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Projeto Puzzle visa diminuir pela metade os US$ 4 milhões perdidos ao ano com falhas na 
operação. "Dos pedidos que recebemos dos clientes quantos conseguimos entregar no prazo 
de maneira completa?" Para responder a esta pergunta, entre outras que medem a eficiência 
organizacional de uma empresa, a fabricante de produtos de higiene pessoal Kimberly-Clark 
montou, em dezembro passado, uma força tarefa em seu escritório central, em São Paulo, 
para implementar o Projeto Puzzle e redesenhar seu processo de planejamento de demanda.  
 
Para isso, criou um novo cargo de direção e delegou a tarefa a Genevieve Junqueira, que 
responde diretamente ao presidente da empresa e formou uma equipe de trabalho de 
aproximadamente 25 pessoas que vai da diretoria aos gerentes de 1ª linha de todas as áreas.  
 
Genevieve contou com o apoio da eTopware, consultoria provedora de soluções de melhoria, 
no desafio de desenhar todo o mapa organizacional, o relacionamento dos processos internos e 
identificar quais processos críticos emperravam a eficiência organizacional. É a primeira 
iniciativa de análise de processos da empresa, que já começa a colher resultados concretos.  
 
Uma das metas é reduzir o índice de 30% de rupturas de vendas registrado em 2005. Para 
isso, foi necessário levantar quais os fatores que impediram que o produto certo estivesse no 
local certo no prazo combinado. O benchmark desse indicador - conhecido pela sigla OTIF (on 
time in full) e que mede a performance logística de atendimento - é de 25%.  
 
Em decorrência dessas rupturas, hoje o corte de pedidos está por volta de 7% e a expectativa 
é reduzi-lo para 3%. O que significa eliminar a metade das perdas de US$ 4 milhões por ano 
por falhas no atendimento ao cliente.  
 
"Começamos a esclarecer algumas rupturas e estamos redesenhando o processo, o que vai 
exigir treinamento e uma mudança cultural dentro da empresa, " afirma Genevieve, que tem 
formação em marketing e está há seis anos na empresa, depois de cinco anos na Parmalat e 
dois anos no Hotel Intercontinental.  
 
Na primeira etapa, de levantamento de como as áreas da empresa se relacionam, foram 
identificados 25 pontos críticos. Eles indicaram que as áreas de maior concentração de 
rupturas afetavam o fluxo de informação - e conseqüentemente de decisão - entre o 
planejamento de demanda e o necessário planejamento de produção.  
 
"A prioridade é trabalhar o planejamento de demanda para trazer mais benefícios imediatos 
para os clientes consumidores." Genevieve exemplifica com o produto da área de personal 
care, que era de sua responsabilidade antes de assumir o projeto. "Para que um pedido de 100 
caixas com absorventes Intimus gel com abas, embalados em pacotes de 20, possa ser 
entregue no prazo estipulado pelo cliente, é necessário um rigoroso nível de detalhamento e 
planejamento de produção."  
 
A Kimberly-Clark possui 250 marcas e submarcas dentro de suas linhas de papel higiênico, 
toalhas e lenços de papel, lenços umedecidos, guardanapos, fraldas descartáveis e 
absorventes. "São 250 SKUs (stock keeping units), que têm de estar alinhados com as seis 
fábricas e os dois centros de distribuição", afirma.  
 
A dificuldade de rastrear as previsões vinha da falha de comunicação entre marketing, vendas 
e produção, constatou Genevieve. "Todos estavam envolvidos na rotina do dia a dia e não 
conseguiam identificar onde ocorria a ruptura, por que a meta não havia sido cumprida. Cada 
área tinha seus números documentados: o marketing e trade de um lado, as vendas de outro, 
mas sem sinergia, nem metas claras."  
 
A partir deste mês de maio, com o novo processo todo desenhado, com datas e metas 
definidas em termos de indicadores de desempenho, a expectativa é elevar ainda mais a 
exatidão das vendas, afirma Genevieve Junqueira.  



 
O que deve resultar em resultados ainda melhores para a Kimberly-Clark. Este ano, a empresa 
comemora dez anos de Brasil, com crescimento, nesse período, de 490% em dólar em 
faturamento, o que significa que seu tamanho foi multiplicado por cinco. No último ano, o 
faturamento foi de R$ 1,5 bilhão, um resultado 12% acima do ano anterior.  
 
A empresa vai investir US$ 50 milhões este ano no Brasil e deve fechar 2006 com 16 novos 
produtos no mercado, que incluem inovações em fraldas descartáveis, absorventes e papéis. 
Dona de marcas como Scott e Neve (papel higiênico), Huggies e Turma da Mônica (fraldas) e 
Intimus (absorventes), a Kimberly-Clark vai investir também na construção de dois novos 
centros de distribuição, um deles na Região Nordeste, mercado onde tem registrado 
expressivos índices de crescimento a cada ano.  
 
Apesar de estar alinhado com a estratégia global da matriz norte-americana, que atua em 
mais de 150 países, o Projeto Puzzle é uma iniciativa da empresa brasileira.  
 
kicker: Para redesenhar o processo de planejamento de demanda a empresa formou uma nova 
equipe de trabalho  
 
kicker2: Devido aos problemas de atendimento ao cliente, o corte de pedidos está por volta de 
7% e a expectativa é reduzi-lo para 3%  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 maio 2006, Administração & Serviços, p. C-3. 


