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PRANCHA 1

Redesign de embalagem institucional 
de preservativos masculinos

O projeto objetiva incentivar a produção de uma 
identidade mais atrativa, a fim de renovar a imagem 
do preservativo masculino distribuído pelo governo 
brasileiro. A proposta de uma nova roupagem para 
este insumo visa enfatizar a importância do uso do 
preservativo e aumentar a frequência do seu uso, a 
fim de promover a prevenção às IST, ao HIV e às 
hepatites virais junto à população sexualmente ativa, 
principalmente os jovens.



PRANCHA 2

Para a nova roupagem da identidade 
visual, emprega-se elementos gráficos 
que expressam a representação do lazer 
e de momentos alegres e festivos.



PRANCHA 3

As cores, inspiradas na bandeira nacional, 
refletem a vivacidade dos momentos 
alegres, influenciando as emoções e o 
despertar para o uso consciente. 

Pantone 9140 UPantone 3395 CP



PRANCHA 4

Nova versão - 49 mm Nova versão - 52 mmVersão anterior
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Instituto Falcão Bauer

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DEPARTAMENTO DE 
IST, HIV/AIDS E 
HEPATITES VIRAIS

Conserve em lugar fresco sem 
umidade e protegido da luz.
Produto de uso único.
Abr i r  só  na  hora  do  uso .

Marca:
Fabricante:
N° Reg. ANVISA:
Origem:

Largura nominal: 52mm
Contém lá tex  natura l
SAC:

Preservativo
Masculino
Lubrificado
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ABSTRACT

Institutional packaging redesign of 
male condoms

The design aims to encourage the production of a 
more attractive identity  in order to renew the image 
of the male condom distributed by the Brazilian 
government.
The proposal of a new design aims to emphasize the 
importance and increase the frequency  of the 
condom use, promoting the prevention of STIs, HIV 
and
viral hepatitis among the sexually active population, 
especially young people.

The colors, inspired by the national flag, reflect the 
liveliness of happy moments, influencing emotions 
and awakening for conscious use. 
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Faca de corte:
Papel micro-ondulado 2 ondulações.
Preto
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Faca de corte:
Papel micro-ondulado 2 ondulações.
Preto
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VD*); Carboidratos 1g (0% VD*); Proteínas 7,2g (10% VD*); Gorduras trans 
0g; Fibra alimentar 0g; Sódio 72mg (3% VD*). (*) Valores diários baseados 
em uma dieta e 2000kcal. Seus valores energéticos podem variar para 
mais ou para menos.

Branco
C: 0 
M: 0 
Y: 0
K: 100
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ATOMIC EGG
 Atomic egg é um projeto com design conceitual para a 
comercialização de ovos em gôndolas de mercados para promover 
uma boa exposição. 

 Sua estrutura foi pensada para possuir certa resistência às 
quedas, com o foco principal de proteger um alimento frágil.

 O conceito relaciona a estrutura do átomo, núcleo central 
envolto numa nuvem de elétrons, fazendo uma analogia com a 
estrutura do ovo em sua similaridade de núcleo.

 A estrutura da embalagem possui um formato de bomba 
atômica, transformando o conceito proposto no primeiro protótipo 
agora em um produto desenvolvido e forti�cado. 

 Na estrutura o ovo posiciona-se como o núcleo da bomba, 
�xado em uma cinta centralizada, em que são encaixadas  8 (oito) 
peças com o formato apresentado. Cada peça que a envolve 
protege contra quedas, absorvendo energia.

 Atomic egg is a conceptually designed project for marketing 
eggs on market gondolas to promote good exposure.

 Its structure was thought to have some resistance to falls, with 
the main focus of protecting a fragile food.

 The concept relates the structure of the atom, central nucleus 
encased in an electron cloud, making an analogy with the structure 
of the egg in its nucleus similarity.

 The packaging structure has an atomic bomb shape, 
transforming the concept proposed in the �rst prototype now into 
a developed and forti�ed product.

 In the structure the egg is positioned as the pump's core, �xed 
in a centralized belt, in which 8 (eight) pieces with the presented 
format are �tted. Each piece that surrounds it protects against falls, 
absorbing energy.

ABSTRACT
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A tequila é originária da cidade de Tequila 
no México, e é extraída de uma planta 
chamada Agave Azul, originária da cidade. 
Devido ao seu processo e local de extração 
a bebida possuí um valor elevado, sendo 
consumida em grande maioria por pessoas 
de classe média alta.

Tequila is originally from Tequila city, in 
Mexico and it is made from a plant called for 
Blue Agave Plant, originally from that city. 
Due to its process and extraction place this 
drink has an elevate value, being consumed 
mostly by upper middle class people

Embalagens de tequila comuns não causam 
interação entre as pessoas.  

Usual Tequila packages do not cause interaction 
among people.

Pensando na sustentabilidade, a garrafa pode ser 
reaproveitada depois do uso através da tampa que 
está na parte superior da garrafa, onde o usuário 
pode encher novamente, quantas vezes desejar, 
podendo colocar outra tequila, ou sua bebida de 
preferência. Além disso, com copos acoplados na 
embalagem, evita-se o uso de outros materiais 
descartáveis para o consumo do produto. 

Concerning the sustentability, the bottle can be reused  
through the cap which is located on the top of the bottle, in 
which the user may fill Tekila up or any other drink as 
much as he wishes. Furthermore, coupled glasses on 
package avoid the use of disposable materials.

 

Uma embalagem de bebida pode ser utilizada 
não apenas para servir o líquido contido na 
embalagem, mas sim proporcionar uma nova 
experiência ao usuário. 

A drink package may be used not only for pouring 
the liquid kept in package but also it may provide 
an experience to the user by creating interaction 
among people.

Embalagem que proporciona uma experiência 
ao usuário, gerando uma interação
entre as pessoas.  

A package which provides an experience to the user, 
creating an interaction among people.

O que? What?

Por quê? Why?

Como? How?
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Desenho técnico

estrutura inferior

Estrutura Superior
Superior Estructure

Superior Estructure
 

Análise estrutural
Technical design

Estructural Analisys

Polycarbonate

Glass

Silicone

Glass

Polycarbonate

Policarbonato

Vidro

Vidro

Policarbonato

Silicone
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Resultado final

Uma embalagem pensada para o consumidor, onde o 
principal objetivo é causar uma interação entre os 
usuários.

Uma tequila que já dispõe de dois copos acoplados 
em sua base. Para enchê-los é necessário apenas 
girar para o lado direito e esquerdo, visando  os 
respectivos copos nos dois lados.

A packaging designed for the consumer, where the main 
goal is to cause interaction between users.

A tequila that already has two cups attached to its base. To 
fill them you only have to rotate to the right and left, 
aiming at the respective cups on both sides.
 

Final Result
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