro? 
Hugo – Especificamente para idosos, não. 
 
Quando você pensa em projeto ou quando você desenvolve algum projeto para o público 
adulto, você pensa que nele está inserido o público idoso? 
Hugo – Em geral, os projetos que desenvolvo são geralmente de identidade de marca. E 
sempre acredito estar comunicando para todos os públicos, inclusive idosos. 
 
Você faz supermercado, você falou, né? 
Hugo – Faço.  
 
É você quem faz as compras na sua casa? 
Hugo – Não como uma regra. Às vezes eu vou junto com Bete, minha esposa, e outras vezes 
eu vou sozinho.  
 
Se você juntar a tua experiência com design e a tua experiência de vida, a tua vivência 
com o processo de envelhecimento, pensando hoje em uma embalagem, na comunicação 
que ela tem, te ocorre alguma coisa que poderia ser feita? Ou te ocorre alguma coisa que 
você já identifica como ruim em termos de comunicação, ou que não seja o ideal em 
termos de comunicação? No que a gente vê nas embalagens hoje em dia, que a gente 
encontra no mercado? 
Hugo – Creio que deveria se prestar mais atenção em relação ao tamanho das letras, além de 
outras questões. Às vezes, as embalagens têm muitas informações e geralmente são muito 
pequenas. Acredito que elas cumprem mais uma questão legal, sem considerar clareza de 
leitura. Eu já vi gente em supermercado que vai com a lupa para ver se consegue ler. 
 
Você procura ler as embalagens? 
Hugo – Sim. Mas, como designer, vejo problemas na hierarquia das informações, e isso 
dificulta a leitura e compreensão. 
 
Então, eu acho que é interessante a gente pensar nisto: a hierarquia. O que será que 
precisaria existir em termos de hierarquia, por exemplo, para que a tua esposa ou a 
minha mãe, que tem muito mais idade do que a sua esposa, não se confundissem? 
Hugo – As embalagens são uma peça de comunicação. Em geral, muito poluídas, com muita 
informação de texto e imagem. Esse excesso confunde as pessoas. Outro aspecto recorrente 
em algumas embalagens é que o que se mostra nos rótulos não corresponde ao conteúdo. Por 
exemplo, em embalagens de chocolate com castanhas, a imagem mostra um produto cheio de 
castanhas enormes e, quando você abre, as castanhas que você acha não correspondem à 
ilustração. Já se você pega uma embalagem de chocolate suíço que tem castanhas, quando 
você abre essa embalagem, você vê que as castanhas mostradas nos rótulos correspondem à 
realidade. 
 
Isso é um ponto interessante. A comunicação clara para, assim, expressar de verdade o 
que tem dentro da embalagem.  
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Hugo – Certo. Expressar de uma forma clara, inequívoca. Muitas vezes eu sinto que certas 
embalagens não mostram o produto real. Às vezes exageram em alguns aspectos para tornar 
as embalagens mais atraentes. E eu, pessoalmente, acho que as embalagens deveriam ser mais 
claras, mais limpas e um retrato real do conteúdo. 
 
Você falou que seria interessante que as embalagens fossem mais claras, mais 
simplificadas na comunicação. Isso você fala frente a que parâmetro? São seus conceitos 
em relação a design, ou você pensa nisso para pessoas que estão em processo de 
envelhecimento? 
Hugo – Não, na realidade, eu não separo assim. Eu não vejo a embalagem somente como 
design. Não podemos esquecer que design é comunicação. Então, muitas vezes se usa 
tipografia com leitura não muito adequada. Podem ser esteticamente interessantes, mas elas 
não cumprem a função de comunicar com clareza. E talvez, aí, as pessoas em geral, incluindo 
idosos, têm dificuldade de entender, porque se criam ruídos na comunicação.  
 
A clareza. 
Hugo – Muitas vezes o aspecto visual gráfico se sobrepõe ao aspecto mais importante de uma 
embalagem, que é a comunicação. A embalagem, no meu entender, tem que ser uma peça que 
comunique com clareza o produto que tem dentro. 
 
E quando você se referencia a embalagens de outros países, você acha que eles estão em 
que situação, frente ao que a gente tem aqui? Você acha que eles estão melhores? O que 
acontece? 
Hugo – Não quero generalizar, mas, por exemplo, na Inglaterra, o design é muito valorizado e 
eles trazem geralmente soluções bastante inovadoras. Eu me lembro de ter visto embalagens 
na Inglaterra com fundos de cor preta e as informações em letras branca. E isso tem uma 
leitura, um contraste fantástico. As informações ficam muito claras na embalagem. Uma 
embalagem que comunica com clareza, considerando aspectos de legibilidade, contraste, 
hierarquia nas informações, será mais eficiente na sua comunicação, considerando, inclusive, 
um público mais idoso.  
 
Da parte fisiológica. 
Hugo – Sob o ponto de vista do envelhecimento, surgem problemas de reconhecimento, de 
lembrança, que se somam à questão da deficiência da comunicação do produto no ponto de 
venda. E tudo somado dificulta ainda mais o reconhecimento. Uma das grandes dificuldades 
que eu me lembro no manuseio de embalagens em casa é no momento de abrir. Por exemplo, 
aqueles queijinhos tipo Polenghi que você tem que puxar o fitilho vermelho e nem sempre 
abre corretamente. Latas também, às vezes, apresentam problemas para abrir, apesar de que 
hoje têm melhorado bastante esses sistemas. Em pacotes de bolachas, por exemplo, também 
não é simples achar o fitilho e fazer com que ele realmente cumpra a sua função. 
 
Pelo que você está falando, tem um problema que é de ergonomia ou da própria 
tecnologia da embalagem. Mas, quando você fala de não achar, aí é um problema de 
comunicação? 
Hugo – Acredito que seja uma soma dos dois problemas. 
 
Mas podia ajudar? 
Hugo – Sim. Eu acho que se as informações fossem mais claras e as soluções de tecnologia da 
embalagem melhor resolvidas, iria ajudar. 
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E talvez a gente possa dizer que clareza é disso que você está falando, porque a 
hierarquia da informação mais as informações passadas de uma forma clara, a 
comunicação é mais fácil. 
Hugo – Eu acho que é mais fácil se for mais clara, sim. Agora, tem também a questão das 
novas gerações. Por exemplo, o pessoal mais jovem, que fala numa velocidade incrível e usa 
palavras abreviadas. É uma coisa muito típica dessa geração. Eu, às vezes, sinto dificuldade 
de entender o que está se falando. Às vezes, as embalagens acompanham e traduzem algumas 
tendências. Tendências de comportamento, de linguagem, abreviação das palavras, tudo isso. 
Aí, pessoas de gerações anteriores tendem a sentir dificuldade para decodificar essa 
linguagem. 
 
E é uma questão que é difícil de a gente pensar ou tomar decisões a respeito. Porque, se 
um produto é para uma pessoa jovem, faz todo o sentido ele entrar nesse ritmo, que é do 
jovem. Mas um produto que é para adulto, que talvez não precise ter esse tipo de apelo, 
ele poderia ser projetado incluindo o idoso. Essa é a questão que eu estou falando. 
Hugo – Concordo. Levando em conta que o grupo de idosos está aumentando de forma 
significativa tanto no Brasil como no resto do mundo, podemos dizer que, hoje, é um grupo 
considerável de consumidores que deveria ser melhor estudado, no sentido de achar formas de 
comunicação e uso eficientes.  
 
E as embalagens – com quem eu já conversei e desenvolveu embalagem para idoso –, na 
verdade, eram produtos para uso do idoso, mas não para o idoso, especificamente.  
Hugo – Entendo. Produtos como as fraldas geriátricas. 
 
Exatamente. A fralda geriátrica é um produto para idoso, mas não é comprada pelo 
idoso. Ela é comprada pelo cuidador, pelo filho. Então, a necessidade da comunicação 
não é focada no idoso. O que eu encontrei em pesquisa que é produto para idoso, 
especificamente, é suplemento alimentar. Tipo Nutren, a Danone tem alguns. Mas as 
embalagens não estão preparadas para o idoso. Elas são embalagens como qualquer 
outra. Eu não percebi, analisando essas embalagens, ter nenhum cuidado específico com 
o tamanho da letra, por exemplo.  
Hugo – Interessante. Você falou agora isso e eu pensei também, por exemplo, em pessoas 
com deficiência visual. Como compram uma embalagem? 
 
Tem muita embalagem hoje em dia já com braile. 
Hugo – Tem? 
 
Tem. E esta é uma outra questão que eu acho interessante pensar também: até que 
ponto que a legislação alcança esse assunto. Porque, para embalagem, tem uma lei que 
define que a letra não pode ter menos do que 1mm de altura. Não importa se é caixa alta 
ou caixa baixa. Mas não é obrigatório o braile, por exemplo. E tem empresas usando. A 
Nestlé, quase todas as embalagens em cartão da Nestlé já vem com braile.  
Hugo – Não reparei isso. 
 
Mas não é lei. Eu acho que, necessariamente, a designação do produto, tabela 
nutricional, talvez... Não sei. De qualquer jeito, não está considerando que a pessoa com 
deficiência visual não faz a compra no supermercado, mas ela entra em contato com a 
embalagem depois. 
Hugo – Claro!  
[...] 
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Hugo – Sentem alguma dificuldade em achar o que eles procuram? [...] 
 
Eles sentem. Quer dizer, de achar, e não se o produto está no mesmo lugar, na gôndola 
em que sempre esteve e se tem o produto que eles estão acostumados a comprar. Eles 
pouco experimentam. Eles não tentam produtos novos. É o que eu percebo deles e o que 
eu percebi nas entrevistas que eu fiz. Que a tendência é as pessoas definirem produtos e 
sempre comprarem esses produtos. E vão sempre no mesmo supermercado. E o produto 
deveria estar sempre no mesmo lugar. Se não está, o consumidor, a pessoa que está 
comprando tem sempre a chance de perguntar para um atendente da loja. Então, 
mudou de lugar, o layout da loja, vai lá e acha. Mas, se a embalagem muda, ela não tem 
esse apoio no autosserviço. Então, se uma indústria muda a embalagem, quem é mais 
velho vai perder a referência e não vai mais comprar o produto. Vai perder o produto. 
Hugo – Tem produtos, como Toddy, que têm 50, 60 ou 70 anos, e são constantemente 
atualizados, mas não perdem sua característica principal: o logo. Assim também o Leite 
Moça, que constantemente muda, mas não perde suas características. Será que aí também, por 
exemplo, as pessoas mais idosas sentem dificuldade em achar o produto? 
 
Não, eu acredito que não, eu acho que essas renovações da identidade, quando não 
perdem as características principais, me parece que não é esse o ponto.  
Hugo – Interessante. Em geral, as pessoas, quanto mais velhas, ficam mais conservadoras 
também. Assim, com hábitos mais marcantes e repetição de algumas atitudes.  
 
Manutenção de hábitos. E é bem interessante. E não dá para a gente esperar que a 
indústria se movimente à base desses parâmetros. O que eu fico pensando é que, talvez, 
o sentido seja o contrário mesmo: de que forma a embalagem pode ser mais inclusiva 
para o idoso ou mais fácil para o idoso, mas não precisa ser exclusiva. Até porque tem 
um outro caráter aí que é: o ideal é que seja intergeracional. A gente, no processo de 
envelhecimento, não quer se sentir velho. Não quer comprar produto para velho. O que 
a gente quer é conseguir comprar o produto que a gente quer comprar. Então, inverte 
um pouco o olhar. Não precisa ser a embalagem só para o velho. É a embalagem que é 
para todo mundo e mais amigável para quem é idoso.  
Hugo – Acho que esse é um aspecto interessante: como fazer para que essas embalagens se 
tornem mais claras, mais próximas.  
 
Mundo digital. 
Hugo – Ontem, ouvi uma entrevista com uma senhora que precisava viajar para Portugal, 
mas, como ela não tinha recebido ainda seu passaporte, pensava em ir até o lugar da emissão 
para reclamar pessoalmente. A jornalista que estava falando com ela disse: “A senhora precisa 
aguardar receber a mensagem que eles estão mandando por e-mail!”. Aí eu fiquei pensando: 
será que essa senhora tem acesso a um computador? Será que sabe mexer nele?  
 
Tem uma faixa de idosos que eu acho que está sendo bem mal tratada atualmente, que 
são os que ainda não têm esse mundo digital, que não alcançaram o mundo digital a 
ponto de ficar confortáveis com ele. E não são atendidos de outra forma, porque o 
mundo digital está se sobrepondo. É cruel. 
Hugo – Não tenho dúvidas! 
 
É outro mestrado esse. Esse é outro estudo. 
Hugo – Sim. 
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É uma faixa de idosos que está desatendida, nesse sentido. Desatendida, não. É um 
pouco de exagero, mas que está numa transição que não é natural e, às vezes, não é nem 
possível. Não dá para você transportar tudo para o mundo digital, porque a pessoa não 
está no mundo digital.  
Hugo – Claro! Vi uma reportagem sobre a Coreia onde mostram as pessoas descendo numa 
estação de metrô onde tem um enorme painel, que é um supermercado virtual onde você, 
através de teu celular, compra e logo depois você recebe na tua casa.  
 
Esse é uma reprodução de um supermercado, e o processo da compra é digital.  
Hugo – Exatamente. Mas não deve ser fácil para um idoso.  
 
E ainda tem a compra online, que é fazer supermercado no computador.  
Hugo – É, e se recebe em casa depois.  
 
Também. E aí você vê as imagens pequenas, com menos informação do que quando está 
com o produto na mão. Tem milhões de implicações isso também.  
Hugo – Interessante. Sim. Ela se destacar em um ponto de vendas, ser uma concorrência 
brutal, cada uma quer chamar mais atenção do público. Eu acho que é uma lei de mercado 
essa. Mas, por outro lado, isso que a gente estava falando, ela está mais preocupada em se 
destacar no mesmo nível também, passar informação com clareza, sabe? É um objetivo dos 
designers, enfim, de fazer isso, ou seja, de você fazer uma embalagem que se destaca, mas 
que também não esquece essa parte, que tem a função da embalagem, que é própria de 
comunicar com clareza. E pensar que tem gente, enquanto é gente jovem, que não vai ter 
problema, mas também vai ter gente adulta que pode ter algumas dificuldades de leitura. 
Então, essas considerações, eu acho que seria muito válido se pensar para atender a esse 
público. Que não é um público jovem, que não é um público muito antenado e também não 
está lá para comprar o produto que mais se sobressai. Mas ela quer comprar aquele produto 
que é bom para ela, e não levar o produto errado.  
 
Uma outra coisa que eu acho que soma ao que você está falando é tentar se destacar de 
toda a forma. Eu acho que é a quantidade de versões que a gente encontra. Que isso 
também pode ser muito bom, você ter variedades, mas, por outro lado, isso também 
pode ser um obstáculo. Você já se viu na frente de uma gôndola com milhões de opções, 
e não sabendo nem como escolher? 
Hugo – É, concordo com você. 
 
É enlouquecedor. 
Hugo – Acho que tudo isso é pensado num público de uma certa faixa de idade, que faz várias 
atividades ao mesmo tempo, que fala ao celular, escreve e ouve música. Vejo pessoas no carro 
dirigindo, ouvindo rádio, fumando e até falando ao celular! Ou pessoas em casa, assistindo à 
televisão, mexendo no computador e falando no celular.  
 
Muita coisa ao mesmo tempo. 
Hugo – Porém, tudo muito superficial. 
 
Isso, quando a gente pensa em um público idoso, isso é em detrimento de um público de 
mais idade mesmo, que tem mais dificuldade de conexão, que tem mais dificuldade de 
separar os ruídos. 
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Hugo – E será que a comunicação, por exemplo, em televisão, na mídia em geral... Os idosos 
conseguem se conectar com as mensagens? Essas mensagens se comunicam com esse 
público? 
 
Não sei. Também outro campo de estudos interessantíssimo. Isso tem bastante, tem 
bastante. Se você começa a pesquisar, você acha muita coisa relacionada a idosos e 
comunicação e mídia.  
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ENTREVISTADA: KAZUYO YAMADA, 71 
ENTREVISTADORA: CLÁUDIA WEBER 
TRANSCRIÇÃO: MIRIAM FREITAS 
 
Você já fez algum projeto que envolvesse idoso de alguma forma? 
Kazuyo – Não. Na verdade, eu sempre atuei e atuo como professora de desenho nas diferentes 
áreas, e me recordo de poucas, mas significativas vivências com idosos. Como voluntária, em 
parceria com a universidade onde lecionava, foi oferecido curso de desenho e outro de 
encadernação para um grupo de moradores de rua, formado por homens de idades e origens 
variadas, inclusive idosos. 
 
Quantos idosos eram? 
Kazuyo – No curso de desenho, cerca de 30 a 35 alunos idosos, na maioria mulheres, com 
idades entre 70 e 80 anos. Lembro de quando se sentavam, organizando o corpo, a postura 
para a ação do desenho, felizes, com brilho nos olhos, como nos primeiros anos dos bancos 
escolares. Na proposta inicial – desenho livre –, o silêncio inicial foi se quebrando à medida 
que começavam a surgir alguns comentários alegres sobre situações vivenciadas, suas 
histórias, lembranças... E, contagiados, os desenhos iam ganhando mais força nas formas e 
cores. Em alguns momentos, intercalando às atividades, eram apresentadas propostas de 
movimentação do corpo, de exercícios de sensibilização com sons e imagens. Num desses 
exercícios, uma carta para o Papai Noel, com a proximidade das festas natalinas, foi a 
motivação. Uma das participantes, por exemplo, pedia um convite para assistir ao show de 
Roberto Carlos. Os sonhos sonhados, desejados, adiados, eram trazidos de volta com a mesma 
intensidade do passado. Eram incluídas também na programação técnicas de olhar e desenhar, 
como o desenho com o lado direito do cérebro, com orientações direcionando as atividades. 
No projeto com os moradores de rua, a cena de entusiasmo e troca de lembranças de suas 
vivências se repetia, como no projeto anterior. Depois do desenho inicial, era feita 
encadernação básica com ilustração pessoal. Um idoso esperava ansiosamente a chegada da 
monitora, minha aluna do curso de Design, para mostrar a sua produção e ouvir a avaliação. A 
alegria e o prazer demonstrados na conversa carinhosa levavam a imaginar que deveria ter 
deixado no passado um ente querido como essa gentil garota, que não economizava atenção a 
todos. Olhares de satisfação, de alegria pelo resultado... Ou as lembranças resultavam em 
semblantes de energia boa, tornando também gratificante para nós a participação nesse belo 
cenário. Como professora, mais uma vivência a ser incorporada nas atividades com os 
universitários.  
 
As histórias que eles contavam eram da vida deles, da memória deles? 
Kazuyo – Da memória deles, de suas histórias. 
 
E você via conexão entre as imagens e a memória? A história que eles contavam, elas 
estavam entrelaçadas? E o que vinha primeiro: eles desenhavam e pensavam, ou 
pensavam e desenhavam? 
Kazuyo – Sim, respostas conectadas, desenhos únicos ganhavam riqueza graças às histórias 
pessoais, reais, perdidas no tempo, mas que agora eram tecidas. E com que força! Fios ligados 
como as tramas e urdiduras de um tecido forte ou delicado, ou os pontos dos bordados, ou os 
fios tecidos nos tricôs ou crochês. Atendendo à proposta inicial de desenhar de memória (sem 
olhar, não desenho de observação), logicamente pensam em uma imagem e registram no 
papel. Eu imagino que eles pensassem e, então, começavam a desenhar. Inicialmente, nas 
linguagens mais simples possíveis. Era realmente como se fossem puxar um fio. E aquele fio 
vinha vindo e ia se aprimorando no seu desenho, no seu colorido. Então, primeiro, com 
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certeza, eles puxavam alguma lembrança, mas eu imagino que eles não tivessem a noção da 
intensidade das lembranças que estavam puxando. E, à medida que iam trabalhando, essa 
lembrança ia sendo reforçada.  
 
E intensidade em que sentido? 
Kazuyo – Qualidade do desenho, em termos de quantidade de informações significativas 
expressas nos papéis, e a riqueza do colorido.  
 
Você atrelaria esses desenhos à reprodução da memória que eles tinham? 
Kazuyo – Sim, eu acredito que sim. Eles não estavam observando nada. E as histórias ricas, 
cheias de detalhes, das senhoras de 70, 80 anos, contando situação vivenciada. Uma falou das 
costumeiras enchentes e que, depois que a enchente ia embora, ficavam os pratos, as coisas da 
casa espalhadas no quintal. As lembranças de uns iam despertando na memória dos outros. 
Lembro dos moradores de rua, desconhecidos que viviam sozinhos, longe de seus familiares e 
da sua própria história. As poucas palavras de uns faziam romper o gelo da solidão e a 
conversa ia tomando forma e, silenciosamente, a alegria ia tomando conta do ambiente. Eu 
me recordo que, para as duas situações, levei a minha coleção de livros de arte, que eram 
cuidadosamente folheados pelas mãos rudes e calejadas, tanto dos idosos, quanto dos 
albergados.  
 
Um assunto ia puxando a memória do outro. 
Kazuyo – Sim. Como um quê de encantamento, e principalmente, a expressão de alegria das 
pessoas era o pagamento de toda a situação.  
 
E a alegria estava no exercício? 
Kazuyo – Estava em rememorar. Estava em viver novamente as suas lembranças. Era muito 
bonito. 
 
Você faz supermercado? 
Kazuyo – Sim.  
 
Onde você faz supermercado? Como é a sua rotina? 
Kazuyo – Não dispondo de muito tempo, recorro ao supermercado mais próximo ou, 
dependendo das circunstâncias, outro, mas entro e compro o necessário. Não dá para pensar 
muito em economia ou esquema organizado. Gostaria, mas a falta de tempo me leva a isso.  
 
E você acaba tendo uma rotina nas suas compras ou você varia o que você compra? 
Kazuyo – Ah, é mais ou menos rotineiro. Materiais de limpeza, produtos básicos de cozinha. 
E quando preciso de produtos específicos, vou aos pontos de venda especializados.  
 
Assim, você teria um olhar para as embalagens dos produtos que você compra, com 
alguma crítica? Tem alguma coisa que você poderia me contar da experiência que teve 
ultimamente ou alguma coisa que você lembre do seu contato com a embalagem, em 
termos de comunicação? Do projeto da embalagem? Mais em relação ao projeto 
gráfico?  
Kazuyo – Infelizmente, não dispondo de muito tempo e procurando produtos costumeiros, 
não dispenso a atenção devida na escolha dos produtos. Poucas vezes percebo o projeto 
gráfico de uma embalagem. Produtos em lançamento às vezes me chamam a atenção. 
Principalmente produtos japoneses apresentam soluções interessantes.  
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E o que você julga que é o bom design na embalagem? 
Kazuyo – A costumeira pressa não permite julgamento da minha parte, mas as cores, a 
tipologia, a composição podem atrair. Mas, como disse, infelizmente não consigo recordar 
muito bem para poder responder melhor a essa questão.  
 
Você se lembra de já ter tido algum problema em termos de comunicação em relação a 
algum produto que você comprou? Por exemplo, comprou alguma coisa enganada? Ou 
queria uma coisa e não achou, achou outra.? Alguma que lhe mostre um olhar mais 
técnico a respeito do que foi feito pelo design? 
Kazuyo – Sim, já ocorreu, mas não consigo me lembrar. Com certeza, a pressa leva a uma 
interpretação pela aparência, e daí o engano. Mas com certeza não foi nada grave, senão 
poderia me lembrar. 
 
O que você tem na sua casa que não pode faltar? Produtos que você sempre compra?  
Kazuyo – Que eu compro? Produtos de higiene pessoal, produtos de higiene da casa, os 
básicos da cozinha. Mas, como gosto de cozinhar, tenho cuidado na escolha de alguns 
ingredientes, como azeites e temperos específicos.  
 
Alguma marca que você repete sempre? Algum produto a que você é mais fiel? 
Kazuyo – Mais fiel? Talvez arroz, massas e temperos, como comentei anteriormente. 
Produtos de higiene pessoal também.  
 
E, assim, se a gente fosse agora pensar livremente sobre um ideal de projeto gráfico de 
embalagem, juntando a vivência que você tem com a sua experiência de vida, com a sua 
experiência em design, pensando em um projeto de embalagem, sempre gráfico, não de 
estrutura... Alguma coisa lhe ocorre frente à sua experiência? Alguma coisa como 
recomendação ou crítica? 
Kazuyo – É, como recomendação. Eu acho que o dimensionamento do corpo da tipologia. 
Seja no título de produto, nas informações... Com a idade precisamos desse facilitador. 
 
O que você pensa que seria importante que fosse verificado, fosse mais cuidadoso no 
projeto? Em termos de tipologia, como você falou, ou imagem, ou mesmo hierarquia de 
texto, identificação, cor? 
Kazuyo – A preocupação se dá porque, muitas vezes, a gente até encontra outras 
consumidoras que pedem ajuda para identificar, ler a embalagem. E entra na questão de novo 
das cores, porque ocorre a associação com a identidade de alguns produtos. Como os produtos 
estão organizados por setores, se o consumidor for cuidadoso, com certeza poderá perceber 
melhor numa hierarquia. Mas, desculpe, não sou uma boa consumidora. 
 
Você acha que o fator cor é o primeiro? 
Kazuyo – Eu acho que cor fala. 
 
Se você tivesse que selecionar em ordem, entre três e cinco, os elementos de uma 
embalagem para serem os que devem estar no painel frontal, quais seriam os mais 
importantes? Como você faria isso? 
Kazuyo – Primeiro seria a cor, a tipologia – com devido dimensionamento – e a ilustração do 
produto.  
 
E em termos de informação? 
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Kazuyo – Sim, isso é muito importante! Precisamos saber, detalhadamente, a composição, 
orientações sobre consumo e validade. São informações cada vez mais significativas, e as 
normas técnicas exigem também.  
 
O que você gostaria que estivesse descrito no frontal de uma embalagem? 
Kazuyo – No frontal? Acho que não. Como o produto precisa chamar a atenção do 
consumidor, com certeza aqueles requisitos comentados anteriormente devem ser 
apresentados no frontal. Poderia ser na parte posterior. Mas eu acho que, hoje em dia, com as 
limitações nas dietas, principalmente entre os idosos, com as restrições a alguns ingredientes, 
merecem ser destacados. Particularmente, tenho problema com a lactose, perco muito tempo 
na gôndola procurando o produto com a indicação. Fica difícil. Esse item deve estar na 
frontal, com certeza, ou em destaque. A demora na localização prejudica a compra.  
 
Você acha que a informação não era grande ou clara o suficiente? 
Kazuyo – É, não era clara o suficiente. Nem sempre consigo lembrar da marca indicada pelo 
produtor em algum comercial. Para o idoso, principalmente, essa clareza facilita a compra 
sem a necessidade do pedido de ajuda.  
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ENTREVISTADO: MARIO NARITA, 59 
ENTREVISTADORA: CLAUDIA WEBER 
TRANSCRIÇÃO: MIRIAM FREITAS 
 
Apresentação. 
Mario – Meu nome é Narita. Em agosto deste ano eu vou estar fazendo 59.  
 
Você não tem 60?  
Mario – Não, não é verdade, 59. 
 
A gente já conversou um pouco, naquele questionário, a respeito da experiência que 
você tem com embalagem para idoso especificamente, né? Se você pudesse só lembrar o 
que que você falou rapidamente, que você não chegou nunca a desenvolver uma 
embalagem para idoso? 
Mario – Nós desenvolvemos uma embalagem para idoso, que foi uma fralda geriátrica. 
 
Que não é comprada por idoso, né? 
Mario – Que não é comprada por idoso. Pelo enfermo, porque normalmente quem compra é o 
cuidador. E normalmente também, nesse caso, os usuários quase não veem a embalagem, 
porque só o cuidador que vê, e ele coloca a fralda no doente. Ele não tem muito contato. Mas 
existem certos parâmetros, na época, que eu me lembro que faziam parte do projeto. Assim, 
de mostrar gente saudável, rindo, e não mostrar uma pessoa caída. E letras grandes é uma 
coisa que é, assim, interessante de você trazer mesmo.  
  
E você percebe que esse processo que a gente está passando de envelhecimento, juntando 
com sua experiência em design, você percebe coisas nas embalagens que você entra em 
contato que podem ser obstáculos ou que podem ser facilitadores na tua relação com a 
comunicação? 
Mario – Então, por exemplo, tem uma notícia quente aqui para você. O que acontece: 
antigamente, você pensava numa embalagem em termos, assim, de 180 graus, quando você 
vai no ponto de venda, a gôndola, tudo [...] de visão, né? Você precisa pensar, agora, que a 
área de visão vai ser, assim, de 10cm. Que é o smartphone. Dois terços das compras na China 
estão sendo feitas pelo smartphone. Três anos atrás, apareceu em uma pesquisa pelo IBGE – 
há três atrás, ela é antiga – que a população pobre está acessando a internet via smartphone ou 
via iPad. Logo no começo, a pessoa de classe C gostava muito de mostrar o computador como 
uma vitória, um bem adquirido. É como a televisão de plasma: eles colocavam na sala, junto 
com o bordadinho, tudo protegido, tudo. Hoje não mais, hoje é o celular que faz isso. E o que 
acontece? Uma vez que está tendo essa mudança grande de meios de compra, a embalagem 
fica minúscula, minúscula. Se você tem problema na gôndola que as pessoas não veem, 
imagina na tela do computador. Recentemente apareceu uma pesquisa do Google que eu acho 
muito interessante: basicamente, todas as pessoas que vão, eles chamam de micromoments. É 
fantástico. Micromoments. O que que é? É assim: basicamente, micromoments é que você tem 
um átimo de segundo para você aparecer e ser visto, senão você vai ser ignorado no 
smartphone em função desse shift que está acontecendo em termos de comportamento para o 
smartphone, tá? Então tem muito usuário heavy user de smartphones que vai na loja e você 
muitas vezes pensa que ele está batendo papo, que ele está conversando com outra pessoa. 
Não. Na verdade, ele está pesquisando, ele está comparando preço. E o grande patrimônio, a 
coisa mais importante que todo mundo tem é tempo. Por isso o sucesso do Whatsapp, porque 
é tempo e você consegue falar rapidinho. Snapchat, que é uma coisa que economiza muito 
tempo também. Então que que acontece? Essa pessoa está vendo, está comparando, e 
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normalmente, também, ela não vai ficar navegando muito para comparar mais ainda. A 
primeira embalagem, talvez, o primeiro produto que aparece, talvez ela compre. Ela tende a 
comprar. Por quê? Porque ela não quer perder tempo. Então está tendo uma mudança muito 
grande. Muito grande. Então, a tendência dos velhos de fazerem compra, imagine, numa 
telinha pequena, e eles já têm dificuldade de lidar com o smartphone. Eu vejo, né? Por aí você 
vê várias pessoas de idade com celular, com celular daqueles antigões que só... que você só 
digita. Não o smartphone, em função da dificuldade de acesso à tecnologia. Agora imagina 
essa tendência forte dos jovens indo para o smartphone e as compras serem feitas via 
smartphone.  
 
E essa dificuldade da pessoa na relação com o smartphone ou com a tecnologia, ela é 
temporária, né? Acho que é um assunto muito interessante a gente saber que nós já 
aprendemos a usar a tecnologia. Nós estamos entre os 55, 65, e nós já aprendemos a usar 
a tecnologia. E, daqui a pouco, vão chegar aos 60 ou mais as pessoas que já são nativas 
digitais, ou que têm mais facilidades do que a gente. Eu acho muito interessante pensar 
que essa dificuldade com a tecnologia vai diminuir. Então, provavelmente, quem hoje 
tem 40, quando chegar nos 60, vai ter o telefone com internet. Não vai mais haver o que 
a gente vê hoje: uma pessoa de mais idade que não vai ter conexão? 
Mario – Então, Claudia, é preciso ver isso aí. Eu não posso garantir isso, porque... O que 
acontece? Você usa o Snapchat?  
 
Não, não uso. 
Mario – O que acontece? Mesmo a gente, da nossa geração, a gente começa a acomodar, 
também, porque aparecem novos apps e você não quer usar, porque é difícil de aprender. 
Então, necessariamente, o que você comentou talvez não seja uma verdade. Porque nossa 
tendência de ficar preso também aos apps que a gente conhece é grande. Existe também uma 
tendência – já ouvi dizer –, nos Estados Unidos, de os jovens não usarem mais o Facebook.  
 
E estão indo para onde?  
Mario – Tem muita gente indo pro Snapchat, esse tipo de mensagem mais rápida e mais 
superficial.  
 
É. Essa questão da embalagem no digital, ela é muito interessante mesmo, porque 
mudam os parâmetros de projeto, independente se é para idoso ou não, né? Muda os 
parâmetros do projeto. Você vê uma imagem pequena, te obriga a selecionar muito 
melhor as informações. 
Mario – Sabe, esse negócio, por exemplo, não está nessa questão mais. O negócio, Claudia, 
você tem que pensar já num outro aspecto. Esse é o mundo novo que está aparecendo. 
Entendeu? Você tinha pensando nisso? 
 
Eu tinha pensado, e eu não estou abordando compra digital, apesar de ser autosserviço. 
O que está me interessando agora é o contato. E digital seria outro serviço.  
Mario – Mas eu acho que você precisa abordar. Vai deixar seu trabalho muito mais atual. 
Você precisa considerar isso, na minha opinião. Você precisa considerar. Senão vai ficar 
extremamente obsoleto. Entendeu? Quando você for lançar isso, dependendo do ponto de 
vista que alguém tomar, fica obsoleto. Fica obsoleto, né?  
 
Mas que, está hoje com 60, nos próximos 20 anos... Você acha que essas pessoas que 
estão hoje com 60 vão parar de ir no supermercado? Uma pessoa que daqui a 10 anos 
vai ter 80 anos, você acha que ela vai migrar do supermercado?  
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Mario – Não, não. Ela vai continuar. Acontece que ela vai continuar usando um serviço, 
assim, que já não vai estar mais atualizado. Talvez até a tendência das embalagens seja 
voltada para a internet. Porque eu, por exemplo, toda vez que tenho oportunidade, falo para o 
pessoal da Ambev que nós criamos um patrimônio para eles, que é a cor. Vermelho para 
Brahma, amarelo para Skol, azul para Antarctica e verde para Guaraná. Por quê? Porque uma 
latinha deste tamanhinho, do tamanho de uma unha, vai continuar sendo reconhecida. Nesse 
aspecto, Claudia, nem penso em idoso. Olha só como que está o negócio, você entendeu? Por 
quê? Porque vai ser um campo, um lugar em que ele vai, que não é... Quer dizer, vai estar lá... 
Esse negócio. Mas a grande movimentação de todas as marcas é atingir o jovem. É atingir o 
jovem. 
 
Sim. 
Mario – É lógico que se você fizer um trabalho específico, mesmo assim, um trabalho 
específico de uma fralda geriátrica, se você quiser comprar via iPhone, eu acho que terá que 
ter essas características de ser visível, pequenininha, pequenininha. 
 
Eu concordo com você. É que meu trabalho, ele tem tempo, ele tem vida útil. Daqui a 
pouco ele não vai servir mais.  
Mario – Não, tudo. Não é só você. Os apps também. Tudo, tudo. 
 
Meu foco, eu tenho consciência de que ele tem um tempo. Mas eu não conseguiria 
abranger tudo, e foi uma opção que eu fiz. 
Mario – Mas eu acho, Claudia, que você tem que mencionar. 
 
Nem que seja mencionar que tem outra pessoa fazendo. Nem que seja mencionar que o 
trabalho tem um tempo, que o meio digital vai tomar conta. Eu acho que o que a gente 
está agora discutindo, ele vai ser útil também no meio digital.  
Mario – Então, é uma coisa que eu defendo. Mas você precisa levar em consideração, 
também, que a pessoa de idade, eu não sei se ele vai ter acesso à internet também. 
 
Quem está hoje com 60 agora ainda usa, mas quem está com 70 a 80 não usa, ou essa 
habilidade, muitos não têm. 
Mario – Eu, sinceramente, eu só uso esse negócio porque eu tenho vários universitários aqui.  
 
Você diz os programas, ou o celular com internet?  
Mario – Não, todos os programas novos, porque tem um pessoalzinho que me ensina, 
entendeu? Mas eu acho que, se eu não tivesse eles, eu também estaria mal.  
 
Eu entrei no Facebook por causa dos meus alunos. Tem uma coisa bem interessante que 
eu acho que a gente tem que considerar e que tem a ver com embalagem: com o 
envelhecimento, a gente tem a tendência a manter hábitos.  
Mario – Sim, sim, sim. 
 
Uma outra coisa são as compras, ou o momento de ir no supermercado sendo visto como 
um lazer, para passar o tempo. Segundo a gerontologia, a gente envelhece em quatro 
instâncias: na física, perde visão, perde audição; na psicológica, que é a memória, 
cognição; na social, que é quando você fica viúvo, quando você se aposenta. 
Mario – Ah, tá, tá, começa a restringir. 
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E, por último, a econômica. Até então, não percebi uma conexão para meu projeto, mas 
essas outras três... A fisiológica, por exemplo, você enxergar menos; a social, que outras 
coisas começam a ser lazer para a pessoa não se sentir tão sozinha; e principalmente a 
psicológica, que é a cognição e a memória, foi muito forte nas pesquisas que eu fiz. Eu 
ouvi vários idosos dizendo: “Eu não leio embalagem”; “Eu não preciso nem que o rótulo 
seja grande, porque eu sei o que eu estou comprando”. Porque o idoso não muda de 
marca: “Hoje eu tomo Toddy, com 80 eu vou tomar Toddy”. E o que acontece é que 
quase todos não lembravam para me descrever uma embalagem. Se eu perguntava: 
“Que produto você compra, que não pode faltar na sua casa?”; “Ah, não pode faltar 
café”; “Qual é o café?”. Não sabe dizer a marca. O idoso não sabe dizer a marca, 
eventualmente diz a cor, não sabe dizer a imagem, não sabe dizer nada da embalagem. 
Mas, quando chega no supermercado e vê o produto, ele lembra. Então, ele não tem na 
memória, mas ele tem o reconhecimento. Então, isso dá indícios muito interessantes 
para o projeto de embalagens para idoso: as mudanças radicais afetam a compra do 
idoso. E novas marcas não são tão aceitas. Isso, pra mim, está sendo muito mais 
importante que se a letra é grande ou pequena, ou se a imagem é mais clara ou menos 
clara, mais óbvia ou menos óbvia. Porque o idoso não está mudando a compra dele. Ele 
está comprando sempre a mesma coisa. E isso dá indícios de projeto, né? Dá indícios de 
como você lida com a marca. Não é nem o projeto em si da embalagem, mas sim como 
você lida com a marca. Eu estou focando o meu projeto nas premissas para projeto 
gráfico para embalagem, mas estou descobrindo coisas que têm a ver com memória e 
com reconhecimento da marca e do produto, que não interessa se o tamanho da letra é 
pequeno ou não. 
Mario – No que tange a essa parte prática de estar ruim de ler, você tem razão. O que 
acontece... Eu acho, assim, que poucas marcas vão tentar segurar esse visual. A gente tem um 
cliente lá, que eu fico me perguntando: quem compra aquilo”. Por exemplo, Senador, 
sabonete Senador, uma marca antiga. Tem umas marcas antigas, antigas, antigas, que eu nem 
sabia que existia. Tipo Granado, sabe? 
 
Sei, sei. 
Mario – E vende bastante. Vende em alguns lugares aqui e no Nordeste. Daí eu fico 
pensando, assim, que todas as marcas que a gente trabalha realmente exigem um 
rejuvenescimento em função da quantidade de novos players que está no mercado. Então, 
essa tua teoria, Claudia, faz sentido, faz realmente sentido. 
 
Mas mercadologicamente? 
Mario – Não sei se vai durar. 
 
É um problema. 
Mario – Você entendeu? Não sei se vai durar.  
 
É uma questão muito interessante. 
Mario – Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu não sei se ela vai durar mercadologicamente, 
porque racionalmente o que você tá falando é perfeito, assim como acontece com pessoa de 
idade, mas também acontece com adulto. Porque tem muitos adultos que a gente pede para 
eles desenharem marcas famosas, não sabem desenhar. Ele só consegue reconhecer Gestalt, 
né? Como conjunto de fatores que fazem com que ele lembre da embalagem: pronto. Mas, se 
você pede para ele descrever essa embalagem, mesmo sendo heavy user, ele não consegue. 
 
Ele usa da memória e depois não consegue. 
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Mario – É. E depois, e depois ele desenha e é reconhecível em relação à realidade em questão. 
Isso eu estou falando de gente com 30, 35 anos.  
 
Não precisa estar velho, né? 
Mario – Também, também. Então também, Claudia, tem um fator aí de... de característica 
humana que é: que a gente tem sempre que economizar energia. Então, a gente pega só as 
coisas que são mais fortes e fáceis para a gente, para a gente poder reconhecer.  
 
É. Tem um outro estudo que eu li que eu acho que é muito interessante. As pessoas, de 
qualquer idade, de cinco elementos que são encontrados numa embalagem, dos cinco 
principais elementos que ela identifica numa embalagem, ela escolhe três, que são três 
que vão ser usados no reconhecimento. Isso poderia ser um processo de simplificação 
que poderia ajudar qualquer um, inclusive o idoso. Quais seriam esses três elementos 
que são os principais da sua memorização? E daí em diante você fica utilizando eles, 
junto com o que você está falando, né? Você retém alguns e o mínimo necessário para 
reconhecer depois.  
Mario – É. É dessa maneira que é esse processo, né? Normalmente vem a marca, depois vem, 
talvez, até o nome do produto. Depende de que tipo de categoria, ou às vezes da foto, tudo. É 
um fator que eu acho que é, da foto tudo... Ah, me fugiu, aqui, o que eu ia comentar. Eu 
estava pensando em outra coisa. É a idade, já! 
 
É a idade. Eu sei, a gente vai perdendo. Mas, voltando a história de que o mundo está no 
digital e que as marcas não podem ficar segurando uma imagem porque elas têm que se 
renovar, você acha que... Você acha que a gente não deveria considerar o idoso? Tudo 
bem, tamanho de letra é uma coisa mais fácil. Mas a gente não deveria considerar o 
idoso na hora em que a gente considera o público adulto? Você acha que não devia 
pensar nisso?  
Mario – É o nicho. Existem pesquisas que dizem que eles vão ser o nicho maior. Eles vão 
aumentar bastante. É que talvez, mercadologicamente, em termos de sustentar uma marca, 
não é interessante. Porque você está sempre renovando. E assim, Claudia, em termos de 
mercado, preciso estar sempre renovando, sempre trazendo coisas novas. Eu me lembrei o que 
eu queria falar com você. O que acontece, esse ponto de vista de que o idoso memoriza 
algumas marcas e continua fiel a ela, ele é questionável em tempos de crises, né? Por quê? 
Porque uma marca, tipo Omo, se for muito cara, muito cara... 
 
Vai ser substituída. 
Mario – Ela troca, né? E o que a gente vê, o que eu vejo e costumo, e também acredito muito 
nisso, realmente, cada vez mais o consumidor está menos fiel à tua marca. Acho que 
independente da idade. Por quê? Seja pelo fator econômico, seja por empoderamento de 
decisão, informação de que tem muito acesso. Todos esses fatores, por exemplo, eu tenho um 
processo límbico que hoje realmente é voltado para entender como ele sente. Porque, na nossa 
opinião, tudo..., a motivação vem da motivação da compra, vem da emoção que ele carrega. 
Então, várias pessoas, vários clientes, eles me perguntam: “Qual é tua opinião?”. Pra mim, 
pessoalmente, porque eu tenho muita experiência e tudo. Eu falo assim: “Eu não sei, eu não 
sei, eu não sei mais”. Eu preciso usar meu processo ou outro tipo de detectar, de 
entendimento, para saber o que realmente eles estão pensando. Mudou muito o que eles estão 
sentindo, mudou muito, Claudia. Antigamente, quando você fazia a embalagem, era top down. 
Hoje não mais. Se você não tiver um diálogo de igual para igual, você não vende, você não 
vende. E eu defendo muito, existem dois tipos de designer: designer artista e designer que 
vende. Eu sou designer que vende. Eu estou a serviço dos clientes, do mercado. E a 
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embalagem, nesse caso, é um puro meio que o cliente tem para se comunicar com o 
consumidor. Então, você tem que ser extremamente entendível, para eu criar essa conexão. 
Então eu tenho muita preocupação hoje com isso, muita. 
 
Conhecer o público profundamente, né? Agora eu estou na cabeça com isso que você 
está falando, em que eu concordo plenamente com você: as marcas têm que se renovar. 
Então como é que vai ficar olhando para o idoso, né. Eu acho que as empresas, de 
alguma forma, vão ter que olhar isso, sabe, Narita? Porque a quantidade de idosos... Eu 
não vou saber te dizer os números, mas daqui a 30 anos, 40 anos, vai ter mais idoso do 
que criança, é o movimento demográfico de maior impacto que já teve. E aí, como é que 
fica? Como é que ficam as marcas com isso? 
Mario – Então, Claudia, é que, no momento, todas as marcas estão muito voltadas para a 
juventude, né? Todas elas, praticamente. Então, você já está vendo o mercado que realmente 
pode se concretizar, se efetivar. Daí as marcas precisam pensar nisso mesmo, nesse momento, 
mas eu acho um pouco difícil isso acontecer. Acho um pouco difícil acontecer, porque, se 
você não traz novidade, você fica obsoleto. Você vai vender, mas você vai estar morrendo. 
Você, você estudou muito esse negócio de administração e tudo, tem uma coisa assim que 
eles falam, difícil se posicionar, depois tem um negócio que era... 
 
Está indo embora. 
Mario – Está indo embora. Você vai apostar lá, e quando tua firma realmente tem que estar 
viva, tem que estar viva por muito mais tempo, você vai apostar lá? Tem que se preocupar. Eu 
não apostaria lá, entendeu? 
 
Talvez não haja mesmo necessidade de ter mudanças radicais porque é o idoso. Talvez 
não haja parâmetros tão diferenciados para o idoso. Os parâmetros que têm que ter são 
os parâmetros de uma embalagem competente. 
Mario – É competente, mas sem esquecer da evolução que está acontecendo no mundo, que 
está sendo extremamente rápida. Essa coisa de se você vai ser fiel a uma marca e depois ele 
vai te reconhecer é questionável, é questionável em função realmente, assim, do preço dela. 
Quantas e quantas marcas não vão aparecendo aí, Claudia? Todo mundo quer experimentar. 
 
Ela pode ser reconhecida, mas não necessariamente a pessoa vai se fidelizar, vai ser fiel 
a ela. É isso que eu estou dizendo. 
Mario – Exato. Uma coisa, assim, que eu já li, já escutei: essas grande organizações vão 
durar, essas grandes marcas grandes, se vão durar ou não. Vem uma Coca-Cola, assim, não só 
no negócio de açúcar, comprando várias outras empresas. Por que, Claudia? 
 
Porque ela está se garantindo.  
Mario – É porque o comportamento está mudando. Então isso vai implicar, por exemplo... Ele 
sabe que é vermelho, uma letra cursiva, ele vai achar, talvez, um nicho tão pequenininho, mas 
que, na verdade, o mundo está todo muito natural. Você entendeu? Daí a empresa não vai 
querer, vai perder dinheiro. Então, eu acho que tem que ver também o movimento que está 
acontecendo no mundo. É relevante essa coisa do celular, por exemplo, eu acho. 
 
Eu acho que, falando de embalagem, acho que o grande movimento é a conexão, é a 
interatividade. 
Mario – Esses dias mesmo, então, eu mandei uma pessoa... O Alex – não sei se você conhece 
–, ele foi para Cannes, ele trouxe um óculos 3D. A primeira coisa que eu perguntei para ele: 
“Qual impacto que vai ter esse negócio da embalagem?”. É impressionante. Ele trouxe um 
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papelãozinho aí, um papelão que eles deram lá. Daí você coloca um filme na internet que já 
está preparado para isso.  
 
E o que que você vê, que eu não entendi? 
Mario – É em 3D, tudo em 3D. Então, o 3D foi o grande tema de Cannes, foi o 3D e foi o 
outro também, que essa coisa que... Acho que deve ser da equiparação sexual, a palavra do 
dia hoje é... Se você vê um negócio da Avon... Não sei se você viu. 
 
Não vi. 
Mario – Dá uma olhada. Você vê a Blue Bus e dá uma olhada. Tem um negócio lá da Avon 
falando. Daí é aceitação que você está vendo, homem com homem, mas também de tribos 
diferentes. A Avon também está colocando isso nas propagandas, porque não quer ficar para 
fora, não quer ficar para trás, tudo. Daí ele trouxe esse óculos, fantástico, Claudia. Você 
coloca e parece o cara que tem aqui. Depois tem uma outra matéria lá que eles tão fazendo 
dos jogos, daí você vê um leão, assim, você coloca o óculos e o leão vai te atacar e você 
reage, assim, como se fosse verdade. Você olha para cá e tem uma águia vindo. Esse daí que 
ele trouxe tem um cara mergulhando, está aqui, parece que o cara está aqui, ó. 
 
São filmes 3D. 
Mario – Sim, só que, só que já é feito de uma maneira, assim, rápida, de acesso rápido. E é 
um oculozinho, assim, de papelão que ele ganhou lá. Você coloca e acabou. Pode até, por 
exemplo... A primeira ideia que vem na cabeça é o supermercado virtual. Daí você vai lá e 
você clica. Daí é só clicar e “Eu quero esse produto, eu quero esse produto”. Talvez volte até 
essa coisa antiga. Talvez, eu não sei.  
 
É que é a percepção do ponto de venda que a gente tem hoje, só que virtual. 
Mario – Eu não sei se ele vai aparecer assim, “você faz assim”, eu não sei. Eu não sei o que 
vai acontecer, mas está mudando e as embalagens também. Elas vão acompanhar isso. Então, 
a tendência é que todo mundo fica olhando só para o futuro, aquilo é passado. Se você quiser 
colocar aí: achei muito interessante uma vez em que eu estava indo para Cannes, e inclusive o 
Hugo também, o Hugo e mais não sei quem. Daí eles falaram um negócio que eu falei: “Puta, 
agora eu sei que é verdade”. Eles falaram assim: “Depois dos 60, a gente vira transparente, 
nenhuma mulher olha mais”.  
 
As mulheres falam a mesma coisa. 
Mario – É, então. 
 
Invisibilidade dos idosos. 
Mario – Já era. 
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Milton – Na minha cabeça, tem dois tipos de velhice. Uma física: nós vamos chegando perto 
dos 40, 50, você começa a enxergar menos, isso é uma coisa que atrapalha na hora de você ler 
a embalagem. A mulher tem bolsa, carrega óculos na bolsa; o homem já é mais complicado, 
coloca os óculos no bolso. Então, a visão é uma coisa que atrapalha, e eu fiquei pensando 
também no espírito... A nossa geração já nasceu... Eu me lembro quando eu vi os primeiros 
supermercados, quando era pequeno, Peg-Pag, acostumado a escolher embalagem, olhar a 
embalagem. Temos um aprendizado de milênios, a gente já nasceu no mundo das embalagens. 
Quando você comentou o negócio dos idosos, como eles se viram, eu acho que a gente 
aprendeu a se virar. Esse problema físico de visão, ele acaba incomodando pouco na hora de 
comprar. E também quando você vai comprar, está muito chato. Se eu vou comprar um 
produto novo que eu não conheço, eu tenho aquele bando de ofertas que é ininteligível. 
Preciso comprar condicionador, eu nunca tinha comprado condicionador na minha vida, é um 
saco você ir na prateleira e tentar escolher o que você não conhece e compreender o que estão 
te ofertando. E é realmente chato de compreender, de olhar, de tudo. Aí eu chamava a moça 
da farmácia e pedia ajuda, então tem essa possibilidade. E, em relação ao espírito, tem um 
longo aprendizado de olhar a embalagem, de comprar, e a gente acaba se virando. Nisso que 
eu fiquei pensando.  
 
Isso que você comentou da chateação de ter que escolher, eu não tenho certeza se isso é 
prerrogativa do envelhecimento, essa chateação. E isto é uma coisa que eu percebi com 
os questionários que eu fiz com os outros designers: é que a maioria deles não inclui o 
idoso no briefing, mesmo que seja um projeto especificamente para adultos. E o que, ao 
longo das entrevistas dos designers no questionário, eles foram respondendo é que, se a 
gente olha de fora e olha o todo, são premissas que qualquer um deveria ter para 
qualquer tipo de embalagem. Então, uma das questões que eu tenho quando eu penso 
nesse assunto é que essa dificuldade de você escolher existe em qualquer idade que seja, 
porque a quantidade de opções é muito grande sempre. E daí eu não sei se podemos 
concluir, disso que estamos conversando, que o envelhecimento dificulta isso. O que 
quero dizer é que talvez essa seja uma premissa presente em qualquer projeto. 
Milton – Outra coisa que eu fiquei pensando também, de tipografia, da visão, é que nós temos 
uma legislação cada vez mais complexa. Então, quando trabalhávamos na SAO, naquela 
época, existia uma legislação, mas eram muitos textos legais que eram fichinha perto dos 
textos legais de hoje. As exigências legais eram fichinha. Nós fazíamos embalagens para o 
Paraguai, para o Mercosul, as exigências de legislação do Paraguai eram mínimas. Então, 
você tinha um campo enorme na embalagem para poder trabalhar sem interferência de textos 
legais. Hoje em dia, isso é algo que mesmo que a gente queira fazer uma embalagem com 
uma letra corpo 300, você não consegue, você tem um milhão de coisas que precisa falar. 
Você tem que falar da alergia, do glúten, do látex, de tudo ali, tem um peso, medida, o que 
contém, o que não contém, quanto tempo dura, não dura, tem um milhão de coisas. Então, 
essa é uma coisa que nem dá para levar em conta. Hoje em dia, a gente não tem espaço para 
trabalhar essas coisas. É assim: você trabalha com o espaço que sobra.  
 
Quando você desenvolve projeto de embalagem, você pensa no público idoso?  
Milton – Ultimamente não, porque os meus clientes são cerveja e preservativo, o produto não 
é para eles e sim para um público jovem. Eu não me lembro de ter feito alguma embalagem 
em que a premissa era um público mais velho. Se vier isso como briefing, eu preciso levar em 
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conta as informações necessárias. Mas especificamente para o idoso, não, ultimamente os 
meus produtos são muito jovens. 
 
E se você tivesse que estabelecer premissas de projeto, supondo que você tenha um 
projeto para idosos? Tipografia, cor, imagem, hierarquia?  
Milton – Eu acho que não. Quando vamos fazer uma embalagem do zero, uma embalagem de 
um produto novo, é preciso entender muito como esse produto vai ser entendido e por que eu 
preciso ter isso na embalagem. Nós fizemos uma embalagem agora para a Prudence, de um 
coletor menstrual feminino, que ainda é um produto novo. Hoje se conhece um pouco mais, 
mas na época era pouco conhecido. Nem o cliente sabia os dizeres que colocar. As 
embalagens que vinham do Canadá tinham premissas de um mercado que já conhecia o 
produto. Só que o produto era praticamente virgem, ninguém sabia se coletor menstrual era o 
melhor nome. Aí nós fizemos uma pesquisa com as mulheres. Primeiro nós perguntávamos 
muito para poder entender que dúvidas que elas teriam; depois colocávamos claims na 
embalagem, desenhos, ilustração para elas entenderem que produto era. Se fosse para o idoso, 
faríamos a mesma coisa, buscaríamos compreender quais eram as dificuldades do produto. 
Muitas vezes, a cor é a categoria que determina se é light, se tem determinada cor; se o 
produto não é light, tem uma outra cor. Não é algo que você pensa: “Se é para idoso, eu vou 
usar uma tipografia x ou uma cor x”. Depende do que você precisa comunicar e da 
dificuldade da comunicação. Acho que depende da idade. Esse coletor menstrual descobriram 
que mulheres mais velhas usavam, que as mais novas tinham um pouco de medo, mas não foi 
pensado para elas. 
 
Mais velhas de qual idade? 
Milton – 40, 35 anos. Não eram mulheres de 20, da primeira menstruação. Essas têm medo de 
colocar essas coisas.  
 
E quando você comentou no início, de ir comprar o condicionador e ter um milhão de 
opções, você pedia ajuda? 
Milton – As embalagens eram feias e mal feitas. Você não conseguia entender a diferença de 
um e de outro. A organização das informações da embalagem era péssima. Horrível, já viu 
embalagem de shampoo? Tem muito feia, mal organizada.  
 
A dificuldade que você alega é muito possível de acontecer com qualquer pessoa, e muito 
acentuada no idoso. Você é muito recentemente idoso, não dá para a gente te usar de 
parâmetro para essa dificuldade. Mas você conseguiu perceber alguma coisa 
relacionada com o seu processo de envelhecimento na hora em que estava em contato 
com alguma embalagem na gôndola do supermercado? 
Milton – A única coisa que pega na questão da embalagem é a visão, as letras miúdas. É 
irritante, e às vezes nós não temos controle. Por exemplo, a embalagem do preservativo é 
minúscula, muito pequena a letrinha. A camisinha tem uma embalagem pequena e um texto 
imenso, a gente acaba colocando corpo 6. É uma coisa muito chata de ler mesmo, não tem 
muito o que fazer. Ninguém coloca corpo 6 de propósito, você não tem saída.  
 
Quando eu penso nisso, daqui há algum tempo, quem for idoso e nativo digital não vai 
passar por esse sufoco.  
Milton – Coloca um QR-Code lá.  
 
Mesmo esse estudo que estou fazendo tem um tempo de vida, porque os velhos estão 
mudando. Mas eu queria que você ajudasse a pensar se a simplificação seria um auxílio, 
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se os contrastes ou ilustrações mais simples, se isso te parece, com a vivência que você 
tem em embalagem e com a elaboração que você tem em cima do seu trabalho, se isso te 
parece importante quando a gente pensa no idoso.  
Milton – Eu acho que, pensando hipoteticamente, faz sentido o que você está falando, mas, 
pensando praticamente, eu não tenho muita certeza. Tem embalagens em que a simplicidade é 
importante, e outras em que a complexidade é importante. Tem embalagens que você tem que 
ler muito rápido, e outras que você tem tempo para ler. Na hora de comprar preservativos na 
gôndola, antigamente as pessoas tinham vergonha e não ficavam paradas na frente da gôndola 
do preservativo, então, era algo que você precisava escolher em cinco segundos, numa leitura 
simples e rápida. Eu acho que uma embalagem simples e objetiva é melhor que uma 
embalagem complexa para qualquer pessoa, mas também depende do produto. Talvez um 
vinho, você tem mais história para contar, o cara vai tomar; mesmo que na hora ele não leia 
tudo quando for comprar na gôndola, quando ele estiver bebendo na taça talvez ele se 
interesse pelo rótulo e leia a história para entender a origem. Acho que tem produtos que você 
tem história para contar, e outros que você precisa ser mais ligeiro para vender. E os 
concorrentes estão do lado, você precisa fazer uma escolha muito rápida. Essa discussão que 
começamos lá na gôndola, acho que a resposta é sempre para todos os públicos, não é só para 
os idosos. Hipoteticamente, talvez, pensando, tem razão: uma letra mais limpa, uma 
embalagem mais limpa, um desenho mais simples talvez seja mais fácil. Mas daí seria fácil 
para todo mundo, e não só para o idoso. Outro dia, no escritório, uma empresa que vende 
sachês para venda em restaurantes procurou a gente. Eles compram produtos em grandes 
quantidades e ensacam em pequenos sachês: sal, açúcar, mostarda, catchup, palito de dentes, 
essas coisas todas. E eles estavam querendo um orçamento para uma linha de embalagens. Só 
que, ao contrário dessas que nós estamos olhando, o cara não tinha conhecimento de 
comunicação, e as embalagens eram um equívoco total. Era muito pequena e, por falta de 
conhecimento do cara, ele reproduzia no face de uma embalagem de 3cm de altura a mesma 
lógica que ele via nos produtos do supermercado nos produtos que ele admirava. Então, na 
hora em que ele ia fazer uma embalagem de adoçante, ele replicava uma imagem de um 
cafezinho pequeninho, colocava um suco de laranja, escrevia bem pequeno “adoçante” e, 
menor ainda, a marca dele, que era super complexa. Uma marca mal desenhada e complexa, 
cheia de sombras e detalhes. A embalagem se tornava ilegível para qualquer pessoa. Mas ela 
tinha um problema de não entendimento da comunicação dela com o público. O público que 
está na mesa de um restaurante e tem uma cesta com sachê para pegar sal, açúcar e mostarda 
num restaurante é diferente de um público que vai ao supermercado escolher um produto onde 
tem variedades, tem um produto brigando com o outro. No supermercado, você tem que 
despertar desejo; quando ele for tomar um café, ele precisa lembrar de coisas boas. Eu acho 
errado, mas eu imagino o raciocínio do cara que criou aquela embalagem, entender o sex 
appeal do produto que ele está comprando. Quando o cara está na mesa da hamburgueria, o 
produto em si já está na frente dele, o sachê é só um acessório. Nem sei por que comecei a 
falar isso. Na verdade, é a maneira de você raciocinar a embalagem – qualquer embalagem de 
qualquer produto –, de você entender quem vai ser o seu interlocutor e como vai ser a escolha 
dele. Tem embalagens que a escolha precisa ser rápida, outras não. Eu não consigo entender o 
que nós poderíamos fazer para o idoso, nesse caso.  
 
Você usa óculos para leitura? 
Milton – Uso.  
 
Você percebe alguma coisa, no seu dia a dia, que é proveniente do envelhecimento? No 
que diz respeito ao assunto que estamos tratando, você percebe alguma relação do seu 
processo de envelhecimento com a hora da escolha de um produto? 
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Milton – Eu acho que não. Eu tinha um problema de astigmatismo, mas eu aprendi com o 
meu oculista que, dos 40 até os 50 anos, o músculo que suporta o olho das pessoas afrouxa e 
muda de uma maneira progressiva até chegar aos 50 e pouco e estancar. Qualquer óculos de 
farmácia ajuda. De dia eu uso óculos para ler, pois não consigo mais sem. Fora isso, eu 
continuo achando ruim ir ao supermercado e fazer compras. Sempre achei uma merda: tem 
fila, não é nada prazeroso, e quando você não consegue encontrar coisas ou entender que 
porcaria você está comprando, fica mais chato ainda. Mas acho que isso não é um problema 
para idoso, e sim um problema para todo mundo.  
 
Me dá um exemplo de quando você não achou. Qual era o contexto e o que você não 
estava entendendo? Aquela questão do condicionador ou teve outra questão? 
Milton – Eu me lembro que um tempo atrás eu fui comprar o Veja, e um tempo depois eu 
peguei um trabalho para eles. Fui comprar o Veja e não consegui entender qual era a 
diferença entre a limpeza perfumada, Veja normal, Veja não sei o que lá. Era um monte de 
oferta da mesma coisa, mas, na verdade, um tinha perfume e outro não. Não era uma coisa 
assim: “Você quer Veja normal com perfume, com perfume básico ou super perfumado?”. 
Eles faziam a mesma porcaria. Como as pessoas marquetizam o produto para tentar agregar 
um valor, fica uma confusão tão grande, uma hierarquia de bagunça. Na verdade, uma des-
hierarquia: você não sabe se compra com perfume, sem perfume, é uma coisa que não dá para 
entender. Quando você é jovem, você tem mais paciência, do mesmo jeito que eu vejo 
pessoas mais novas lidarem de forma rápida com novas informações. Para a gente é muito 
chato. Muda o programa com que você trabalha, você fica irritado, muito mais do que as 
pessoas novinhas, que se adaptam fácil. Muda a interface do programa, é muito chato. E muda 
a interface de um app, é chato. E na embalagem é a mesma coisa: vários produtos da mesma 
marca te deixam confuso e eu preciso entender com muita clareza. Mas isso não é um 
problema de idade, e sim de como o cara formula isso dentro da hierarquia da embalagem. 
Tem muito trabalho mal feito.  
 
Você falar isso junto com o que estamos falando... É um problema para todo mundo, 
mas a sensação que dá é que é mais chato para quem é mais velho.  
Milton – Sim. Bem mais, e ainda mais para quem está acostumado. Isso que você falou é 
verdade, você vai criando hábitos com o produto. Por exemplo, eu fui comprar um fio dental 
da Oral B e não achei. Fiquei puto, porque tem uns da J&J que parecem uma corda, tem uma 
bitola de 2cm de diâmetro... Estava procurando e não tinha, até que achei. Ele estava numa 
embalagem cinza em vez de branca; em vez de 50m, era de 25m. Eu fiquei sabendo depois 
que eu cheguei em casa e fui olhar a embalagem antiga. Tinha essa diferença na quantidade. 
Provavelmente por conta da crise, eles diminuíram a quantidade na embalagem. E ainda 
chama fio, sendo que o produto é uma fita. É uma merda, isso que você falou do hábito. A 
gente está acostumado a comprar um produto e muda tudo, é uma mudança catastrófica. Os 
caras não mediram a perda que vão ter de venda num primeiro momento. Catastrófico do 
ponto de vista do marketing. O cara já mudou o tamanho. Eles fizeram uma cagada em cima 
da outra. Mudaram produto, a embalagem, mudaram tudo sem comunicar porcaria nenhuma. 
Você pode mudar radical, mas você tem que ter um punch de comunicação, ser atingido com 
um cartazete, comunicação. Mas isso reforça que, quanto mais velho, mais costume você tem, 
mais chocante vai ser a mudança.  
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