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Resumo  

Este trabalho foi realizado com o objetivo de preparar o desenvolvimento e lançamento de um 

novo produto em uma empresa que atua no segmento de artefatos de papel. A oportunidade de 

inovar, se iniciou com a solicitação de um único cliente, que necessitava de um produto que até 

aquele momento ainda não era produzido em território brasileiro e que atendesse o rigor das 

especificações demandadas por esse cliente. Durante o desenvolvimento, foi aplicado um 

questionário misto a vários outros clientes de diversos ramos, verificando a oportunidade de 

expandir as vendas e trabalhar com foco na qualidade para elevar o atual nível de qualidade do 

mercado, alcançando um diferencial, sem incorrer em custos ou preço elevados. Com a análise 

dos dados obtidos com a pesquisa realizada junto a outros clientes da empresa em estudo, foi 

possível chegar ao diagnóstico que havia de fato uma oportunidade para o desenvolvimento de 

um novo produto. Como o produto a ser desenvolvido para aproveitamento da oportunidade foi 

um aprimoramento de um modelo já fabricado e comercializado pela empresa, houve uma 

inovação incremental, pela qual houve um ganho de qualidade e reforçado o diferencial da 

empresa em relação aos seus concorrentes. A complexidade do desenvolvimento do projeto do 

novo produto foi observada ao envolver fornecedores e clientes, assim como mudança de 

cultura interna da empresa e, por ser uma empresa de pequeno porte, com maior participação 

dos funcionários de todos os setores. O Plano de ação foi desenvolvido e iniciado, sendo que 

segue em ritmo de implementação e os resultados internamente obtidos até o momento do 

presente estudo, são satisfatórios. Diante dos resultados alcançados, é possível dizer que o plano 

de ação tem se mostrado satisfatório e que as ações planejadas seguirão, mantendo foco nas 

necessidades dos clientes e na oportunidade do mercado para a expansão do negócio da 

empresa. 

Palavras – Chave 

Fabricar por demanda – Qualidade – Impressão – Inovação - Custo 

Abstract 

This paper has been made with the purpose to prepare the development and launch of a new 

product in a company that act in the business sector of artefacts of paper. The innovation 

opportunity has begun with the request of one client, which needed a product that, until that 

moment was not produced in Brazilian territory and that satisfied the accuracy of specifications 

demanded by this client. During the development, a mixed survey was applied to many others 

clients from different business segments, checking an opportunity of increasing sales and focus 

on quality to grow up the actual quality level on market, reaching a competitive differential, 

without increasing cost or make the price higher. With the analysis of data obtained from the 

survey with these other clients, was possible to achieve a diagnosis that, in fact, the opportunity 

was real for the development of a new product. How the developed product for the opportunity 

was an improvement of a model manufactured and commercialized by the company, this effort 

results in a complex incremental innovation whereby has a huge incremental quality benefit, 

reinforcing a differential between the company and his rivals. The complexity of the project its 

observed in the process to envelop suppliers, clients, and a change in the internal culture, since 

for be a small business company, involve more coo participation of workers of all sectors. The 

internal results obtained with the development and deployment of the action plan, until this 

phase, are satisfactory, and the action plan will continue phase by phase, keeping the focus on 

client’s needs and requests on the market’s opportunity to expand the business company. 
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make to order – Quality – Printing – Innovation – Costs 
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1- Introdução 

 

A cadeia de produção do papel é extensa, complexa e sustentável, se iniciando com as 

árvores, tal qual o eucalipto e o pinus, que servirão de base para a extração da celulose, esta por 

sua vez, é transformada em uma pasta de alto rendimento, que pura ou misturada com as aparas 

(papel reciclado), dará origem a todos os tipos de papel fabricados.  

Para que o papel chegue ao consumidor, nas suas mais variadas formas, como 

guardanapos, papel higiênico, caixas, ou com impressos de diversos formatos e tipos, é 

necessário o retrabalho, que geralmente fica a cargo do setor de artefatos de papel, que é 

composto primordialmente por pequenas e médias empresas. 

A empresa alvo deste estudo, que   fabrica seus produtos sob demanda, realizando os 

pedidos e atendendo aos clientes dos mais variados setores, conforme suas necessidades, sendo 

o avanço tecnológico e a polivalência de uso da mercadoria, responsável por acabar com alguns 

mercados e ao mesmo tempo, criar outros. 

Neste contexto, a oportunidade surgiu inicialmente pelo contato de um cliente que 

solicitou o desenvolvimento de uma inovação em um produto, envolvendo maior nível de 

qualidade no processo, e posteriormente, por meio de pesquisa realizada com clientes de vários 

setores, esta oportunidade pode se expandir, tendo na mudança no padrão de qualidade, ligada 

a contenção de custos, uma diferenciação no mercado. 

Com esta oportunidade, a empresa tem a chance de melhorar o preparo de seus 

funcionários, registrar esse processo, transformar o mercado pela qualidade, obter melhor 

controle de custos e tornar mais enxuto e rápido o desenvolvimento de futuros produtos, 

consolidando uma nova forma da organização atuar e uma transformação do nível de qualidade 

empregado no mercado. 

Para tanto, o objetivo central do trabalho foi preparar o desenvolvimento e lançamento 

do novo produto, conforme a metodologia utilizada de Marcondes, Miguel, Franklin e Perez 

(2017), elevando o nível de qualidade e controlando os custos, para obter um diferencial de 

mercado, expandindo as vendas e a participação da empresa no setor, por meio de um plano de 

ação, que está sendo executado e controlado fase a fase. 
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2- Contexto da Realidade Investigada 

2.1 - O Setor 

 

O setor de artefatos de papel, é economicamente desconcentrado, abrangendo cerca de 

2.000 empresas espalhadas pelo Brasil, que movimentaram cerca de R$16 bilhões de reais em 

2015. 

A diversidade de itens relacionado a este mercado, como: sacos de papel, sacolas de 

papel, bobinas de papel, caixas de papelão ondulado, autoadesivos, etiquetas, tubos de papelão, 

embalagens para o mercado alimentício, envelopes, cadernos, livros, materiais escolares, papel 

para presente e para artigos de festa, barricas para armazenar gesso, guardanapos, papel 

higiênico, etc., conforme dados retirados do relatório da Sinpacel(2016). 

Este segmento é responsável por transformar o papel em embalagens ou nos mais 

variados produtos que chegam à mão do consumidor final, concentrando a maior parte das 

indústrias nas regiões Sul com 29% das empresas e Sudeste com cerca de 51% das empresas. 

Esta concentração geográfica reduz os custos de frete, e também está próximo do maior 

mercado consumidor, que se situa na região sudeste, conforme relatório da (Sinpacel 2016). 

Com base na classificação por quantidade de funcionários obtida no relatório (Sinpacel, 

2016), dentre as 2043 empresas espalhadas pelo setor de artefatos, 77% são microempresas, 

18% pequenas empresas, 4% são empresas de maior porte e apenas 1% se configuram no rol 

das grandes empresas, que empregam ao todo cerca de 54.552 funcionários, ou seja, há uma 

média de 27 funcionários por empresa, uma vez que em alguns setores a competitividade por 

preço é acirrada e em outros, o próprio mercado é restrito. 

Este ramo é divido em três principais categorias: os produtos para uso comercial, os 

produtos para uso doméstico e sanitário, que incluem no uso doméstico, o guardanapo, papel 

toalha, o papel para filtro de café, entre outros, e para uso sanitário o papel higiênico e por 

último os produtos de papel para usos diversos, que em 2014 representaram cerca de 8,4% do 

mercado total de artefatos de papelão, conforme demonstra a Figura 1. 
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Figura 1 –Participação dos Diferentes tipos de produtos de papel  

 

Fonte: Sinpacel (2016, p.132) 

Essa variedade se confirma também na empresa, pois conforme o estudo mostrará nos 

próximos tópicos, a empresa fabricante de tubetes de papelão, adquire de seus fornecedores 

diferentes tipos de papel, para atender a vários setores de mercado, que se utilizam dos tubetes 

de papelão, para fins diversos, como protetores, bocais, para enrolar fitas e ribbons, entre outros. 
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2.2 - A Empresa 

 

A Artefatos Ltda, é uma empresa familiar, que se iniciou na década de 1970, sendo 

pioneira em seu setor, a fabricação de tubetes de papel. 

Desde então, os movimentos de mercado, a substituição de matéria prima e os novos 

processos produtivos ou exigências ambientais do mercado consumidor, demandaram alguns 

novos produtos e deixaram de consumir outros.  

Os conicais de papelão, usados para enrolar fios e linhas, foram substituídos por tubos 

de plástico, a indústria de material elétrico, que utilizava os tubetes na fabricação de fusíveis, 

passaram a fabricar os disjuntores, o tubete para fax ou para maquininhas de imprimir, também 

foi substituído pelo plástico e posteriormente pelos meios de comunicação on-line. 

Entretanto, a versatilidade da mercadoria, fez com que esta fosse utilizada em outros 

processos industriais, resultando no surgimento de novos mercados, como o de bocais (produtos 

utilizados nos exames de espirometria), embalagens para proteger parafusos, roscas, peças 

delicadas, auxiliando na injetora de plásticos, para enrolar os filmes de transferência térmicas, 

servindo de suporte para produzir cabides,  entre muitas outras aplicações, o que possibilitou a 

continuidade da empresa e de suas operações, além de transformar seu processo interno de 

fabricação ao longo das décadas, resultando em maior precisão, qualidade e menor perda de 

matéria-prima. 

Durante meados dos anos 1990, a empresa cresceu, ao fornecer grandes quantidades de 

tubetes de 3”, principal produto da época, para enrolar as fitas adesivas, e outros produtos de 

maior valor agregado, para os grandes players do mercado nacional. Todavia, a chegada de um 

grande concorrente externo, fez com que o preço destes tipos de artigos sofresse queda no 

mercado nacional, iniciando uma guerra de preços. 

Como o foco da empresa sempre ocorreu no atendimento diferenciado ao cliente, ao 

oferecer um produto de fabricação sob demanda e com qualidade, a empresa, realizou uma 

reorganização de sua produção, sendo reduzida de mais de 150 funcionários, para cerca de 25 

funcionários e chegando ao tamanho atual com cerca de 19 colaboradores com foco total em 

alguns nichos de mercado. 

No ano de 2003, com as exigências por parte do poder público municipal, englobando 

as restrições relacionadas ao transporte, ruídos, alto valor do IPTU (Imposto Predial e 
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Territorial Urbano) e crescente zona residencial e comercial no entorno, a empresa mudou-se 

do município de São Paulo para o de Ferraz de Vasconcelos. 

Neste tipo de negócio, por ser um nicho de mercado com demanda incerta e irregular, o 

custo da estrutura fixa não pode ser elevado. O aumento ou diminuição da capacidade, conforme 

Corrêa e Corrêa (2012) deve seguir a demanda, já que essa estratégia garante que a ocupação 

da capacidade esteja próxima de 100% obedecendo aos critérios econômicos e estratégicos da 

empresa. Ainda segundo Reid e Sanders (2005), ao não planejar corretamente a capacidade de 

produção da empresa, esta poderá incorrer nos riscos de não conseguir atender a demanda ou 

ter excesso de capacidade ociosa, e, pela empresa atuar em um mercado específico, esse 

planejamento é essencial para evitar custos inesperados. 

Por outro lado, o dimensionamento da estrutura da empresa, deve respeitar a capacidade 

de absorver variações no fluxo de pedido e produção, para sempre atender o cliente conforme 

suas solicitações. 
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2.3 - Clientes 

 

Os produtos com especificações variadas, conforme cada projeto, podem assumir o uso 

de diferentes tipos de papel, com variados diâmetros, comprimentos e espessuras, conforme as 

Figuras 2, 3 e 4. 

Figura 2 – Tubete Pequeno 

 

Fonte: Imagem coletada na empresa 

 

Figura 3 – Tubete de 1 polegada  

 

Fonte: imagem coletada na empresa 
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Figura 4 – Tubete de 3 polegadas gofrado  

 

 

Fonte: Imagem coletada na empresa  

 

Além disso, neste mercado a relação cliente-fornecedor ocorre com base em condições 

específicas tal qual: qualidade, entrega dentro da especificação, custos de aquisição e 

atendimento ao cliente com flexibilidade, ou seja, uma relação pautada exclusivamente na 

confiança entre partes e não no fechamento de contratos de fornecimento. 

Como exemplo ligado à qualidade, pode-se citar que se houver um cliente que enrole 

algum tipo de fita adesiva em um fuso de 3 polegadas, havendo variação do diâmetro, 

desrespeitando os limites de tolerância especificados no pedido, o tubete será rejeitado, 

impossibilitando a continuação do trabalho de enrolamento das fitas. Por consequência o cliente 

terá interrupção de sua produção, que lhe gerará custos adicionais não previstos. Além disso, 

haverá perda de confiança em seu fornecedor, o que pode levá-lo a buscar outros parceiros. 

Já em uma simulação relacionada à flexibilidade de atendimento ao cliente, muitas 

vezes, por conta de restrições diversas, a venda de parte dos lotes é postergada ou entregue 

antecipadamente, dificultando a concretização das previsões mais assertivas.                                                    

No que se refere a questão geográfica, conforme Figura5, a maior parte dos clientes 

concentra-se na região Sudeste do país, ficando principalmente no Estado de São Paulo e Minas 
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Gerais, sendo seguidos pelos clientes da região Sul com cerca de 20%, outros 20% na região 

Norte, cerca de 15% na região Nordeste e apenas 5% na região Centro-Oeste, neste caso, leia-

se a cidade de Brasília. 

Figura 5 – Distribuição Regional de Clientes 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados na empresa 

 

Em relação ao novo produto, parte das empresas ligadas à oportunidade de 

desenvolvimento está na região Norte, evidenciando os altos custos relacionados ao transporte 

e, portanto, a necessidade de se desenvolver uma solução com baixo custo aquisitivo, para que 

a proposta se viabilize. 

A empresa conta com uma base de clientes diversificada, e com frequência de compras 

heterogênea, havendo inclusive alterações na frequência de um ano para o outro, por exemplo. 

A distribuição dos clientes por frequência de compra é bastante variada, sendo que 

alguns poucos clientes, compram apenas uma vez ao ano, cerca de 5% apenas. Já há outros 

clientes que compram semestralmente conforme programação da produção, e correspondem a 

cerca de 15%. Há grupos mais expressivos de clientes que realizam compras a cada três meses 

por conta das variações de mercado, que são muitas, devido a estes clientes atenderem a ramos 

variados, correspondendo a cerca de 20% da base. Já os clientes mais representativos para as 

receitas da empresa são aqueles que realizam maior volume de compra, o que ocorre 
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mensalmente ou a cada dois meses e que são compras mais frequentes, mas não mais previsíveis 

conforme sintetiza a Figura 6. 

 

Figura 6 – Distribuição dos Clientes por Frequência de Compra  

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados na empresa 

 

Portanto, o perfil de compra dos clientes é bastante sortido, pois abrange empresas que 

fornecem insumos ao setor alimentício, automotivo, fitas adesivas, plástico, filmes térmicos, 

entre outros, sendo comum que, clientes do mesmo setor, peçam quantidades distintas e se 

comportam de maneira diferente ao demandar diferentes quantidades do produto feito sob 

medida, para seus processos de fabricação. 

No que diz respeito ao perfil de compra, para que a oportunidade se viabilize, será 

necessário um alto consumo, uma vez que que, boa parte dos potenciais clientes compram 

apenas trimestralmente, o que impacta diretamente nos custos relacionados à compra 

antecipada e armazenamento de matéria prima, até que o pedido ocorra, visto que a demanda é 

independente. 

É importante ressaltar a diferença entre demanda dependente e independente que 

conforme (Corrêa & Corrêa, 2012).Configura-se como demanda dependente quando há uma 

programação e previsão sobre o quanto será consumido, portanto, ao ser definida a quantidade 

a ser fabricada, os fornecedores são solicitados em relação à quantidade exata de peças a serem 
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usadas e periodicidade da entrega, que difere da demanda independente, no que se refere a uma 

infinidade de fatores alheios ao controle do planejador, impossibilitando uma previsão robusta 

e assertiva. 

Isso afeta de maneira significativa o comportamento da demanda independente, ou seja, 

segundo Slack, Chambers e Johnston (2009) os consumidores, no caso, as outras empresas não 

avisam com antecedência sobre seus pedidos. Assim sendo, a empresa funciona pelo sistema 

make-to-order ou produção sob encomenda, não sendo possível saber exatamente quando e 

nem em qual quantidade ocorrerá a demanda, obrigando a manter matérias primas em estoque 

em quantidade suficiente para evitar uma surpresa em relação aos picos de demanda e cumprir 

o prazo solicitado. Ao receber o pedido, já com todos os recursos estocados, o processo de 

fabricação varia entre quatro e dez dias, seguidos da entrega. Como mostra a Figura 7. 

Figura 7 –Diferentes tipos de Produção e Demanda para Planejamento e Controle 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte– Adaptado pelo autor de (Slack et al.,2009) 
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Na Figura 7, o P significa todo o tempo de atravessamento, desde o início da execução 

do pedido até a entrega, e o D se inicia a partir do momento da demanda em si. Portanto, ao 

produzir sob encomenda, com os insumos já estocados, o período de fabricação torna-se mais 

curto, beneficiando e entregando valor necessário ao cliente. Além disso, segundo (Slack et al., 

2009) há foco na data prometida, trazendo flexibilização necessária ao cliente, que em caso de 

urgência pode precisar de uma pequena quantidade para não interromper sua produção, 

entregando o restante da produção em data posterior.  

Também há estímulos para que os problemas sejam resolvidos pela própria equipe de 

produção, como parte de um processo de melhoria contínua, reduzindo custos referentes ao 

próprio processo produtivo, tendo, por exemplo, a diminuição do tempo gasto em ajuste de 

máquina, por demanda de várias medidas de tubete em pequenas quantidades para cada item. 

Por conta da natureza da demanda make to order, a empresa procura manter ações que 

estimulem os colaboradores da produção a realizar os rodízios em suas funções de máquina, 

não somente para obter melhor percepção dos problemas, como também para substituição em 

caso de férias ou demissão. 

Outro parâmetro, é o baixo estoque mantido no próprio chão de fábrica, sendo o tubete 

embalado ao final do processo, o que reduz o tempo de processamento e de armazenamento, 

pois uma vez pronto, a coleta é realizada em um ou dois dias.  

Entretanto, a característica mais importante diz respeito à qualidade, já que, conforme 

Martins e Laugeni (2010) dentro do processo de produção enxuto, o operador seguinte ao 

receber o produto, realiza as medições e verifica constantemente se há defeitos. 
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2.4 - Os Concorrentes e o Mercado 

 

O mercado do ciclo do papel, de forma geral, consiste em uma pequena quantidade de 

indústrias base, que produzem papel para atender à outras indústrias de transformação. Quando 

citado, mais especificamente o setor de embalagens e artefatos de papel, conforme a Figura 8, 

apenas 5% do material fabricado, atende ao consumidor final diretamente, outros 13% atendem 

o varejo. Isso significa que mais de 80% da produção, atende há uma grande quantidade de 

Indústrias, distribuidores de produtos e revendedores. 

Inserida no centro de transformação de matéria-prima em produto, esse setor, busca 

seguir os padrões de mercado e atender não somente os critérios qualificadores, como também, 

se especializar, para melhorar nos critérios ganhadores de pedidos, em um nicho onde existe 

grande concorrência na busca pelo mesmo cliente. 

 

Figura 8 – Distribuição da Produção e Faturamento por Segmento 

 

Fonte: Sinpacel (2016, p.167) 

  

Os fundamentos competitivos se dividem em três conforme Paiva, Carvalho e 

Fensterseifer (2009): sendo os critérios menos importantes, os qualificadores e os ganhadores 

de pedidos. 
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Aos critérios menos importantes, há pouco investimento ou melhoria, uma vez que, o 

cliente, não valoriza sua melhora, ou não recompensa maiores custos advindos de um 

investimento realizado. Já os critérios qualificadores, procuram mensurar se a empresa possui 

os requisitos para atender à determinada demanda, muitas vezes, são critérios técnicos mínimos 

que não ganham o pedido, mas evitam a fuga de potenciais clientes. O critério mais importante, 

se resume nas qualidades necessárias para ganhar o pedido, ou seja, a empresa deve investir 

tempo, capital e energia para aprimorar esses critérios, visando, atingir melhor desempenho 

competitivo e substancial recompensa como resultado. Esses critérios se seguem, conforme 

Figura 9. 

 

Figura 9 – Critérios Competitivos com base em Custo e Diferenciação 

 

Fonte: Adaptado de (Paiva et al.,2009) 
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Os Custos referentes aos produtos já fabricados ou em desenvolvimento, são um critério 

importante, visto que, por se tratar de uma mercadoria de baixo valor agregado, os custos de 

aquisição, não são o principal item a ser avaliado, todavia, se fora do valor de mercado, podem 

acarretar a perda do pedido. 

Já na subcategoria da diferenciação, se encaixam as outras variáveis: qualidade, 

flexibilidade, desempenho de entrega e inovatividade. 

No critério qualidade, encontram-se algumas variantes importantes, sendo a primeira 

delas a conformidade, já que, as sucessivas medições realizadas em todas as etapas do processo, 

evidenciam que, cada pedido, com características únicas, sigam as especificações do projeto. A 

segunda é a confiabilidade, presente no produto e no fornecedor, uma vez que, consecutivas 

vendas sem devolução, denotam que a mercadoria segue as especificações de cada pedido, 

trazendo valor para a relação entre fornecedor e cliente. Outros fatores, como durabilidade e 

desempenho, por exemplo, são características complementares a análise deste critério. 

Portanto, a variável resultante deste processo é a Qualidade Percebida, pois traz à 

realidade e facilita o relacionamento entre os elos da cadeia produtiva, auxiliando na resolução 

de problemas e outras situações adversas. 

O próximo critério da figura 9, é a flexibilidade, dimensão que está cada vez mais 

ganhando importância, diante do baixo nível de estoque mantido pelos clientes. Portanto, este 

critério está ligado à capacidade de responder as variáveis internas e externas, adversidades 

entre outras situações.  

Na empresa estudada, a flexibilidade se divide em duas subcategorias específicas, a 

flexibilidade de volume e a flexibilidade de entrega. Nesse caso, aplica-se um exemplo, em que 

um determinado cliente solicita 100.000 peças com 10 especificações diferentes, para entrega 

dentro de 20 dias, entretanto, após uma semana da realização do pedido, o cliente antecipa 4.000 

peças de duas especificações e próximo da data de entrega das 92.000 peças restantes, o mesmo 

cliente alega queda na demanda e pede para reprogramar a entrega em duas datas sendo 80.000 

peças para a data programada e mais 40.000 peças para os próximos 15 dias. Este exemplo 

reflete uma situação comum encontrada no setor.  

O cliente, que tinha o pedido certo para 100.000 com entrega para 20 dias da data do 

pedido, pediu adiantamento para não interromper sua linha de produção, reduziu o total do 
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pedido a ser entregue na data combinada e acrescentou outras medidas com data de entrega 

futura. 

Como é possível visualizar, a flexibilidade no volume produzido e na entrega é um fator 

importante do ponto de vista do fornecedor, e na construção de uma relação sólida com seus 

clientes. 

O penúltimo critério é o desempenho de entrega, que se classifica como critério 

qualificador, pois, diante da modalidade FOB “free on board” ou livre a bordo, a efetiva 

responsabilidade termina diante da coleta do material pela transportadora dentro do prazo 

combinado, assim, subcritérios como a velocidade da entrega da transportadora ou mesmo a 

eficácia da transportadora escolhida pelo cliente, fogem do escopo desta empresa, porém, por 

conta da embalagem com resistência suficiente para proteger a mercadoria de avarias, o produto 

chegará ao cliente em perfeitas condições para uso, e nesse caso, a escolha da embalagem conta 

como parte do transporte. 

O último critério a ser descrito, é a inovatividade, que é mensurada, em sua essência 

pelo faturamento vindo de novos produtos, a criação de produtos em relação aos já existentes 

entre outros indicadores. Pelo tipo de produto fabricado na organização alvo do projeto, alguns 

setores atendidos, entenda por setor um conjunto de clientes, costumam solicitar novos 

produtos, com especificações diferenciadas, portanto nestes casos, o critério torna-se essencial, 

e sem o desenvolvimento pleno desta na forma de um novo produto, não há futuro mercado a 

ser atendido. 

Em relação à oportunidade, esta característica está ligada ao processo de 

desenvolvimento, ao estabelecimento de metas ligadas ao custo e a elevação do nível de 

qualidade para ser um critério ganhador de pedidos. 
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2.5 - O Produto 

 

Em qualquer setor da indústria, a sobrevivência depende primordialmente em adequar 

os custos e despesas da empresa à realidade de mercado, e dentro do portfólio de produtos 

fabricados sob demanda, não é diferente, sendo assim, conforme Sandroni (2007) os custos se 

dividem em Fixos, que são  os custos que permanecem inalterados independente do grau de 

ocupação da capacidade da empresa, ou seja, a Mão-de-Obra e seus respectivos encargos e 

benefícios, aluguéis, manutenção de máquinas, entre outros gastos necessários à atividade, e os 

Custos Variáveis, que são ligados diretamente à atividade produtiva, como as Matérias Primas, 

Impostos decorrentes das vendas, desenvolvimento de novos produtos, entre outros. 

No período de 12 meses, cerca de 22% dos custos totais da empresa alvo do projeto 

corresponde à salários, 16% correspondentes à Benefícios e Encargos Sociais, e 12% referentes 

a Aluguel, manutenção das máquinas, entre outros. Estes números indicam que 50% dos custos 

totais correspondem à Estrutura Fixa, conforme indica a Figura 10, ou seja, independente da 

demanda presente, estes custos aparecerão, por isso, há necessidade de manter uma 

infraestrutura enxuta. 

Figura 10 – Custos da Empresa  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados na empresa 
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Levando-se em consideração que a demanda é difícil de se prever e a empresa atua em 

um mercado específico, ampliar esta capacidade produtiva sem aumento robusto por parte da 

demanda, pode levar ao aumento da capacidade ociosa e consequente custos excessivos. É 

possível reparar que apenas a Mão-de-Obra, ocupa cerca de 40% dos custos totais do processo, 

tornando onerosas as várias etapas de processamento do produto, realizados durante a 

manufatura.  

Quanto à Matéria-Prima, que responde por 30% do total dos custos, há um fator 

complicador, pois, sabe-se que a demanda existirá, mas, não quando acontecerá com exatidão 

e em qual volume. Dessa maneira, a empresa precisa ter uma quantidade estocada para prover 

o produto ao cliente em tempo hábil, sem ampliar os custos com estoque. 

Ainda em referência a Matéria Prima, vale ressaltar duas situações, a primeira 

relacionada ao tamanho dos fornecedores de papel em relação aos de artefatos, que fornecem 

no lote mínimo produzido, um volume muito acima do necessário para o consumo mensal, 

gerando custos de estoque por compra, e a segunda, fica por conta da volatilidade do preço do 

papel, que está ligada ao dólar e a delicada relação entre oferta e demanda. 

O principal fator de dificuldade citado pelas empresas, é a concorrência nacional, em 

segundo lugar, a carga tributária, que pelo recolhimento de vários impostos tal qual: ICMS( que 

varia de 7% a 18%), IPI (10% sobre o valor da mercadoria), PIS com 1,65% e COFINS com 

7,6%, todos incidentes sobre o faturamento, depois, vem a legislação trabalhista em terceiro 

lugar, outros itens também são citados com menor percentual como a concorrência predatória, 

informalidade, alto custo da matéria prima, entre outros, conforme mostra a Figura 11. 
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Figura 11 –As Principais Dificuldades do Setor por Tipo 

 

 

Fonte: Sinpacel (2016, p.186) 

 

Além disso, conforme o indicador da Figura 12, a queda de produtividade do setor, 

dificulta, não apenas o reajuste de preços, como também, demonstra redução na demanda do 

setor no período. 

Figura 12 – Indicador de Produção Física relação ao IPCA 2014-2015(acumulado no ano) 

 

 

Fonte: Sinpacel (2016, p.135) 

Já apresentados os principais custos referentes à atividade do setor, o próximo passo é 

explicar a diferenciação de preço existente, algo que não é fornecido pela teoria dos custos 

somados, que segundo Baccie e Robles(2001), se preocupa com dois elementos básicos do 

processo, que são os custos produtivos e a margem acrescentada, resultando em um preço final 

ideal para manter a saúde financeira dentro do ciclo produtivo. 
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A composição do preço, além da matéria prima utilizada e da intensiva mão-de-obra, 

deve ser pautada em dois grandes fatores: a concorrência e o grau de dificuldade na execução.  

A concorrência é um fator de risco preponderante na Indústria, promovendo guerra de 

preços, e por conta disso, na história recente da empresa, houve uma redução significativa em 

seu tamanho, com a decisão de interromper o fornecimento por conta de crescentes custos, sem 

resposta por parte dos clientes, que impediam o reajuste de preços. 

Em relação ao grau de dificuldade na execução, detalhes na especificação acabam 

funcionando como elementos de diferenciação que exigem cuidado na execução e produção, 

além disso, a aplicação de conhecimento e de processos especializados para a realização de 

novas variações do produto em relação aos mercados existentes, cria possíveis oportunidade, 

pois, ao atender a especificidade de um cliente inicial,  pode-se encontrar novas aplicações, 

gerando outras fontes de faturamento. 

Dificuldades como o volátil custo da matéria prima, uma complexa legislação 

trabalhista e a elevada quantidade de impostos, além da instabilidade econômica brasileira, são 

fatores que dificultam a promoção de melhorias no produto ou o desenvolvimento de novos 

produtos, quando os critérios de custo e qualidade são contrapostos e avaliados de maneira 

objetiva.  
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3- A Oportunidade Identificada 

  

Um importante cliente, já atendido pela empresa há mais de 10 anos, dentro do setor de 

filmes térmicos, já requisitava o produto em diversas especificações, alterando sempre, 

tamanho, largura e espessura da parede, mas mantendo intacta as características especificas, 

como tipo de papel a ser usado, resistência a esmagamento etc. Este cliente, responsável por 

cerca de 10% do faturamento total da empresa e por cerca de 15% do volume total de produção, 

com frequência de compra trimestral, requisitou à empresa, por conta de alterações solicitadas 

por sua matriz no exterior, mudanças substanciais na composição da matéria prima do produto. 

Conforme (Martins & Laugeni, 2010), as modificações solicitadas, cumpriam tanto as 

novas normas da matriz, que queria uma identificação mais personalizada, quanto, melhorias 

em relação à resistência, além do aspecto higiênico dado à parte externa do tubete, conferindo 

com estas características vantagem competitiva ligada à qualidade, como elemento básico do 

projeto. 

Diferentemente daquilo que já é produzido para atender o mercado, este produto visa 

realizar uma impressão mais precisa e aplicar um revestimento mais resistente no tubete 

utilizado para enrolar o ribbon. Ribbon ou Thermal Transfer Ribbon é um filme com tinta 

térmica em sua composição, ou seja, a cabeça de impressão da impressora, aquece para 

transferir a tinta para a etiqueta a ser impressa. 

Esse cliente alegava estar recebendo devoluções do ribbon indevidas, com base em um 

comportamento oportunista. Os compradores, no caso, outras empresas, atacadistas e lojas 

especializadas, alegavam que o ribbon fornecido estava com defeito, contudo, essa mercadoria 

que, não continha nenhum traço de diferenciação que pudesse destacá-la das demais, podia se 

misturar a lotes fabricados por outros fornecedores, levando esse cliente por repetidas vezes a 

assumir prejuízos de troca de uma mercadoria defeituosa que não produziu, a fim de resguardar 

sua imagem no mercado. 

Para compensar os custos da mudança, melhorias no ribbon também foram aplicadas. 

Cada tubete deve suportar uma quantidade maior de ribbon enrolado, portanto, o tubete será 

submetido à uma maior pressão e, portanto, deve ter maior resistência para evitar deformações, 

o que dificulta o processo de enrolamento do filme, causando possível devolução do lote.  

Além das mudanças já citadas, há a necessidade de nacionalizar o produto, pois 

atualmente está sendo industrializado por um fornecedor estrangeiro. A necessidade de 
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nacionalização do produto está baseada no fato da empresa se encontrar dentro da Zona Franca 

de Manaus, que conforme Suframa (2014), é uma área de livre comércio de importação e de 

exportação, com a finalidade de desenvolver e eximir de impostos às matérias primas destinadas 

à posterior industrialização. Porém, diante do desenvolvimento desta mercadoria, o produto 

chega industrializado no país por um fornecedor estrangeiro, existe a necessidade primordial 

de se desenvolver o produto localmente, para continuar recebendo as isenções dos impostos. 

Neste cenário, este produto desenvolvido inicialmente para apenas um cliente, após 

pesquisa realizada no mercado e apresentada no tópico 3.1 deste trabalho, tem aceitação por 

outros clientes, agregando valor à cadeia por conta da tecnologia aplicada ao processo, com 

referência na abordagem baseada em manufatura que conforme (Slack et al., 2009), proporciona 

um produto livre de erros e que corresponda às especificações do projeto, sendo definidos como 

produtos de qualidade por parte do cliente.  

Afora isso, a nacionalização e a proximidade do fornecedor somente aumentam o 

interesse no desenvolvimento e ampliam a chance de fornecimento para todo o mercado. 
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3.1 - Diagnóstico da Oportunidade 

 

Ao pesquisar o mercado e as possibilidades para o desenvolvimento de um novo tipo de 

tubete com múltiplas aplicações para diversos clientes, foi realizada a elaboração de um 

questionário misto com as análises quantitativa e qualitativa. 

Observa-se na análise quantitativa os questionários fechados, com opções definidas, que 

“vale-se da coleta de dados para testar hipóteses com base na medição numérica e na análise 

estatística, para estabelecer padrões e comprovar teorias”(Lakatos e Marconi, 2017, p.327), 

sendo a grande vantagem desta técnica a precisão e o controle estrito das variáveis, contudo, o 

questionário é complementado por itens qualitativos, que buscam conforme Lakatos e Marconi 

(2017) uma observação minuciosa das situações apresentadas pelos entrevistados, tendo como 

grande vantagem, a análise da percepção direta do processo, em lugar de números ou dados 

fechados. 

Importante ressaltar que a aplicação do questionário misto por entrevista, envolvendo 

ambas as técnicas, visa capturar um amplo espectro de percepções e dados, para tornar o projeto 

viável. 

O objetivo da aplicação do questionário foi verificar a opinião de cada cliente sobre os 

critérios competitivos de maneira mais direta, e ao mesmo tempo disponibilizar um espaço 

aberto para relatar problemas, sugestões ou mesmo possíveis necessidades que sugerem o 

desenvolvimento de um novo produto ou da aplicação do produto em um novo mercado. 

Para tal, os questionários foram aplicados a 20 clientes, sendo três do setor automotivo, 

três do setor gráfico, quatro de ribbons, um fabricante de cabides, dois ligados ao setor têxtil, 

uma editora, um fabricante de fitas adesivas, dois relacionados com a área da saúde, um 

produtor de refratários, um produtor de materiais cerâmicos e elétricos e um do setor de 

embalagens. Os dados obtidos com a aplicação dos questionários foram tabulados e analisados 

para posterior elaboração de uma matriz importância x desempenho (Slack et al, 2009) e em 

seguida a realização da análise SWOT, para que houvesse o diagnóstico da oportunidade, ambas 

apresentadas posteriormente no texto, com o objetivo de transformar os dados coletados em 

informação. 
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1 - Atendimento 

Em primeiro lugar, os clientes foram questionados sobre a forma que estavam sendo 

atendidos com relação ao fornecimento do atual modelo de tubetes. 

 

a) Com relação à velocidade de entrega: 

Ao serem questionados sobre a velocidade, a maioria das empresas disse estar sendo 

bem atendida, sendo que, houve apenas duas reclamações em relação ao atraso na entrega. 

 

b) Qualidade e cumprimento das especificações 

Quando questionados sobre a qualidade e cumprimento das especificações, a maioria 

das empresas relatou ser bem atendida, salvo dois casos, sendo um deles o problema pontual 

no fornecimento e o outro uma reclamação de problema no produto após algum tempo 

armazenado.  

 

c) Alteração de pedidos 

Em relação a alteração de pedidos quando o cliente solicita, a maioria das empresas 

pesquisadas confirmou o bom atendimento, salvo uma que reclamou de demora ao solicitar 

alterações no pedido. 

 

d) Custo de aquisição do produto 

Quando inquiridos sobre o custo de aquisição do produto, houve variedade nas 

respostas, pois a maioria é bem atendida. As observações se deram assim: três empresas 

reclamaram de margem baixa por conta do material ser caro, uma relatou a perda do pedido por 

conta do alto preço de cotação, duas empresas relataram alto custo do frete e do 

desenvolvimento de um novo produto e uma empresa observou ter conseguido renegociar o 

preço, atingindo melhor nível de satisfação neste item. 

e) Entrega 

A avaliação do último item, entrega do que foi solicitado, foi positiva por parte de todas 

as empresas de um modo geral. 
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Neste primeiro item, é importante observar que a maior parte das reclamações ou 

observações ocorreram no item ligado aos custos, característica intrinsicamente ligada à 

competitividade. 

2 - Classificação dos critérios competitivos 

Os clientes foram solicitados a indicar, entre os cinco critérios competitivos, isto é, 

qualidade, custo, velocidade, flexibilidade e confiabilidade na entrega, qual eram realmente 

importantes para eles. Para evitar que houvesse tendência em indicarem todos os critérios como 

importantes, esse levantamento foi feito agrupando os critérios par a par. Desta forma, o 

entrevistado deveria comparar entre dois critérios e indicar qual considerava mais importante, 

ou seja, entre qualidade e custo qual é o mais importante, da mesma forma que entre custo e 

velocidade, e assim por diante. Após a tabulação das respostas, com os dados obtidos, foram 

elaborados os gráficos apresentados a seguir. 

O item “a” do questionário (Figura 13) tinha por objetivo, verificar se o respondente 

considerava mais importante o custo ou a qualidade no momento de optar pela compra do 

produto em análise. Dessa forma, verificou-se que 75% das empresas preferem qualidade a 

custos, demonstrando a grande preocupação com o atendimento correto às especificações 

solicitadas.  

 

Figura 13 – Comparação entre Qualidade e Custo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa. 

 

Após a verificação comparativa entre qualidade e custo, o item b do questionário (Figura 

14) solicitava ao respondente que se posicionasse entre custo e velocidade. Nesse caso, cerca 
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de 90% das empresas colocam seu foco nos Custos em relação à Velocidade. Apesar de o custo 

para a aquisição do produto não ser relevante quando comparado à qualidade, o mesmo é visto 

como importante em relação à velocidade, pois o custo é parte importante das estratégias 

adotadas neste mercado.  

Figura 14 – Comparação entre Custo e Velocidade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa. 

 

Situação semelhante ao que ocorreu com o critério custo, ou seja, o critério velocidade 

foi visto como menos importante do que a entrega (Figura 15). Os dados obtidos revelaram que 

95% das empresas preferem uma Entrega Confiável à Velocidade, evidenciando a necessidade 

de se cumprir as entregas.  

 

Figura 15 – Comparação entre Velocidade e Entrega 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa. 
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Pelo que se apurou no item d (Figura 16), a entrega também é vista com grande 

importância quando comparada ao atendimento de solicitações de mudanças. Observou-se que 

75% das empresas preferem a Entrega Confiável à Atendimento as Mudanças, mostrando o 

quão importante é entregar na data solicitada o que foi pedido. Uma situação que indica a 

necessidade de o fornecedor ser pontual e conquistar a confiança do cliente para que seu produto 

seja preferido pelo cliente. 

Figura 16 – Comparação entre Entrega e Mudança 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa. 

 

Quando comparadas no item e (Figura 17), 85% preferem Qualidade ao Atendimento 

às mudanças, já que, a qualidade é configuração necessária para alcançar o reconhecimento e 

manter os clientes satisfeitos. 

Figura 17 – Comparação entre Qualidade e Mudança 
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Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa. 

 

Na comparação do item f (Figura 18) entre Qualidade e Velocidade, fica clara a 

preferência de 90% das empresas por Qualidade em relação à Velocidade de entrega, 

evidenciando que a qualidade é uma característica sobrepujante às demais, na opinião dos 

clientes pesquisados. 

Figura 18 – Comparação entre Qualidade e Velocidade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa. 

Na análise do item g (Figura 19), 70% dos clientes optam pela Flexibilidade na Produção 

em relação à Velocidade, pois, mesmo não estando entre os mais importantes, ser flexível e 

alterar eventualmente algumas medidas que o cliente necessita com maior urgência é mais 

importante. 

Figura 19 – Comparação entre Mudança e Velocidade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa. 
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No item h (Figura 20), é unânime a preferência por Custos em relação à Atendimento 

as mudanças, pois caso a mudança saia muito cara, poderia inviabilizar o produto para o cliente 

final.  

Figura 20 – Comparação entre Custo e Mudança 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa. 

  

No item i (Figura 21), quando comparados, Custo e Entrega Confiável obtiveram 50% 

cada, mostrando que ambos são importantes a depender das condições encontradas em cada 

cliente atendido.  

Figura 21 -Comparação entre Custo e Entrega 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa. 
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Para finalizar a comparação par a par, foram alvo de análise os quesitos Qualidade e 

Entrega (Figura 22), sendo que o primeiro foi alvo de75% da preferência dos clientes, 

comprovando a necessidade de se atender as especificações na fabricação. 

Figura 22 – Comparação entre Qualidade e Entrega 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa. 

Ao final das comparações dos critérios competitivos, feitas dois a dois, notou-se que o 

critério mais importante para os clientes é a qualidade, tendo em vista que foi considerado mais 

importante do que todos os outros quatro critérios. Esse posicionamento indica que a qualidade 

se mostra um critério chave para os clientes, isto é, um critério qualificador para o produto em 

análise. 

Por outro lado, o critério velocidade revelou-se menos importante que todos os outros, 

portanto, a velocidade pode ser considerada um critério pouco relevante para os clientes, que 

geralmente podem tolerar pequenos atrasos, diante de um pico de demanda ou de uma situação 

específica. 
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3 - Definição dos critérios qualificadores  

 

Na próxima etapa do questionário, os clientes foram inquiridos sobre qual seria a 

maneira como classificavam um fornecedor como apto ou não a lhes fornecer o produto, isto é, 

quais seriam os critérios qualificadores de pedidos, lembrando que cada cliente poderia eleger 

quantos critérios achasse necessário.  

Os resultados, conforme Figura 23, indicaram que, novamente, o critério mais 

importante e com maior quantidade de citações, foi a Qualidade com 37% das respostas, em 

segundo lugar com 32,6% das respostas ficou o Custo, o terceiro critério foi a Entrega confiável 

com 21,7% das respostas. Como critérios menos importantes citados, ficaram o atendimento a 

mudança com apenas 6,5% e a velocidade de entrega com 2,2%. 

Figura 23 – Critérios Qualificadores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa. 

Sendo esse item do questionário destinado a identificar o critério qualificador para o 

produto a ser desenvolvido, os resultados apontaram que é questão prioritária a qualidade do 

produto, respeitando rigorosamente as especificações, para o fornecimento. 

Também é necessário avaliar se o critério custo, que ficou em segundo lugar na 

classificação de importância, nesta questão, deve ser tomado como qualificador ou não. Para 

isso recorreu-se ao resultado da questão anterior, quando o custo foi comparado à qualidade 

(mais citado) e confiabilidade na entrega (terceiro mais citado). No primeiro caso, o critério 
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custo ficou muito abaixo da qualidade, indicando forte preferência ao cumprimento da 

qualidade, deixando em segundo plano o custo. Já no segundo caso, o critério custo ficou com 

o mesmo percentual que o critério confiabilidade na entrega, no caso 50%, indicando que não 

há preferência entre os dois. Assim sendo, custo e confiabilidade na entrega não se aproximam 

de um critério qualificador. 

 

4- Definição dos critérios ganhadores 

 

A próxima etapa consiste em captar as percepções dos clientes a respeito de quais seriam 

os diferenciais para esse produto que eram considerados para a definição da compra entre os 

fornecedores já qualificados, ou seja, os critérios ganhadores de pedidos. A pesquisa indicou 

que os critérios apontados como ganhadores de pedidos (Figura 24), são Qualidade e Custos de 

Aquisição, ambos com 37,1%. 

Figura 24 – Critérios Ganhadores de Pedidos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa. 

Considerando que o critério qualidade já foi definido como qualificador, tem-se que o 

primeiro diferencial desse produto que é considerado pelos clientes na hora de definir a compra 

é o custo. O critério Entrega Confiável, com 22,9% das respostas, apareceu como segundo 

critério de diferenciação. Já entre os critérios menos importante ficaram a flexibilidade no 

Atendimento à Mudanças com apenas 2,9% e a velocidade de entrega, que não chegou a ser 

citada como critério de decisão entre fornecedores.  
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Esta situação pode ter sido motivada por duas razões, sendo o prazo de entrega entre 

concorrentes próximo ou que a escolha de um fornecedor ocorre antes de se chegar a este 

possível critério de desempate. 

 

5 - Queixas dos clientes sobre o atual fornecimento 

Em seguida, procurou-se saber sobre as principais queixas ou sugestões dos clientes em 

relação ao atual produto que estavam recebendo. Cerca de metade apontaram algum tipo de 

reclamação ou observação de melhora. Quatro reclamantes relataram problemas em algumas 

medidas na última entrega, outros dois reclamaram de problemas com apenas uma medida, um 

reclamou do desenvolvimento demorado e elevado custo de produção, outro apontou que após 

algum tempo armazenado, o tubete começa a descolar, o detalhe é que este cliente compra 

semestralmente. Como sugestão, um cliente que passa por dificuldades financeiras, sugeriu que 

o frete ficasse por conta do fornecedor e outro cliente que recebeu algumas peças amassadas, 

relatou que conseguiu resolver o problema após modificação na forma de embalar o produto. 

Diante dos números, 50% dos clientes disseram estar tudo bem, e os outros 50% 

relataram alguma queixa, ainda que já resolvida. 

 

6 - Possíveis alterações no produto 

Ao questionar os clientes sobre possíveis alterações no produto que seriam importantes 

e poderiam trazer benefícios, onze clientes disseram não haver qualquer alteração importante a 

ser realizada. Apenas um cliente sugeriu mudanças no processo de embalar os bocais. Das oito 

observações restantes, é dado  destaque para quatro observações que vem do setor de ribbons, 

sendo, o possível desenvolvimento de nova e clara impressão externa e interna como objetivo 

para a construção da marca e fortalecimento do vínculo com seus clientes, sendo esse um 

importante nicho, que poderá trazer incremento de receitas, com base no aumento de valor para 

toda a cadeia. Isso significa que esses clientes consideram importante a alteração da 

especificação para dar maior qualidade à impressão.  As outras observações, dizem respeito a 

testes para aprovação de amostras enviadas, mudanças pontuais no diâmetro ou comprimento 

dos tubetes para novas medidas. 
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7 - Espaço livre para comentários adicionais 

No último item do questionário, cada cliente poderia realizar observações adicionais, 

reclamações ou simplesmente realizar algum elogio, e os resultados catalogados foram esses: 

dois clientes citaram o frete caro para Manaus como fonte de custo adicional ao produto, quatro 

clientes exaltaram a parceria de muitos anos e a fidelidade para com o seu fornecedor, um 

cliente descreveu a necessidade constante de aliar custo e qualidade, outro cliente relatou a 

mudança de foco de custos para qualidade do produto, um cliente sugeriu novamente a sugestão 

do frete ficar por conta do fornecedor e um cliente citou a alta concorrência no setor de ribbons. 

Os dados obtidos com a aplicação dos questionários mostram que para estes clientes 

pesquisados, a qualidade é a principal característica. Sabe-se que produtos fora da especificação 

causam transtorno não apenas por conta da devolução e substituição do lote, como também pela 

paralisação de toda a cadeia de produção. Portanto, a qualidade e o atendimento às 

especificações de cada projeto são essenciais para classificar e dar o pedido ao fornecedor. 

Neste critério, a empresa se encontra melhor que seus concorrentes, por fabricar itens com baixa 

ou nenhuma concorrência em alguns desses mercados. 

Logo após, se encontra o critério de Custo de Aquisição. Em relação a análise deste 

item, por ser um setor em que as margens são muito apertadas, o desempenho da empresa é 

inferior ao dos concorrentes, já que, a política de preços tem maior relação com a qualidade e 

confiabilidade, além do intensivo uso de mão-de-obra em todo o processo, o que encarece a 

operação. 

Em relação ao item Entrega Confiável, terceiro classificado na pesquisa, entregar dentro 

do prazo com as especificações requisitadas pelo cliente, se configura como critério importante, 

porém não é um qualificador, ou seja, essencial para classificar um fornecedor. Sua importância 

está em colaborar com o andamento de toda a cadeia de produção, sendo este um item em que 

a empresa se destaca em relação à concorrência.  

Quanto ao atendimento as mudanças ou flexibilidade e a velocidade de entrega, são 

critérios relativos ou menos importantes, mas não menos essenciais ao processo, uma vez que, 

também fazem parte da cadeia de produção. Em relação ao atendimento de mudanças, a 

flexibilidade, apesar de ocorrer com alguma frequência, depende do nível de ocupação da 

produção estabelecida na data solicitada. Portanto, há tolerância por parte dos clientes, sendo 

uma característica encontrada em praticamente todos os concorrentes, por ser uma 
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particularidade própria do setor. Em relação ao critério da velocidade de entrega, pequenas 

alterações de prazo são toleradas, uma vez que, a demanda é incerta e a infraestrutura é enxuta.  

Os resultados gerados são apresentados conforme a matriz importância x desempenho 

conforme a Figura 25. 

 

Figura 25 – Matriz de Importância x Desempenho 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base na Matriz de Importância x Desempenho de (Slack et 

al., 2009) 
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A matriz de desempenho, conforme (Slack et al., 2009) se baseia em dois fatores 

importantes, sendo um ligado às necessidades e preferências dos consumidores e o outro 

referente ao desempenho dos concorrentes. 

As necessidades dos consumidores, tem um significado importante na estruturação de 

qualquer operação. Os itens que os consumidores mais consideram, geralmente são o foco da 

empresa, que existe em sua essência para atendê-los. No outro eixo, o desempenho em relação 

aos concorrentes, mostra com clareza comparativa, onde a empresa pode superar ou melhorar 

seu processo. O fato é que, ao unir estas duas variáveis, torna-se clara a ideia de que é necessário 

focar na melhoria de fatores que os clientes valorizam e a operação se iguala ou é inferior à de 

seu concorrente. 

A análise mais detalhada da Figura 25, revela alguns resultados. Com relação à 

Velocidade de Entrega, a empresa é bem avaliada, pois cumpre os prazos de entrega, mas esse 

critério é menos importante para os clientes, visto que foi pouco citado na pesquisa. Com 

relação ao atendimento as mudanças nos pedidos, a empresa também foi avaliada positivamente 

em relação aos concorrentes, pois, ao realizar esta tarefa com habilidade, atendendo às 

necessidades pontuais de mudança, os clientes satisfeitos não percebem esse critério como 

importante, já que são bem atendidos. 

O critério da qualidade de atendimento às especificações, foi o mais citado entre todos 

os clientes pesquisados, está classificado como superior em comparação à concorrência e se 

enquadra entre os critérios chave qualificador para o pedido, portanto, melhorar mais a 

qualidade não atrairá maior número de clientes. Contudo, em relação ao novo produto 

solicitado, uma nova qualidade em relação à impressão da marca dos clientes, pode trazer uma 

qualidade que modifique o nível de qualidade oferecido no mercado e que não é oferecido pela 

concorrência, destacando-se em relação aos concorrentes, levando este critério de qualificador 

para ganhador de pedidos e fazendo com que a empresa se destaque em relação às demais. 

Os critérios: Entrega confiável e Custo, foram bastante citados pelos clientes como 

importantes, por isso, tem o status de ganhadores de pedidos, entretanto, em relação à 

concorrência, enquanto o primeiro está no mesmo nível, o segundo critério está com 

desempenho abaixo da concorrência por cobrar um preço mais elevado, por conta do atual custo 

de produção. Em relação ao novo produto, a empresa está tendo um custo elevado, e procurará 

uma maneira de obter custos iguais ou inferiores aos atuais, assim, ao oferecer o produto a um 
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preço menor, em relação à concorrência, se diferenciará e criará um novo padrão de mercado, 

se posicionando positivamente em relação aos concorrentes, tanto em relação ao preço quanto 

à qualidade. 

Segundo Nakagawa (2019), a análise SWOT (Figura 26) é uma ferramenta indicada 

para as organizações de todos os portes e serve para analisar os pontos fortes e fracos e as 

oportunidades e ameaças, seja para o início de um negócio, lançamento de produto, etc., sendo, 

uma ferramenta de análise essencial para a tomada de decisão do gestor. 

Figura 26 – Matriz de Análise SWOT 

SWOT 
  

  Fatores Positivos Fatores Negativos 

Fatores Internos Pontos Fortes Pontos Fracos 

  - Qualidade 

 - Custo de Aquisição do 

Produto 

  - Entrega Confiável   

   

Fatores Externos Oportunidades Ameaças 

  

 - Necessidade dos clientes de 

novos produtos 

-Facilitação das Importações 

do produto acabado 

  - Atingir outros mercados - Concorrente Nacional 

  
 

Desenvolve Produto 

    - Aumento do Custo do Frete 

    - Volatilidade do Custo da 

    Matéria Prima 

     

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

No tocante a análise SWOT, os pontos fortes citados, são a Qualidade e a Entrega 

Confiável, da qual já foi elucidado anteriormente, junto a isso, a necessidade de se desenvolver 

novos produtos e aprimorar o conhecimento existente, provoca uma entrega relacionada com 

as especificações desejadas pelo cliente e consequentemente, um bom relacionamento de 

mercado. 
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Sobre o ponto fraco, no caso, os custos de aquisição, aliar custos baixos e boa 

especificação, ligada diretamente à qualidade, é uma necessidade relacionada às especificações 

solicitadas por cada cliente.  

No caso específico do novo produto, as especificações relacionadas à impressão mais 

detalhada, tornam, por enquanto, o custo o ponto fraco do projeto, assim, mudanças 

relacionadas aos processos ou materiais utilizados serão necessárias ao processo. 

As Oportunidades ligadas a esse desenvolvimento, trarão benefícios diretos e indiretos. 

A forma direta diz respeito a ofertar este produto especificamente para os clientes da empresa 

e conseguir fabricar um produto ainda não existente no país. De maneira indireta, conhecer 

novos processos e possibilidades de aplicação da matéria prima, agrega a chance de melhorar 

custos, processos e o desenvolvimento de outras solicitações vindas dos mais variados setores 

atendidos atualmente ou não. 

Possíveis ameaças ligadas a este desenvolvimento são, de maneira indireta, o aumento 

do custo do frete para Manaus, ligados ao aumento do diesel, ou a volatilidade do Custo da 

Matéria Prima, pois, o Papel, por funcionar como uma comoditie dolarizada, traz alguma 

instabilidade para a cadeia. Além disso, a falta ou sobra de aparas, vinculada à fabricação do 

papel utilizado, pode modificar os custos em um curto espaço de tempo, o que contrasta com a 

possibilidade de repassar esse reajuste ao cliente com a mesma velocidade.  

Ameaças diretas, também ocorrem, caso um concorrente nacional desenvolva o mesmo 

produto ou haja a facilitação na importação do produto acabado, que apesar de ter maior tempo 

de frete, pode reduzir os custos envolvidos, ocasionando perda de mercado para a empresa. 
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4 - Desenvolvimento das Especificações do Novo Produto 

 

A empresa estudada, emprega 19 funcionários, sendo um chefe de produção, um 

contador, um vendedor, e os outros 16 ligados diretamente à produção. Por ser uma empresa 

enxuta, não há uma estrutura matricial ou gerencial ligada ao desenvolvimento específico deste 

produto. Nesta situação, o estudo de desenvolvimento do novo produto ocorreu permeando 

todas as áreas da empresa, com conhecimentos registrados no processo e outros tácitos, 

concentrados no chefe de produção, impressor gráfico, vendedor e na pessoa do diretor e 

conforme a Tabela 1, seguiu as seguintes etapas. 

 

Tabela 1 –Processo de Desenvolvimento do Produto 

Etapas Processo 

1° Cliente comunica a Intenção de fabricar novo produto 

2°  Envio da Amostra sem as especificações técnicas 

3° 

Busca pelo Know-How com fornecedores, Parceiros e Clientes para 
definição de possíveis especificações A, B e C e envio das amostras 
fabricadas 

4°  Aprovação técnica de apenas uma das especificações 

5° Problemas ligados ao custo e Preço Final 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

  

Durante a primeira etapa, o cliente comentou sobre o desenvolvimento de um novo 

produto, que deveria conter uma impressão mais precisa e maior resistência, entretanto, não 

forneceu detalhes ou especificações. Foi desenvolvido um primeiro protótipo, mas ao ser 

enviado ao cliente, este rejeitou o produto e disse que enviaria uma amostra. 

Na segunda fase, o cliente enviou uma única amostra do tubete sem as especificações 

técnicas. Pelo aspecto visual da amostra, verificou-se que se tratava de uma Inovação de 

Desenvolvimento de Produto Incremental ou Derivado, visto que, conforme Rozenfeld, 

Forcellini, Amaral, Toledo, Silva, Alliprandini, Scalice (2013), são projetos que proporcionam 

nova utilidade pela adição de características específicas ao produto ou reduzem seu custo final. 

Neste caso, a vantagem competitiva será alcançada ao incrementar o nível de qualidade do 

produto, sem aumentar seu custo demasiadamente. 
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Em referência à falta de dados técnicos, junto da alegação, por parte do cliente do não 

recebimento destes de sua Matriz Internacional, foram analisadas duas ameaças conforme a 

Matriz SWOT, sendo a facilitação importação do produto acabado por fornecedor próximo da 

Matriz, ou a possibilidade de desenvolvimento por outro fornecedor nacional. Observou-se que, 

o longo tempo de relacionamento, o fato de a industrialização ser necessariamente realizada na 

Zona Franca de Manaus e a qualidade dos produtos já fabricados atender as expectativas do 

cliente até então, minimizaram estes possíveis riscos, assim, a empresa decidiu manter o projeto 

em andamento. 

No terceiro passo, a empresa realizou vistas aos fornecedores, parceiros , entre outros 

técnicos de impressão, e  foram elencados três tipos possíveis de impressão aliada a uma camada 

protetora, que por questões de sigilo serão descritas de maneira genérica, como A, B e C, sendo 

A uma impressão possível de ser realizada na própria empresa, com custos mais baixos e sem 

a necessidade direta de parcerias. Não obstante, a camada protetora no entorno do tubete se 

provou insuficientemente resistente, após o cliente realizar as análises das amostras indicadas. 

Pela falta de equipamentos adequados para se resolver o problema dentro de uma 

estrutura vertical, encontrou-se duas outras soluções possíveis, no caso, B e C. A alternativa B, 

que se tratava de uma impressão com qualidade intermediária e custo relativamente maior em 

relação a opção A e proteção mais firme, porém porosa. Já a alternativa C, aplica uma impressão 

de alta definição com camada protetora aplicada em outra etapa, envolvendo, mais fornecedores 

e consequentemente maior custo final e maior projeção no tempo de fabricação. As amostras B 

e C foram enviadas ao cliente, que as encaminhou para sua Matriz para análise. 

Em um quarto momento, o cliente, confirmou apenas a confiabilidade na amostra C, se 

mostrando a única especificação capaz de atingir os padrões e critérios comparados ao da 

amostra recebida na segunda etapa. Então, após o processo de análise e desenvolvimento, os 

resultados alcançados do ponto de vista técnico se tornaram satisfatórios. 

Todavia, a quinta etapa, própria do processo industrial, diz respeito a montar um projeto 

que torne viável a fabricação em larga escala, diante do potencial de utilização deste produto, 

tanto em solo nacional quanto para exportação. Portanto, o projeto passou a enfrentar problemas 

decorrentes do preço, causado pelo elevado custo final. 

Para melhor identificar os problemas que levaram ao alto custo do produto, realizou-se 

um levantamento para identificar as variáveis que levam a esta situação indesejada e 

inviabilizadora do negócio, conforme a Figura 27. 
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Figura 27 – Diagrama da Espinha de Peixe - Ishikawa 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

  

Com base na pesquisa realizada com os clientes, ligada à oportunidade de negócio, a 

satisfação dos consumidores deste novo produto se dará com base em três aspectos, sendo a 

qualidade superior, ou elevação do nível de qualidade no mercado, o não incremento substancial 

dos custos e por consequência, a satisfação do consumidor. 

No que concerne a qualidade acertada e aprovada pelo cliente solicitador, mas com 

elevado custo de fabricação, foi realizado a análise com base no Diagrama de espinha de peixe, 

que segundo Ishikawa (1985) é uma ferramenta que possibilita enxergar uma relação entre o 

efeito e todas as suas possíveis causas, facilitando o emprego de resoluções que ataquem 

diretamente as causa principais e sanem o problema. 

Tendo a especificação definida e o planejamento do processo de fabricação em 

andamento, foram levantadas as causas que poderiam estar fazendo com que o custo final de 

fabricação se elevasse, impedindo que a verdadeira característica de qualidade almejada pelo 

cliente se fizesse presente. 

Matéria-Prima 

Terceiros Envolvidos 

no Processo 

Mão-de-Obra 

Especializada 

Custo Elevado 

de Fabricação 

Falta 

de Máquinas 

Duas Etapas 

Disponibilidade 

Oscilação do Preço 

Custo 

Várias Etapas 

Máquinas 
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Ao fabricar os atuais produtos, a empresa possui o maquinário para realizar todas as 

etapas do processo de produção, e consequentemente, melhorias no processo de qualidade e 

redução dos custos, entretanto, para esta nova oportunidade, a empresa não realizará todos os 

processos internamente, o que altera o custo final do produto, e o tempo de fabricação, algo que 

não será revelado em detalhes por conta de sigilo empresarial. 

Oscilações nos preços da matéria – prima com base na lei de oferta e demanda, podem 

alterar os custos de fabricação em curto espaço de tempo, porém, as oscilações não constituem 

fator impeditivo, neste caso. 

Em relação aos terceiros envolvidos no atual processo, duas etapas advindas de dois 

fornecedores são necessárias, envolvendo situações como disponibilidade de maquinários, 

tempo de fabricação, eventuais alterações de mercado não previstas, poderiam impactar de 

maneira significativa os custos. 

Por se tratar de uma empresa de pequeno porte, a falta de mão-de-obra especializada 

impacta diretamente no tempo de desenvolvimento do projeto e indiretamente nos custos, 

dependendo da maneira de se realizar tal ato. 

 

. 
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5 - Preparação para o Lançamento do Produto – Plano de Ação 

 

Para a transformação da oportunidade em uma nova realidade de mercado, optou-se, 

conforme Tabela 2, por preparar o lançamento em algumas etapas, que garantem, a resolução 

dos problemas e o desenvolvimento sustentável do projeto. Entretanto, alguns dados, números 

ou valores específicos não constam neste estudo por conta de sigilo empresarial. 

Tabela 2 – Preparação para o Lançamento do Produto 

Etapa Descrição Datas 

(Mês/Ano) 

Ações Áreas 

Responsáveis 

1ª Ações Corretivas 

do Projeto 

06/2020 -Mudança de Matéria-

Prima; 

-Treinamento dos 

Funcionários 

-Compras 

- Diretoria 

2ª Planejamento e 

Estrutura de 

Vendas 

12/2020 -Estabelecer Metas e 

Perspectivas; 

-Controle e Verificação 

no Ciclo Produtivo 

- Vendas; 

-Produção; 

 

3ª Aumento da 

Produção e 

Ganhos de Escala 

12/2021 - Expansão para outros 

mercados (Inovação) 

-Revisão das Metas de 

Vendas 

-Análise Financeira 

- Operação 

- Vendas; 

- Diretoria 

4ª Verticalização  12/2022 - Compra de Máquinas 

-Internalização do 

Processo 

-Avaliação da 

Sustentabilidade do 

Ciclo 

- Todas as 

áreas da 

empresa. 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base em material fornecido pela empresa 

Na primeira etapa, atual etapa em que se encontra o projeto, com prazo de conclusão em 

06/2020, é importante ressaltar que apesar da qualidade de impressão ter sido atingida de 
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maneira satisfatória, o preço ainda está acima do suportado pelo mercado, dificultando a 

verdadeira percepção de qualidade pelo cliente, portanto, resolver essas questões é essencial 

para o andamento sustentável do projeto. 

No que se refere às máquinas e ao processo produtivo, foi adotado um desenvolvimento 

misto, envolvendo a produção interna combinada com dois fornecedores externos que 

participam em etapas diferentes do processo. Para reduzir os custos produtivos, é necessário 

alcançar maior volume, portanto, encontrar um único fornecedor que se responsabilize pelas 

duas etapas, é essencial para lançar o produto, melhorando os custos pelo aumento das vendas 

e consequentemente a empresa possa transformar o setor ao elevar o nível de qualidade. 

Analisando as matérias – primas empregadas, ao aplicar o conceito de engenharia de 

valor, que conforme (Slack et al., 2009) significa a redução de custos e a prevenção de custos 

desnecessários ou que não contribuam significativamente para o valor ou o desempenho do 

produto, modificar parte dos tipos de papel e cola empregados é necessária, para trazer real 

valor ao produto. Também é essencial, que a área de produção indique possíveis materiais 

substitutos, para que a área de compras verifique a real disponibilidade e a possibilidade de se 

reduzir os preços. 

Com relação à mão-de-obra empregada, a diretoria pretende diminuir as perdas na 

produção contratando treinamento externo para os funcionários responsáveis por este processo, 

possibilitando a redução de custos na linha final de fabricação. 

Na segunda fase, com data de conclusão prevista para 12/2020, as áreas de vendas e 

produção serão responsáveis, de maneira conjunta, por traçar metas e perspectivas específicas.  

Por se tratar de um produto novo no mercado brasileiro, mas já existente em outro mercado, o 

risco de saber adaptar o produto e precificá-lo de maneira correta é elevado. 

O oferecimento do produto em “escalas de disponibilidade” faz parte do planejamento, 

ou seja, inicialmente, a produção é limitada à produção específica para o atendimento dos 

clientes mais interessados, visando verificar eventuais problemas em relação ao produto, aos 

fornecedores externos, eventuais adaptações de máquinas, entre outras situações que possam 

prejudicar o ciclo produtivo. 

Na terceira parte, com previsão de ser concluída até 12/2021, deve haver o aumento de 

escala produtiva e de receita, onde será dada ênfase para três ações específicas: a oferta para 

outros setores, a revisão das metas de vendas e a análise de custos e resultados. 
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A oferta para outros setores será realizada, levando em conta a possível manutenção do 

preço, com elevação da qualidade, levando em conta as especificidades de uso e ficará a cargo 

de novo desenvolvimento por parte da produção.  

Com o aumento das vendas e de variações no escopo do produto, a área de vendas, 

deverá realizar uma correção em suas projeções e a área financeira representada pela diretoria, 

analisará objetivamente os resultados financeiros do processo e que melhorias ainda podem ser 

aplicadas ao processo. 

Na última parte do processo, não somente o aumento de produção, mas a criação de 

variações deste produto, para atender aos outros mercados, deve ganhar força, melhorando as 

vendas e evidenciando a verdadeira oportunidade de mercado, que é a melhoria de qualidade 

no produto, sem incremento substancial dos custos. 

Na quarta e final etapa, com data final prevista para 12/2022, a empresa pretende, diante 

de resultados mais robustos, verificar a evolução das vendas, dos resultados, da consolidação 

de conhecimento adquirido e dentro do cenário mais otimista adaptar ou adquirir máquinas, 

para verticalizar o processo produtivo, trazendo reais ganhos de escala e qualidade, lançando 

novas variedades de produto adaptadas a cada cliente, conforme suas demandas e a 

possibilidade de agregar valor.  
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6-  Avaliação 

 

Desde o início do desenvolvimento do projeto, até a atual etapa em que se encontra, foi 

possível perceber algumas mudanças no interior da empresa e na sua relação com os clientes e 

fornecedores.  

Internamente, por se tratar de uma pequena empresa, algumas modificações no processo 

produtivo relacionadas à diminuição das perdas, melhor controle de custos, novas formas de 

operar os equipamentos, maior integração entre os funcionários, já estão sendo aplicadas, além 

disso, registrar e aprender com todo o processo, pode resultar em futuras demandas por 

desenvolvimentos com menor custo e maior velocidade. 

Externamente, o relacionamento com os atuais fornecedores e a abertura de novas 

parcerias comerciais para o desenvolvimento, está criando e consolidando um conhecimento 

necessário para futuros processos. 

Como o projeto ainda está em fase de desenvolvimento, conforme indicado na Tabela 

2, a empresa tem vários objetivos a serem superados, sendo a melhora do faturamento, a 

perspectiva de obter uma maior fatia do mercado ao elevar o nível de qualidade, controlar os 

custos e os preços finais dos produtos, e ainda, em uma etapa posterior, verticalizar a produção, 

trazendo os ganhos de escala para dentro da empresa. 

Essa verificação ocorrerá, em cada etapa, por meio da revisão semestral de metas de 

venda e a partir da terceira etapa, a análise dos resultados financeiros e operacionais, gerando 

correções necessárias ao planejamento. 
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7- Considerações finais  

Com a realização desse trabalho aplicado, foi possível verificar que o desenvolvimento 

de um produto em uma pequena empresa, engloba diversos aspectos como a impossibilidade 

de se destacar uma equipe específica para esta tarefa, a necessidade de se consultar especialistas 

e fornecedores externos, averiguar a limitação técnica do maquinário existente na produção, 

entre outros fatores que aumentam o tempo de desenvolvimento e encarecem o projeto. 

Contudo, mesmo inserido na complexa realidade competitiva do mercado brasileiro, 

inicialmente, a solicitação realizada por um cliente envolvendo o desenvolvimento de melhorias 

no produto ligadas à qualidade, trouxe a oportunidade de se investigar por meio de uma pesquisa 

com metodologia científica envolvendo clientes de diversos setores, a possibilidade de 

desenvolver um produto que poderia ser comercializado a outros clientes com necessidades 

semelhantes, representando um aumento de atuação da empresa objeto desse trabalho. 

Como resultado da aplicação de um questionário misto, o diagnóstico realizado 

demonstrou que o produto inicialmente desenvolvido para um cliente, tem aplicabilidade em 

processos de outros clientes, expandindo as possibilidades de faturamento e de expansão de 

mercado. 

O desenvolvimento do novo produto pode ser considerado uma inovação incremental, 

aprimorando o produto já existente para a nova versão. Atualmente, o processo de 

desenvolvimento está em andamento, com o objetivo de adicionar valor ao produto, dando nova 

utilização, de acordo com o perfil do cliente solicitante, e posteriormente, com fornecimento 

para outros clientes, propiciando maior faturamento, maior volume de vendas e mantém a 

empresa em um nicho ligado intrinsicamente à qualidade. 

A inovação do produto ocorreu por meio da elevação do nível de qualidade, que se 

pretende conquistar o mercado, característica que foi eleita pelos clientes como mais 

importante, dentre vários aspectos pesquisados, e, promover a qualidade com custos 

controlados, é o desafio que este produto propõe. 

Conforme o cronograma de desenvolvimento apresentado no decorrer deste trabalho, 

para que o produto seja comercialmente viável, encontra é necessária a participação da área de 

processos, que envolve reunir fornecedores, consultar técnicos, encontrar parceiros e entender 

a limitação da capacidade técnica de uma pequena empresa, demanda integração, otimização 

do tempo, e a cooperação dos funcionários de praticamente todos os setores, inclusive da 
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participação ativa dos sócios, na liderança deste processo. O envolvimento de todos esses atores 

na área de processo demonstra a complexidade que abarca o desenvolvimento do novo produto. 

Tão importante quanto a questão técnica, é aprimorar a capacidade relacionada ao 

desenvolvimento de novos produtos, sejam eles incrementais ou não, em relação à participação 

dos funcionários, contratação de cursos e contínua preparação e registro, com o objetivo de 

transformar a organização e trazer o ganho financeiro e cultural necessários. 

Para tanto, em termos práticos, a contratação de cursos, a evolução da capacidade 

técnica de produção da empresa, o bom relacionamento com os clientes, o desenvolvimento de 

parcerias em uma empresa, até então acostumada a desenvolver apenas internamente, são 

desafios, que bem administrados, levam ao desenvolvimento da cultura, processos e 

comercialização, algo que de fato, está ocorrendo. 

Portanto, o desafio reside em seguir com o cronograma dentro do prazo de 

desenvolvimento, resolvendo as situações apontadas pela metodologia do Ishikawa, ligadas ao 

custo, para tornar o produto comercialmente viável, financeiramente atraente e levar a 

organização para um novo patamar. 

Essa oportunidade, abrange além do produto fabricado, conhecimento suficiente para 

atingir novos mercados, reduzir custos e rever processos produtivos.  Então, lançar um novo 

produto, é ter perspectiva de crescimento, de transformação do mercado pela qualidade, e de 

continuar a manter o nível de excelência em cada produto. 

Conforme o estudo demonstra, esta oportunidade se mantém viável dos pontos de vista 

produtivo e comercial até a fase de Ações Corretivas do Projeto, e, portanto, até o momento, 

segue o cronograma do plano de ação, sem grandes alterações de prazo, confirmando a 

continuidade do Plano de Ações rumo ao lançamento do novo produto. 

Ainda é possível concluir, que há concretas possibilidades de se inovar, dentro do setor, 

tornando os ganhos de qualidade, um valor real para o cliente. 

Por fim, vale ressaltar que, sempre preservando a confidencialidade como pilar 

fundamental desta análise, os impactos já gerados para a empresa são positivos e o 

conhecimento adquirido é fundamental em qualquer processo de evolução organizacional em 

que se deseja criar valor para o cliente. 
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Apêndices 

 

Questionário  

Setor:  

Nome:  

Cargo: Compras 

1- Como você está sendo atendido pelos seus fornecedores em relação a: 

a) Velocidade de entrega 

b) Qualidade e cumprimento das especificações 

c) Alteração de pedidos quando você solicita 

d) Custo de aquisição do produto 

e) Entrega do que foi solicitado 

 

2- Considerando os itens abaixo, indique, entre os dois apresentados, qual 

é mais importante do que o outro: 

a) () Qualidade ou () Custo 

b) () Custo ou () Velocidade 

c) () Velocidade ou () Entrega confiável 

d) () Entrega confiável ou () Atendimento de mudanças 

e) () Atendimento de mudanças ou () Qualidade 

f) () Qualidade ou () Velocidade 

g) () Velocidade ou () Atendimento de mudanças 

h) () Atendimento de mudanças ou () Custo 

i) () Custo ou () Entrega confiável 

j) () Entrega confiável ou () Qualidade 

3- Considerando esse produto, qual ou quais dos itens abaixo você 

considera fundamental ao se escolher um fornecedor? 

() Qualidade e atendimento das especificações 

() Velocidade na entrega 
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() Custo 

() Atendimento de solicitações de mudanças 

() Entrega no prazo acertado 

 

4- Caso você tenha um ou mais fornecedores qualificados para lhe atender, 

qual ou quais dos itens abaixo será o diferencial que fará que você opte por um 

e não pelos demais? 

() Qualidade e atendimento das especificações 

() Velocidade na entrega 

() Custo 

() Atendimento de solicitações de mudanças 

() Entrega no prazo acertado 

5- Diga quais são os principais problemas que você tem enfrentado com os 

seus fornecedores em relação a esse produto. 

 

6- Qual seria a principal alteração nesse produto que você considera 

importante e que faria com que você tivesse maiores benefícios? 

 

 

7- Espaço livre para comentários adicionais. 

 

 


