
Estudo de Caso

O caso da Racco Cosméticos!

Introdução
Atualmente, o Brasil já se posiciona como o 3° mercado

consumidor mundial de produtos de higiene pessoal, perfu-
maria e cosméticos e deve atingir a 2a posição de consumo
mundial até 2010. Tomando por premissa as especificidades
do setor (uso intensivo de novas tecnologias e portfólio de
produto caracterizado por muitos lançamentos e desativa-
ções), não é difícil inferir sobre o grau de pressão que essa
realidade impõe aos projetos de desenvolvimento de novos
produtos. Desenvolver produtos de forma eficaz em cosméti-
cos exige ser capaz de produzir respostas com características
específicas de velocidade, flexibilidade e precisão. Para tanto,
esta indústria necessita dispor de métodos e ferramentas
coerentes com essas exigências.

A Figura 1, que mostra a gênese de um medicamento,
pode ser tomada por analogia na indústria de cosméticos
para evidenciar o tamanho do ciclo e sua aleatoriedade, ca-
racterísticas que geram custos de pesquisa em inovação cres-
centes de forma exponencial e que, conseqüentemente, exige
soluções inteligentes para o desenvolvimento de produtos.

Decorre deste fato uma questão evidente: como organi-
zar seus processos de desenvolvimento de novos produtos
quando se sabe que, de um lado, necessita-se de grandes

Figura 1. Da idéia ao produto: gênese de um medicamento.
Fonte: Adaptado de Carassino E. e Lassale C.

investimentos para suportar os esforços de pesquisa e de-
senvolvimento e, de outro lado, poucas são as empresas com
estruturas realmente consolidadas e capazes de entrar na
competição em todos os níveis de abrangência do setor?

Ilustremos essa realidade com o caso de duas empresas
do setor: L' Oreal (benchmarking mundial) e Natura Cosméti-
cos (benchmarking nacional)

Em 2007, a L'Oreal, líder mundial do setor, investiu 560
milhões de euros em P&D e entrou com pedido de 576 no-
vas patentes. A empresa mantém seu diferencial competitivo
através da organização das ações de P&D em seus 16 centros
de pesquisas distribuídos no mundo (sendo 10 na França),
empregando mais de 3 mil cientistas. Somente no seu novo
centro de pesquisa aplicada na área de cuidados capilares,
situado em Saint-Quen (Seine-Saint-Denis, França), e que
deverá iniciar suas atividades a partir de 2010, a L' Oreal
pretende alocar 600 pesquisadores, executivos e técnicos.
Do ponto de vista do desenvolvimento de produtos, poucas
empresas têm fôlego para responder a desafios nessa ordem
de grandeza.

A Natura Cosméticos - benchmark nacional, por sua
vez, desenvolveu um modelo para acelerar simultanea-
mente o acesso à tecnologia de ponta em cosméticos (skin
care) e aos ativos da biodiversidade brasileira. Este modelo
pode ser analisado através do processo de desenvolvimento
e aquisição de tecnologia representado nas Figuras 2 e 3.

O que fazer diante de tais iniciativas dos concorrentes?
Mais precisamente, onde podemos e devemos atuar para li-
derar no nosso negócio em escala nacional, regional ou mesmo
local como uma primeira estratégia de crescimento?

A Racco Cosméticos empresa aqui analisada através de
sua prática no processo de desenvolvimento de produtos,
à semelhança das demais empresas presentes com claras
ambições nesse segmento, procura responder às novas e
crescentes exigências do mercado com ações em diferentes
níveis e áreas, o que inclui com destaque a área de desenvol-
vimento de produtos.



Figura 2. Tecnologia de ponta em cosméticos (skin care) e o
desenvolvimento de produtos.
Fonte: Adaptado de P&D Natura Cosméticos

Figura 3. Ativos da biodiversidade brasileira e o desenvolvi-
mento de produtos.
Fonte: Adaptado de P&D Natura Cosméticos

l Processo de Desenvolvimento
de Produtos (PDP)

O escopo do PDP se preocupa com o lançamento eficaz
de novos produtos e a melhoria da qualidade daqueles já
existentes, questões que são determinantes para a capacida-
de competitiva das empresas.

As principais características do processo de desenvolvi-
mento de produtos (ROZENFELD, 2006) são as seguintes:
1. alto grau de incertezas e riscos das atividades e resultados;

2. antecipação da tomada de decisões importantes para o
início do processo, quando as incertezas são ainda maiores;

3. dificuldade em mudar as primeiras decisões;

4. atividades básicas seguem o ciclo interativo Projetar-Cons-
truir- Testar-Otimizar;

5. trabalho com alto volume de informações;

6. diversas fontes e áreas da empresa e da cadeia de suprimen-
tos geram as informações e atividades;

7. multiplicidade de requisitos a serem atendidos de acordo
com as necessidades dos clientes e as fases do ciclo de vida do
produto.

A principal matéria-prima para o processo de desenvol-
vimento de produtos é o fluxo de informações, sendo que as
mesmas começam a ser construídas a partir de uma idéia ou
uma necessidade que se pretende atender. E é claro que defi-
nir as principais informações que agregam valor no processo
não é algo simples e nem rápido. O grupo de trabalho em
desenvolvimento de produtos do Lean Aerospace Initiative -
LAI, do Massachusetts Institute of Technology (MIT) mode-
lou fases para o desenvolvimento de produtos com interfa-
ces, entradas, fronteiras e saídas do fluxo de informação. As
fases de dados, nome atribuído ao conjunto de informações,
promovem uma linguagem comum para a comunicação e
oferece um meio de manter o foco no fluxo de valor, além
de criar uma forma de avaliação e comparação. O fluxo de
valor é caracterizado através de atributos do produto, como
qualidade, funcionalidade e utilidade; características contem-
pladas no modelo a seguir apresentado (Figura 4).

Um modelo baseado em macrofases (pré-desenvolvi-
mento, desenvolvimento e pós-desenvolvimento) será aqui

utilizado como referência, pois é adequado às exigências e
especificidades técnico-gerenciais da indústria de cosméti-
cos. Mais do que em qualquer outra, nesta indústria cada
um dos processos de desenvolvimento de produtos apresen-
ta características visivelmente específicas e complementares
tal como proposto no modelo de referência aqui adotado.

2 Um estudo na Racco Cosméticos

2.1 A Prática do Desenvolvimento de Produtos
Hoje, a primeira etapa do desenvolvimento é iniciada

pelo departamento de marketing de produtos, que levanta
as idéias gerais e tendências do mercado nacional e inter-
nacional. Reúne então a equipe de desenvolvimento para
agrupar informações, como o diferencial do produto, os
apelos de marketing, a atuação da concorrência, sugestão
de matérias-primas, ativos cosméticos e embalagens.
Posteriormente, é preparado um planejamento detalhado
do produto alinhado com o planejamento estratégico da
empresa. A equipe multidisciplinar toma conhecimento
dos produtos definidos através da apresentação do briefing
e segue o cronograma de desenvolvimento estabelecido
pelo marketing de produto.

Entre as principais atividades da área de marketing de
produtos na empresa, pode-se destacar:
1. elaboração de planejamento do produto, contendo seleção

de idéias, dados de mercado, definição de público-alvo,
levantamento de concorrência, direcionamento no portfó-
lio, posicionamento, definições técnicas para formulação e
embalagem, estudo de precificação, análise de viabilidade
econômica e estudos para suporte à comercialização;

2. pesquisa de tendências nacionais e internacionais em
produtos através de reuniões com fornecedores, participa-
ção em eventos, busca no mercado, acesso a periódicos do
setor, informações recebidas através da equipe de vendas
etc.;

3. elaboração de cronogramas e coordenação de atividades
junto à equipe multidisciplinar de desenvolvimento de pro-
dutos regulatórios, design, qualidade, suprimentos,
industrial e logística);



4. criação de textos de embalagens;

5. controle e levantamento de resul-
tados dos testes de produtos que
são realizados com a entrega de
amostras a voluntários. Questioná-
rios e entrevistas são elaborados para
otimizar a execução das atividades;

6. preparação de materiais de apoio,
como apostilas de produtos,
direcionadas à equipe de venda
e preparação de briefng para os
departamentos de comunicação e
relacionamento;

7. gestão do portfólio atual de produtos.

Novas Práticas de Desenvolvi-
mento de Produtos

Processo de desenvolvimento
de produtos

Do ponto de vista das atividades de
planejamento, coordenação e controle
detectou-se a oportunidade de maior
formalização no processo de PDP, e
isso da idéia inicial até o lançamento
dos produtos no mercado e o respecti-
vo monitoramento.

No plano tático-operacional, a
empresa já dispõe de uma cultura de
trabalho em equipe multidisciplinar
e tem obtido efetivos resultados dessa
organização em um ambiente cada
vez mais mutiprojetos (VIEIRA e
BOURDICHON, 2007). Estima-se
que ganhos significativos no tempo de
desenvolvimento podem ser obtidos
a partir de um aperfeiçoamento no
mapeamento e gerenciamento dos
processos informacionais. Entretanto,
a interface estratégia-tática ainda exige
uma maior formalização documental,
um aprimoramento do método de

monitoramento do mercado, sobretu-
do, da comunicação entre níveis nos
projetos, o que deverá facilitar a gestão
do portfólio de produtos da empresa.

A empresa tem estruturada as
fases pré-desenvolvimento, desenvolvi-
mento e pós-desenvolvimento de seus
produtos, porém a duração e o cum-
primento de todas as etapas, conforme
modelo de PDP sugerido aqui neste
estudo, apresentam oportunidades de
melhorias através de um redesenho de
processos críticos, definição de méto-
dos e uso de ferramentas, permitindo
aos departamentos atuarem de forma
mais integrada no processo de PDP.

Por sua vez, as avaliações na entre-
ga de resultados dos projetos (delive-
rables) apresentam típicas restrições
do ambiente multiprojetos; restrições
essas agravadas pela imposição de
grande velocidade na concepção e rea-
lização dos projetos de novos produtos.
As métricas utilizadas para mensurar a
qualidade dos produtos entregues nos
diferentes projetos também apresen-
tam oportunidades de melhorias.

Um processo padrão que auxilie na
avaliação do que foi planejado x efetu-
ado em cada fase do desenvolvimento
dos produtos deverá ser implementa-
do. Além de suportar objetivamente
a gestão diária, tal procedimento de
padronização tem a vantagem de gerar
aprendizagem e lições para futuros
desenvolvimentos.

Pré-desenvolvimento
O pré-desenvolvimento começa

na Racco exatamente com um modelo
de funil (Figura 5). O departamento
de marketing de produto reúne as
diferentes áreas envolvidas no PDP
e, preestabelecendo um prazo firme,

lidera o processo inicial das idéias para
novos produtos.

Os departamentos de Marketing
de Produto, Design e P&D iniciam
as pesquisas com levantamento de
tendências nacionais e internacionais,
visitas de fornecedores, sugestões da
equipe de vendas e inúmeras fontes
espontâneas na empresa. São feitas
reuniões semanais para a filtragem
das idéias que são transformadas em
um primeiro planejamento resumi-
do. Este planejamento contém uma
idéia básica dos principais ativos e das
embalagens sugeridos e é apresentado
para a diretoria corporativa que faz
o primeiro papel de seleção dentro
do funil, considerando inclusive as
restrições ligadas principalmente à
produção (maquinário, capacidade etc.)
e ao preço ao consumidor. Com esta
aprovação, uma reunião é marcada
com a presidência para se apresentar
com detalhes os fundamentos técnico-
comerciais dos projetos assim como
um primeiro esboço da responsabilida-
de das atividades que serão realizadas.
Após esta etapa, faz-se a última seleção
de idéias que, então, são transformadas
na listagem de lançamentos.

A importância da integração do
desenvolvimento de produto com o
planejamento estratégico da empresa
como um todo, assim como a análise
avançada do portfólio considerando
lançamentos e desativações começa
a ganhar peso na estrutura formal de
trabalho na empresa.

Os levantamentos prévios são fei-
tos através de rápidas análises durante
reuniões que não exigem a preparação
de documentações, mas sim a troca
de informações preliminares relativa-
mente estruturadas. Por exemplo, são
avaliadas oportunidades de mercado
relacionadas a novas tecnologias que
a Racco pode introduzir antes dos
concorrentes no mercado, assim como
as necessidades manifestadas pela
equipe de vendas e a capacidade de
produção, possibilidades de registro de
marca e custo por unidade entre outras
questões.

Ao adaptar o modelo de referência
do processo de desenvolvimento de
produtos à realidade da Racco, partiu-
se dos processos existentes. A decisão
considera o fato de que a empresa



necessita englobar mais ações dentro
das diferentes fases do processo de
desenvolvimento para aumentar a
eficácia do lançamento de produtos e,
ao mesmo tempo, definir claramente
onde (atividades) as áreas de conheci-
mento devam atuar no referido proces-
so. O Quadro 1 relaciona atividades
do pré-desenvolvimento por áreas de
conhecimento.

A partir das informações constan-
tes deste quadro (Quadro 1), a prática
poderá ser constantemente melhorada.
A partir de definição detalhada das
competências técnicas, organizacionais
e contextuais (cf. ICB IPMA versão
3.0) para cada área de conhecimento, a
empresa poderá avançar nas melho-
res práticas de pré-desenvolvimento
levando em consideração seu estágio
de maturidade em gerenciamento de
projetos. Um modelo de competências
específicas para esta fase inicial pode e
deve ser gerado, e isso em perfeito ali-

nhamento com a estratégia do negócio
da empresa.

Desenvolvimento
A equipe envolvida no projeto de

cada produto recebe as informações do
briefing através de uma reunião para
tal finalidade.

O projeto informacional (Quadro
2), que inicia o processo de plane-
jamento do desenvolvimento, é a
etapa para a equipe revisar e detalhar
as especificações colocando a visão,
restrições e oportunidades geradas
por cada área. Por exemplo, casar as
necessidades dos clientes com as dife-
rentes restrições técnicas do processo
de desenvolvimento do produto está
comprovado na prática que tem suas
vantagens e precisa ser formalizado
em maior grau de detalhe.

Na Racco, a fase de concepção
do produto envolve intenso trabalho
das áreas de P&D e design. A estes
departamentos cabe, respectivamente,

Figura 5. Funil de desenvolvimento de produtos.

desenvolver a fórmula e a embalagem
do produto, o que em cosméticos são
partes físicas de particular relevância
para o sucesso do projeto.

Em empresas de cosméticos, o
fator tempo de definição de escopo
e correta identificação dos requisitos
dos clientes do produto têm um peso
importante na fase do projeto "infor-
macional".

Outro ponto importante que
começa a ser considerado na empresa

Definir escopo da revisão do plano estratégico de
negócios (PEN)
Planejar atividades para a revisão do PEN
Consolidar informações sobre tecnologia e mercado
Revisar o PEN
Analisar o portfólio de produtos da empresa
Propor mudanças no portfólio de produtos
Decidir mudanças no portfólio de produtos
Decidir início do planejamento de um produto do
portfólio
Fase: Planejamento do Projeto
Definir interessados do projeto
Definir escopo do produto
Definir escopo do projeto
Preparar declaração de escopo
Adaptar o modelo de referência
Definir atividades e seqüência
Preparar cronograma
Avaliar riscos
Preparar estimativa do projeto com custos
Analisar viabilidade econômica do projeto
Definir indicadores de desempenho
Definir plano de comunicação
Planejar e preparar aquisições
Preparar Plano de Projeto

Quadro 1. Mtídelo de PDP para a Racco - Etapa de Pré-Desenvolvimento.
Fonte: Adaptado de Rozenfeld, 2006



Fase: Projeto Conceituai

Atualizar o plano do projeto conceituai

Revisar e Atualizar o Escopo do Produto

Detalhar o ciclo de vida do produto e definir seus clientes

Identificar os requisitos dos clientes do produto

Definir requisitos do produto

Definir especificações da meta do produto

Monitorar a viabilidade econômico-fínanceira do produto

Avaliar fase

Aprovar fase

Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas

Quadro 2. Modelo de PDP para a Racco - Etapa do projeto "informacional".
Fonte: Adaptado de Rozenfeld, 2006

Macrofase/Fase/Atividade

Fase: Projeto Conceituai

Atualizar o plano do projeto conceituai

Modelar funcionalmente o produto

Desenvolver princípios de solução para as funções

Desenvolver as alternativas de solução para o produto

Definir arquitetura para o produto

Analisar sistemas, subsistemas e componentes (SSC)

Definir ergonomia e estética

Definir fornecedores e parcerias de co-desenvolvimento

Selecionar a concepção do produto

Planejar o processo de manufatura macro

Atualizar estudo de viabilidade econômica

Monitorar a viabilidade econômico-financeira do produto

Avaliar fase

Aprovar fase

Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas

Quadro 3. Modelo de PDP para a Racco - Etapa do Projeto Conceituai.
Fonte: Adaptado de Rozenfeld, 2006

é a análise da viabilidade quanto a envase, armazenagem e
soluções inteligentes que não envolvem somente o design da
embalagem pelo apelo estético, mas também pela susten-
tabilidade geral do negócio. Empresas benchmarking no
setor como L'Oreal e LVMH já trabalham intensamente
nesta direção e estão aperfeiçoando suas práticas de desen-
volvimento de produtos através de soluções chamadas de
eco-concepção dos produtos ("eco-conception des produits").
É, entre outras coisas, preciso casar exigências de estética e
restrições de produção sustentável. O Quadro 3 do modelo
descreve as etapas do projeto conceituai.

Por sua vez, o projeto detalhado é puxado pela área de
marketing de produtos, mas tem sua origem na idéia geral
do produto e adquire forma estruturada através de briefmgs
com a contribuição de diferentes áreas. Desnecessário dizer
que se a idéia inicial for aprovada sem um determinado grau
de coerência, os desdobramentos do projeto rapidamente
sofrerão as conseqüências. Aqui, é evidente que a empresa

poderá ganhar uma importante vantagem competitiva se
adotar uma abordagem de desenvolvimento estilo enge-
nharia simultânea com foco em alto desempenho técnico-
comercial para atender a pressão por freqüentes e crescentes
números de lançamentos. Um maior equilíbrio entre os pe-
sos de todas as áreas funcionais participando desse esforço
tem sido observado nas práticas das empresas mundiais do
setor. Este ponto também deverá ser analisado na empresa.

Maior envolvimento nesta etapa de áreas técnicas como
P&D, design e produção deverá criar e validar as condições
de materialização do produto e naturalmente garantir maior
segurança ao resultado final do projeto.

Documentos que descrevem cada item do produto, além
da preparação de protótipos e definição dos recursos neces-
sários (dispositivos e ferramentas) até chegar à desconrinui-
dade ou fim de vida são produtos importantes desta fase,
também mereceriam uma análise visando a definição de
padronização com maior rigor.



Esta etapa, ao homologar internamente as ações anterio-
res de desenvolvimento após eventuais ajustes, plantará as
bases da efetiva consistência e sucesso do projeto.

Ainda nesta fase, fornecedores são definidos e o lança-
mento também é previsto com materiais de apoio. O correto
entendimento das responsabilidades/competências cons-
tantes do Quadro 4 concorre diretamente para o adequado
desenvolvimento de fornecedores, posicionamento da área
de compras e, ainda, para os limites dentro dos quais se
devem pensar as ações do marketing. Neste ponto, através
de um trabalho de alinhamento das competências/atribui-
ções das áreas, existem muitas oportunidades de melhorias
na empresa.

A penúltima etapa do processo de desenvolvimento, que
é a preparação da produção (Quadro 5), ocorre de forma
relativamente organizada. A consolidação de uma cultura
dos modernos sistemas integrados de gestão na empresa
deveria impor a rotina de práticas mais estruturadas, e isso
desde a programação e validação de pilotos até a produção
em larga escala.

Em condições normais, o lançamento do produto é o
coroamento de todo esforço de desenvolvimento e é uma
etapa plena de expectativas. É sabido que um lançamento
não pode corrigir um erro técnico grave, mas pode matar
uma boa solução de desenvolvimento. Atualmente, na

empresa em análise, a equipe de marketing de produto
solicita uma reunião com os departamentos de marketing
e comercial para o lançamento do produto (Quadro 6).
Diferentes oportunidades estão presentes para melhorar a
etapa do processo. Estas oportunidades cobrem desde as
técnicas utilizadas para o planejamento e gerenciamento dos
lançamentos até a definição do processo de melhoria do ciclo
de vida e a capitalização do conhecimento (lições apreendi-
das no processo de lançamento).

Pós-desenvolvimento
A empresa está inicializando a estruturação de um traba-

lho de pós-desenvolvimento (Quadro 7), envolvendo a gestão
do conjunto do portfólio. O intuito é que o marketing de
produto acompanhe as linhas existentes com seus resultados
e decisões estratégicas a serem tomadas ao longo da vida de
cada produto. Não sendo este processo de alinhamento nos
níveis estratégico, tático e operacional algo tecnicamente sim-
ples, a empresa poderá obter resultados significativos a partir
de um alinhamento global de sua cadeia de suprimentos.

Esta etapa é reveladora dos erros que as empresas
acumulam em suas ações de desenvolvimento. Na etapa de
pré-desenvolvimento, não é difícil se manter na aparência de
uma relativa efetividade de resultados para diversos elemen-
tos que a empresa gostaria de ter mais precisões. Todavia,

Fase: Projeto Detalhado

Atualizar o plano do projeto detalhado

Criar e detalhar SSCs, documentação e
configuração

Decidir por fazer ou comprar SSC

Desenvolver fornecedores

Planejar o processo de fabricação e montagem

Projetar recursos de fabricação

Avaliar SSCs, configuração e documentação do
produto e processo

Otimizar produto

Enviar documentação do produto a parceiros

Criar material de suporte do produto

Projetar embalagem

Planejar fim de vida do produto

Testar e homologar produto

Monitorar a viabilidade econômico-financeira do
produto

Avaliar fase

Aprovar fase

Documentar as decisões tomadas e registrar lições
aprendidas "

Quadro 4. Modelo de PDP para a Racco - Etapa do Projeto Detalhado.
Fonte: Adaptado de Rozenfeld, 2006



Fase: Preparação da Produção do Produto
Obter recursos de fabricação

Planejar produção piloto

Receber e instalar recursos

Produzir lote piloto

Homologar processo

Otimizar produção

Certificar produto

Desenvolver processo de produção

Desenvolver processo de manutenção

Ensinar pessoal

Monitorar a viabilidade econômico-financeira

Avaliar fase

Aprovar fase
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas

Quadro 5. Modelo de PDP para a Racco - Etapa de preparação da produção.
Fonte: Adaptado de Rozenfeld, 2006

Macrofase/Fase/Ativid
Fase: Lançamento do Produto
Planejar lançamento
Desenvolver processo de vendas
Desenvolver processo de distribuição
Desenvolver processo de atendimento ao cliente
Desenvolver processo de assistência técnica
Promover marketing de lançamento
Lançar produto
Gerenciar lançamento
Acompanhar fornecimentos iniciais
Atualizar plano de fim de vida
Monitorar a viabilidade econômico-financeira
Avaliar fase
Aprovar fase
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas

Quadro 6. Modelo de PDP para a Racco - Etapa de lançamento do produto.
Fonte: Adaptado de Rozenfeld, 2006

Macrofase/Fase/Atividade
Macrofase: Pós-desenvolvimento
Fase: Acompanhar e Melhorar o Produto

Realizar auditoria do projeto

Avaliar satisfação do cliente
Monitorar desempenho do produto (técnico, econômico, de
produção e de serviços)
Registrar lições aprendidas

Quadro 7. Modelo de PDP para a Racco - Etapa de acompanhamento e melhoraria do produto
Fonte: Adaptado de Rozenfeld, 2006

Macrofase/Fase/Atividade
Fase: Descontinuar Produto
Analisar e aprovar descontinuidade do mercado

Planejar a descontinuidade do produto

Descontinuar a produção

Finalizar suporte ao produto

Avaliação geral e encerramento do projeto

Quadro 8. Modelo de PDP para a Racco - Etapa de pós-desenvolvimento.
Fonte: Adaptado de Rozenfeld,2006



Fase: Planejamento Estratégico de Produtos

Definir escopo da revisão do plano estratégico de negócios
(PEN)

Consolidar informações sobre tecnologia e mercado

Analisar o portfólio de produtos da empresa

Fase: Planejamento do Projeto
Definir escopo do produto

Definir atividades e seqüência

Preparar cronograma

Avaliar riscos

Preparar estimativa do projeto com custos

Analisar viabilidade econômica do projeto

Preparar plano de projeto

Macrofase: Desenvolvimento

Fase: Projeto Informacional

Identificar os requisitos dos clientes do produto

Definir requisitos do produto

Fase: Projeto Conceituai

Modelar funcionalmente o produto

Definir fornecedores e parcerias de co-desenvolvimento

Selecionar a concepção do produto

Fase: Projeto Detalhado

Criar e detalhar SSCs, documentação e configuração

Desenvolver fornecedores

Planejar o processo de fabricação e montagem

Criar material de suporte do produto

Projetar embalagem

Planejar fim de vida do produto

Testar e homologar produto

Fase: Preparação da Produção do Produto

Obter recursos de fabricação

Planejar Produção Piloto

Produzir Lote Piloto

Desenvolver processo de produção

Fase: Lançamento do Produto

Desenvolver processo de vendas

Desenvolver processo de distribuição

Desenvolver processo de atendimento ao cliente

Promover marketing de lançamento

Documentar as decisões tomadas e registrar lições apren-
didas

Macrofase: Pós-desenvolvimento

Fase: Acompanhar e Melhorar o Produto

Avaliar satisfação do cliente

Monitorar desempenho do produto (técnico, econômico,
de produção e de serviços)

Fase: Descontinuar Produto

Planejar a descontinuidade do produto

Avaliação geral e encerramento do projeto

Quadro 9. Modelo de PDP para produtos menos complexos na Racco.
Fonte: Adaptado de Rozenfeld, 2006



na etapa de pós-desenvolvimento, os inputs são majorita-
riamente provenientes de situações onde as informações
apresentam um elevado grau de estruturação, o que impõe
respostas naturalmente mais estruturadas.

A decisão sobre a descontinuidade do produto (Quadro
8), que deveria ser invariavelmente a contrapartida perfeita
do lançamento, ainda se apresenta segundo as melhores
práticas.

Modelo de desenvolvimento de produtos
para itens menos complexos

A Racco Cosméticos tem sido conduzida a desenvolver
produtos que envolvem um grau de complexidade menor
em seu desenvolvimento. É o caso de extensões de linhas,
itens de perfumaria e produtos existentes com novas fra-
grâncias. Além dos redesigns e reformulações que, pelo grau
das mudanças envolvidas, passam a ser considerados novos
projetos.

Nestas situações, não são necessárias as realizações de to-
das as atividades determinadas no modelo completo, pois já
existe um know-how com relação ao desenvolvimento, à pro-
dução e à divulgação de produtos semelhantes na empresa.

Diversos detalhamentos documentais são suprimidos,
bem como as aprovações mais rigorosas de inúmeras fases.
O planejamento do projeto e o monitoramento da viabilidade
econômico-financeira na macrofase de pré-desenvolvimento
passam a ser mais gerais. A documentação das decisões e
o registro das lições aprendidas são realizados somente no
final da fase de desenvolvimento.

O resultado a seguir (Quadro 9) orienta a empresa para
uma prática formalizada e, portanto, apresentado como uma
sugestão permitindo acelerar o esforço de desenvolvimento
em cenário de menor complexidade.

Considerações finais
O desenvolvimento de produto é uma atividade nobre de

criação de valor. Na empresa estudada, esta compreensão faz
parte da cultura gerencial em consolidação e isso já fortalece
as condições de base para o sucesso das ações de desenvolvi-
mento.

Estruturar um gerenciamento de riscos capaz de res-
ponder rapidamente aos desafios gerados pelos pedidos de
modificações nos projetos de desenvolvimento e, ao mesmo
tempo, alinhar essa gestão de risco com outras atividades
essenciais (desenvolvimento ou modificação de embalagens
ou especificação e/ou aquisição de matérias-primas, por
exemplo) é um fator crítico de sucesso para as atividades do
ambiente de multiprojetos do caso analisado.
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Por sua vez, aperfeiçoar a prática atual da gestão de do-
cumentação e da gestão de configuração do gerencianiento
multiprojetos da empresa é um dos grandes desafios visando
acelerar a aprendizagem para projetos futuros. Natural-
mente que essa aprendizagem também exige um patamar
superior de maturidade em termos de gerencianiento de
projetos. Este novo patamar supõe, entre outras coisas,
muito treinamento e estabilidade das equipes de desenvol-
vimento. Não é nem evidente e nem fácil "olhar para trás" e
encontrar grandes oportunidades para suportar novas ações
de desenvolvimento quando a equipe ainda não dispõe de
um determinado grau de maturidade. Por exemplo, durante
um evento internacional sobre Project Management, um
executivo de projetos de uma grande empresa de cosméticos
européia relatou a um dos autores que "apreender e colabo-
rar em ambiente de projetos não é nada elementar: consome
muito tempo (freqüentemente anos!) e recursos (freqüen-
temente milhões!)". Portanto, trata-se de um processo a ser
permanentemente aperfeiçoado.

Organizar a gestão de portfólio e seu respectivo desdo-
bramento na gestão de multiprojetos na empresa estudada
é uma necessidade e um desafio. Necessidade pela natureza
dos projetos de desenvolvimento de produtos e um desafio
pelo grau de maturidade da organização.

Alinhar estratégias, metodologias, métodos e ferra-
mentas em diferentes horizontes de tempo não é possível
sem que as gestões de portfólio e de multiprojetos estejam
alinhadas com a gestão da demanda na cadeia de suprimen-
tos. Diversos planos de 10 ou mesmo 12 meses precisam se
basear em números cuja acurácia das previsões sejam repre-
sentativas das reais necessidades de mercado. Naturalmente
que este esforço nem é simples e nem pode ser efetivado no
curto prazo, mas tem que ser feito, pois é a condição para se
melhorar o processo de desenvolvimento de produtos e, so-
bretudo uma cultura de gestão do ciclo de vida dos produtos
(product lifecycle management).
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