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RESUMO 

Assunto: Este trabalho teve por objetivo geral promover meios para o aproveitamento da 

oportunidade de desenvolvimento de negócios, na Coralis, uma empresa brasileira, com sede 

em São Paulo, Capital, especializada em consultoria e soluções para gerenciamento de cores 

em diversos segmentos de mercado. A oportunidade identificada é a de atender às novas 

demandas de sistemas de iluminação, que surgiram em empresas da indústria gráfica no Brasil, 

provocadas, principalmente, por mudanças legais e tecnológicas. 

Aplicação: Durante o diagnóstico da oportunidade, observou-se que, por força de lei e norma, 

as empresas que necessitam de boa iluminação para análise e gerenciamento das cores no 

processo de produção, não poderão mais contar com as lâmpadas fluorescentes, até então, 

únicas normalizadas para inspeção de cor. 

Inovação:  O desenvolvimento deste trabalho, contará com a necessidade de desenvolver 

produtos, processos e serviços inovadores, bem como, fornecedores capazes de atingir 

parâmetros específicos das lâmpadas para análise de cor, e manter níveis de qualidade 

sustentáveis. 

Impacto: O impacto final esperado para este trabalho, é que as inovações em produtos, 

processos e serviços propostos, transformem a relação da empresa com seus clientes, 

promovendo criação de valor, vantagem competitiva e aumento da participação de mercado 

com resultados financeiros positivos para o negócio.  

Complexidade:  As lâmpadas fluorescentes, até então utilizadas para análise de cor, devem ser 

extintas do mercado, abrindo espaço para novas tecnologias, com mais eficiência energética. A 

Tecnologia LED, não é conhecida neste mercado como uma solução de qualidade para análise 

e inspeção final de produtos e processos. O desenvolvimento passará por análise da qualidade 

das lâmpadas de tecnologia LED e dos fornecedores. 

Método e procedimentos: Adotou-se como procedimento metodológico a proposição de 

Marcondes, Miguel, Franklin e Perez (2017), para aproveitamento da oportunidade por meio 

de inovações em produtos, serviços e processos para atuar de maneira diferenciada, gerando 

vantagem competitiva e criando valor aos clientes. 

Palavras chaves:  Inovação, Criação de Valor, Estratégias de Desenvolvimento de 

Negócios, Inspeção visual de cores, lâmpadas LED, Gerenciamento de cores. 



 

ABSTRACT 

Subject: This work had the general objective of promoting ways to take advantage of the 

business development opportunity, at Coralis, a Brazilian company, headquartered in São 

Paulo, Capital, specialized in color consulting and solutions for color management in different 

market segments. The identified opportunity is to meet the new demands for lighting systems, 

which arose in companies in the printing industry in Brazil, caused mainly by legal and 

technological changes. 

Application: During the diagnosis of the opportunity, it was observed that, by law and 

regulations, companies that need good lighting for analysis and color management in the 

production process, will no longer be able to rely on fluorescent lamps, until then, the only ones 

standardized for inspection by heart. 

Innovation: The development of this work will have the need to develop innovative products, 

processes and services, as well as suppliers capable of reaching specific parameters of the lamps 

for color analysis and maintaining sustainable quality levels. 

Impact: The expected final impact for this work is that the innovations in products, processes 

and services proposed, transform the company's relationship with its customers, promoting 

value creation, competitive advantage and increased market share with positive financial 

results for the business. 

Complexity: Fluorescent lamps, previously used for color analysis, must be extinguished from 

the market, making room for new technologies, with more energy efficiency. LED technology 

is not known in this market as a quality solution for analysis and final inspection of products 

and processes. The development will undergo a thorough analysis of the quality of LED 

technology lamps and suppliers. 

Method and procedures: The proposal of Marcondes, Miguel, Franklin and Perez (2017) 

were adopted as a methodological procedure, to take advantage of the opportunity through 

innovations in products, services and processes to act differently, generating competitive 

advantage and creating value for customers. 

Keywords: Innovation, Value creation, Business strategies, Visual color inspection, LED 
lamps, Color Management 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A contínua transformação observada nas condições do ambiente expõe as 

empresas a desafios de gestão para que seus modelos de negócios se mantenham 

estruturados de modo a favorecer o aproveitamento de oportunidades, como meio para o 

contínuo desenvolvimento. 

A inovação representa um dos elementos essenciais para a diferenciação, e 

consequente oferta de diferenciais competitivos. Para lidar com a concorrência e ocupar 

lacunas de mercado, as organizações são provocadas a adotar novas formas de ser e fazer, 

com criação de valor materializada sob a forma de produtos e serviços ofertados. 

Este relato descreve a experiência vivenciada na Coralis, empresa especializada 

em consultoria e soluções para inspeção e análise de cores em variados segmentos, 

envolvendo a inovação, tanto em produto, quanto em prestação de serviços, ao oferecer 

para o mercado uma fonte luminosa de LED como alternativa às lâmpadas fluorescentes 

e às LED convencionais, encontradas atualmente no mercado nacional, cujas quais, 

apesar de amplamente utilizadas pelas empresas do setor da indústria gráfica nas 

inspeções de análise de cores no processo de impressão, não atendem aos critérios 

estabelecidos pelas normas aplicáveis a este setor.  

Adotou-se como procedimento metodológico a proposição de Marcondes, 

Miguel, Franklin e Perez (2017), que apresenta um caminho estruturado para a realização 

de trabalhos práticos e aplicados em administração, em busca de resultados concretos de 

melhorias e inovação que ampliem a eficiência e eficácia dos negócios. Seguiu-se a 

recomendação dos referidos autores de que, em um trabalho prático, que se distingue de 

estudos acadêmicos dedicados prioritariamente a ampliar o conhecimento teórico, a 

qualidade e efetividade também são favorecidas ao se recorrer à teoria e fundamentação 

científica.  

Seguindo essa recomendação, procurou-se elaborar o trabalho com aporte da 

literatura consultada em que se abordam as questões envolvidas nas diferentes questões 

analisadas. Desse modo, apresentam-se as ideias encontradas na literatura especializada 

ao longo de toda a estrutura do texto, e não em uma seção específica dedicada ao 

referencial teórico. 

O método adotado foi concebido por Marcondes et al. (2017) com base em 

processos que Aken, Berends e Bij (2012) sugerem para a solução de problemas 

empresariais, e que Vandenbosch (2003) dedica ao planejamento de soluções 
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organizacionais, utilizados em cursos de pós-graduação de administração na 

Universidade Eindhoven da Holanda. Os procedimentos se iniciam pela apresentação e 

discussão do contexto para o entendimento da oportunidade, prosseguindo com a análise 

da situação, considerando a busca e interpretação de dados sobre as condições do 

mercado. Na sequência, propõem-se possíveis alternativas de solução, efetuam-se as 

escolhas e elabora-se um plano de ações para a mudança. Uma vez concluído esse estágio 

de projeto, parte-se para a intervenção para a efetiva implementação das estratégias 

eleitas. Uma vez avaliados os resultados da intervenção, conclui-se o processo pela 

elaboração do relatório final. 

Durante o diagnóstico realizado para entendimento da oportunidade, foi 

identificado que o setor gráfico brasileiro vem passando nos últimos anos por adequações 

compulsórias, em decorrência de medidas legais adotadas para preservação do meio 

ambiente e pela grande evolução tecnológica dos anos recentes.  

Um dos principais impactos, no presente momento é originado a partir da 

aprovação pela Câmara Legislativa Brasileira no ano de 2018 de um projeto de Lei nº 

8911/2017, e do Decreto de Minamata, assinado pelo Governo Brasileiro em 2014, que 

determina a eliminação, até o ano de 2020, de produtos e subprodutos que utilizam o 

metal mercúrio em sua composição, como é o caso das lâmpadas fluorescentes. Algumas 

lâmpadas fluorescentes D50, apresentam o rendimento mínimo necessário (CRI >90%), 

e são utilizadas atualmente para a inspeção visual de cores pelas empresas do setor 

gráfico, atendendo às normas internacionais para este setor, como a norma NBR ISO 

3664:2011, mas que, em breve, terão que ser substituídas por tecnologia sem mercúrio. 

Em função disso, as lâmpadas de LED convencionais encontradas no mercado, acabaram 

tornando-se a única opção para substituir as lâmpadas fluorescentes. Contudo, apesar da 

tecnologia LED ser considerada mais eficiente energeticamente que as lâmpadas 

fluorescentes, e de causarem menos impacto ambiental, ainda não existe no mercado 

brasileiro, uma empresa que forneça essa tecnologia, com as características necessárias 

para atender à norma NBR ISO 3664:2011. 

Esta norma determina que as lâmpadas para análise visual de cores devem possuir 

o índice de IRC (Índice de Reprodução de Cor) superior a 90%, índice este que mede o 

grau de conformidade psicofísico das cores de um objeto iluminado em comparação com 

a cor de um padrão original. As lâmpadas LED convencionais existentes no mercado hoje 

possuem IRC inferior a 80%, e as fluorescentes convencionais, inferior a 75%, ficando 

muito aquém da norma.  



 13 

Partindo, então, da premissa de que a indústria gráfica está à procura de lâmpadas 

alternativas, com tecnologia LED (mais eficiente e econômica), capaz de suprir os 

requisitos técnicos demandados neste setor (IRC > 90%, de acordo com a norma NBR 

ISO 3664), este trabalho tem por objetivo geral promover meios para o aproveitamento 

da oportunidade de desenvolvimento de negócios de uma empresa especializada em 

consultoria e soluções para inspeção e análise de cores. A oportunidade vislumbrada 

consiste em atender a uma necessidade das empresas do setor gráfico diante das mudanças 

no cenário desse Mercado. 

 

2 ENTENDIMENTO DA OPORTUNIDADE 

2.1 Os produtos, os serviços e a empresa  

A Coralis é uma empresa brasileira, com sede em São Paulo, cuja visão de 

negócios é baseada em que o gerenciamento das cores, deve ser acessível a todos e está 

em todos os lugares. A empresa concentra a sua atuação no modelo de venda empresa 

para empresa, comumente designada B2B (Business to Business), oferecendo soluções de 

controle e gerenciamento de cores para os segmentos, Gráfico, Fotográfico, Têxtil, 

Plástico, Cerâmico, Automotivo, Tintas, entre outros. 

 A empresa foi fundada em 1992, com a intenção de trazer para o Brasil, as 

tecnologias mais recentes para a medição e gerenciamento de cores no processo gráfico. 

Em 1997 a empresa despontou no mercado Brasileiro e Latino Americano, sendo eleita 

por seu principal parceiro comercial, a maior distribuidora dos seus produtos para a 

América Latina.  

 

Figura 1.  Linha do tempo da empresa 

Fonte: Coralis, 2020 

 

Dedicada à formação de profissionais para fomentar o mercado, a empresa 

inaugurou o primeiro centro de tecnologia da cor, em 2005, inaugurando também o 

primeiro laboratório de certificação e manutenção de instrumentos para medição de cor 
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fora dos Estados Unidos. Esse laboratório de manutenção e certificação, permitiu à 

empresa oferecer manutenção e calibração dos instrumentos no Brasil, quando até então, 

todos instrumentos eram enviados para o laboratório central na cidade de Grand Rapids 

no estado de Michigan nos Estados Unidos.  

Com o intuito de expandir os negócios para a América Latina, a Coralis inaugura  

em 2012 a sua primeira filial internacional no estado da Flórida nos Estados Unidos, 

permitindo reduzir custos, pela diminuição os impostos sobre os produtos, quando estes 

são comercializados com países da América Latina. Em 2017, por decisão estratégica 

baseada na visão da empresa, de que a medição da cor tem que ser simples e disponível 

para todos, a empresa decide inovar lançando no mercado brasileiro, o primeiro 

colorímetro de bolso, para uso em telefones celulares inteligentes, também conhecidos 

como smartphones, permitindo, então a captura e comparação de cores, para uso em 

mercados até então inexplorados no Brasil. 

Conforme a figura 1, em 2019 a Coralis lança em conjunto com a EFI (Electronics 

for Imaging) e o SENAI, o primeiro centro de experiência profissional para impressão 

digital, na maior escola gráfica da américa latina, Escola SENAI “Theobaldo De Nigris”, 

na Mooca em São Paulo, com o intuito de formar profissionais para a indústria de 

impressão digital. Essa parceria com o SENAI, vai de encontro à missão da empresa de 

compartilhar conhecimento e capacitar pessoas para o futuro da indústria brasileira.  

Para compor as soluções para o mercado de gerenciamento de cores, a empresa 

comercializa instrumentos de medição e aferição de cores para produtos e impressos, bem 

como desenvolve tecnologia e produtos para a correta medição das cores em cada 

aplicação.  

Considera-se como missão da empresa compartilhar o conhecimento sobre cores, 

o que resulta na oferta de uma vasta gama de serviços de treinamento e consultoria sobre 

variadas aplicações relativas ao gerenciamento de cores.  

Além disso, a empresa atua como distribuidora local na comercialização de 

produtos de uma marca americana especializada em soluções para gerenciamento de 

cores, o que representa cerca de 80% do seu faturamento de vendas. Embora resulte em 

expressivos ganhos e alavanque a rentabilidade dos negócios, essa situação torna a 

operação vulnerável face à dependência decorrente da concentração de receita nessa 

relação comercial.  
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2.2 Os clientes, o mercado e os desafios competitivos  

 

Os principais clientes são empresas gráficas que fazem impressão de embalagens, 

materiais editoriais e promocionais para grandes marcas como: Ambev, Mentos, PepsiCo, 

Coca-Cola, Procter & Gamble, entre outras. Cada uma dessas marcas tem identidade 

visual registrada e patenteada, incluindo o padrão de cores da marca, documentado em 

manuais próprios de gerenciamento de cores, em que se definem as especificações para 

que as cores, ao serem reproduzidas, estejam em conformidade com o padrão original da 

patente internacional. Isso reflete a exigência imposta aos fornecedores de materiais 

impressos, não sendo aceito qualquer tipo de variação de cor nos produtos finais por parte 

destas grandes marcas.  

Igualmente rigoroso é o padrão de qualidade para a produção de catálogos de 

moda e cosméticos, cuja exigência sobre as cores corretas é também muito grande. 

O rigor das normas e o elevado padrão de qualidade requerido nesse contexto 

expõem os clientes da empresa a riscos de incorrerem em prejuízos, que podem se tornar 

de grandes proporções, caso ocorram sutis variações consideradas inaceitáveis no 

material gráfico produzido. Por força contratual, a responsabilidade pelo cumprimento 

dos parâmetros especificados para os produtos recai sobre o fornecedor, que se arrisca a 

incidir em custos de transação.  

De acordo com Coase (1937), os custos de transação não podem ser confundidos 

com custos de produção. Apesar das diferenças de significados, o custo de transação pode 

impactar na determinação do custo de produção, podendo ser incorporado por este. Da 

mesma forma, este custo pode incidir nos resultados da empresa, influenciando a 

conquista de vantagem competitiva. 

Ainda segundo Coase (1937), as firmas precisam melhorar o arranjo 

organizacional de modo a maximizar seus recursos e criar vantagem competitiva em 

relação ao mercado. 

Nesse cenário, existe a possibilidade de criação de valor para o cliente, por meio 

da inovação, aumentando a eficiência do processo, uma vez que qualquer negócio entre 

duas instituições, começa com a criação de valor (Barney, 2001). A proposta de 

aproveitamento da oportunidade pela Coralis, passa por apresentar ao cliente uma 

alternativa de negócio que promova a criação de valor no gerenciamento de cores no 

processo e resulte em lucro para as duas instituições com esta ação (Jorgenson, 2015) 

Para que a empresa de mantenha competitiva, diferenciando-se dos concorrentes, 
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buscou-se criar algo inovador e único. Com inspiração na Visão Baseada em Recursos 

(Resource Based View), procurou-se oferecer aos clientes um pacote de vantagens que 

dificultem a ação da concorrência (Rumelt, 1984; Mahoney e Pandian, 1992; Peteraf, 

1993; Hoopes et al., 2003). Em busca de vantagem competitiva, entende-se que a criação 

de valor deve proporcionar ao cliente algo inovador e difícil de ser imitado, por meio da 

integração de competências pessoais, intelectuais e de produto. 

 

2.3 Caracterização da oportunidade  

A Figura 2 retrata o modelo de análise das cinco forças de Porter, com enfoque 

no entendimento da situação da empresa Coralis, nota-se que a influência de um único 

fornecedor, e ainda atuando em um único só mercado, poderá impactar nos resultados da 

empresa, em todos os sentidos, uma vez que o fornecedor poderá efetivar uma quebra de 

contrato, ou desenvolver novos representantes do mesmo segmento no Brasil. Esta quebra 

de contrato, resultará em uma ameaça de novas empresas atuando no mesmo segmento, 

e ainda aumento de barganha nos clientes, promovendo oportunismo, com o aumento do 

custo de Guarda, neste momento considerados custos “ex post”, que são custos gerados 

para monitorar, ajustar e adaptar as transações em função de mudanças na execução 

causada por erros, omissões, alterações inesperadas (moral hazard). 

 

 

Figura 2. As Cinco forças competitivas 

Fonte: Porter (2006) 



 17 

Ainda que se concentre o foco deste projeto no aproveitamento de oportunidade 

identificada no mercado, procurou-se estabelecer conexões entre as demandas oriundas 

dessa oportunidade e a eliminação de barreiras que possam comprometer seu 

aproveitamento. Segundo Marcondes et al. (2017), um problema é algo concreto que 

dificulta o atingimento do resultado esperado em qualquer dimensão do negócio e uma 

oportunidade decorre de necessidades percebidas nos clientes/consumidores, atuais ou 

potenciais, sendo algo ainda não descoberto ou suficientemente atendido por um 

concorrente, que se torna passível de criação de valor superior aos produtos/serviços da 

empresa. O problema encontrado no negócio da Coralis está relacionado à dependência 

de um único fornecedor para as soluções comercializadas pela empresa, podendo resultar 

em quebra contrato, oportunismo, estabelecimento de novos distribuidores no Brasil, ou 

até mesmo a venda direta pelo próprio fabricante americano.  Este problema foi o fato 

gerador para que a empresa iniciasse a busca por alternativas dentro do próprio mercado 

em que atua, para diminuir esta dependência de um único fornecedor.  

No ano de 2019, uma indústria gráfica de grande porte, teve uma devolução de 

um lote de cerca de 40 mil catálogos de cosméticos, por problemas relacionados à cor.  O 

fato gerou evidentes custos para a empresa.  Encontra-se na literatura, abordagem que 

sustenta que podem ocorrer custos ocultos adicionais aos custos de operação, que são 

denominados custos de transação (Williamson, 2007). Um possível fato gerador desse 

tipo de custo é o oportunismo, que pode ser definido como uma ação intencional em que 

o cliente busca seus próprios interesses, aproveitando-se de lacunas contratuais ou 

omissas em contrato, em detrimento do parceiro comercial (Williamson, 1975).  

A partir deste fato gerador de custos de transação, a Coralis iniciou a busca por 

soluções para aumentar o portfólio da empresa, reduzir a dependência de um só 

fornecedor e aproveitar uma oportunidade percebida por meio da redefinição do modelo 

de negócio em busca de criar valor para os clientes, com inovação. 

Nos tópicos a seguir, apresentam-se visões conceituais e modelos interpretativos 

para o delineamento de modelos de negócios que proporcionam criação de valor e os 

benefícios competitivos produzidos com a inovação. 

 

2.3.1 Modelagem de negócios para a criação de valor 

 

Todo negócio começa com a criação de valor para o cliente. É o propósito da 

instituição: criar e entregar valor de uma maneira suficientemente eficiente que gere lucro 
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após custo (Jorgenson, 2015). De acordo com as definições encontradas na literatura, 

valor é a avaliação da utilidade de um produto pelo consumidor com base nas percepções 

do que é recebido e do que é ofertado (Woodruff, 1997). 

 A Figura 3 apresenta o modelo Business Model Canvas (BMC) para 

aproveitamento de uma oportunidade com foco na criação de valor e estabelecimento de 

relações duradouras entre o fornecedor e o cliente. Desta maneira, com a utilização da 

ferramenta BMC, a empresa concentrará as ações estratégicas em como criar, entregar e 

capturar valor para os seus clientes, permitindo transformar uma ideia inovadora, em um 

modelo de negócio inovador. 

Figura 3. Quadro do Modelo de Negócio (Business Model Canvas - BMC)  

Fonte: Osterwalder e Pigneur (2010) 

 

A figura 4 apresenta o modelo de Canvas para oferta de valor para o cliente, com 

o intuito de reduzir as dores, causando impacto positivo como criação de valor para o 

cliente final. Com base na proposta de Valor Canvas, a dor do cliente deverá ser aliviada 

para que o valor percebido seja transformado em ganhos reais (Osterwalder & Pigneur, 

2010). O propósito de Osterwalder e Pigneur (2010), no desenvolvimento do BMC, 

encontra-se substanciado na pretensão de auxiliar as diferentes empresas, de diferentes 

setores, a descreverem e manipularem seus modelos de negócios no processo de criação 

de diferentes tipologias estratégicas. 
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Figura 4. Proposta de valor Canvas 

Fonte: Osterwalder e Pigneur (2010) 

 A estruturação desse conceito cobre as quatro principais áreas de um negócio: 

clientes; oferta; infraestrutura e viabilidade financeira. (Bonazzi & Silva 2015). No caso 

em questão, a empresa deverá propor que a unidade de negócio criada para diminuir a 

dependência de um único fornecedor, crie valor para o cliente final e ainda alivie as dores 

deste cliente, com ganhos expressivos e diminuição dos custos transacionais. Segundo 

Osterwalder e Pigneur (2010, p.14), um modelo de negócio pode ser definido como sendo 

uma estrutura logica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização. 

Como forma de definir as principais características estruturais que conduzirão à 

efetividade dessa lógica, os mesmos autores propõem idealizar um Quadro do Modelo de 

Negócio (Canvas), com a definição de nove dimensões relativas a quatro categorias 

genéricas de atividades: Clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira. As nove 

dimensões são: Segmentos de Clientes, Relacionamento com Clientes, Canais, Proposta 

de Valor, Recursos Chave, Atividades Chave, Parcerias Chave, Fontes de Receita e 

Estrutura de Custos, conforme ilustra a Tabela 1. 

Definir um modelo de negócios não só é preciso, como estratégico, conforme 

Bonazzi e Zilber (2014, p.623), e por meio dessa prática é possível “estabelecer um 

conceito simples e relevante, fazendo que qualquer empresa pudesse descrever e 
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manipular seu modelo de negócio para criar novas estratégias, desafiar suas 

preconcepções e criar valor de maneira eficiente e eficaz”. 

 

Tabela 1 

Nove categorias de atividades CANVAS  

 

Nota: Bonazzi e Meirelles (2015).  

 

Com base na figura 5, proposta por Miguel, Marcondes e Caldeira (2017), pode-

se iniciar um processo para a análise da cadeia de valor de Porter (1989), ou seja, uma 

proposta de cadeia de valor na qual algumas atividades são consideradas essenciais e 

outras são consideradas atividades de apoio, dependendo do escopo do projeto (Miguel, 

et al 2017). Stabell e Fjeldstad (1998) elaboram uma tipologia de criação de valor baseada 

em tecnologia, em três aspectos, o primeiro transformando insumos em bens e serviços, 

o segundo usado por especialistas em conhecimento para resolver problemas do cliente e 

o terceiro criando uma rede de contatos que facilita todas as transações. 

 

 

 

 

AREA NOVE DIMENSÕES DEFINIÇÃO

Segmentos de Clientes
Descreve  os  distintos  grupos  de  pessoas  ou organizações  
que  uma  empresa  busca  alcançar, servir e criar valor.

Relacionamento com os Clientes Descreve os tipos de relacionamento que uma organização 
pode adotar com seus segmentos de clientes específicos.

Canais Apresenta como uma empresa se comunica e alcança seus 
clientes a fim de realizar umaproposta de valor.

OFERTA Proposta de valor Descreve o pacote de produtos e serviços bem como quais 
valores são entregues aos segmentos de clientes.

Recursos Chave Descreve os recursos mais importantes para fazer um modelo 
de negócio funcionar.

Atividades Chave escreve as ações mais importantes que uma empresa deve 
tomar para fazer funcionar seu modelo de negócio.

Parcerias Chave Descreve a rede de fornecedores e os parceiros que põem o 
modelo de negócio em execução.

Fontes de Renda Representa o dinheiro que uma empresa gera a partir de cada 
segmento de cliente.

Estrutura de Custos Descreve todos os custos envolvidos na operação de um 
modelo de negócio.

CLIENTES

INFRAESTRUTURA

VIABILIDADE FINANCEIRA
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Figura 5. Proposta de processo de criação de valor para o cliente 

Fonte: Miguel, Marcondes e Caldeira (2017)  

  

A figura 5 mostra uma maneira de avaliar a criação de valor oferecida ao mercado. 

Trata-se de uma proposta em constante evolução para criação de valor e mensuração do 

valor criado, independentemente de poder ser aplicada nas organizações (Miguel et al, 

2017). Portanto, para que a empresa crie valor para os seus clientes, será necessário 

desenvolver produtos inovadores e que promovam impacto na cadeia de valor para o 

cliente.  

 

2.3.2 Inovação: Conceitos, dimensões e importância para a vantagem competitiva 

O marketing se concentra em necessidades do consumidor, portanto, deveria 

iniciar com uma análise de suas exigências, e tentar criar o valor provendo produtos e 

serviços que satisfaçam aquelas exigências. A inovação é movida pela habilidade de 

estabelecer relações, detectar oportunidades e tirar proveito das mesmas A inovação não 

consiste apenas na abertura de novos mercados – pode também significar novas formas 

de servir a mercados já́ estabelecidos e maduros (Tidd, Bessant, Pavitt, 2008). 

Uma das maneiras de criar valor para o cliente final, é promover a inovação em 

produtos ou processos. A inovação pode ser definida como sendo qualquer renovação que 

ofereça uma posição de vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes, e ainda 
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seja sustentável ao longo do tempo (Vrakking 1990). Já́ Kaiserfeld (2005), amplia esse 

conceito defendendo que a inovação está relacionada também com os processos de 

desenvolvimento de um produto ou processo, desde a concepção da ideia até a introdução 

no mercado. Ainda, segundo Schumpeter (1985), a inovação também pode ser explicada 

por seu grau de novidade, variando de radical a incremental. A inovação radical, pode ser 

definida como sendo a transformação profunda e completa de um produto ou serviço 

(Tidd et al 2008). Ainda segundo os mesmos autores, a inovação incremental pode ser 

definida como sendo melhorias e otimizações para produtos, serviços e processos já 

existentes no mercado. 

Figura 6. Dimensões da inovação 

Fonte: Tidd, Bessant, Pavitt (2008) 

A figura 6 contribui para o entendimento das diferenças entre inovação radical e 

incremental a nível de componentes e sistemas. Dentre todos os projetos que se dizem 

inovadores, Ettlie (2007), indica que apenas de 6% a 10%, são realmente inovações 

radicais. Segundo os estudos de Hollander (1965), os maiores ganhos de eficiência e 

rentabilidade, são obtidos a longo prazo, e não com mudanças radicais ocasionais (Tidd 

el al, 2008). As inovações radicais dependem de muito investimento em pesquisa e 

desenvolvimento, ou mudanças radicais no comportamento de pessoas para processos ou 

serviços.  As inovações podem ser classificadas em quatro diferentes categorias, como 

segue: Inovação em produto, processo, posição e paradigma. Segundo Tidd. Et al (2008), 
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os “4 em” da inovação, podem ainda ocorrer simultaneamente para que a inovação seja 

caracterizada. 

Segundo Gallouj e Weinsten (1997), os tipos de inovação em serviços podem ser 

definidos como radical, quando um serviço totalmente novo é apresentado ao mercado, 

inovação de aperfeiçoamento, quando um serviço já existente sofre melhorias, sem alterar 

as características iniciais de tal serviço, inovação incremental, quando um serviço sofre 

adição de novos itens para torná-lo diferente em relação ao serviço inicial, inovação 

recombinativa ou arquitetônica, quando combina-se serviços de produtos ou 

departamentos diferentes para gerar um único serviço, melhor e mais eficiente para o 

cliente final, inovação de formalização, quando se coloca em termos intangíveis, as 

características dos serviços prestados em ordem, para que seja vista e percebida pelo 

cliente, e preceda outras formas de inovação em serviços. Outro aspecto abordado na 

literatura sobre o tema de inovação em serviços,  é o que se refere à inovação “ad hoc”. 

Segundo Gallouj e Weinstein (1997), a inovação em serviços pode ser interativa, ao ponto 

de apresentar uma solução personalizada para cada situação da relação comercial com o 

cliente, transformando o serviço em vantagem competitiva para o cliente auferir lucros e 

resultados positivos. Ainda segundo Gallouj e Weinstein, a inovação “ad hoc” sempre se 

caracteriza na relação cliente/fornecedor, utilizando ferramentas de múltiplas fontes para 

o sucesso da inovação.  

As empresas precisam inovar para se manterem competitivas no mercado e ainda 

vencerem a concorrência.  Segundo Amit e Schoemaker (1993), Teece et al. (1997), a 

inovação é considerada um gerador de vantagem competitiva, potencializado com os 

recursos encontrados em uma empresa. Ainda segundo Julienti, Bakar e Ahmad (2010), 

elementos como reputação da marca ou da empresa, considerados recursos intangíveis, 

são elementos de diferenciação e vantagem competitiva para uma marca ou produto da 

inovação. A empresa usará a sua marca e reputação de mercado como vantagem 

competitiva, e deverá associar os produtos da inovação, objetos deste trabalho, à sua 

marca, para alavancar participação no mercado, diminuir a dependência de um único 

fornecedor, mitigar a influência da concorrência atual e de novos entrantes. 

 

 

 



 24 

3 DIAGNÓSTICO DA OPORTUNIDADE 

 Conforme considerações apresentadas no item anterior, este trabalho direciona 

seu foco ao aproveitamento de oportunidade de desenvolvimento por meio da 

diversificação do portfólio de negócios, tornando a empresa menos dependente de uma 

única unidade de negócio.  

 A empresa objeto deste trabalho possui um fornecedor americano de instrumentos 

de medição de cor, que no ano de 2015, foi adquirida por uma grande corporação de 

investimentos, passando a atuar de forma direta em muitos países do mundo, incluindo o 

Brasil.  

 A dependência de um único fornecedor, pode promover um comportamento 

oportunista, que pode ser definido como uma ação intencional em que os agentes 

econômicos buscam os seus próprios interesses nas transações, agem em benefício 

próprio aproveitando-se de lacunas ou omissões contratuais em detrimento dos parceiros 

(Williamson, 1985, p.47) e se [se manifesta pela manipulação estratégica da informação 

ou falseamento das intenções [...] é caracterizado por ações desonestas realizadas com a 

finalidade de obter vantagens (Williamson, 1975, p. 26). “Todo homem, desde que não 

viole as leis da justiça, fica perfeitamente livre para perseguir seu próprio interesse do seu 

próprio jeito, e colocar a sua empresa e capital em competição com os interesses de 

qualquer outro homem ou ordem dos homens” (Smith, 2007, p. 533).  Desse modo, o 

oportunismo por parte do fornecedor é uma ameaça clara e evidente para a empresa objeto 

deste trabalho, e, portanto, ações estratégicas de diversificação de portfólio, se fazem 

necessárias, caracterizando-se neste momento como uma oportunidade de 

desenvolvimento de negócio. 

  Em busca da compreensão dos cenários em que os negócios se desenvolvem no 

presente suas projeções futuras, buscou-se analisar as condições externas, principiando 

pela observação do comportamento do macro ambiente.  

Segundo Johnson, Scholes e Whittington (2007), a análise do macro ambiente 

categoriza as influências ambientais em seis tipos principais, conhecida como análise 

PESTEL; fatores políticos (P), fatores econômicos (E), fatores Socioculturais (S), fatores 

Tecnológicos (T), fatores ambientais (E) e fatores legais (L). 

Dentre os principais clientes da empresa, encontram-se clientes do segmento 

gráfico, que demandam soluções de iluminação padronizada. Em uma das visitas de 

consultoria realizada em uma grande indústria gráfica de São Paulo, tomou-se ciência, 
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junto à gerência industrial da empresa, que em 2019, houve uma grande devolução de 

catálogos de cosméticos, ocasionada por deficiência de iluminação no momento de 

inspeção das cores no processo. O custo de transação gerado com esta devolução, iniciou 

por parte da empresa, uma busca por padronização da iluminação interna no processo de 

produção. Ao buscar alternativas de iluminação no mercado, a empresa tomou ciência, 

que as lâmpadas fluorescentes, possuem limitação de comercialização, em função do 

projeto de lei 1811/2017, que restringe o uso de lâmpadas fluorescentes em função da 

presença de metal pesado mercúrio. 

O fator ambiental (E), e o Fator Legal (L), iniciou a busca por novas tecnologias 

(T) para substituir as lâmpadas fluorescentes. Entre as opções disponíveis no mercado, 

existem as lâmpadas de LED, que economizam até 40% de energia, quando comparadas 

às fluorescentes (E). 

 

3.1 Procedimentos adotados no diagnóstico 
 

Com a finalidade de encontrar evidências acerca da oportunidade, foi realizada 

uma pesquisa qualitativa exploratória junto a oito profissionais de empresas de diferentes 

portes do setor gráfico, para identificar: 1) os tipos de controles utilizados pela empresa 

no gerenciamento de cores durante o processo de impressão; 2) o percentual de perdas 

apurado ao longo e ao final do processo de impressão decorrente de problemas originados 

nas inspeções de análise de cores; e 3) o tipo de lâmpada utilizada pelas empresas nas 

inspeções de análise de cores. As informações buscaram maior compreensão da 

importância de utilização de um produto adequado no processo de impressão das 

empresas do setor gráfico e seu impacto nos custos finais. O Apêndice A apresenta a 

pesquisa com o relato levantado nas entrevistas, cujos dados mais importantes foram 

sintetizados, permitindo-se chegar ao seguinte entendimento:  

1) O percentual de problemas (retrabalho/reimpressão) e perdas ocasionados por 

alguma falha no gerenciamento de cores durante o processo de impressão varia de 

1% a 30%. 

2) A maioria dos entrevistados citou o método visual como um dos controles 

empregados no processo de impressão, contudo, neste setor o método de inspeção 

visual é sempre utilizado, mesmo que outros instrumentos de medição sejam 

utilizados de modo complementar a este; 

3) Metade dos entrevistados da pesquisa afirmaram que suas empresas ainda utilizam 
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lâmpadas fluorescentes na análise visual de cor por causa do menor custo; 

4) Apesar dessas empresas ainda não terem adotado lâmpadas que atendam à norma 

NBR ISO 3664:2011, estão cientes da qualidade superior das que possuem IRC 

maior que 90% oferecem no estágio de inspeção de análise de cores em relação às 

demais. 

5) Empresas que já utilizam lâmpadas LED dentro da norma NBR ISO 3664:2011 

reconhecem a diferença superior de análise visual, ao comparar os resultados com 

as antigas fluorescentes que não atendem à norma. 

Pôde-se verificar, conforme as entrevistas, que as empresas pesquisadas, tiveram 

redução de custos no processo decorrentes da utilização de lâmpadas mais adequadas, 

seja por economia energética (“constância e durabilidade”) ou pela melhoria do 

gerenciamento da análise visual das cores (“Melhoria na análise visual durante a produção 

dos impressos”), implica em menos devoluções ou retrabalhos gerados por falhas de 

análise de cor, propiciando economia de recursos e tempo.  

 O modelo de análise dos fatores externos de Porter (2016), apresentado na Figura 7, 

sintetiza as ameaças que impactam este mercado estratificado em grandes, médias, 

pequenas e microempresas, diante de um cenário iminente de mudança legal e de 

tecnologia.  A partir de 2020, por força de lei (projeto de lei 8911/2017), deverá ocorrer 

um movimento de substituição das lâmpadas fluorescentes por outras opções, cujo fluxo 

se estenderá a todas as empresas do setor gráfico, prevendo-se uma adequação mais rápida  

Figura 7. Análise do Ambiente Competitivo 
Fonte:  Adaptado de modelo de Porter (2006), pelo autor. 
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junto às médias e grandes empresas, porém seguida das micro e pequenas empresas, que 

também precisarão se readequar a este novo cenário por restrição de opções disponíveis 

e se quiserem continuar oferecendo produtos conforme as normas de qualidade de seus 

clientes. Como alternativa para substituição das lâmpadas fluorescentes, existem as 

lâmpadas LED comuns, com IRC variando entre 75% e 80%, melhor do que as lâmpadas 

fluorescentes convencionais (CRI abaixo de 75%), mas que também não atingem o 

mínimo definido pela NBR ISO 3664:2011, sendo CRI igual ou superior a 90%. 

  

 Entre as opções e os concorrentes disponíveis no mercado nacional, para se adquirir 

lâmpadas com alto rendimento, bem como produtos para inspeção e análise de cores, as 

indústrias gráficas recorrem a alternativas de produtos importados e representados 

localmente. No entanto, este é um mercado com poucos novos entrantes, ocasionando 

uma rivalidade baixa. Os dois únicos concorrentes diretos da Coralis. são empresas 

multinacionais, que atuam no mercado brasileiro por meio de revendas e que fornecem 

uma solução que utiliza lâmpadas fluorescentes importadas, produto que, como 

supracitado, está em processo de ser descontinuado no Brasil por força de Lei. 

 

A lâmpada LED D50 Full Spectrum, conforme mostrada na Figura 8, é uma 

lâmpada desenvolvida pela Coralis para aplicação específica na indústria gráfica e 

fotográfica para análise visual de cores. 

 
 

Figura 8. Lâmpada LED Coralis D50 Full Spectrum 4ft 18W 

Fonte: Catálogo Coralis (2020). 

Este produto foi lançado em 2018 pela empresa Coralis, atendendo às exigências 
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da Norma NBR ISO 3664:2011, que define as condições ideais do ambiente para análise 

de cores em indústrias gráficas, incluindo a iluminação e tipo de lâmpadas adequadas. 

Esta norma determina que as lâmpadas para análise visual de cores devem possuir o índice 

de CRI (Colour Rendering Index) superior a 90%, índice este que mede o grau de 

conformidade psicofísico das cores de um objeto iluminado em comparação com a cor de 

um padrão original. As lâmpadas LED convencionais existentes no mercado hoje 

possuem CRI inferior a 80%, e as fluorescentes convencionais inferior a 75%, ficando 

muito aquém da norma mencionada.  

Para efeito de comparação, a Figura 9 mostra a diferença de emissão espectral e 

CRI aferidos entre as lâmpadas Coralis D50 Full Spectrum e as LEDs comuns, que não 

possuem emissão espectral em todos os comprimentos de onda. Como a cor dos objetos 

é influenciada pela luz que os ilumina, a deficiência de comprimentos de onda na luz da 

lâmpada LED convencional (CRI aproximado de 79%), distorce a cor dos objetos, 

enquanto a lâmpada LED Coralis permite visualizar os objetos com rendimento igual ou 

superior a 95%, superior também ao mínimo de 90% requerido pela norma NBR ISO 

3664:2011. 

 

 

 

 

Figura 9. Comparativo de curva de emissão espectral lâmpada LED Convencional 
X LED Coralis 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

LED Convencional 

LED Coralis 
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Esta inovação da Coralis em seu produto é incremental (Tidd, Bessant e Pavitt, 

2008) e permite à empresa oferecer aos seus clientes uma lâmpada LED alternativa 

atendendo a quesitos que não são supridos pelas lâmpadas LED convencionais 

disponíveis no mercado brasileiro atualmente, como as especificações apontadas na 

norma NBR ISO 3664:2011. 

Como oferta de produto ao mercado de indústrias gráficas e fotográficas, a 

empresa oferece as Lâmpadas LED D50 Full Spectrum isoladamente como lâmpadas de 

reposição para estações de análise de cor existentes, ou pode fornecê-las integradas a uma 

cabine de Luz completa, como uma nova estação de análise de cor, como demonstra a 

figura 10 

 

 
Figura 10. Cabine de Luz Coralis com lâmpada de LED D50 

Fonte: Catálogo Coralis (2020)  
 

Entre os clientes da Coralis estão empresas gráficas que fazem impressão para 

grandes marcas como: Ambev, Mentos, Procter Gamble, entre outras. Cada uma destas 

marcas tem identidade visual registrada e patenteada, incluindo as suas exatas cores. Por 

este fato, estas organizações possuem seu próprio Manual de Gerenciamento de Cores, 

que define os métodos para que suas cores ao serem reproduzidas, estejam em 

conformidade com o original da patente internacional. Portanto, vale dizer que é alta a 

exigência demandada junto às gráficas em relação à qualidade dos impressos, não sendo  

aceito qualquer tipo de variação de cor nos produtos finais por parte destas grandes 

marcas.  
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A Figura 11 apresenta um fluxograma simplificado de um processo geral de 

impressão utilizado pelas empresas do setor gráfico, desde o recebimento da demanda de 

impressão pelo cliente até a entrega do material impresso final. São estágios sequenciais 

no desenvolvimento e impressão que possuem critérios de análise com 

aprovação/reprovação. Cada estágio identificado com texto vermelho é um ponto de 

controle onde é realizada a inspeção de cor do impresso, seja por meio visual utilizando 

iluminação apropriada ou instrumentos de medição de cor, de modo a garantir a fidelidade 

das cores com o modelo original, o ajuste correto das máquinas de impressão, com 

aprovação/reprovação para seguir ou não à próxima etapa do processo. 

Figura 11. Fluxograma de um processo de impressão padrão na indústria gráfica 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Conforme a Figura 11, o processo gráfico em seu fluxo de produção padrão utiliza 

no mínimo 5 estágios de verificação de cores do material que está sendo impresso, 

independentemente do porte da indústria gráfica, do tamanho do lote em impressão ou 

tipo de impresso. Para a inspeção de cores em cada um desses estágios identificados na 

Figura 11, pode-se utilizar métodos diferentes de análise. A Figura 12 mostra os quatro 

métodos de análise de cores utilizados no gerenciamento e inspeção de cor no processo 

de impressão. 

Conforme a Figura 12, o método número 1 trata apenas da inspeção visual sem 
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instrumentos, dependendo única e exclusivamente do padrão físico impresso e da amostra 

de produção, com uso da iluminação apropriada. O método 2 trata da inspeção realizada 

por instrumento de medição com simples medição de um padrão impresso físico e da 

amostra da produção. O método 3 trata da comparação utilizando instrumento de 

medição, comparando um padrão de cor digital (instalado no instrumento de medição) e 

a respectiva amostra de produção. O método 4 utiliza um instrumento de medição, 

comparando um padrão de cor digital em nuvem (disponível on-line remotamente) e a  

amostra de produção impressa, gerando relatório de qualidade on-line para o cliente. 

Apesar dos métodos 2, 3 e 4 utilizarem instrumentos de medição para inspeção da 

cor, a inspeção visual (método 1) do aspecto final do produto não é descartada, ou seja, é 

utilizada em paralelo com os outros métodos (Coralis, 2019). 

                             

Figura 12. Quatro métodos de inspeção de cor utilizados no processo gráfico 
Fonte:  Coralis 

3.2 Dinâmica do mercado 

 Como relatado até aqui, o mercado gráfico utiliza o método de inspeção visual de 

cores de seus impressos em diversos estágios de seu processo, sendo necessária, para isso, 

a utilização de algum tipo de iluminação apropriada. Cabines ou estações visuais de 

análise de cores são fornecidas em geral junto com diversos equipamentos de impressão 

para a indústria gráfica, e incluem lâmpadas especiais conforme a norma padrão ISO 

3664:2011. Nestes equipamentos, as lâmpadas fornecidas são todas importadas e 
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necessitam de reposição, pois tem vida útil estimada e limitada em 3.000 horas de uso. 

Existem hoje duas empresas realizando a importação e comercialização direta da 

reposição destas Lâmpadas Fluorescentes originais, sendo: Cor & Aparência e Star Laser; 

ambas microempresas familiares (até 9 empregados), trabalhando na comercialização de 

produtos para gerenciamento de cores e com mais de 20 anos no mercado.   

 Apesar de não possuírem um portfólio próprio, oferecem produtos em conformidade 

com a norma do segmento gráfico NBR ISO 3664:2011, por meio de representação e 

importação de equipamentos das marcas GTI (EUA) e Normlicht (Alemanha). No 

entanto, os equipamentos representados por estas duas empresas somente realizam a 

análise visual de cores com lâmpadas fluorescentes especiais, não possuindo tecnologia 

de lâmpadas LED. Estas lâmpadas fluorescentes especiais são em média 700% mais caras 

do que as fluorescentes convencionais (Coralis, 2019), e possuem uma durabilidade 

limitada em aproximadamente 3.000 horas, comparado com as 50.000 horas de uma 

Lâmpada LED. Além do fato relacionado às lâmpadas fluorescentes, existem ainda as 

limitações de custo de importação, cujas taxas e impostos, incidem sobre o frete do 

material importado, causando impacto direto no preço do produto, uma vez que, importar 

cabines grandes e pesadas, aumenta o custo do frete proporcionalmente ao seu peso. 

 

Figura 13.  Embalagem de Lâmpada LED 5000K convencional evidenciando o 

Baixo Rendimento (CRI) 

Fonte. Coralis (2020) 

 Entre os produtos concorrentes neste mercado, existem as lâmpadas Fluorescentes 

comuns e as lâmpadas LED convencionais, onde, seja por desconhecimento do 

rendimento do produto frente a Norma NBR ISO 3664:2011 ou por menor custo frente 
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às lâmpadas de alto rendimento, são utilizadas como opção por algumas indústrias 

gráficas. As lâmpadas LED convencionais, comercializadas por lojas comuns de material 

elétrico, possuem um rendimento CRI variando entre 75% e 80%, como evidenciado na 

Figura 13, e as Lâmpadas Fluorescentes comuns possuem um CRI que é inferior a 75%, 

não atingindo o mínimo definido pela NBR ISO 3664:2011 que é possuir CRI mínimo 

igual ou superior a 90%.  

 Em 2018 foi aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, 

Comércio e Serviços da Câmara Legislativa do Congresso Nacional Brasileiro o Projeto 

de Lei nº 8911/2017 que definiu que os modelos de lâmpadas fluorescentes deixariam de 

ser comercializados no Brasil a partir de 2020 por causa de uma restrição ambiental, 

devido conterem mercúrio em sua composição. As condições de como isso deverá 

acontecer ainda será publicada a partir deste Projeto de Lei e afetará diretamente tanto o 

mercado das lâmpadas convencionais em geral, quanto das lâmpadas fluorescentes 

especiais, dentre elas as utilizadas pelo mercado gráfico, que deixarão de ser 

comercializadas em poucos anos.  

 Atualmente, conforme a Associação Brasileira das Indústrias Gráficas – ABIGRAF 

(2019), o mercado nacional da indústria gráfica, possui mais de dezenove mil empresas 

atuantes, de micro, pequeno, médio até grande porte. Em 2018 evidenciou-se que os 

negócios desse setor foram da ordem de R$ 46 bilhões, dos quais 80% (R$ 36,8 bilhões) 

ficaram concentrados nas mãos de 2,8% das empresas, ou seja, de cerca de 500 médias e 

grandes empresas (ABIGRAF, 2019), conforme ilustra a Figura 14. 

 

Figura 14. Perfil das Empresas na Indústria Gráfica Brasileira 

Fonte: Adaptado pelo autor da pesquisa ABIGRAF (2019). 
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Cerca de 90% destas empresas, desde as pequenas até as maiores, já é atendido 

por meio de consultoria da Coralis. Elas são responsáveis pela impressão de produtos de 

empresas que possuem registros e patentes de marcas e cores internacionais. Estas 

grandes marcas possuem seu próprio Manual de gerenciamento de cores, que define os 

critérios a serem adotados para impressão e avaliação das cores de seus produtos, citando 

inclusive a norma a ser seguida (NBR ISO 3664:2011), o tipo de iluminação e as 

lâmpadas para atendimento desses critérios. Este alto grau de exigência visa evitar 

qualquer tipo de variação de cor na impressão em diferentes superfícies e materiais, o que 

pode ocasionar perdas na identidade da marca nos pontos de venda e interferir 

indiretamente na seleção e compra do produto pelo consumidor final. Portanto, quando a 

inspeção de cores falha em algum ponto do processo de impressão, o produto é 

geralmente descartado, incorrendo em prejuízos para a gráfica (Coralis, 2019). 

  

3.3 Caracterização da Oportunidade 

Dentro do processo das indústrias do setor gráfico, são recorrentes as falhas no 

processo de impressão, que vão desde defeitos em equipamentos até problemas de 

precisão de cores e que afetam a qualidade final da impressão. Há uma necessidade 

constante de inspeção do produto no fluxo produtivo, como demonstrado na Figura 4, de 

modo a reduzir estas falhas que, em algumas destas empresas, chegam a atingir até 30% 

dos seus lotes impressos (CORALIS, 2019).  

Somado a este cenário de baixa eficiência do produto, as indústrias gráficas, 

apesar do conhecimento técnico sobre a importância e a diferença de qualidade 

apresentada pelas lâmpadas de alto rendimento, têm utilizado lâmpadas e estações de 

inspeção de cor fora da norma NBR ISO 3664:2011, com lâmpadas fluorescentes 

convencionais na reposição das lâmpadas especiais originais, ocasionando divergência 

entre as etapas de inspeção e consequentes problemas e perdas de qualidade no material 

impresso final. 

Assim, entende-se que a oportunidade esteja na necessidade de haver uma 

alternativa de fonte luminosa LED de alto rendimento para inspeção visual de cores, de 

acordo com a norma NBR ISO 3664:2011, que atenda as exigências dos Manuais de 

Gerenciamento de Cores de grandes marcas, somado à iminente restrição de uso de 

lâmpadas fluorescentes, conforme projeto de lei 8911/2017. 

Entende-se que o aproveitamento da oportunidade proporcionará condições de:  
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1. Atender com eficácia as necessidades dos clientes do segmento gráfico com um 

produto alternativo para análise visual de cores de acordo com a norma NBR ISO 

3664:2011, atendendo tanto às exigências de qualidade de iluminação dos 

manuais de gerenciamento de cores das grandes marcas, quanto a ser uma 

alternativa de substituição às lâmpadas fluorescentes, que serão descontinuadas. 

2. Consolidar e capilarizar o mercado nacional com o reconhecimento da marca no 

segmento gráfico como fornecedor de lâmpadas de alto rendimento e de estações 

de análise visual de cores, aumentando consequentemente suas vendas. 

 

3.4 Oportunidade definida 

 Devido à restrição iminente de uso de lâmpadas fluorescentes, conforme projeto de 

lei nº 8911/2017, haverá uma procura crescente pelo mercado do setor gráfico por 

alternativa de fonte luminosa para inspeção visual de cores, e que esteja de acordo tanto 

com a norma NBR ISO 3664:2011, quanto em conformidade com as exigências previstas 

em lei e nos manuais de gerenciamento de cores de grandes marcas. 

 
4. PROPOSTA DO APROVEITAMENTO DA OPORTUNIDADE 

4.1 Processo de elaboração da proposta  

Com base no diagnóstico realizado, na análise do ambiente externo (Porter, 2006) 

e na pesquisa junto aos clientes, foi possível verificar que as empresas que compõem o 

segmento gráfico representam um mercado que está sendo direcionado a buscar uma 

alternativa para substituir a tecnologia das lâmpadas fluorescentes utilizadas atualmente, 

descontinuadas por lei. O tipo de pesquisa utilizado foi exploratório. O método de 

pesquisas adotado foi o qualitativo, como tentativa de uma compreensão detalhada dos 

significados e características situacionais apresentadas pelos entrevistados (Flick, 2004).  

Contando com apenas 2 empresas concorrentes (Cor & Aparência e Star Laser) 

apresentando produtos adequados devido a um desconhecimento dos clientes frente à 

Norma ISO 3664:2011, estes clientes acabam adquirindo soluções de iluminação comuns 

e mais baratas como lâmpadas LED convencionais e fluorescentes comuns com 

rendimento baixo, ocasionando perdas no processo produtivo de impressão.  

Considerando oportunidades do mercado externo e o produto desenvolvido pela 

empresa, é possível considerar formas de utilizar em favor da organização as 
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oportunidades do produto já estabelecido e mercado por meio de formulação de 

estratégias de crescimento aplicadas direcionando entendimento para o mercado novo e 

antigo, assim como Produtos/Serviços já ofertados ou novos para estes mercados 

(Samantha & Garrie, 2015), conforme identifica o Quadro 1.  

 

Tabela 2 
Análise de mercado e produto utilizando a Matriz de Ansoff 

N
ov

o 
M

er
ca

d
o Desenvolvimento do Mercado 

 
Serviço de locação de lâmpadas 
visando Indústrias gráficas que não 
utilizam instrumentos adequados de 
análise de cor devido a custo e ao 
desconhecimento tecnológico. 

Diversificação 
 
Light as a Service (LAAS), serviço de 
locação de lâmpadas ou cabines de 
iluminação da Coralis. 

M
er

ca
d

o 
A

tu
al

 

Penetração no Mercado 
 
Substituição das Lâmpadas 
Fluorescentes descontinuadas por 
Lâmpadas LED Coralis Full 
Spectrum. 

Desenvolvimento de Produto 
 
Lâmpadas LED Coralis Full Spectrum, 
com alto rendimento frente as LEDs 
atuais e atendendo a Norma ISO 3664. 

 Produtos já ofertados Produtos Novos 
Nota. Elaborado pelo autor, a partir da Matriz de Ansoff (1965) 
 

 

Conforme detalha a tabela 2 com a Matriz de Ansoff (1965), devido a 

descontinuação das lâmpadas fluorescentes por lei, uma maior penetração de mercado 

como estratégia pode ser buscada com os produtos da empresa, visando ocupar a lacuna 

a ser deixada pelo produto anterior no mercado gráfico já estabelecido, e que possui 

demanda por reposição frequente. Neste caso, os competidores não alcançam mais a 

capacidade de fornecimento por um limitante do mercado, existindo aí a possibilidade de 

aumento da participação de mercado. (Samantha & Garrie, 2015).  

 

4.2 Iluminação como serviço (LAAS Light as a Service) 

O desenvolvimento de um novo produto visando atingir mercados consolidados 

existentes é uma estratégia que pode ser aplicada no caso das lâmpadas LED com alto 

rendimento, pois suprem o exigido pela norma ISO 3664:2011 e pelos manuais de 

gerenciamento de cores das grandes marcas. Porém, há um cenário de concorrência 

indireta com os produtos disponíveis no mercado nacional devido a um desconhecimento 

dos clientes frente à Norma, associado ao custo de produtos de iluminação comuns e com 

menor custo, como lâmpadas LED convencionais e fluorescentes comuns com baixo 
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rendimento. Conforme Pisano (2016 p6), “...as empresas devem pensar que ativos 

complementares, habilidades, produtos ou serviços podem impedir os consumidores de 

escorregar para os concorrentes”. Apoiando-se nesta definição e associando ao conceito 

de concorrente indireto da iluminação comum de baixo custo, a estratégia de 

diferenciação, do inglês diversification, (desenvolvimento de um novo mercado e de um 

novo produto) visualizado no quadrante com maior risco da matriz de Ansoff (1965), 

enfrenta o desafio de um novo mercado onde ainda não há experimentação (Samantha & 

Garrie, 2015). Nesse caso, a empresa deverá investir em inovação em serviços, 

oferecendo alternativa para locação de fontes luminosas e estações para análise de cor.   

A importância da inovação em serviços é amplamente reconhecida e abordada na 

literatura (Gallouj e Weinstein, 1997; Hauknes, 1998; Sundbo, 1997).  Segundo Correa e 

Caon (2002), o setor de serviços é o setor mais dinâmico da economia e suas taxas de 

crescimento são historicamente maiores que dos outros setores.  

A inovação de serviços, tornou-se de grande importância para países 

desenvolvidos e países em desenvolvimento, onde os serviços respondem por cerca de 

70% da população economicamente ativa (Drejer, 2004; Gallouj, 2002b; Hauknes, 1998; 

Tether et al., 2001).  

A inovação pode ser um grande diferencial competitivo no setor de serviços, 

apoiando atividades de manufatura. Tal inovação não é obtida simplesmente com base no 

acaso, em processos aleatórios, mas deve decorrer de projetos corporativos, traduzido em 

estratégias e operações que sempre visem a algo diferente (Tidd, Bessant e Pavitt, 2008).  

Alinhada a essa concepção, a proposta da empresa objeto deste estudo é converter 

seu produto em um serviço inovador, em que a oportunidade da diversificação está na 

estratégia da locação das lâmpadas LED Full Spectrum Coralis, ou da locação de uma 

estação de inspeção de cor com lâmpadas LED Full Spectrum (LAAS – Light as a 

Service), oferecendo um benefício similar a um contrato ao cliente, onde as empresas da 

indústria gráfica disporiam do sistema de iluminação e análise de cores em total acordo 

com a Norma ISO 3664 e manuais de gerenciamento de cor das grandes marcas, 

possibilitando oferecerem seus parques gráficos para a impressão direta a estas grandes 

marcas e com um custo de um serviço. A estratégia de Custo Baixo neste caso seria 

aplicada ao custo financeiro investido na locação mensal que é comparado a aquisição 

direta do produto de baixo rendimento convencional (mais barato e fora de normas), 

porém mantendo-se o valor e benefício de uso do produto apropriado (conforme normas) 

como se o cliente estivesse adquirindo o produto (Porter, 2006).   
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Conforme Tidd et al (2008 P2 Cap.3), “Destaca-se a importância da gestão 

estratégica em se adaptar de acordo com o ambiente. Para que seja considerada uma 

estratégia, uma capacidade deve estar a serviço a necessidade do usuário, ser única e 

difícil de reproduzir.”  

Não se tem a informação da existência, no mercado brasileiro, de empresa 

fornecedora de soluções para iluminação e análise de cores, que oferte o produto agregado 

ao serviço, e proporcionando aos clientes a garantia de manutenção, certificação e troca 

(Coralis, 2019). Dessa forma, atinge-se uma parcela do mercado das indústrias que não 

consome iluminação de alto rendimento devido ao custo mais alto, passando a utilizar o 

artifício de locar o produto e ter direito às garantias de manutenção. 

4.3 Proposta de solução para o aproveitamento da oportunidade 

 Em pesquisa realizada com clientes, verificou-se que, em geral, eles não possuem 

conhecimento preciso sobre as principais diferenças comparativas entre lâmpadas de alto 

rendimento de cor e as lâmpadas convencionais, normalmente oferecidas a preços mais 

baixos. Encontram-se, portanto, no mercado, alternativas de aquisição de lâmpadas om 

valores de aquisição relativamente baixos, mas fora de normas. A diferença visual da 

análise das cores é clara quando se posiciona a iluminação correta ao lado da iluminação 

fora do padrão estabelecido na Norma NBR ISO 3664:2011. 

Conforme Priem (2007), propor a inovação e a comparação por meio da 

experimentação é uma estratégia de convencimento sobre a qualidade do produto. Desta 

forma, uma campanha de marketing informativa, enfatizando e demonstrando a 

visualização de cores conforme a norma, utilizando lâmpadas de alto rendimento, é uma 

estratégia para conscientizar o cliente quanto à diferenciação da qualidade, ligando a 

marca a essa percepção. Priem (2007) também destaca a estratégia de crescimento do 

capital humano em aumentar o estoque de conhecimento do consumidor, o que permite 

somar este novo conhecimento com o conhecimento específico principal já adquirido, e 

servirá como sentido para diferenciação dos produtos relacionados e aumento dos 

benefícios da experiência. A figura 15 mostra a diferença real feita em experimentação 

em uma grande indústria gráfica de São Paulo. 
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Figura 15. Máquina impressora com LED D50 Full Spectrum Coralis (esquerda) e 

luz Fluorescente comum (direita) 

Fonte: Foto Coralis (2019) 

Além de direcionar o site da empresa e material promocional para este foco 

informativo e comparativo, oferecer estações de iluminação com lâmpadas Coralis em 

clientes, sem custo por um período (figura 15), promover workshops técnicos, dispor de 

cabines de comparação de iluminação (Figura 16) em feiras específicas do segmento e 

instalar painéis de iluminação em lojas de material de iluminação estratégicas são 

métodos de experimentação para trazer o cliente à conhecer o produto e  visualizar os 

resultados obtidos com a tecnologia LED D50.  

A promoção da experiência do novo produto com o mercado e com a aplicação 

em grandes clientes experientes (Priem, 2007) é uma estratégia a ser promovida por meio 

de consultores técnicos responsáveis por regiões geográficas. Esta estratégia visa, além 

de demonstrar a qualidade dos produtos da empresa, promover a marca, disseminar o 

conhecimento da norma e da aplicação do produto, demonstrando com as cabines ou 

lâmpadas de experimentação as diferenças de visualização de cores. 
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Figura 16. Cabine demonstrativa para comparação de rendimento de iluminação 

em revendedores e workshops técnicos 

Fonte: Foto Coralis (2019) 

A atuação de consultores técnicos deve ser pautada por meio de um contrato, onde 

os mesmos seriam independentes, porém comissionados, tendo exclusividade quanto aos 

tipos de produtos oferecidos, mas com autonomia para agregar ao seu portfolio outros 

produtos complementares não oferecidos.  

Devido às dimensões continentais do país, a empresa deverá estabelecer parcerias 

com revendedores especializados em iluminação com estoque local visando distribuir e 

ampliar a oferta do produto regionalmente, também como solução para outros 

mercados/demandas. A instalação de cabines de demonstração em revendas 

especializadas com o devido treinamento técnico da equipe, é uma estratégia para atingir 

outros segmentos de mercado, com conhecimento e aplicações distintas que possam 

necessitar lâmpadas de alto rendimento. A proposição é importante para o aumento da 

confiança do cliente final em selecionar a marca do produto, tendo o suporte especialista 

do fabricante e do distribuidor estratégico. Por meio de atores específicos sendo 

Consultores Técnico de Vendas em cada região, originando rede estruturada em cadeia 

de valor agregado. 

 Segundo Motta e Vasconcelos (2002), uma estrutura em rede é constituída por 

diversas empresas de diferentes tamanhos e atividades, de modo que essas operações são 

coordenadas por contratos ou relações interpessoais. Os autores apontam ainda, que as 
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organizações em rede são frequentemente descritas como empresas sem fronteiras e que, 

em geral, estão ligadas a um propósito comum. 

 As interconexões dos atores da rede podem ser analisadas por meio da utilização 

do conceito da cadeia de valor sugerida por Porter (1989 p.45), e adaptada por Franklin e 

Meirelles (2006). De acordo com Franklin e Meirelles (2006), “a cadeia de valores não é 

uma coleção de atividades independentes, e sim um sistema de atividades 

interdependentes”. Esta perspectiva oferece um retrato das atividades da inovação em 

pequenas empresas e identifica a importância do desenvolvimento estratégico de redes 

intencionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Figura 17. Mapa da Dinâmica da Rede e Ator Integrador. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Franklin e Meirelles (2006) 

A participação na rede envolve o consultor técnico de vendas e os consultores 

vendedores na venda direta que promove a marca e o produto em visitas técnicas à 

clientes para o aumento da confiança do cliente final em selecionar a marca do produto, 

tendo o suporte especialista do fabricante e do distribuidor estratégico.  Para alcançar esse 

estágio, a Coralis introduzirá elementos no processo que resultarão na composição de 

atores com papéis diferentes. Trata-se de atores específicos, atuando como Consultores 

Técnicos de Vendas em cada região, originando rede estruturada em cadeia de valor 
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agregado e, sobretudo, assumindo o gerenciamento da mesma, o que a coloca no papel 

de ator integrador como se apresenta na Figura 17. 

4.4 Resultados esperados  
 

Como resultados esperados, a Coralis visa firmar sua marca e ampliar sua 

participação no mercado de iluminação padronizada, ao se posicionar como uma 

alternativa para a substituição das lâmpadas fluorescentes que serão descontinuadas, 

aumentando suas vendas, e valorizando a marca como especializada em soluções para 

análise de cores. Mediante a opção de locação das lâmpadas e cabines de inspeção de cor, 

a empresa pretende ampliar o alcance a clientes que não são atingidos por uma solução 

de venda de produto, além das revendas especializadas em regiões específicas, atendendo 

o cliente com proximidade, são relatadas na tabela 3. 

Tabela 3 

Resultados esperados frente aos objetivos específicos e beneficiários 

Nota. Elaborado pelo autor 

Resultados com a estratégia de aproveitamento da Oportunidade 
Objetivos específicos Resultados esperados Beneficiário 
Propor aos clientes do 
segmento gráfico, uma solução 
ou produto alternativo para 
análise visual de cores de 
acordo com a norma NBR ISO 
3664:2011, atendendo as 
exigências dos manuais de 
gerenciamento de cores das 
grandes marcas, e substituição 
às lâmpadas fluorescentes. 

Ampliar a venda de lâmpadas 
LED D50 para inspeção visual, 
em mais de 400%, com maior 
eficiência energética e 
durabilidade nos próximos 5 
anos. 
Serviço de locação de 
lâmpadas, de modo a atingir 
20% de empresas de micro e 
pequeno porte no primeiro ano 
de atuação. 

Gráficas de impressão – Área de 
Vendas, qualidade – Operações e 
logística 
 
Empresas de embalagem que 
necessitam atender à grandes donos 
de marca de acordo com os 
manuais de gerenciamento de 
cores. 

Aumentar o reconhecimento da 
marca Coralis no segmento 
gráfico para estações de análise 
visual de cores. 

- Redução de custos dos clientes 
entre 30 e 40% em relação às 
estimativas indicadas nas 
entrevistas nos próximos 5 
anos.  
 

Setor financeiro – Setor de 
produção – Qualidade – Tecnologia 
da informação  

Estabelecer revendas 
especializadas para distribuição 
e ampliar a oferta do produto 
também como solução para 
outros mercados/demandas. 
Treinamento da mão de obra 
especializada nas revendas, 
com o intuito de criar valor para 
o consumidor/cliente final, 
deixando bem claro a diferença 
entre os produtos com 
tecnologia fluorescente D50 e 
os produtos com tecnologia 
LED D50. 

aumentar a rede de distribuição 
e revendas em 50% no primeiro 
ano. 
 
Superar as vendas da 
concorrência no primeiro ano 
de atuação 

Clientes dos clientes e donos de 
marca. 
 
A Coralis aumenta o portfólio de 
produtos e diminui a dependência 
de fornecedores. 
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A seguir, são apresentados na tabela 4 os recursos e capacidades necessárias para 

que a estratégia utilizada pela empresa possa alcançar os objetivos específicos propostos. 

Considerando que os serviços prestados pela empresa devam ser inovadores, a 

principal fonte de investimentos deve ser no treinamento da equipe para que todos sejam 

capazes de criar e inovar nas soluções personalizadas para cada cliente. 

 
Tabela 4 
Recursos e capacidades necessários utilizados na estratégia 

  Existentes  A desenvolver  A adquirir 
Recursos Tangíveis - Laboratório de 

demonstração de 
produtos 
- Material para 
treinamento técnico 
- Espaço de 
armazenamento do 
estoque 

Cabines de demonstração 
para serem usadas como 
kits de demonstração, com 
fontes luminosas LED 
convencionais X LED 
Coralis, mostrando a 
eficiência da iluminação 
 

- Lâmpadas LED de 
5000K 
convencionais, e 
Lâmpadas 
fluorescentes Chroma 
50 para comparação. 
 
- Escala de cores 
padrão para análise 
visual  

Intangíveis - Conhecimento 
técnico dos 
desenvolvedores 
 
- Conhecimento de 
mercado  
 
-Relação com 
fornecedores para 
acelerar 
desenvolvimentos 

- Desenvolvimento de 
metodologia para 
treinamento da equipe de 
vendas e revendedores 
- Desenvolvimento do 
briefing para a contratação 
da agência de marketing. 
- Hot Site para divulgação 
do produto 
 

- Contratar agência de 
marketing para 
divulgação do 
produto no mercado e 
redes sociais. 
- Contratação de 
agência de relações 
públicas para 
comunicação das 
ações de marketing. 
- Contratação de web 
designer 
 

Capacidades  - Equipe da Coralis 
preparada para 
oferecer soluções 
mais adequadas às 
empresas 
- Conhecimento 
técnico sobre o 
produto. 

- Conhecimento técnico da 
equipe de revenda para 
atender adequadamente ao 
mercado. 
 
 
 

Treinamento em 
Marketing e vendas 
para equipe técnica e 
representantes 

Nota. Elaborado pelo autor 
 

A Tabela 5 apresenta a previsão de custo de investimento inicial e o retorno 

esperado pela empresa Coralis na compra de produtos e implementação do negócio 

proposto neste trabalho. Para o retorno do investimento inicial, serão necessárias 

quatrocentas unidades de lâmpadas LED do tipo 18W vendidas, que é o ponto de 

equilíbrio do negócio proposto neste trabalho.  
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Tabela 5 
Previsões sobre investimentos custos e retorno 

 
Nota. Elaborada pelo autor 
 

5. PLANO DE AÇÕES 

De acordo com a proposta metodológica adotada (Marcondes et al. (2017), este 

projeto seguiu o processo esquematizado na Figura 18. A partir do entendimento da 

oportunidade, efetuou-se a análise e diagnóstico da situação, que propiciou a elaboração 

de proposta de aproveitamento da oportunidade.  

 

Figura 18.  Modelo de Processo do projeto 

Fonte: Marcondes et al. (2017). 

UNIDADES RECEITA CUSTO FIXO CV TOTAL CUSTO TOTAL LUCRO PREÇO DE VENDA CV UNITÁRIO

0 0,00 115 0,00 115,00 -115,00 0,33 0,05

50 16,63 115 2,25 117,25 -100,63 0,33 0,05

100 33,25 115 4,50 119,50 -86,25 0,33 0,05

150 49,88 115 6,75 121,75 -71,88 0,33 0,05

200 66,50 115 9,00 124,00 -57,50 0,33 0,05

250 83,13 115 11,25 126,25 -43,13 0,33 0,05

300 99,75 115 13,50 128,50 -28,75 0,33 0,05

350 116,38 115 15,75 130,75 -14,38 0,33 0,05

400 133,00 115 18,00 133,00 0,00 0,33 0,05

450 149,63 115 20,25 135,25 14,38 0,33 0,05

500 166,25 115 22,50 137,50 28,75 0,33 0,05

550 182,88 115 24,75 139,75 43,13 0,33 0,05

600 199,50 115 27,00 142,00 57,50 0,33 0,05

650 216,13 115 29,25 144,25 71,88 0,33 0,05

700 232,75 115 31,50 146,50 86,25 0,33 0,05

750 249,38 115 33,75 148,75 100,63 0,33 0,05

Valores expressos em Reais Brasileiros /1000
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A metodologia aplicada neste projeto, conforme a figura 18, permitiu que cada 

etapa fosse concluída no prazo estipulado. O Plano de ações foi desenvolvido baseado 

em fatos reais obtidos nas fases anteriores como o diagnóstico da oportunidade. A 

proposta de soluções realizada a partir do diagnóstico, permitiu ao autor deste trabalho 

atribuir ações com os respectivos responsáveis e os custos envolvidos, para que as metas 

e objetivos fossem atingidas. 

 

5.1 Ações previstas 

O plano abrange ações de marketing, oferta de serviços: venda e locação. Como 

existe a necessidade de produtos relacionados à iluminação padronizada, a empresa 

objeto deste trabalho, irá promover campanhas de conscientização e treinamento junto 

aos clientes, com os produtos de tecnologia LED produzidos pela Coralis e seus parceiros, 

informando o alto rendimento espectral (CRI >90), maior durabilidade (vida útil de 

50.000 horas), maior garantia, e adequação às normas internacionais de inspeção visual 

dentro dos padrões exigidos na NBR ISO 3664:2011.  

O detalhamento das ações, com indicação de responsáveis, áreas envolvidas, 

prazos e estimativa de valores a serem investidos é apresentado na Tabela 6.  

Conforme ilustra a tabela 6, as etapas de execução deste projeto devem ser 

concluídas para a efetiva implementação das estratégias eleitas. Os responsáveis por cada 

fase do projeto, deverão assumir as responsabilidades específicas, com liderança, missão 

e visão definidas pela empresa. Os resultados financeiros esperados serão alcançados se 

o plano de ações for cumprido em sua totalidade. Como mencionado anteriormente, o 

sucesso do plano de ações, passa também por treinamento intenso da equipe de revenda, 

e capacitação dos clientes e consumidores, fazendo com que estes, multipliquem o 

conhecimento nas empresas. 
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Tabela 6. 

Plano de ações 

Ação O que fazer Responsável  
Áreas 

envolvidas 
Prazos 
(DIAS) 

Investimento 

Desenvolvimento 
de metodologia 
para treinamento 
da equipe de 
vendas e 
revendedores 

Criar modelo de 
treinamento para 
capacitação de 
equipe de vendas e 
revendedores 

Pedro e Russ Diretoria, 
gerência de 
vendas 

30 R$6.000,00 

Capacitação de 
vendedores e 
revendedores 

Promover 
capacitação de 
equipe de vendas e 
revendedores acerca 
dos produtos e 
soluções oferecidas 
pela Coralis com 
foco nas 
necessidades do 
cliente 

Pedro e Russ Diretoria, 
gerência de 
vendas 

30 R$6.000,00  

Desenvolvimento 
do Briefing 

Estabelecer diretrizes 
para a agência 

Pedro Diretoria e 
agência de 
marketing 

1 R$500,00 

Desenvolvimento 
de campanha de 
Marketing 

Criar campanha para 
divulgação do 
produto e da marca 
Coralis no mercado 

Pedro, 
Marcel e 
Russ 

Diretoria e 
agência de 
marketing 

50 R$30.000,00 

Contratar 
agência de 
marketing  

Definir com jurídico 
o contrato 

Ronaldo 
Dr. Luis 
Possato 

Gerência de 
vendas e 
jurídico 

60 R$20.000,00 

Contratação de 
web designer 

Definir com jurídico 
o contrato 

Pedro e Dr. 
Luis Possato 

Diretoria e 
Jurídico 

30 R$2.000,00 

Nota. Elaborado pelo autor 
 

5.2. Análise Financeira 

5.2.1 Fontes de financiamento 

O investimento inicial no projeto será feito com capital próprio, sem a necessidade 

de captação de recursos externos. Como a empresa não produzirá localmente as lâmpadas, 

portanto, não haverá a necessidade de investimentos em maquinários para a produção. Os 

investimentos iniciais se aplicam ao desenvolvimento do produto junto ao fabricante 

parceiro, e composição do estoque inicial do produto para atender à demanda de mercado 

por um período de pelo menos seis meses. Como a validade do produto em estoque é alta, 

não haverá problema em manter estoque para venda posterior. 

A empresa deverá prever em contrato com os fornecedores, uma quantidade 

mínima de cinco mil lâmpadas para importação nos dois primeiros anos, baseado na 
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previsão de vendas e potencial de crescimento do negócio no Brasil. O investimento 

inicial para o desenvolvimento e estoque de produtos, será de R$ 1,1 milhão de Reais. 

Segundo a ABIGRAF (2019), o parque industrial no setor gráfico mantém um grande e 

diversificado parque de máquinas, com idade média bastante baixa para os padrões 

brasileiros. Assim sendo, o parque de impressão, com setenta e uma mil máquinas, tem 

idade média em torno de cinco anos, enquanto o parque de acabamento e beneficiamento 

conta com mais cinquenta e uma mil máquinas, com média de sete anos. Considerando 

que cada máquina por norma, precisa utilizar quatro lâmpadas, estima-se o tamanho do 

mercado de lâmpadas especiais para análise de cor, somente na indústria gráfica, de 

quatrocentos e noventa mil lâmpadas. 

Com base nesses números e considerando o valor unitário das lâmpadas, estima-

se, portanto, que o volume de negócios atinge um montante de R$ 2 milhões em 2 anos, 

ou seja, cerca de R$ 1 Milhão por ano, em média. 

 

5.2.2 Cenário 1 – Análise para 5 anos com previsão realista 

Para a análise do projeto em um cenário realista, considera-se uma taxa mínima 

de atratividade (TMA) de 25% com uma taxa de juros de 10% aa. Sendo assim em uma 

previsão realista o retorno sobre o investimento (Payback) do projeto se dará em 2 anos 

e 3 meses e a Taxa Interna de Retorno (TIR) será de 94,21%. O valor presente líquido do 

projeto realista, ficará em R$ 1,5 milhão. A Figura 19 apresenta os gráficos que mostram 

a previsão de vendas para os 5 primeiros anos do negócio, e o fluxo de caixa acumulado 

para o mesmo período. No apêndice B, se encontra a planilha que deu origem aos gráficos 

para eventual consulta. 

  

Figura 19. Gráficos de cenário realista 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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5.3 Análise dos riscos 
 

Em função da análise de riscos, observa-se que há necessidade de contrato de 

exclusividade, sigilo e confidencialidade em todas as fases da implementação, uma vez 

que a estratégia adotada será de expandir as vendas por meio de parcerias com revendas. 

O risco destas empresas desenvolverem os produtos com outro fornecedor é alto, e, 

portanto, o contrato será extremamente necessário para garantir que o projeto se mantenha 

sob o controle da Coralis. 

 

Tabela 7. 
Análise de riscos 

Ações Riscos Probabilidade Impacto 
Desenvolver o contrato 

com o fornecedor 
Fornecedor vender para 

terceiros o projeto 
Alta Alto 

Desenvolver cabines de 
luz 

Fornecedor fornecer 
para terceiros 

Baixa Alto 

Treinamento de 
Revendas 

Revendas 
desenvolverem produto 

similar com outro 
fornecedor 

Média Alto 

Nota. Elaborada pelo autor 
 
 
5.3.1 Estratégias para mitigar os riscos do projeto 
 
 O negócio de lâmpadas de tubo LED da Coralis, poderá sofrer ameaças de novos 

entrantes a partir do momento que o produto ficar conhecido no mercado, e começar a 

aumentar o volume de vendas.  A principal ameaça, está no surgimento de concorrentes 

que desenvolvam lâmpadas similares. A estratégia da empresa para mitigar a 

concorrência, deverá ser baseada na estratégia da diversificação da linha de produtos, 

como estações em LED de alto rendimento, com ajuste inteligente de iluminação e 

ângulo, para análise de cores, com o intuito de simular a intensidade luminosa de 

monitores para tratamento de imagens digitais no segmento gráfico, cinema, têxtil e 

fotográfico. Além das cabines de luz dimerizáveis, a Coralis também lançará, luminárias 

antirreflexo, para análise visual de cor simulando a luz do dia, para a indústria automotiva, 

(figura 11). Segundo Johnson, Scholes e Wittington (2007), a estratégia de diversificação 

permite às corporações aumentar o seu poder de mercado. Com um leque diverso de 

produtos ou serviços, uma organização pode subsidiar um produto com o superávit 

recebido por outro, de uma forma que os concorrentes não podem fazer. Isso pode dar à 

organização uma vantagem competitiva para o produto subsidiado, e o efeito a longo 

prazo pode ser eliminar outros concorrentes, deixando a organização com um monopólio 
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a partir do qual pode obter bons lucros.  

 

6. INTERVENÇÃO 

6.1 Aspectos envolvidos nas mudanças 

Para iniciar os testes de mercado, a Coralis desenvolveu protótipos de luminárias 

padrão com quatro lâmpadas e difusor ótico para eliminar o brilho, com instalação elétrica 

recomendada pelo fornecedor. Como existe uma resistência da alta direção dos clientes 

em função dos custos das lâmpadas e das luminárias em relação às lâmpadas e luminárias 

convencionais, o objetivo com este protótipo é de demonstrar in loco as diferenças 

promovidas pelas lâmpadas de alto rendimento de LED Coralis na inspeção visual de cor.  

Os preços das lâmpadas geralmente são um fator limitador para a execução dos 

projetos de iluminação, uma vez que podem custar até 20 vezes mais do que uma lâmpada 

de LED convencional e, por isso, o setor de compras técnicas sempre irá buscar 

alternativas para preços mais baixos, podendo até mesmo comprar lâmpadas erradas, 

achando que estão corretas. A figura 13 mostra uma lâmpada similar à lâmpada de LED 

da Coralis, porém com CRI Ra de apenas 80% que foi encontrada por um departamento 

de compras de um possível cliente. 

Neste caso, a maneira de combater estes produtos concorrentes, é mostrando a 

especificação da Norma ISO NBR 3664:2011, cuja equipe de vendas e revenda da Coralis 

deve estar muito bem orientada para justificar o investimento sempre baseado na Norma 

que regulamenta a análise visual de cores (NBR ISO 3664:2011). 

 

Tabela 8 

Aspectos envolvidos na mudança 

Stakeholders Facilitadores Dificultadores 

Clientes Pessoal técnico Financeiro 

Fornecedores Vendas Técnicas N/A 

Decisores Diretoria Logística de Transporte 

Equipe Treinamento técnico/comercial Tempo para desenvolvimento 

Áreas afetadas Técnica de Vendas Resistência Alta Gerência 

Compras técnicas Cliente Condições e prazos Preço 

Nota. Elaborado pelo autor 
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Durante a fase de intervenção, alguns contratos de iluminação foram fechados, 

com o intuito de atingir mercados ainda não explorados, como cosmético, estética, e 

donos de marca. A empresa criou um selo de iluminação certificada (Figura 20), baseado 

na norma ISO 3664:2011, para salas de reuniões, onde a iluminação padronizada é fator 

preponderante para a tomada de decisão e aprovação de modelos de embalagens, 

conhecidos no meio de embalagens como MockUps.  

Figura 20 – Selos de aprovação de iluminação em salas de inspeção, segundo a 
norma NBR ISO 3664:2011 

Fonte: Coralis 2020 

 

O selo de qualidade apresentado na figura 20, juntamente com a medição da 

qualidade da iluminação, foi instalado por solicitação do cliente, o que caracteriza para 

este trabalho, como uma inovação adaptativa “ad hoc” para apresentar aos donos de 

marca, uma solução em conformidade com normas internacionais, que garanta a 

qualidade da iluminação nas salas de reunião e inspeção final dos produtos produzidos. 

Esta inovação em serviços, proporciona vantagem competitiva para os clientes da 

empresa. 

 

7. AVALIAÇÃO 

Durante a execução deste trabalho, a empresa efetuou algumas alterações 

necessárias para melhorar a eficiência e eficácia de atuação no mercado. Diante do que 

foi observado, a Coralis pôde perceber que alguns clientes, principalmente as empresas 

de micro e pequeno porte, são um mercado em potencial a ser explorado, já que também 

precisarão passar por readequações tecnológicas. Como o fator financeiro poderia ser um 

impeditivo, a empresa desenvolveu uma nova solução partir da oferta de serviço de 
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locação das estações de avaliação de cor, o que gerou mais um modelo de negócio que 

foi incluído neste trabalho como inovação em serviços. (Light as a Service).  

O processo de vendas do produto no mercado, teve seu início em janeiro de 2019, 

e contempla alguns resultados positivos conforme se pode observar na tabela 9 e apêndice 

C.  

Por se tratar de um produto com tecnologia inovadora para o mercado, em 

substituição às lâmpadas fluorescentes convencionais, a empresa optou por trabalhar com 

posicionamento de preços Premium, diferenciando o produto dos demais concorrentes, e 

atribuindo à marca e ao produto, uma diferenciação de qualidade para o mercado. Desta 

maneira, os resultados apurados nas vendas nos anos de 2019 são positivos. 

A capacidade dinâmica da empresa durante a fase de avaliação, permitiu 

mudanças no trabalho com foco nas necessidades dos clientes, adaptando o produto e os 

serviços, para atingir mercados ainda não explorados. 

Tabela 9 

Vendas trimestrais de lâmpadas LED Coralis no mercado - 2019/2020 

Nota. Elaborado pelo autor 

 

As vendas para o ano de 2019, atingiram a meta e os resultados esperados, com 

2247 unidades vendidas. As vendas do ano de 2020, ainda não estão fechadas, contudo 

em função da Pandemia do Covid-19, os resultados estão abaixo do esperado.  Espera-se 

uma retomada do crescimento nas vendas para os próximos meses, em função da 

Trimestre 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º Total

Quantidade 381 570 738 558 282 135 225 382 3.271

Valor Unitário 333 333 333 333 333 333 333 333

Receita bruta 127 190 245 186 94 45 75 127 0

Custo unitário 183 183 183 183 183 183 183 183

Custo dos produtos 70 104 135 102 51 25 41 70 410

(=) Lucro Bruto 127 189 245 185 94 45 75 127 747

Despesas de vendas e distribuição (2%) 3 4 5 4 2 1 1 3 15

(-) Custos e despesas Indiretos (5%) 6 9 12 9 5 2 4 6 37

Lucro Líquido 29 44 57 43 22 10 17 29 173

(=)Margem de contriguição em % 23 23 23 23 23 23 23 23

(-) Custos e despesas fixas 19 28 37 28 14 7 11 19 112

(=) Lucro antes dos Juros e iR (LAJIR)

(-) Despesas financeiras

(=) Lucro antes do IR (LAIR) 29 44 57 43 22 10 17 29 173

(-) imposto de renda (IR) Simples nacional (3,5%) 1 1 2 1 1 0 1 1 5

(=) Lucro (prejuízo) Líquido 28 42 55 42 21 10 17 28 168

2.019

Valores expressos em Reais Brasileiros/1000 (R$)

2.020

Previsões sobre investimentos custos e retorno - 2019/2020
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retomada do crescimento do país, e uma estabilização nos números da pandemia do 

Covid-19. 

Outra percepção importante foi a organização das ideias sobre o plano de ações e 

as estratégias adotadas, que permitiram definir a maneira de atuar no mercado com maior 

clareza. 

Dentre as ações adotadas para divulgação do produto, a experimentação foi a que 

causou maior impacto junto aos clientes uma vez que, após duas semanas de utilização, 

muitos não quiseram mais devolver a estação para não comprometer a qualidade de seus 

processos de impressão. Outro projeto que causou impacto para aceleração das vendas 

em 2020, foi o selo de iluminação certificada (Figura 20), que acompanha todos os 

projetos de iluminação de ambientes críticos, e que exigem condições normatizadas para 

a tomada de decisões. 

O plano de ações continua em implementação para a execução deste projeto, 

contudo, pode-se verificar que o produto pode ser utilizado em outros segmentos, de 

modo que o mercado pode ser ampliado. Cabe, então, ao autor deste projeto, elaborar 

novo plano de negócios para suprir a necessidade desses outros possíveis mercados, tais 

como, o fotográfico, cosmético, tintas, têxtil, plástico, dentre outros. Abaixo, na figura 

21, a foto da lâmpada nova para o projeto da indústria automotiva, têxtil, plástico e 

cosmético. 

 

Figura 21 – Lâmpada LED Coralis D65 – Novos Mercados 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Desenvolvido a partir da identificação de uma oportunidade para a promoção do 

desenvolvimento de negócio na empresa em foco, que se revelou passível de exploração 

pela aplicação de inovações em produto, processo e serviços, este projeto se aplicou por 

meio de ações dedicadas à ampliação de competências dos profissionais envolvidos e 

diversificação do portfólio de produtos ofertados.  

Um dos principais resultados da intervenção procedida aplica-se ao 

comportamento de gestão, que passou a ser pautado pela inovação nas decisões 

estratégicas da empresa. A execução do projeto conduziu à identificação de demandas 

por novos produtos, serviços e processos relacionados ao escopo de negócios da empresa, 

ou seja, iluminação padronizada para análise e inspeção de cores. Com a estrutura 

montada para a importação, produção e comercialização dos produtos de inspeção visual 

para cores, surgiram novas oportunidades de negócios em mercados que anteriormente 

não eram atendidos, tais como os de cosméticos, indústria têxtil e de embalagens. 

O embasamento teórico proposto pelos procedimentos metodológicos para 

trabalhos práticos e aplicados em administração, propostos por Marcondes, Miguel, 

Franklin e Perez (2017), permitiu ao autor deste trabalho, e todos os envolvidos direta e 

indiretamente com o trabalho, construírem um plano de ações implementado na prática 

na empresa, direcionando todas as ações e estratégias para atingir os objetivos propostos.  

Compartilhar o aprendizado com toda a equipe, promoveu o crescimento e engajamento 

motivacional de todos os envolvidos. Além disso, a utilização de um método estruturado 

para a construção da proposta resultante confere ao estudo um caráter de modelo passível 

de ser replicável em outras situações, no próprio negócio, ou em situações semelhantes 

vivenciadas por outras organizações, estendendo o potencial de aprendizado a outros 

possíveis beneficiários.  

No que se refere à complexidade do desenvolvimento deste trabalho, pode-se 

dizer que durante a fase de implementação do projeto, a pandemia do Covid-19, paralisou 

o mercado em função da quarentena, causou impactos sobre os resultados de venda do 

ano de 2020 e elevou as taxas de cotação do dólar, aumentando os custos dos produtos 

produzidos pela empresa. Além disso, houve a necessidade de fazer desenvolvimento de 

produtos à distância, o que de certa forma dificultou o trabalho em algumas 

demonstrações e testes de produto que são necessárias para a validação da qualidade dos 

mesmos. Contudo, percebe-se no último trimestre de 2020, uma melhora considerável 
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nas vendas, principalmente para o mercado de embalagens.  

Foi importante para as definições estratégicas deste trabalho, a observação da 

necessidade dos clientes, bem como as mudanças legais que impactaram a tomada de 

decisões com relação aos aspectos de inovar em produtos, serviços e processos. Algumas 

adaptações e mudanças decorrem da percepção da importância de ouvir a necessidade dos 

clientes, o que tornou a aceitabilidade do produto maior no mercado.  

Por fim, observa-se que o potencial de desenvolvimento de negócios aqui 

identificado não se limita ao que foi realizado nesta fase do projeto, uma vez que, para 

manter vigilância constante contra novos entrantes e mitigar potenciais concorrentes no 

mercado, a empresa deverá continuar em busca de inovação em produtos, serviços e 

processos, utilizando-se do aprendizado adquirido com o método adotado para atingir 

novas demandas e mercados. 
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APÊNDICES 

Apêndice A. Planilha de categorização de relatos de entrevistas - indústria gráfica 

 

Nota.  Elaborado pelo autor com base em entrevistas em empresas. 

  

E5 E6 E3 E1 E8 E2 E7 E4

CARGO Diretor Comercial
Consultor de 

vendas e 
Marketing

Diretor 
Adminsitrativo

Gerente de pré-
impressão e de 

gerenciamento de 
cores

Coordenador de 
Pré-impressão

Coordenador de 
Prepress

Coordenador 
Tecnico

Coordenador de Pré 
– Impressão

QUALIFICAÇÃO

Tecnólogo em 
Produção Gráfica 
e Publicitário em 

formação

Superior 
Completo 

administrativo/técn
ico

SUPERIOR
Engenharia de 

embalagem

Bacharel Design 
pela Anhembi 

Morumbi / 
Profissional de 

Prepress

NI NI

EMPRESA CLIR Gráfica
Amazonas 

Comunicação 
Visual

Studiolaser Congraf Emibra
Embalagens 

Flexíveis Diadema 
S/A

Zaraplast Rosni Embalagens

Nº FUNCIONÁRIOS 11 15 35 120 250 450 mais de 2 mil NI

SEGMENTO ATUAÇÃO
Promocional / 
Embalagens

Comunicação 
Visual

Matrix para 
flexografia

Embalagem Embalagem Embalagem Embalagem NI

QUANTO TEMPO 
TRABALHA NA 
EMPRESA

20 ANOS  7 meses 15 ANOS 4 ANOS 23 anos 15 anos 4 anos NI

Síntese do 

conteúdo

1. Em sua empresa, 
existem problemas, 
reclamações e 
devoluções 
relacionados à cor do 
produto final? 

SIM SIM SIM SIM Sim. SIM SIM SIM

2. Quais os principais 
métodos utilizados para 
a identificação do 
problema de cor?

Análise visual e 
colorimétrica 

(Espectrodensitom
étrica) entre Prova 

Contratual x 
Impresso x 

Matrizes (Chapas).

ajustes de 
máquina 

Equipamento de 
medição espectro 
e densitômetros

Trabalhamos com 
espectrodensitômetro 

em todas as 
máquinas. Utilizamos 
medições LAB com 

DeltaE76.

Visual comparando 
com padrão 

aprovado pelo 
cliente.

       Análise Visual 
por comparação em 

um padrão físico.

Verificação através 
de espectro

Conferencia junto 
ao padrão já 

aprovado, onde 
temos Padrão, 

Máximo e Mínimo, 
isso tudo visto em 
uma cabine de luz 

própria.

3. Que percentual da 
sua produção é afetado 
por este problema?

Menos de 1% 10% 1%
Próximo de 3% em 
valores absolutos.

4%

       Nossa quebra 
total está em 12% 

(Média) esse 
problema está 
dentro desse 

numero

+ ou -30% + ou – 15%

Síntese do 

conteúdo

4. A sua empresa utiliza 
lâmpadas especiais 
para a avaliação visual?

Não Não Sim

Sim. Temos cabine 
de luz especifica no 

laboratório de tintas e 
na pré-impressão. 

Nos equipamentos de 
impressão as 
lâmpadas são 

vistoriadas e trocadas 
sempre que possível.

Sim.
       Sim, em 

algumas áreas 
especificas

Sim Sim

5. Que tipo de 
lâmpadas você utiliza 
para inspeção visual? 
Led ou Fluorescente?

Fluorescente NI LED Fluorescente. Fluorescente        Croma e LED Fluorescente Led

6. As suas lâmpadas 
para inspeção visual de 
cores são certificados 
pela norma 
ISO3664:2009?

Provavelmente 
não.

Não Sim
Nas cabines de luz, 

sim.
Não        Sim Não Sim

7. Qual é a principal 
vantagem que você vê 
na troca de 
fluorescentes por LED’s 
D50 de acordo com a 
NORMA 
IS03664:2009?

Melhoria na 
análise visual 

durante a 
produção dos 

impressos.

Não temos 
conhecimento 

sobre estas 
vantagens.

Constância e 
durabilidade

Ainda não 
trabalhamos com 

lâmpadas D50 Led, 
apenas fluorescentes 

D50.

Você começar a 
enxergar os tons 

colorimétricos  das 
cores sem 

interferência de 
outro iluminante.

       Durabilidade e 
luminosidade 

adequada com 
menos lâmpadas 

envolvidas.

Estar dentro da 
norma e economizar

O tempo que a 
mesma Luz dura 

com o mesmo 
estado, sem perder 
potência digamos 

assim.

8. Caso você já tenha 
trocado as suas 
lâmpadas por LED D50, 
qual foi o principal 
benefício percebido?

Não foram 
trocadas.

Não aplicável

Ainda não pois 
faz apenas 6 

meses da compra 
do equipemanto 

atual.

Não respondeu

Não trocamos 
ainda, mas 

estamos testando e 
o resultando esta 
sendo satisfatório 

tanto para 
aprovação das 

cores e também 
para textos.

       Estamos 
"enxergando" 

melhor; nossas 
lâmpadas anteriores 

não estavam 
adequadas.

NI

No nosso caso foi a 
padronização dos 
ambientes, agora 
vemos tanto nas 
máquinas quanto 

nas cabines a 
mesma cor sem o 

iluminante tender a 
nenhuma cor, ou 

seja, o Iluminante é 
neutro.

QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA

O que se quer saber (1): A existência de problemas, reclamações e devoluções relacionados à cor do produtofinal e o quanto isso 

representa de perda de produção.

O que se quer saber (2): Identificar o tipo de lâmpada utilizada na análise visual das cores e a percepção de qualidade oferecida por este 

produto junto às empresas.

Perda de produção, 

que varia de 1% a 

30%, independente 

do porte pesquisado, 

relacionados ao 

gerenciamento de cor.

Metade das empresas 

entrevistadas ainda 

utilizam lâmpadas 

fluorescentes. 

Algumas empresas 

ainda não adotam 

lâmpadas que 

atendam à norma ISO 

3664:2009 mas a 

maioria entende as 

vantagens em relação 

à outras.

Quem utiliza 

lâmpadas LED dentro 

da norma, ao 

comparar com as 

antigas, reconhece 

diferença superior de 

análise visual. 
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Apêndice B - Planilha para análise financeira do projeto - 5 anos

 

Nota. Elaborado pelo autor com base nos relatórios da empresa 

 

Apêndice C - Vendas de lâmpadas trimestrais 2019 e 2020 

 

Nota. Elaborado pelo autor com base nos relatórios da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO 0 1 2 3 4 5

Unidades vendidas 2247 3000 4000 5000 6000

Valor Unitário 335,0 335,0 335,0 335,0 335,0

FLUXO DE CAIXA -1027500 752745,0 1005000,0 1340000,0 1675000,0 2010000,0

FLUXO DE CAIXA ACUMULADO -1027500 -274755,0 730245,0 2070245,0 3745245,0 5755245,0

Custos  unitário 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5

Custo dos Produtos 410077,5 547500,0 730000,0 912500,0 1095000,0

Receita Bruta 342667,5 457500,0 610000,0 762500,0 915000,0

Despesas de vendas e distribuição (2%) 6853,4 9150,0 12200,0 15250,0 18300,0

(-) custos e despesas indiretas (5%) 17133,4 22875,0 30500,0 38125,0 45750,0

(=) Lucro Líquido 318680,8 425475,0 567300,0 709125,0 850950,0

TMA 25%

i 10,00%

VPL R$ 1.500.280,87

TIR 94,21%

Pay Back Ano:  2 Mês:  3 Dias:  8

Frações 2 0,273 0,280

3,281 8,400

381

570

738

558

282

135

225

382

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

Vendas 2019/2020


