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Resumo 

Na indústria da moda, onde os tempos de reação das empresas às novas tendências ditam o seu 

sucesso, é necessário, mais do que nunca, introduzir as novas coleções no mercado o mais 

rapidamente possível para maximizar o número de vendas. 

O crescimento acelerado da Parfois faz com que o processo de desenvolvimento e compra de 

produto seja cada vez mais complexo. Assim sendo, torna-se imperativo consolidar práticas de 

forma a agilizar estes processos. Foi neste contexto e enquadrado no Departamento de Controlo 

de Compras que este projeto surgiu, visando acelerar a sequência de processos que culmina 

com a introdução dos produtos no mercado. 

No âmbito deste projeto, foi feita a análise processual às fases de desenho, desenvolvimento e 

compra para todas as gamas de produto do portfólio da Parfois e foram identificadas potenciais 

áreas de melhoria. 

Após esta primeira fase, foi efetuado um cruzamento da informação relativa aos processos de 

todas as gamas de produto, no sentido de normalizar os processos tanto quanto possível. Para 

este propósito, as gamas foram agrupadas de acordo com o seu fluxo de processos. 

Depois da normalização, procedeu-se ao redesenho dos processos. Para tal, recorreu-se a um 

conjunto de boas práticas já utilizadas por algumas gamas, ao mesmo tempo que se fez um 

esforço no sentido de se introduzir melhoramentos à cadeia de valor que permitam obter um 

fluxo o mais eficiente possível do ponto de vista de dispêndio de tempo por etapa. 

Posteriormente foram selecionados os indicadores de performance a serem utilizados na fase 

final deste projeto, que corresponde à implementação de ferramentas de monitorização das 

etapas de desenvolvimento de produto desde o desenho até à fase de compra. Após a obtenção 

de dados nesta última fase, foram feitas análises aos resultados obtidos. 

Este projeto permitiu uma redução do número de processos de desenvolvimento distintos que 

existiam inicialmente. Passou-se de dezasseis, correspondestes às dezasseis categorias de 

produto diferentes, para quatro.  

Apesar do enorme potencial dos procedimentos propostos, a maior parte dos resultados deste 

projeto não podem ser quantificados. No entanto, é de salientar que a criação de uma base de 

conceitos comum a todas as equipas permitiu simplificar a comunicação transversal e facilitar 

a realização de análises agregadoras. Adicionalmente, a implementação dos indicadores de 

performance, que eram praticamente inexistentes antes deste projeto, permitiu às equipas 

começar a monitorizar o seu desempenho no desenvolvimento das gamas em tempo real e de 

uma maneira mais detalhada. Apesar de não ter sido possível estudar a evolução de tempos das 

etapas de desenvolvimento de produto, o feedback dado pelas equipas foi positivo e a sua 

maioria reconheceu o impacto do projeto, na medida em que passou a ser possível a 

monitorização dos seus processos. 
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Product Development Process Design 

Abstract 

In the fashion industry, where the time of reaction of companies to new trends dictates its 

success, it is necessary, more than ever, to shorten the time-to-market and introduce the new 

collections as earlier as possible to maximize sales. 

The accelerated growth of Parfois makes its development process and product purchases 

increasingly complex. Therefore, it is imperative to consolidate practices and shorten the time-

to-market. Thus, this project arose due to the need, of the Buying Controlling Department, to 

create conditions that would allow a reduction in product development time, speeding up the 

process sequences which culminate with the introduction of products in the market. 

Under this project, a process analysis was conducted to the design, development and purchasing 

stages for all product ranges within the portfolio of Parfois.  Potential improvement areas were 

identified after a in depth analysis of all stages. 

After this first phase, a matching analysis was made regarding the information related to the 

processes of all product ranges in order to standardize procedures as much as possible. 

After normalization, the next task was redesigning the product. To achieve this goal, a set of 

best practices, already used by some ranges, was considered. At the same time, an effort was 

made to introduce improvements to the value chain and obtain a more efficient flow, regarding 

the time per phase. 

Subsequently, the performance indicator, to be used in the final phase, was selected for this 

project. After obtaining the data in this last phase, it was conducted an analysis of the results 

obtained. 

This project permitted a reduction in the number of different existing process flows, from 

sixteen, initially, to four. Most of the results present in this project can not be quantified. 

However, the establishment of a framework of concepts common to all teams simplified 

communication across teams and facilitated the realization of aggregative analysis. In addition, 

the implementation of performance indicators, which did not exist, allowed the teams to begin 

monitoring their performance, in real time. This granted, the teams, the opportunity to analyze 

the product development in a more detailed way, thus improving their efficiency. Although it 

was not possible to study the evolution of the product development time, the feedback given by 

the teams was positive and the majority recognized the impact of the project.
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1 Introdução 

1.1 Apresentação da Empresa 

Criada em 1994 por Manuela Medeiros, a Parfois (Barata & Ramilo, SA) é uma das marcas de 

referência nacionais de retalho de moda, sendo a líder de mercado no retalho de acessórios de 

moda. A primeira loja abriu na rua Santa Catarina, Porto, e atualmente conta com 2900 

colaboradores em mais de 630 lojas presentes em mais 50 países. Esta empresa opera na Europa 

e Médio Oriente com maior predominância, operando também na América do Sul e, com menos 

relevância, em alguns países africanos e asiáticos. A distribuição geográfica das lojas Parfois 

está apresentada na Figura 1. 

 

Figura 1 - Distribuição geográfica dos vários mercados da Parfois 

 

É de salientar que a presença da Parfois no mundo é concretizada através de lojas próprias, 

franchisados, consignadas, outlets e da loja online que já faz entregas para mais de 25 países. 

Estes vários modelos de gestão de negócio resultam da forte ambição que caracterizam a 

Parfois, e da vontade de se expandir para outros mercados. Deste modo, para dar resposta a 

estas necessidades, surgiram primeiro as lojas franchisadas, onde o franchisado comercializa o 

produto Parfois num espaço próprio, sem haver investimento em infraestrutura nem na alocação 

de recursos humanos por parte da Parfois. Este modelo dá um grau de autonomia elevado ao 
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franchisado já que este é responsável pela gestão de stocks mas ao mesmo tempo beneficia a 

empresa porque permite uma gestão mais local em mercados ainda não familiares. 

As lojas consignadas surgiram como evolução natural das lojas franchisadas em que o conceito 

é o mesmo mas a gestão de stocks é centralizada o que dá um maior controlo à Parfois, 

potenciando as vendas do parceiro e, consequentemente, os resultados da empresa. 

O grupo Barata & Ramilo, através da Parfois, oferece uma vasta variedade de acessórios de 

moda organizados em 16 categorias de produto, sendo estas, Carteiras, Carteiras de Noite, 

Carteiras de Festa, Porta-Moedas, Malas de Viagem, Bijuteria, Acessórios de Cabelo, Lenços, 

Texteis de Inverno, Vestidos, Chapéus, Cintos, Relógios, Guarda-Chuvas, Óculos de Sol e 

Calçado. 

1.1.1 Visão, Missão e Valores 

Para perceber a identidade da Parfois, uma fase incontornável é a investigação da Visão, Missão 

e Valores da empresa. Assim sendo, a Missão e a Visão definem na sua essência o rumo que a 

empresa deve seguir e o que deve ambicionar atingir. Por outro lado, os Valores são 

fundamentais para a formação da cultura da organização. 

Visão 

“Ser a melhor marca de acessórios, onde quer que a Parfois decida operar” 

Missão 

“Ser a marca de referência das mulheres neo-tradicionais e trendy, oferecendo uma gama 

variada e permanentemente renovada de acessórios de moda a preços justos e expectáveis, em 

espaços convidativos e dinâmicos onde as clientes sejam bem atendidas e gostem de comprar” 

Valores 

 Ambição: Para querer ser melhor do que os outros e para nos superarmos em cada 

momento. 

 Humildade: Para saber com quem faz melhor do que nós. 

 Rigor: Para fundamentar e tomar melhores decisões, ser mais eficientes e eficazes, 

cometer menos erros e conquistar o respeito dos outros. 

Como se verifica, enquanto a Visão espelha a aposta da empresa no crescimento e expansão 

constantes, característica esta que já faz parte do core da organização, a Missão permite 

identificar imediatamente o público-alvo da Parfois. 

Os valores que a organização pretende incutir nos colaboradores pretendem criar as bases para 

dar o rumo necessário à Parfois de maneira a cumprir os seus objetivos de acordo com a Visão 

e a Missão. Assim, é necessária Ambição por parte dos colaboradores para fazer crescer a 

empresa, mas a expansão do negócio tem de ser efetuada de forma sustentável (Rigor) e 

percebendo as limitações da empresa (Humildade), procurando maneiras de as superar. 

1.1.2 Controlo de Gestão de Negócio  

A Parfois está estruturada internamente por departamentos de acordo com uma organização 

funcional, como pode ser comprovado no organograma presente no Anexo A. 

O projeto de Desenho do Processo de Desenvolvimento de Produto está inserido no âmbito do 

departamento de Controlo de Gestão de Negócio. 

Este departamento encontra-se dividido em três grandes áreas: Compras, Comercial e Novos 

Projetos. O projeto desenvolvido diz respeito à área de Compras cujas funções são desenvolver 
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ferramentas de apoio e auxiliar no orçamento e planeamento da coleção, acompanhamento da 

produção e gestão da coleção em loja. 

1.1.3 Organização do departamento de compras 

Uma vez que este projeto está focado no departamento de Compras é relevante analisar a 

organização interna do mesmo. 

A estrutura hierárquica do departamento de compras é a seguinte: 

 

Figura 2 - Estrutura hierárquica do departamento de compras 

 

As equipas no departamento de compras são definidas pelo conjunto de categorias de produto 

que albergam. Cada equipa tem, no mínimo, uma compradora, uma upstreamer e uma 

controller.  

A upstreamer é responsável pela introdução de informação em sistema relativa ao produto, 

follow-up de encomendas, gestão de embarques e definição de prioridades de recepção de 

mercadoria em armazém, de acordo com necessidades de distribuição.  

A controller, por sua vez, é responsável pela planeamento da coleção e do orçamento para a 

temporada, monitorizar compras, fazer previsões semanais de vendas e inventários e fazer o 

controlo semanal das compras para garantir que está de acordo com o planeamento.  

A comparadora tem como funções investigar as tendências que vão definir as coleções para a 

estação seguinte, fazer análises de mercado para entender melhor as necessidades dos 

consumidores, negociar com os fornecedores para conseguir melhores preços e menores 

tempos de produção e supervisionar as encomendas para garantir que cumprem os prazos 

estipulados. Dentro da equipa, tanto os designers e como os assitentes reportam à compradora. 

A estrutura das gamas e as equipas correspondentes está organizada da seguinte forma: 

Director 
Compras

Controlo de 
Gestão

Equipa 
(Category)

Buyer

Assistentes

Designer

UpStreamer

Controller
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Figura 3 – Organização das equipas do departamento de compras para cada gama de produto 

1.2 Enquadramento do projeto 

Numa indústria como a da moda, onde os tempos de reação das empresas às novas tendências 

ditam o seu sucesso, é imperativo, mais do que nunca, conseguir expor em loja com o máximo 

de antecedência possível relativamente ao momento de desenvolvimento das novas coleções. 

A Parfois não foge à norma e pretende reduzir o tempo de introdução de novas coleções no 

mercado desde o desenvolvimento.  

O crescimento acelerado da empresa aliado a um modelo de gestão fast-fashion (termo usado 

no retalho da moda para expressar o padrão vigente nesta indústria de rápido desenvolvimento, 

produção e consumo de produtos em reação às novas tendências) faz com que o processo de 

desenvolvimento e compra de produto seja cada vez mais complexo. É necessário consolidar 

práticas de forma a conseguir reduzir lead times fazendo o produto chegar ao mercado mais 

rapidamente. 

Uma vez que a fase de desenvolvimento de produto não se encontra mapeada, surgiu a 

necessidade deste projeto por parte do departamento de controlo de compras. 

A expectativa com a realização deste projeto é que sejam criadas condições para uma redução 

dos tempos de desenvolvimento de produto, através de análise processual, normalização, 

monitorização e implementação de ações que aumentem a eficiência do processo de 

desenvolvimento e compra de produto. 

1.3 Objetivos do projeto 

Os principais resultados esperados são o mapeamento dos processos que dizem respeito às 

etapas de desenvolvimento de produto, aumento de vendas resultantes da redução dos tempos 

de desenvolvimento e compra e da redução dos atrasos nas várias etapas do processo. 

Adicionalmente é esperada uma maior eficiência resultante da melhoria do processo, 

conduzindo a uma melhor gestão de custos.  

1.4 Método seguido no projeto  

O projeto de Desenho do Processo de Desenvolvimento de Produto foi desenvolvido em quatro 

etapas principais. 

Em primeiro lugar, foi necessário conhecer os processos atuais e identificar áreas de melhoria, 

numa perspetiva de PLM (product life cycle manangement) e focando em duas fases essenciais 

do produto, nomeadamente desenvolvimento e compra.  

Bijuteria

Bijuteria

Art. 
Cabelo

Texteis

Lenços

Art. 
Inverno

Vestuário

Carteiras

Carteiras

Carteiras 
Noite

Carteiras 
Festa

Porta-
Moedas

Viagem

Chapéus

Chapéus

Calçado

Calçado

Não 
Texteis

Relógios

Cintos

Guarda-
Chuvas

Óculos



Desenho do Processo de Desenvolvimento de Produto 

5 

Seguidamente, procedeu-se à identificação de processos comuns entre gamas de produto no 

sentido de se proceder à normalização dos processos tanto quanto possível. Para além disto, 

redesenharam-se os processos utilizando-se para isso as boas práticas já utilizadas, quer 

internamente, quer no setor, assim como se introduziram novos conceitos e conhecimentos. 

Numa terceira etapa, foram estudados e analisados os critérios de performance críticos para 

ajudar na determinação dos indicadores que potencialmente poderiam ser usados. Após esta 

análise, os KPI (Key Performance Indicators) foram selecionados. 

Por fim, foram propostas ferramentas de monitorização do desenvolvimento e compra de 

produto e analisados os resultados conseguidos com as melhorias implementadas relativamente 

ao período que antecedeu o arranque do projeto.  

A sequência temporal de tarefas para executadas no âmbito deste projeto pode ser observada 

no cronograma do Anexo B. 
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1.5 Estrutura da dissertação 

Esta dissertação encontra-se dividida em seis capítulos.  

No primeiro capítulo é apresentada a empresa, é feita uma breve contextualização do âmbito 

do projeto e das motivações para a sua existência, são apresentados os objetivos do mesmo e 

ainda o método seguido ao longo de todo o projeto. 

No segundo capítulo é feita uma apresentação sobre o estado da arte nas áreas de relevo para 

este projeto. São então introduzidos os conceitos teóricos relacionados com as temáticas de 

Desenvolvimento de Novos Produtos em geral e em específico para a indústria da moda, Value 

Stream Mapping e Key Performance Indicators. 

No terceiro capítulo é apresentada a situação inicial dos processos e metodologias no início do 

projeto Desenho do Processo de Desenvolvimento de Produto. São, também, descritas 

pormenorizadamente as etapas relativas às fases relevantes na sequência de operações 

necessárias para a introdução de um novo produto no mercado, desde o momento de conceção 

inicial. 

No quarto capítulo são descritos os esforços de normalização feitos no âmbito deste projeto 

para os processos e nomenclaturas de alguns conceitos importantes no desenvolvimento dos 

produtos. Adicionalmente, foram expostos os mapas processuais propostos com melhorias para 

cada um dos agrupamentos de gamas efetuados com base na semelhança do seu fluxo de 

processos. Ainda neste capítulo, são apresentadas as duas ferramentas introduzidas no decurso 

deste projeto. 

No quinto capítulo são apresentados os resultados derivados da recolha de dados através da 

primeira ferramenta e é feita uma análise aos mesmos. 

Finalmente, o sexto capítulo resume as principais conclusões dos projetos, bem como as 

perspetivas de trabalho futuro relacionado com o tema.
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2 Enquadramento teórico 

2.1 Desenvolvimento de Novos Produtos 

Denomina-se Desenvolvimento de Novos Produtos (DNP), ao processo completo de dar 

entrada de um produto novo no mercado desde a sua conceção. O Desenvolvimento de Novos 

Produtos é descrito na literatura com a transformação de uma oportunidade de mercado num 

produto disponível para o consumidor (Krishnan & Ulrich, 2001).  

De acordo com Brentani (2001), este processo é essencial para performances organizacionais 

excecionais e investigação sobre o que leva um produto ao sucesso. Na sequência deste 

trabalho, Kenneth & Kahn (2013) identifica como fatores essenciais para o sucesso de um novo 

produto a boa compreensão das necessidades do consumidor, do ambiente competitivo e da 

natureza do mercado. 

Seguindo esta linha de raciocínio, o custo, tempo e qualidade são os fatores críticos no que toca 

às necessidades do consumidor, portanto, as empresas desenvolvem continuamente novas 

práticas para o desenvolvimento de novos produtos de maneira a satisfazer estas necessidades.  

Uma vez que este projeto foca-se em reduções de lead times, apenas o fator temporal será 

abordado. 

De acordo com Sanchez & Perez (2013), reduzir os ciclos de tempo do Desenvolvimento de 

Novos Produtos pode criar vantagens relativas à quota de mercado, lucro e competitividade a 

longo prazo.  

Para obter uma redução dos tempos de DNP, a diminuição da complexidade do produto ou 

projeto e a introdução sistemática de novos processos de produto têm impacto significativo 

(Cooper et al, 1994). Smith (1999), também argumenta que saltar etapas pode ser uma das 

estratégias de um rápido desenvolvimento.  

Estas estratégias dependem da natureza da indústria e a indústria da moda é um caso singular 

da aplicação destas estratégias pelas suas características muito específicas, como é possível 

observar na Figura 4 pela comparação do tempo médio de ciclo vida de um produto desta 

indústria com as outras. 
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Figura 4 - Comparação entre os ciclos de vida de produto típicos para a indústria da moda e outras 

 

A indústria da moda é caracterizada por ciclos de vida dos produtos muito curtos, procura volátil 

(muitas vezes imprevisível), variedade de produtos muito grande e uma cadeia de 

abastecimento longa, complexa e inflexível (Sen, 2008). Assim, um elemento fundamental para 

o sucesso das organizações, em termos do processo de DNP na indústria da moda, são os 

fornecedores, pela sua importância estratégica.  

Esta importância advém do facto da maior parte das empresas que operam neste ramo 

subcontratam a totalidade da produção e amostragem mesmo que o restante processo de DNP 

não seja subcontratado (Bandinelli, 2013). Devido à adoção de estratégias de redução de custos, 

muitos destas empresas optam por fornecedores em países asiáticos, onde o custo de mão-de-

obra é mais baixo. 

Na indústria da moda, o Desenvolvimento de Novos Produtos é um processo dinâmico 

caracterizado por procura muito sazonal, que depende da natureza sazonal dos produtos ou 

acessórios de moda. Nesta indústria, o processo DNP tem de ser efetuado pelo menos duas 

vezes ao ano, uma para cada estação (Spring/Summer e Fall/Winter) (Bandinelli, 2013).  

Várias revisões de produto ocorrem, com interações constantes entre designers, estilistas e 

colaboradores de outras áreas de negócio. Mesmo quando o produto já está na loja podem haver 

revisões e alterações de acordo com as necessidades do consumidor. 

Segundo Bandinelli & Terzi (2011) e Bruce et al. (2004) o Desenvolvimento de Novos de 

Produtos passa pelas etapas representadas na Figura 5. 

 

Figura 5 - Etapas do Desenvolvimento de Novos Produtos 

 

A fase de design é a primeira fase e corresponde ao momento em que são definidos os padrões, 

as cores e são feitos os desenhos técnicos iniciais dos potenciais novos produtos. 

A fase de modelagem antecede a engenharia detalhada e é o momento em que são feitas 

amostras a fim de se ter uma ideia mais clara do resultado final do produto. 

Design
Modelagem / 
Prototipagem

Engenharia 
detalhada

Fornecimento 
de materias 

primas

Produção e 
Distribuição
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A fase de engenharia detalhada é a fase em que é feito o Cost Break-down, que é um método 

de análise de custos que decompõe o custo de um produto ou serviço nos seus componentes e 

é uma estratégia utilizada na redução de custos (Garrett & Gregory, 2008). Nesta fase também 

é elaborada o Bill of Materials dos produtos, dando origem às encomendas finais aos 

fornecedores. Assim, esta etapa é crítica pois representa o momento de decisão sobre as 

encomendas.  

A fase de produção demora geralmente entre 2 a 3 meses e começa quando a fase de 

fornecimento de matérias-primas se encontra concluído. 

De acordo com Prasnikar et al. (2005), empresas com produtos pioneiros ganham quota de 

mercado, criam barreiras à entrada para a concorrência e aumentam a visibilidade da marca do 

seu produto. Por esta razão, as organizações enfrentam, agora um paradigma de manutenção ou 

melhoria da qualidade do produto ao mesmo tempo que tentam reduzir o respetivo tempo de 

introdução no mercado na fase de desenvolvimento de produto. 

A fim de se reduzir significativamente os lead times e melhorar o processo de desenvolvimento 

de produto, o Value Stream Mapping (VSM) é uma ferramenta com muito potencial. 

2.2 Value Stream Mapping 

Value Stream Mapping (VSM) é um método associado ao pensamento lean e é usado para 

explorar e identificar desperdícios, ineficiências e passos sem valor acrescentado em processos 

singulares e definíveis (Tyagi et al. 2015). 

Quando se fala em pensamento lean, o termo refere-se ao conceito fundamental de minimização 

de desperdício pondo em causa os dogmas básicos em gestão de negócios e produção. 

Womack & Jones, 2003 propõem um conjunto de cinco princípios lean: 

 

1. Especificar valor 

2. Identificar a cadeia de valor e eliminar desperdícios 

3. Fazer o fluxo de valor 

4. Processos “pull” 

5. Procura da perfeição 

Estes cinco princípios são a base do Value Stream Mapping e, por outras palavras, têm o 

objetivo de adicionar valor ao produto do ponto de vista do consumidor, desenvolver a cadeia 

de valor e remover as ineficiências detetadas, criar um fluxo contínuo com processos “pull” 

para o cliente e tentar sempre melhorar para atingir os melhores resultados e rever os processos 

numa perspetiva de melhoria contínua (Womack & Jones, 2003). 

Baseado nestes princípios, as tarefas desenvolvidas no Processo de Desenvolvimento de 

Produtos podem ser categorizadas de 3 maneiras. Como tarefas que acrescentam valor ao 

produto, tarefas que não acrescentam valor mas que são necessárias e desperdício. 

As tarefas consideradas para esta última categoria não tem qualquer valor na cadeia e atrasam 

o processo global pelo que devem ser identificadas e eliminadas.  

A Tabela 1 representa as diferentes fases do Value Stream Mapping para um processo definível 

relativo a um Processo de Desenvolvimento de Produto. 
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A Tabela 1 apresenta as etapas gerais do Value Stream Mapping. Na tabela estão representados 

as tarefas, os outputs e os objetivos de cada um dos passos que caracterizam a implementação 

de um VSM. 

O primeiro passo corresponde à análise inicial e o seu objetivo é identificar um conjunto de 

processos com potencial de melhoria.  

No passo seguinte, o mapa do estado atual (AS IS) é construído através de observações no 

terreno e anotação de todas as tarefas que fazem parte do fluxo de processos. O objetivo é tentar 

perceber os pontos de desperdício e ineficiências para que oportunidades de melhoria possam 

ser exploradas em fases posteriores. 

A terceira fase consiste na análise do mapa do estado atual para desenvolvimento do mapa de 

estado futuro. Esta análise é efetuada com base em informação qualitativa, informação esta que 

normalmente é obtida através de entrevistas pessoais, observação e documentação (Barczak & 

Kahn, 2012). Nesta fase também é feito o agrupamento de produtos por famílias para tentar 

normalizar processos e são feitas sessões de brainstorming para pensar como melhorar o sistema 

global. Estas sessões devem incluir colaboradores tanto da parte de gestão de negócio como 

colaboradores mais do terreno para, por conseguinte, se conseguir potenciar o output de 

soluções para a melhoria dos indicadores de performance do Processo de Desenvolvimento de 

Produto. 

A fase seguinte diz respeito ao um novo rastreamento e revisão do processo para confirmar as 

ideias de melhoria propostas. Também é sugerido fazer um Gemba Walk nesta fase. Esta 

ferramenta é baseado no princípio de visualização dos processos e das pessoas no “terreno”. É 

um método de suporte à melhoria contínua e padronização de processos com a ajuda de líderes 

de empresas, gestores e supervisores. Esta prática ajuda a manter o foco nos problemas reais do 

desenvolvimento e a resolvê-los mal eles surgem (Tyagi et al. 2015). 

Finalmente, a última fase corresponde à análise do mapa de estado futuro (To Be). Este mapa 

demonstra as modificações propostas baseadas nas lacunas identificadas no mapa de estado 

atual. O foco será na eliminação de atividades sem adição de valor para a cadeia proporcionando 

reduções no lead time do Processo de Desenvolvimento de Produto de maneira muito 

significativa, às vezes mais de 50% (Tyagi et al. 2015). 

Tabela 1 - O planeamento para aplicar o VSM: tarefas, resultados e os seus objetivos (Tyagi et al. 2015) 
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Nem sempre a implementação do VSM conduz a melhores resultados. Isto deve-se à elaboração 

de um mapa de estado atual com discrepâncias em relação à realidade, à falta de pontos 

potenciais de melhoria ou por implementação de soluções contra produtivas no sistema. Por 

este motivo, existe uma necessidade fundamental na monitorização dos resultados e na 

implementação de Key Performance Indicators. 

2.3 Key Performance Indicators 

Um importante pré-requisito do processo de melhoria contínua é a definição de objetivos. Ao 

descrever um estado futuro que deve ser atingido, os objetivos são linhas orientadoras que 

ajudam os trabalhadores a ajustar o seu trabalho (Hentze et al., 2013). 

Para controlar o cumprimento destes objetivos, as empresas usam, então, os Key Performance 

Indicators (KPI). Para além do papel informativo, os KPI têm também um propósito de 

coordenação. Os Key Performance Indicators podem ser interpretados como informação que 

“é capaz de expressar factos e circunstâncias de forma breve e relevante num único indicador” 

(Reichmann, 1997). 

Para se criar um conjunto compreensivo de KPI, vários autores defendem que os indicadores 

devem ser escolhidos com base num critério. Este critério pode ser sumarizado nas sete regras 

seguintes:  

 Relevância para os objetivos da empresa 

 Qualidade dos dados 

 Compatibilidade com a hierarquia da empresa 

 Variabilidade 

 Periodicidade 

 Facilidade de visualização 

 Esforço de recolha 

As empresas devem definir os seus próprios conjuntos de KPI’s de acordo com as suas 

necessidades, já que os benefícios da definição dos indicadores é uma monitorização muito 

mais personalizada às necessidades da empresa e que permite medir o estado atual para 

melhorar os processos de desenvolvimento (Dombrowski et al., 2013). 
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3 Caracterização da situação inicial 

3.1 Contextualização geral da situação inicial 

Tal como já foi referido anteriormente, a Parfois é um dos maiores retalhistas de moda em 

Portugal. Como tal tem que responder às novas tendências o mais rápido possível para 

conseguir manter-se competitiva. Seguindo esta linha de raciocínio, a Parfois tem que se adaptar 

e não perder terreno no esforço para reduzir os tempos de introdução de novos produtos no 

mercado. 

A sequência de fases pela qual um produto tem de passar até ser exposto em loja está 

representado na Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma geral pode-se afirmar que todos os produtos Parfois passam, em primeiro lugar, por 

uma fase de desenho, onde é definido o colorido das tendências e os designers fazem os 

primeiros esboços. Nesta fase é ainda desenvolvida a ficha técnica dos novos produtos em 

desenvolvimento.  

Após a ficha técnica estar terminada, a mesma é enviada para o fornecedor dando início à fase 

de desenvolvimento. O fornecedor responsabiliza-se, para a maioria das gamas, pelo envio de 

uma amostra de desenvolvimento, de acordo com as especificações da ficha técnica, para que a 

mesma seja aprovada. Com a aprovação da amostra é despoletada uma reunião de compra com 

as compradoras onde é decidido quais dos produtos desenvolvidos irão ser efetivamente 

comprados. Após a decisão de compra, é pedida uma nova amostra de pré-produção e é 

formalizada a encomenda.  

Estando formalizada a encomenda e as amostras de pré-produção aprovadas, são pedidas novas 

amostras desta vez correspondentes à produção e é iniciada a fase de produção. 

Figura 6 – Fases de desenvolvimento de um produto desde o esboço até exposição em loja 

Compra Produção Trânsito Armazém Loja Desenvolvimento Desenho 
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Quando a produção termina, as quantidades compradas de produto são transportadas desde os 

fornecedores, maioritariamente na China ou India, até aos armazéns logísticos da Parfois em 

Hong Kong ou em Portugal, dependendo do destinatário final da mercadoria. 

Após a saída da alfândega e a chegada aos respetivos armazéns, o produto é distribuído pelas 

lojas próprias, consignadas e franchisadas, de acordo com as necessidades estipuladas pela sede 

para os dois primeiros tipos de loja, e, de acordo com as requisições da loja no caso de esta ser 

franchisada. 

Uma vez que a Parfois já tinha efetuado projetos com foco em todas as outras fases posteriores 

à fase de compra, este projeto focou-se nas fases de desenvolvimento e desenho, onde ainda 

não tinha havido nenhum esforço significativo de melhoria ou tentativa de criação de 

procedimentos uniformizados e otimizados. 

Na fase inicial do projeto foi possível constatar que nas fases de desenho e desenvolvimento 

existia uma grande variabilidade de procedimentos entre as diferentes gamas. Já estavam 

estabelecidos os marcos que definiam os momentos de início e fim de cada fase, no entanto, 

algumas equipas tinham interpretações diferentes das fases e utilizavam outros marcos para as 

poucas medições que eram efetuadas, fazendo com que as comparações diretas entre os tempos 

de desenvolvimento para as diferentes gamas fossem inviáveis. Os marcos preestabelecidos 

para as fases relevantes para o projeto de Desenho do Processo de Desenvolvimento de Produto 

estão representados na Figura 7. 

 

 

Figura 7 - Marcos definidores das fases de desenho, desenvolvimento e compra 

Apesar de estas fases já estarem definidas, por exemplo, nos calendários de compra que todas 

as gamas efetuavam no início da estação, muitas vezes eram ignoradas e as datas definidas no 

calendário tinham em conta as próprias interpretações internas das fases, o que levava a prazos 

aparentemente irrealistas e confusões nas reuniões de controlo de compras. 

3.2 Análise dos processos 

Na fase que antecedeu o projeto, devido a falta de esforços concretos de uniformização, cada 

gama tinha métodos de operação diferentes. Estas diferenças levavam a ineficiências e a atrasos 

significativos relativamente aos prazos definidos nos calendários de compra. 

Foi feito um levantamento de processos do estado inicial para se perceber a magnitude destas 

diferenças, já que não havia mapas de processos para nenhuma gama e portanto não existia 

nenhuma partilha de informação transversal de carácter processual. Esta falta de partilha era 

também responsável pela variedade dos métodos utilizados. 

Na Figura 8 está apresentada a matriz inicial dos processos para todas as categorias de produto 

ativas.  
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É de referir que existem duas categorias de carteiras (Carteiras N e Carteiras T) porque, apesar 

de pertencerem ambas à mesma gama, em função da importância que esta gama assume no 

portfólio da empresa, houve necessidade de efetuar uma subdivisão da mesma por duas equipas 

diferentes para atingirem públicos-alvo diferente. Uma das equipas foca-se num consumidor 

com preferências mais clássicas e tradicionais enquanto a outra aposta numa linha mais 

moderna e trendy. 

Como fica claro após observação da figura anterior, existia muita variedade de combinações de 

processos diferentes. 

3.2.1 Budget 

Para todas as gamas há necessidade de se fazer um orçamento no início de cada temporada que 

serve de suporte para fazer o calendário de compra. Neste calendário são definidos os prazos 

para o fim de cada uma das restantes fases, de acordo com o objetivo de exposição do produto 

em loja. Estes calendários são contruídos através de uma metodologia de “retro planning”, que 

consiste no planeamento das datas do calendário começando na data limite de exposição em 

loja e depois recuando cronologicamente para completar com as datas relativas aos momentos 

anteriores. 

3.2.2 Reunião de Definição de Tendências 

Após a definição do orçamento, todas as gamas participam na reunião de definição de tendência, 

onde são definidos os coloridos a serem usados em cada mês específico de exposição em loja. 

Nesta reunião também são acordados os coloridos a usar nas coleções “Total Look” e 

“Multigama”. 

As coleções “Total Look” e “Multigama” referem-se a coleções transversais às gamas com os 

mesmos estampados e os mesmos pantones (referências de cores) que são expostas no mesmo 

móvel em loja, no caso das coleções “Multigama”, ou espalhadas pela loja, no caso das coleções 

“Total Look”. 

Esta reunião de definição de colorido é o momento a partir do qual as diferenças de processos 

entre gamas começam a ser evidentes. 

Figura 8 - Matriz de processos AS IS para todas as gamas 

Desenv. Siglas Definição

RD FC FD AD RP RC APP CBD Fecho PI AS AP *RDT Reunião de Definição de Tendências

Carteiras N X X X X X X X X X X *RD Reunião de Desenvolvimento

Carteiras T X X X X X X X X X *FC Ficha de Construção

Noite X X X X X X X X X *FD Ficha de Desenvolvimento

Festa X X X X X X X X X *AD Amostra de Desenvolvimento

Porta-moedas X X X X X X X X X *RP Reunião de Preparação

Viagem X X X X X X X X X *RC Reunião de Compra

Bijuteria X X X X X X X X X *APP Amostra de Pré-Produção

Art. Cabelo X X X X X X X X X *CBD Cost Break-Down

Lenços X X X X X X X X X X *AS Aproval Sample

Frios X X X X X X X X X X *AP Amostra de Produção

Vestuário X X X X X X X X X X

Relógios X X X X X X X X X X X X Processo existe

Óculos de sol X X X X X X X X X X X X Processo nem sempre existe

Cintos X X X X X X X X X X X Processo não existe

Guarda-chuvas X X X X X X X X X X X

Chapeus X X X X X X X X X X X

Calçado X X X X X X X X X X X

BudgetGama\Fases RDT
ProduçãoCompraDesenho
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3.2.3 Reunião de Desenvolvimento 

A reunião de desenvolvimento marca o início da fase de desenho, ocorre logo a seguir à reunião 

de definição de tendência e serve para definir os prints e os coloridos específicos para cada 

gama. É um momento importante onde os designers e compradoras discutem as necessidades 

da gama e o número de produtos a desenvolver. No entanto, como constata a Figura 9, algumas 

equipas nunca realizavam esta reunião ou não o faziam habitualmente. 

Nas equipas que não faziam esta reunião, cabia à compradora comunicar ao designer sénior as 

opções de cores e padrões para que este comunicasse individualmente aos outros designers. 

Este processo demora mais tempo que uma reunião de desenvolvimento com todos os designers 

envolvidos, e, tinha o risco de permitir más interpretações caso o designer sénior não fosse claro 

na comunicação das intenções da compradora. 

3.2.4 Ficha de Construção 

O processo seguinte na matriz diz respeito à ficha de construção de formas para produtos da 

gama do calçado e, portanto, não é passível de ser exportado para outras equipas. O processo 

de manufatura de calçado implica que antes que possam ser especificados os detalhes estéticos 

e pormenores, seja necessário definir a forma e a sola e criar um molde para dar forma ao 

calçado. 

Uma vez concluída, esta ficha é enviada para o fornecedor. 

3.2.5 Ficha de Desenvolvimento 

A ficha de desenvolvimento é o documento que resulta da fase de desenho e, é onde estão 

especificadas todas as características técnicas dos produtos em desenvolvimento, para que o 

fornecedor consiga replicar e criar uma amostra de desenvolvimento para aprovação. Por vezes, 

caso os designers considerem necessário, juntamente com a ficha de desenvolvimento é enviada 

uma amostra de material, um protótipo do produto desenvolvido na secção de costura da 

Parfois, ou mesmo um produto da concorrência, para servir de referencial e auxiliar o 

fornecedor na interpretação da ficha técnica.  

O envio da ficha de desenvolvimento para os fornecedores é um processo comum a todas as 

gamas e a sua realização corresponde ao fim da fase de desenho e ao início da fase de 

desenvolvimento. 

3.2.6 Amostra de Desenvolvimento 

Após a receção da ficha de desenvolvimento por parte do fornecedor, é produzida uma amostra 

com base nas suas especificações. Durante o tempo que amostra está a ser desenvolvida existe 

comunicação constante entre os designers, a compradora e os fornecedores para afinar detalhes 

e pormenores técnicos que entretanto possam surgir. 

Contudo, nem todas as gamas têm uma amostra de desenvolvimento. No caso das gamas de 

Bijuteria e Artigos de Cabelo, dada a quantidade de SKUs (referências de produto) diferentes 

por estação, não se pede uma amostra de desenvolvimento e a decisão de compra é efetuada 

com base em fotos e amostras produzidas na sede. 

Quando a amostra é finalizada por parte do fornecedor é enviada de volta para a sede para ser 

aprovada. Salvo raras exceções, as equipas aprovam a amostra de desenvolvimento e remetem 

as possíveis alterações para a amostra seguinte.  

Deste modo, encurtam o tempo da fase de desenvolvimento em detrimento da fase de compra 

e/ou produção como tentativa de cumprir os prazos estabelecidos no calendário de compra. 
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A receção e aprovação da amostra de desenvolvimento por parte das equipas corresponde ao 

momento em que finaliza a fase de desenvolvimento. Para as gamas que não solicitam amostras 

de desenvolvimento, esta fase finaliza-se no processo seguinte do fluxo, neste caso a reunião 

de compra. 

3.2.7 Reunião de Preparação 

As gamas de Acessórios Não Têxteis e Chapéus realizam uma reunião de preparação que 

antecede a reunião de compra. Esta reunião de preparação serve o propósito de organizar o 

desenvolvimento e fazer uma pré-seleção dos modelos para compra. Também permite afinar 

alguns detalhes e fazer alterações de última hora nos modelos desenvolvidos.  

Esta reunião realiza-se na véspera da reunião de compra e agiliza o processo de compra pelo 

que pode ser considerada uma boa prática destas duas gamas. 

3.2.8 Reunião de Compra 

A reunião de compra é um processo comum a todas as gamas e, é o momento em que os 

designers e compradoras se reúnem para discutir os desenvolvimentos. O número de novos 

produtos desenvolvidos que podem ser comprados encontra-se definido no orçamento, mas 

cabe à compradora decidir que modelos comprar. 

3.2.9 Amostra de Pré-Produção 

Após a realização da reunião de compra, a compradora já sabe que modelos irá comprar e, como 

tal, as responsáveis de cada gama solicitam amostras de pré-produção. 

Esta solicitação é levada a cabo com o auxílio de um ficheiro ou listagem de modificações ou 

pequenas alterações que são propostas para os desenvolvimentos aprovados em reunião. Estas 

modificações são feitas pelo fornecedor que, quando concluídas, envia a dita amostra para a 

sede. 

No momento em que esta amostra é rececionada na sede, é revista para aprovação. Caso as 

características da amostra estejam de acordo com as especificações das compradoras, o design 

da mesma é aprovado e fechado. Caso contrário, é solicitada uma nova amostra de pré-produção 

para que o fornecedor proceda a novas alterações. Em alguns casos este processo é repetido 4 

ou 5 vezes porque, uma vez fechado o design não se podem realizar mais mudanças no look da 

referência. 

3.2.10 Cost Break Down e Negociação 

Aquando da aprovação das amostras de pré-produção e do fecho do design, cabe às 

compradoras negociar o custo da produção dos modelos com os fornecedores. 

O fornecedor envia uma estimativa de custo descriminada juntamente com todas as amostras 

enviadas, pelo que nesta altura a compradora já tem uma ideia de qual será a proposta por parte 

do fornecedor.  

Quando a amostra é aprovada o fornecedor submete uma proposta para o valor total do custo 

da produção. Esta proposta é baseada nos custos do material utilizado, no custo de mão-de-obra 

estimado, nos custos de processamento e nos custos de transporte da mercadoria. 

A compradora envia uma contraproposta para o fornecedor de acordo com o valor que considera 

adequado para a produção tendo como referência a comparação com preços de outros 

produtores alternativos. 

Segue-se uma fase de negociação intensa que pode durar alguns dias devido às diferenças 

horárias e dependendo da capacidade negocial e flexibilidade de ambas as partes. 
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3.2.11 Fecho da Proforma Invoice 

Após a negociação é acordado um valor monetário para a produção e procede-se ao fecho da 

proforma invoice.  

A proforma invoice (PI) é uma fatura o onde é especificado o tipo e quantidade da mercadoria, 

o seu valor e outros tipos de informação importante como o peso e os custos de transporte a 

cobrar. 

Após isto, a compradora pode finalmente fechar a encomenda, com as quantidades e prazos 

definidos, dando-se início à produção. 

É, também, solicitada uma amostra de produção para que a equipa possa ver os resultados finais 

do modelo encomendado.  

3.2.12 Aproval Sample 

No caso dalgumas gamas, apesar de a amostra ser solicitada imediatamente após à reunião de 

compra, procedem ao Cost Breakdown e ao fecho da encomenda antes da receção da amostra 

física. As equipas que têm este método de trabalho denominam a amostra Aproval Sample (AS), 

apesar de se tratar, fundamentalmente, de uma amostra de pré-produção. 

Este ponto serve, então, para realçar a falta de uniformização existente no momento inicial do 

projeto. Equipas diferentes usam nomenclaturas diferentes para o que são essencialmente as 

mesmas amostras, o que demonstra a falta de comunicação entre equipas e a necessidade 

urgente de normalização.  

As equipas que utilizam este método conseguem encurtar os tempos de desenvolvimento pelo 

facto de estarem a formalizar a encomenda antes de receberem a amostra física mas incorrem 

em custos superiores pois não conseguem fazer uma análise tão aprofundada do custo da 

produção e, por conseguinte, estão menos preparados para negociar o preço com o fornecedor. 

Com este método podem também pôr em causa a qualidade final do produto caso a amostra não 

esteja de acordo com as especificações definidas pelas compradoras, já que, depois de fechada 

a encomenda, a liberdade para fazer modificações no modelo é muito reduzida. 

3.2.13 Amostra de Produção 

Tal como já foi mencionado, após o fecho da PI são solicitadas amostras de produção ao 

fornecedor. 

Estas amostras deverão ser enviadas quando cerca de 30% da produção já se encontra concluída 

mas raramente os fornecedores cumprem esta norma e enviam a amostra na fase inicial da 

produção o que pode levar a previsões para a chegada das mercadorias aos armazéns erradas e 

incumprimento de prazos. 

Parte destas amostras são enviadas para o departamento de Qualidade para que sejam 

inspecionadas relativamente a falhas e imperfeições.  

O departamento de Qualidade preenche, seguidamente, um relatório com as conclusões da 

inspeção das amostras e dá permissão para a continuação da produção, caso as amostras estejam 

em conformidade com os requisitos técnicos de produto.  

A restante parte das amostras é enviada para as equipas, para que as mesmas possam visualizar 

o resultado do desenvolvimento no seu estado final, com as mesmas características técnicas e 

estéticas dos produtos que serão expostos em loja. 
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3.3 Situação inicial dos tempos de desenvolvimento 

Quando o projeto de Desenho do Processo de Desenvolvimento do Produto teve início, existia 

uma quantidade muito reduzida de dados sobre a performance em termos de tempos das fases 

de desenho, desenvolvimento e compra. 

Procedeu-se a uma recolha inicial de dados, aplicando a metodologia do Gemba Walk (conceito 

este já abordado no capítulo 2) por via de entrevistas e reuniões com as equipas relevantes, já 

que observações no terreno demorariam demasiado tempo pelo facto dos tempos serem medidos 

em semanas.  

Outro problema de uma eventual recolha de dados no terreno seria o facto da população, não 

sendo suficientemente grande, levar a extrapolações muito imprecisas, já que os tempos de 

desenvolvimento têm uma grande variabilidade. 

Os resultados relativos a esta recolha inicial encontram-se apresentados na Figura 9. 

Como é facilmente percetível, estes dados dizem respeito a estimativas obtidas nas reuniões 

com as equipas encarregadas do design e compradoras. Não foi possível obter dados com maior 

grau de rigor porque nenhuma das equipas mede com suficiente precisão os tempos que cada 

fase demora.  

É de notar que a gama de Vestuário é a única gama cujos tempos de desenvolvimento dependem 

do país de origem do fornecedor. Pelo facto de ser uma gama com fornecedores em Portugal, 

os tempos de desenvolvimento são sensivelmente metade do que seriam se os fornecimentos 

fossem originários da China ou India. 

A Figura 9 apresenta valores considerados aproximações razoáveis e valores considerados 

aproximações grosseiras. Esta classificação respeita ao nível de certeza que os elementos da 

equipa tinham nas estimativas de tempos médios de cada fase. 

Carteiras N 7 30 30 67

Carteiras T 7 45 3 55

Noite 30 60

Festa 10 20 30 60

Porta-moedas 7 24 30 61

Viagem 3 60 3 66

Bijuteria 21 24 7 52

Art. Cabelo 17 30 9 56

Lenços 17 30 9 56

Frios 17 30 9 56

Vestuário China 17 35 9 61

India 17 40 9 66

PT 17 20 9 46

Relógios 18 31 14 63

Óculos de sol 15 31 14 60

Cintos 15 23 14 52

Guarda-chuvas 15 38 14 67 Legenda

Chapeus 18 45 15 78 Aproximação razoável

Calçado 15 30 21 66 Aproximação grosseira

Gama\Fases
sub 

divisão

30

Lead 

Time
Desenho Desenv. Compra

Figura 9 - Tempos estimados para as fases de desenho, desenvolvimento e compra em dias 
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Nenhuma ferramenta de monitorização tinha sido implementada até então, pelo que os dados 

recolhidos foram obtidos com base na experiência e sensibilidade dos designers e compradoras 

nas fases consideradas para a gama específica em que trabalham. 

Os factos descritos traduzem a motivação para este projeto, no sentido em que tem como 

propósito, também, introduzir ferramentas de monitorização de maneira a obter-se medições 

mais precisas dos tempos de desenho, desenvolvimento e compra. 

A partir da Figura 9, é ainda importante referir que todas as aproximações grosseiras dizem 

respeito aos tempos de desenho. A razão para tal prende-se com o facto dos calendários de 

compra até Spring/Summer 2016 começarem com a data limite de envio do desenvolvimento 

ou ficha técnica. Por conseguinte, as equipas só sentiam necessidade de controlar que a data 

limite era cumprida mas a data de início do desenho ficava negligenciada, o que levava a que 

as estimativas do tempo de desenho fossem mais grosseiras que os tempos das outras fases.  

É ainda importante referir que os tempos de desenho por aproximação grosseira são definidos 

para as gamas cujas equipas não fazem reuniões de desenvolvimento.  

Para a gama Carteiras Noite não foram obtidas aproximações para os tempos da fase de desenho 

já que, pelo facto da equipa só se concentrar em marcos posteriores ao envio da ficha técnica, 

a equipa só conseguiu estimar o tempo que as fases de desenho e desenvolvimento demoram, 

em conjunto.  

É, então, razoável afirmar que as reuniões de desenvolvimento servem de ponto de partida para 

a realização dos desenhos dos produtos pois é o momento onde são comunicadas as opções da 

compradora quanto aos pantones e padrões a utilizar para todos os designers de igual forma.  

Caso esta reunião não seja efetuada, cabe a um elemento da equipa comunicar as decisões da 

compradora, pelo que não existe um momento formal de comunicação que fique registado. 

Como não existe nenhuma ferramenta de monitorização dos tempos de desenho, os designers 

não se lembram quando lhes foi comunicado as intenções da compradora e, como tal, fazem 

aproximações grosseiras do tempo que demoraram a desenhar os sets de modelos que são da 

sua responsabilidade. 

É também importante salientar que existe uma enorme variabilidade no que toca aos tempos de 

compra. Por um lado, as gamas de carteiras, com exceção da equipa Carteiras T, têm tempos de 

compra de cerca de um mês, enquanto que as restantes gamas têm tempos de compra muito 

inferiores. Esta discrepância de valores deve-se ao facto do processo de decisão dos 

desenvolvimentos a comprar para a maioria das gamas de carteiras, com exceção da equipa 

referida, envolver mais pessoas e o próprio conceito desta fase é diferente para as pessoas 

envolvidas no processo de decisão. 

Esta inclusão de mais pessoas no processo de decisão tem implicações profundas nos tempos 

da fase de compra. Tal deve-se à complexidade adicional da inclusão de estes elementos que 

não seguem o processo de desenvolvimento desde o início e têm opiniões distintas pelo que, 

quando os desenvolvimentos lhes são apresentados na reunião de compra, muitas modificações 

são pedidas envolvendo o desenvolvimento de muitas amostras de pré-produção, o que resulta 

num grande dispêndio de tempo.
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4 Solução proposta 

4.1 Uniformização dos processos 

Como foi referido, aquando do início do projeto, cada equipa responsável por uma gama possuía 

o seu próprio método de trabalho. 

A falta de normalização era evidente ao ponto de equipas responsáveis por gamas diferentes 

usarem nomenclaturas diferentes para as mesmas amostras. Essas discrepâncias estão 

evidenciadas na Figura 10. A mesma figura apresenta ainda o resultado de um esforço de 

normalização das denominações das amostras através de reuniões com as diferentes equipas. 

 

 

Figura 10 - Nomenclatura das diferentes amostras antes e depois da normalização 

 

As equipas responsáveis pelas diferentes gamas operavam independentemente umas das outras 

e os seus processos apenas se assemelhavam aos de outras gamas com características muito 

próximas. 

Foi então proposto dividir as gamas em 4 grupos tendo em conta a proximidade em termos de 

características dos seus processos de desenvolvimento e desenho. Deste modo, as gamas foram 

agrupadas com base na possibilidade de padronizar os seus processos. 

Os agrupamentos efetuados são apresentados na Figura 11. 
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Figura 11 – Agrupamentos de gamas efetuados 

 

A identificação da semelhança das gamas dentro dos grupos, foi possível através do cruzamento 

dos dados relativos aos seus processos. Este levantamento de processos foi efetuado na fase 

inicial do projeto junto dos designers e compradoras de cada gama, através de reuniões e 

observações no terreno. 

O grupo com mais gamas incluídas é o Carteiras & Têxteis já que as carteiras têm o fluxo mais 

uniformizado de processos. Isto deve-se ao peso que esta gama tem nas vendas, que já havia 

promovido um esforço de redução dos tempos de introdução no mercado. Múltiplas gamas 

basearam os seus processos na metodologia empregada para Carteiras. 

Por outro lado, a gama de Calçado não pode ser agrupada com mais nenhuma gama pelas 

características específicas de desenvolvimento e produção desta. Uma vez que o processo é 

mais complexo e existem várias fases de desenho e fichas, esta gama teve de ser analisada em 

separado. 

Por sua vez, Bijuteria e Artigos de Cabelo é um agrupamento natural, uma vez que as duas 

gamas são trabalhadas em conjunto. Dado o peso reduzido da gama de Artigos de Cabelo nas 

vendas da Parfois, as equipas são praticamente partilhadas, já que os designers são os mesmos 

e fazem desenvolvimento para as duas gamas e, parte das compradoras da gama de Bijuteria 

também são as compradoras responsáveis por Artigos de Cabelo. 

Finalmente o grupo Acessórios Não Têxteis & Chapéus também corresponde a um 

agrupamento lógico já que todas as gamas aqui incluídas partilham a mesma compradora. 

Adicionalmente, as gamas de Cintos, Óculos de Sol, Guarda-Chuvas e Chapéus são todas 

desenvolvidas pelo mesmo designer. Por este motivo o fluxograma para estas gamas é idêntico 

já que são desenvolvidas em simultâneo pela mesma pessoa.  

A gama Relógios tem um designer próprio dedicado à gama mas, como já foi referido, partilha 

a compradora e o fluxo de processos é semelhante aos das outras gamas referenciadas, levando 

a que fosse agrupado no grupo Acessórios Não Têxteis & Chapéus.  
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4.2 Mapeamento de estado futuro 

Após a normalização e o agrupamento das gamas, o foco do projeto de Desenho do Processo 

de Desenvolvimento de Produto consistiu no desenvolvimento dos mapas de estado futuro 

assente na análise dos mapas de estado atual.  

Convém referir, como explicado no capítulo 2, que a designação mapa de estado futuro não se 

prende com o momento de implementação do fluxo de processos, mas é a denominação 

atribuída aos mapas de processos após as melhorias. 

Tal como indicado no capítulo 2, esta análise é efetuada com base em informação qualitativa, 

informação esta obtida através do contacto direto com as equipas e observação do desenrolar 

dos processos. 

Este processo foi feito de raiz já que a empresa não tinha desenvolvido uma iniciativa de 

mapeamento dos processos para as gamas como a proposta para este projeto. 

4.2.1 Carteiras & Têxteis 

Como já foi referido, as gamas contidas neste grupo têm um peso muito significativo na 

faturação da Parfois. Deste modo, as equipas já haviam sentido a necessidade de reduzir os 

tempos de desenho, desenvolvimento e compra. Assim, neste grupo as melhorias propostas ao 

nível dos processos são mais limitadas do que quando comparadas com as dos restantes grupos. 

Na Figura 12 está apresentado o mapa de estado futuro para o conjunto Carteiras & Têxteis. 

Como é observável, o fluxo de processos normalizado e melhorado para as gamas contidas no 

grupo Carteiras & Têxteis é semelhante ao fluxo de processos inicial de algumas das gamas. 

O processo específico para este grupo inicia-se com a reunião de desenvolvimento onde são 

definidas as tendências específicas da gama. Após a reunião os designers começam a trabalhar 

nos desenvolvimentos e, quando o desenho e as especificações técnicas estão concluídos é 

enviada a ficha técnica ou de desenvolvimento ao fornecedor. 

Quando o fornecedor envia a amostra de desenvolvimento, envia juntamente um primeiro 

descritivo com o preço estimado que a produção do dito modelo teria. A compradora ficará, 

então, com uma ideia da janela dos preços que poderá negociar. Caso a compradora, juntamente 

com os designer, decida aprovar a amostra de desenvolvimento, será feita, de seguida, uma 

Figura 12 - Mapa de estado futuro para o grupo Carteiras & Têxteis 
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reunião de preparação da reunião de compra, que servirá para filtrar os modelos a serem 

apresentados.  

Esta reunião terá também o intuito de agilizar a fase de compra e fazer frente a alguns problemas 

que existiam no momento inicial, tal como foi referido no fim do capítulo anterior. Assim, a 

inclusão dos outros elementos que intervêm no processo de decisão para as gamas de carteiras, 

na reunião de preparação, permitiria afinar alguns detalhes e chegar a alguns consensos 

relativamente às decisões a tomar na reunião de compra. 

Após a reunião de compra e a solicitação de amostras de pré-produção, o processo desenrola-

se da mesma forma que se desenrolava anteriormente. As amostras de pré-produção são 

recebidas na sede a fim de serem novamente aprovadas. Caso não sejam aprovadas, são 

solicitadas, novamente, amostras retificadas. Caso sejam então aprovadas, a compradora faz 

uma análise Cost Breakdown e negoceia com o fornecedor o preço final. 

Uma vez fechada a encomenda inicia-se a produção e são solicitadas as respetivas amostras. 

4.2.2 Bijuteria e Artigos de Cabelo 

Como já foi referido, este grupo, em particular, têm características muito particulares. 

Em primeiro lugar, Bijuteria e Artigos de Cabelos são as duas gamas cujos produtos têm os 

preços de venda ao público mais baixo do universo de produtos Parfois. 

Em segundo lugar, estas duas gamas constituem cerca de metade dos SKUs que a Parfois 

comercializa por estação.  

Pela quantidade de referências desenvolvidas por estação, os processos têm de ser o mais 

simples e tão céleres quanto possível. Por esta razão a sequência de processos é muito diferente 

das outras gamas, como é evidente através da comparação de processos na matriz exibida no 

capítulo anterior. 

Este grupo foi sujeito a muitas melhorias e modificações no  fluxo de processos da cadeia de 

valor, no decurso do projeto de Desenho do Processo de Desenvolvimento de Produto. Estas 

melhorias são evidenciadas no mapa de estado futuro apresentado na Figura 13. 

Figura 13 - Mapa de estado futuro para o grupo Bijuteria & Art. Cabelo 
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É possível verificar rapidamente, que o fluxo é substancialmente diferente do de carteiras, 

mesmo com o esforço de normalização que foi proposto para a cadeia de valor deste grupo. 

A sequência de processos é idêntica à do grupo anterior até ao momento de envio da ficha 

técnica por parte dos designers para os fornecedores. Mas mesmo este processo tem algumas 

características diferentes do processo do grupo anterior, uma vez que as duas gamas 

consideradas no grupo Bijuteria & Art. Cabelo enviam as fichas de desenvolvimento para vários 

fornecedores em simultâneo, a fim de obter várias cotações diferentes para a produção e 

conseguir maior poder negocial junto dos fornecedores. 

Esta flexibilidade extra na escolha do fornecedor apenas é possível devido à quantidade de 

processos de desenvolvimento e ao valor unitário de cada modelo que leva a que não haja 

amostras de desenvolvimento para estas gamas. Como consequência da ausência de amostras 

de desenvolvimento, a reunião de compra é realizada com base em protótipos desenvolvidos 

pelos designers e fotografias dos desenvolvimentos enviadas pelos fornecedores.  

Após a reunião de compra, pretende-se que seja decidido qual o fornecedor que oferece as 

condições mais vantajosas para dar seguimento à produção e pretende-se que as equipas redijam 

um documento em formato eletrónico para ser enviado ao fornecedor escolhido onde declarem 

a sua intenção em proceder à encomenda. 

Deste modo pretende-se agilizar o processo de produção ao formalizar a intenção de compra 

antes da Proforma Invoice. Deste modo é dada alguma segurança ao fornecedor que pode assim 

empregar mais recursos produtivos com menor risco e acelerar o processo produtivo. São, 

também, solicitadas amostras de pré-produção que incorporam as modificações solicitadas para 

o modelo. 

Uma vez que as alterações visam agilizar o processo de compra, pretende-se que estas amostras 

de pré-produção tenham de ser aprovadas antes do fecho da PI. Assim, é conseguida mais 

flexibilidade para alterações posteriores ao  design do produto e materiais escolhidos, ao mesmo 

tempo que se salvaguarda o cumprimento de prazos porque o fornecedor tem a segurança que 

a produção avançará. 

De acordo com as regras da Parfois, após o fecho da PI, se o fornecedor se atrasar na produção, 

está prevista uma penalização para o fornecedor que reveste a forma de um desconto sobre o 

preço da produção. O desconto é proporcional ao atraso na produção, pelo que os fornecedores 

têm um incentivo para o cumprimento dos prazos estipulados.  

Com a intenção de compra o fornecedor compromete-se a entregar a mercadoria num prazo 

específico, prazo este que é, normalmente, o prazo que posteriormente é definido no fecho da 

PI. 

Após a aprovação das amostras de pré-produção, o fluxo de processos para Bijuteria & Art. 

Cabelo é semelhante ao dos outros grupos, com a solicitação das amostras de produção e o 

processo produtivo integral.  
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4.2.3 Acessórios Não Têxteis e Chapéus 

Como já foi mencionado, este grupo em específico é caracterizado pelo facto de haver apenas 

um designer para quatro das cinco gamas aqui incluídas. Este facto tem implicações 

significativas nos métodos processuais e nos tempos de desenho de cada uma das gamas. 

Uma vez que os modelos são desenvolvidos aos módulos, este designer desenvolve os módulos 

em paralelo alternando a carga de trabalho para cada gama. Com o mapa de estado futuro 

pretendia-se otimizar os processos para estas gamas, tendo em conta as restrições acima 

mencionadas. 

Este mapa encontra-se representado na Figura 14. 

 

 

Como se pode observar pela figura, até à solicitação da amostra de desenvolvimento, o fluxo 

de processo parece ser semelhante ao do grupo de Carteiras & Têxteis. Embora pareçam 

semelhantes, existem diferenças significativas no processo que culmina com o envio da ficha 

de desenvolvimento.  

Todas estas gamas, com exceção de Relógios, eram desenhadas pelo mesmo designer de 

maneira intercalada, em vez de sequencialmente, o que levava a que apresentassem tempos de 

desenho elevados e fossem enviadas as fichas técnicas ao mesmo tempo. Este método não era 

eficiente já que havia desenhos e fichas praticamente terminadas que só eram concluídas e 

enviadas quando os modelos desenvolvidos para as outras gamas também estivessem no mesmo 

ponto de progresso. 

Uma sugestão de alteração sugerida, no âmbito do projeto de Desenvolvimento do Produto, foi 

o processamento dos modelos para cada gama em série em detrimento do método de 

desenvolvimento em paralelo que estava em vigor.  

Tal alteração permite que os desenhos e as fichas para os modelos de um módulo referente a 

uma gama sejam feitos de maneira ininterrupta e enviados para o fornecedor sem perda de 

tempo ou com as fichas em stand-by. Quando se concluísse a ordem de trabalhos para uma 

gama, iniciar-se-ia o desenvolvimento dos modelos para outra gama e assim sequencialmente. 

Figura 14 - Mapa de estado futuro para o grupo Acessórios Não Têxteis e Chapéus 
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Após a aprovação das amostras de desenvolvimento, a compradora reúne-se com os designers 

e é efetuada a reunião de preparação para filtragem dos modelos a apresentar na reunião de 

compra, processo este que foi exportado para a gama de carteiras, como já foi referido. 

A partir da reunião de compra, os restantes processos desenrolam-se de forma exatamente igual 

aos processos relativos ao grupo de Carteiras & Têxteis. 

4.2.4 Calçado 

O último grupo corresponde a Calçado. Este grupo, que tem o nome da única gama que o 

integra, também foi alvo de algumas melhorias nos seus processos. 

No início deste projeto, a gestão desta gama decorria de uma forma pouco eficiente, já que não 

existia compradora. Esta lacuna na estrutura levou a atrasos nos prazos limite de exposição em 

loja e levou a quebras significativas nas vendas. 

Foi, então, necessário estabelecer um mapa do processo de forma a estruturar os procedimentos 

a desenvolver na gestão dos desenvolvimentos desta gama. Esse mapa está apresentado na 

Figura 15. 

 

O fluxo de processos é, também, semelhante ao do grupo Carteiras & Têxteis mas apresenta 

uma diferença importante. 

Como já foi referido anteriormente, a fase de desenho tem dois momentos de envios de fichas 

que correspondem ao desenvolvimento das fichas de construção e de desenvolvimento. 

No início deste projeto, o desenvolvimento e envio das fichas relativas aos modelos era feito 

sequencialmente, para que a ficha de desenvolvimento só começasse a ser criada quando a ficha 

de construção já estivesse terminada e enviada. 

Mais uma vez este método não era eficiente pois aumentava o tempo total da fase de desenho 

para os modelos, já que implicava que o design específico do modelo permanecesse inalterado 

até à confirmação da receção da ficha de construção por parte do fornecedor. 

Figura 15 - Mapa de estado futuro para a grupo Calçado 
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A solução proposta consistiu em desenvolver as duas fichas em paralelo, pelo que a ficha de 

desenvolvimento seria desenvolvida com um bocado de atraso em relação à ficha de construção, 

pois aquela depende das especificações da ficha de construção quanto à forma geral do modelo. 

À semelhança das gamas de carteiras, a decisão sobre que modelos comprar recai sobre mais 

colaboradores do que a compradora de Calçado, razão pela qual também se decidiu introduzir 

uma reunião de preparação imediatamente antes da reunião de compras a fim de se criarem 

condições para um acordo final a fim de se filtrar os modelos a serem apresentados na dita 

reunião.  

4.3 Definição de Indicadores 

Aquando do arranque do projeto, o tempo decorrido em cada uma das fases não era medido e 

os únicos valores existentes eram relativos a estimativas imprecisas resultantes da experiência 

das equipas de desenho e compradoras.  

Assim sendo, após a normalização e mapeamento dos processos com as respetivas melhorias, 

o foco do projeto de Desenho do Processo de Desenvolvimento de Produto centrou-se na 

introdução de ferramentas que permitam monitorizar os tempos das fases de desenho, 

desenvolvimento e compra. Uma vez que para se monitorizar tem que se saber o que se pretende 

medir, foi necessário definir os indicadores antes de se proceder à monitorização propriamente 

dita. 

É importante reiterar que a administração tinha interesse neste projeto e, portanto, a decisão 

final sobre que indicadores utilizar dependeu da sua aprovação. Neste sentido, foram feitas 

várias reuniões com as partes interessadas a fim de se definir que indicadores, ou KPI’s, a 

utilizar. 

Os resultados destas reuniões estão expostos na Figura 16. 

Figura 16 - KPIs definidos para cada fase 

 

Como se pode observar foram definidos vários indicadores para as diferentes fases que se 

enquadram no âmbito deste projeto. Alguns destes indicadores são comuns a todas as fases 

enquanto outros são específicos da respetiva fase. 
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4.3.1 Indicadores para a fase de desenho 

No início do projeto, a fase de desenho era a fase com menos dados relativos a tempos. Deste 

modo, pretendeu-se começar a monitorizar o tempo médio por desenho para se obterem dados 

até aí inexistentes. 

Adicionalmente, era um desejo da administração fazer análises quanto à produtividade dos 

designers nas suas gamas respetivas. Com este propósito, foi selecionado um indicador que 

mede o número de modelos desenvolvidos por designer, o que permitiu que se fizessem estudos 

de output por parte dos designers. 

Ainda para a fase de desenho foram implementados dois indicadores adicionais que 

pretenderam medir os atrasos desta fase em termos de tempo de atraso e proporção dos atrasos 

no conjunto dos modelos desenhados. 

4.3.2 Indicadores para a fase de desenvolvimento 

Para a fase de desenvolvimento foi determinado que era importante medir o tempo que esta fase 

durava por modelo e incluir, igualmente, uma análise aos fornecedores.  

Com a informação dos fornecedores, posteriormente seria possível fazer análises comparativas 

das suas respetivas performances, o que permitiria identificar melhor os fornecedores mais 

rápidos e eficientes no desenvolvimento das amostras. Este tipo de informação permitiria ainda 

perceber quais os fatores com maior influência nos tempos de desenvolvimento de cada gama. 

Este indicador, juntamente com o que mede o número de amostras de desenvolvimento 

rejeitadas, permite fazer análises mais profundas sobre a eficácia dos fornecedores em cumprir 

os requisitos técnicos básicos descritos nas fichas técnicas.  

Deste modo, é possível fazer estudos de segunda ordem que avaliem a capacidade de um 

fornecedor pelo seu rácio rapidez/eficácia. 

Para além destes dois indicadores, foi sugerida a inclusão de dois indicadores para medir atrasos 

tal como ficou definido para a fase de desenho. 

4.3.3 Indicadores para a fase de compra 

Para a última das fases identificadas no projeto Desenho do Processo de Desenvolvimento de 

Produto, à semelhança das outras fases, foi selecionado um KPI que mede o tempo que a fase 

demora para cada modelo comprado e, dois indicadores para medir atrasos. 

Adicionalmente, foi definido um indicador que mede a proporção de modelos desenvolvidos 

que são efetivamente comprados. Este indicador foi considerado um dos mais importantes por 

todo o painel que participou nas reuniões, já que permite perceber se existe excesso de modelos 

desenvolvidos, o que implica um aumento desnecessário dos tempos das fases de desenho e 

desenvolvimento. 

Esta conclusão, todavia, não pode ser retirada apenas com a identificação de situações em que 

este rácio toma valores elevados, pois é necessário descobrir os motivos para o mesmo suceder.  

Os vários intervenientes no processo de decisão relativamente à compra também podem 

impactar este indicador já que se os critérios forem muito exigentes ou inconsistentes, pode 

obrigar as equipas de design a desenvolverem mais quantidade para se salvaguardarem de 

eventuais chumbos na reunião de compra e cumprirem os valores definidos para o número de 

modelos definidos nos orçamentos. 

Foram, também definidos, indicadores para monitorizar quantas amostras de desenvolvimento 

eram pedidas por modelo e por fornecedor. A informação retirada por observação deste 

indicador, quando associada com outra informação das restantes fases permite avaliar se a 
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capacidade dos fornecedores de cumprir os requisitos da Parfois, o tempo que se demora neste 

processo, se os designers aprovam amostras de desenvolvimento deficientes para acelerar o 

processo a montante, entre outras análises possíveis. 

4.4 Ferramentas de monitorização 

Após a definição dos indicadores a serem utilizados, o projeto Desenho do Processo de 

Desenvolvimento de Produto focou-se na implementação da ferramenta de monitorização. 

Esta ferramenta seria alimentada de informação através da introdução de dados por parte das 

equipas de desenho e das compradoras. Foi, portanto, imperativo desenvolver uma ferramenta 

de uso fácil e suficientemente interativa, para facilitar a implementação e, garantir que a mesma 

viria a ser usada pelas equipas. 

4.4.1 Primeira ferramenta 

Num primeiro momento, foi determinado que a ferramenta seria desenvolvida em Microsoft 

Excel pela possibilidade de criação de cópias ilimitadas da folha e permitir que cada pessoa 

introduza os dados independentemente de haver outros utilizadores noutras folhas. 

Por outro lado, pelo facto de vários utilizadores não poderem editar a mesma folha de cálculo 

ao mesmo tempo, compradoras e designers tinham que se coordenar entre si caso quisessem 

submeter dados para a mesma folha, o que não era prático. 

A solução encontrada foi reduzir o âmbito da folha para passar só a incluir os eventos até à 

reunião de compra e assim a informação ser apenas introduzida pelos designers. Esta decisão 

implicou que o tempo da fase de compra e o número de amostras de pré-produção para cada 

modelo desenvolvido e aprovado não pudessem ser medidos, reduzindo o âmbito das análises 

que posteriormente poderiam ser feitas. 

Nas Figura 17 e Figura 18 está representado o Template que serviu como ferramenta de 

monitorização dos modelos desenvolvidos pelos designers. 

 

 

Figura 17 – Parte 1 do Template de Controlo de Desenvolvimentos 

Figura 18 – Parte 2 do Template de Controlo de Desenvolvimentos 
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Para cada modelo desenvolvido pretendia-se que a equipa de design preenchesse uma linha 

completa com um novo registo. 

Para efeitos de simplificação do uso da folha, existe um código de cores que identifica o tipo 

de campos a preencher. Assim, o código de cores é o seguinte: 

 Verde: campo de preenchimento automático 

 Amarelo: campo de preenchimento obrigatório 

 Cinzento: campo de preenchimento opcional 

Para a análise, os campos que os designers tinham que preencher eram respeitantes a atributos 

do produto, o nome do designer e o fornecedor responsáveis pelo desenvolvimento e 

características relativas ao momento expectável de exposição em loja. 

Para além disso, são pedidos alguns dados adicionais relativos aos calendários de compra, pois 

são os que são considerados como tendo impacto nos prazos a cumprir para introdução no 

mercado. Estes dados adicionais são: 

 Meio utilizado para o transporte das mercadorias produzidas (avião ou barco) 

 País de origem do fornecedor 

 Tempos de desenvolvimento normais ou reduzidos (caso se trate de um modelo com 
desenvolvido mais tarde para incorporar mais elementos relativos às novas tendências 
divulgadas nos desfiles de moda) 

Com esta informação a folha estima as datas limite teóricas para as diferentes fases consideradas 

no desenvolvimento de produto. Assim, o designer só tem que introduzir as datas reais relativas 

a cada um dos milestones e a folha automaticamente calcula tempos de desenho e 

desenvolvimento e atrasos em cada fase. 

Com a informação contida no campo nº de cores compradas, a folha calcula a proporção de 

modelos aprovados na reunião de compra e quantas referências de cor desse mesmo modelo 

foram compradas. 

Cada designer ou equipa usou este Template para registar os modelos desenvolvidos numa folha 

própria e a informação de cada folha foi reunida automaticamente noutro ficheiro de Excel 

criado para este propósito. 
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4.4.2 Ferramenta Final 

Após observar o seu potencial, a Direção decidiu a favor do alargamento do âmbito do projeto 

para englobar todas as etapas da fase de compra. Assim, embora os designers já tivessem 

começado a usar a primeira ferramenta, foi decidido o desenvolvimento e a implementação de 

outra ferramenta que pudesse ser usada tanto pelas compradoras como pelas equipas de design. 

Para tal, foi estabelecido que esta ferramenta devia ser desenvolvida em Microsoft Access pois 

permite criar uma base de dados centralizada e, com o auxílio do SharePoint, que permite ter 

vários utilizadores a trabalhar na plataforma ao mesmo tempo. 

Esta ferramenta recolhe informação complementar que a ferramenta inicial não recolhe, 

nomeadamente o número e as datas de receção das amostras de pré-produção, a data de fecho 

da PI e o código de referência do modelo comprado o que permite fazer a rastreabilidade de 

toda a cadeia de desenvolvimento até à exposição em loja. 

A informação está toda relacionada através de um esquema de tabelas, como se pode verificar 

após observação da Figura 19. 

 

Figura 19 - Esquema de relações entre tabelas do Access 

Uma vez que a base de dados é centralizada, foi necessário tomar algumas precauções porque 

as equipas não queriam que informações sensíveis acerca do desenvolvimento das suas gamas 

fossem acessíveis às restantes equipas. Existe uma tabela de permissões que relaciona o 

utilizador ativo na plataforma com a lista de modelos desenvolvidos por outros designers ao 

qual pode ter acesso. 

Sendo assim, foi necessário criar um formulário de entrada na plataforma onde cada elemento 

tem as suas próprias credenciais e só pode aceder a informação relativa à sua gama conforme 

está ilustrado no Anexo C. 

Através desta plataforma, designers e compradoras podem preencher os registos com os novos 

modelos em desenvolvimento ou editar a informação de registos já existentes, para cada gama. 

Uma vista parcial do formulário de introdução de um novo registo e edição é apresentado na 

Figura 20. 
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Figura 20 – Vista parcial do formulário de novos registos e edição na vista do designer 

Os campos relativos a informações da fase de compra, com exceção da aprovação ou não dos 

modelo e número de cores aprovadas, estão escondidos, e só são visíveis caso seja a compradora 

a fazer login pois são informações que apenas esta pode preencher. 

Os campos relativos à categorização do produto e listagem de fornecedores ativos para a gama 

são alimentados por tabelas pré-existentes que são automaticamente recarregadas com 

informação originária dos sistemas de informação da Parfois. Deste modo, as listagens estão 

sempre atualizadas com a informação nova de famílias e subfamílias de produtos e novos 

fornecedores.  

Do mesmo modo, esta plataforma permite visualizar os modelos desenvolvidos tanto aos 

designers como às compradoras. Caso se trate de um designer, este apenas tem acesso aos 

modelos que desenvolveu, enquanto as compradoras têm acesso a todos os modelos 

desenvolvidos pelas equipas que coordenam. 

O formulário de pesquisa de modelos pode ser parcialmente visualizado na Figura 21Error! 

Reference source not found.. 

 

Figura 21 - Vista parcial do formulário de pesquisa de modelos desenvolvidos 

Como é facilmente constatável esta ferramenta tem muito mais potencialidades que a primeira 

ferramenta e, por conseguinte, é a ferramenta que se pretende que as equipas de design utilizem. 

No entanto, devido aos prazos de conclusão deste projeto para efeitos de apresentação da 

dissertação, esta ferramenta não pôde ser implementada a tempo da submissão deste relatório. 

Assim sendo, os resultados que são apresentados no próximo subcapítulo foram obtidos através 

da inserção de dados na ferramenta Excel. Este facto condicionou o número e tipo de análises 
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que foi possível fazer, já que a introdução de dados esteve limitada à informação sobre os 

modelos desenvolvidos compatível com a ferramenta em questão. 

As restantes vistas parciais e os outros formulários relativos a esta ferramenta estão 

apresentados no Anexo C.
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5 Resultados e análise 

A primeira ferramenta apresentada foi introduzida com o intuito de se reunirem dados mais 

fidedignos quanto aos tempos das fases de desenho e desenvolvimento de produto. Alguns 

indicadores foram calculados com base em dados da fase de compra, não sendo possível, no 

entanto, medir o tempo desta fase já que ela termina com o fecho da PI, que é da 

responsabilidade da compradora. Assim, já que os utilizadores alvo desta primeira ferramenta 

são apenas os designers, não foi possível recolher muitos dados relativos a esta fase de compra.  

Para além disso, uma vez que a segunda ferramenta começou a ser desenvolvida já numa fase 

tardia do projeto, não foi possível obter dados após a sua implementação devido aos prazos de 

entrega da dissertação. 

Na Tabela 2 estão apresentados alguns dos resultados obtidos através da ferramenta 

desenvolvida com o software Excel. Estes dados correspondem a cerca de 350 modelos 

desenvolvidos nos meses de Maio e Junho. 

 

Tabela 2 - Resultados obtidos com a primeira ferramenta 

Antes de se fazer uma análise aos resultados, convém ressaltar que na tabela anterior apenas 

estão apresentados valores relativos a 13 das 16 gamas de produtos ativas. De facto, não se 

registaram dados para as gamas de Artigos de Cabelo, Relógios e Artigos de Inverno.  

A inexistência de registos para esta última gama pode ser justificada pelo facto de na altura em 

que a ferramenta foi implementada ainda se estar a desenvolver a coleção de Primavera/Verão.  

Para a gama de Artigos de Cabelo, durante o tempo da recolha de dados, todos os modelos 

desenvolvidos foram a cargo do fornecedor, ou seja, foi da responsabilidade do fornecedor todo 

o fluxo de processos de desenvolvimento até ao envio das amostras de pré-produção, razão pela 

qual não existem registos preenchidos pelos designers da Parfois.  

Gamas 

Tempo 

Desenho (dias) 

Tempo 

Desenvolvimento (dias) 

Nº Cores 

por Modelo 

Proporção Modelos 

Comprados 

Bijuteria 17 7 1 41% 

Calcado 15 26 2 75% 

Carteiras 8 44 2 60% 

Carteiras Festa 3 42 3 47% 

Carteiras Noite 5 40 2 40% 

Chapeus 4 44 2 60% 

Cintos 4 16 2 80% 

Guarda 

Chuvas 1 26 3 67% 

Lencos 4 22 5 64% 

Oculos 3 35 3 60% 

Porta-Moedas 8 43 6 63% 

Vestuario 2 22 1 77% 

Viagem 5 57 4 75% 
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Para a gama de Relógios, os dados que foram preenchidos através da ferramenta estavam 

parcialmente incompletos e não eram representativos pelo que foi decidido retirá-los para 

efeitos desta análise. 

É, também, relevante salientar que não foram feitas análises relativas ao número de amostras 

de desenvolvimento pedidas por cada gama porque chegou-se à conclusão que só em raras 

exceções é que são pedidas mais do que uma amostra de desenvolvimento.  

Fazendo agora uma análise aos resultados da tabela, é observável que existem algumas 

diferenças relativamente aos valores aproximados para os tempos das fases apresentados no 

capítulo 3. 

Uma diferença que é evidente à primeira vista é o tempo médio para a fase de desenvolvimento 

da gama de Bijuteria.  

Este valor é muito reduzido, quando comparado com o tempo para as outras gamas e parece 

contradizer o tempo de desenvolvimento aproximado apresentado na tabela relativa à situação 

inicial, no capítulo 3.  

A explicação para este valor prende-se com o facto da gama de Bijuteria não ter amostras de 

desenvolvimento (salvo raras exceções), como já foi explicado. Deste modo a fase de 

desenvolvimento para esta gama é muito curta quando comparada com as outras gamas. Os 

tempos aproximados para a fase de desenvolvimento desta gama apresentados no capítulo 3 

são, então, relativos aos casos em que existem amostras de desenvolvimento. 

Outra análise que pode ser feita é o facto de tanto Bijuteria como Carteiras Noite e Carteiras 

Festa terem rácios de modelos comprados relativamente ao total de desenvolvidos na ordem 

dos 40%.  

Convém referir que a maioria das equipas responsáveis pelas gamas segue uma normativa que 

impõem uma cota média de dois para um na relação do número de modelos que se têm que 

desenvolver com o número de modelos previstos para compra definido no orçamento. 

Assim, os rácios apresentados pelas gamas acima mencionadas implicam que os modelos 

desenvolvidos para a estação não são suficientes, em média, para suprimir as necessidades de 

modelos da gama. Este problema é colmatado pela aprovação de modelos de outras estações 

que não foram aprovados nas suas estações respetivas.  

Estes restylings, como habitualmente são chamados, são um método muito utilizado pelas 

gamas de carteiras para colmatar a falta de modelos aprovados para a própria estação, apesar 

de, em média, a gama de Carteiras ter uma taxa de aprovação de 60%. Esta taxa acima dos 50% 

deve-se à contribuição de determinada equipa, que não depende de elementos externos à equipa 

no processo de decisão. 

Por outro lado, a equipa de Bijuteria apresenta taxas de aprovação inferiores a 50% porque, à 

semelhança da equipa de Artigos de Cabelo, pode recorrer a modelos desenvolvidos pelo 

fornecedor que não são contabilizados para os registos de modelos próprios desenvolvidos nem 

para o cálculo do rácio de aprovação. 

Outra observação que se pode efetuar reside no facto dos tempos de desenho de muitas gamas 

serem significativamente inferiores aos tempos previstos pelas equipas no início do projeto. 

Esta discrepância de valores é explicada pela forma como as equipas desenvolvem os modelos. 

Os modelos não são desenvolvidos individualmente mas aos conjuntos e cada designer fica ao 

cargo de um ou mais conjuntos para desenvolver.  

Estes conjuntos têm os mesmos padrões, mas são constituídos por diferentes produtos da mesma 

família de produto. Como os designers desenvolvem os modelos que constituem os conjuntos 

simultaneamente, muitas vezes não têm noção do tempo que demoram a desenhar um modelo 
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individual, razão pela qual os valores estimados para o tempo de desenho não coincidem com 

o tempo real. 

Deste modo, esta recolha de dados permite aos designers ter uma ideia mais concreta do tempo 

que demoram em cada fase permitindo previsões mais precisas. 

A partir dos dados obtidos também é possível fazer outro tipo de análise como comparar a 

produtividade dos designers dentro da mesma equipa. 

Na Figura 22 estão apresentados os dados relativos ao desenvolvimento de 63 modelos das 

gamas de Carteiras Noite e Festa. 

 

Como se pode observar, as equipas de design para as gamas Carteiras Festa e Carteiras Noite 

são as mesmas. No entanto a distribuição dos tempos de desenho para os designers não é 

semelhante dentro das duas gamas. 

Por um lado, para a gama de Carteiras Festa, os três designers responsáveis apresentam tempos 

de desenho aproximadamente semelhantes. Por outro lado, para a gama Carteiras Noite, o 

designer B demora cerca de metade do tempo para desenhar um modelo comparativamente aos 

outros dois designers.  

Se se verificar que o grau de complexidade dos modelos conceptualizados para os três designers 

é o mesmo, então é possível aumentar a eficiência destas equipas alocando mais modelos da 

gama Carteiras Noite para o designer B, ao mesmo tempo que lhe é retirada carga de trabalho 

da gama Carteiras Festa, sendo esta assegurada pelos outros dois designers. 

Após reunião com a equipa verificou-se que a alocação de modelos para desenvolver aos 

designers é feito de forma mais ou menos aleatória. Logo, pode-se afirmar que existe potencial 

de otimização dos tempos de desenho se se reformular o método de alocação dos modelos aos 

designers destas duas gamas de acordo com o método referenciado no parágrafo anterior. 

O resultado final é um tempo menor de desenho global, reduzindo-se, assim, o tempo de 

introdução de novos modelos no mercado. 

Da mesma maneira, os dados retirados da ferramenta permitem fazer análises ao nível da fase 

de desenvolvimentos realizadas pelos fornecedores. Na Figura 23 é apresentada a média de 

Figura 22 - Tempo de Desenho por designer para as gamas de Carteiras Festa e Noite 
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tempo para a fase de desenvolvimento em função do fornecedor para as gamas Carteiras e 

Chapéus relativa a 77 modelos desenvolvidos. 

 

Figura 23 – Tempo de desenvolvimento por fornecedor para as gamas Carteiras e Chapéus 

Como se pode observar, os tempos têm dois comportamentos diferentes para estas duas gamas. 

Para a gama de Chapéus, os tempos de desenvolvimento são aproximadamente similares. Isto 

pode indicar que não há diferenças significativas entre os tempos que os fornecedores demoram 

para fazer as amostras de desenvolvimento. No entanto, não se podem tirar conclusões sem 

mais informação, uma vez que os fornecedores foram escolhidos para diferentes modelos com 

diferentes graus de complexidade. 

Com o intuito de obter mais informações, foi feita uma reunião com a equipa de Chapéus e 

identificou-se os principais critérios de seleção dos fornecedores como sendo em primeiro lugar 

a cotação e em segundo lugar a qualidade. Esta equipa trabalha sempre com os mesmos 

fornecedores porque são os que têm melhor relação preço-qualidade mas seleciona os 

fornecedores dentro do grupo de acordo com a carga de trabalho já atribuída, de maneira a 

agilizar o tempo total de introdução da coleção da gama no mercado. 

Deste modo, pode-se afirmar que a hipótese inicial, que considera os fornecedores como sendo 

igualmente eficientes e produtivos, é válida. 

Por outro lado, para a gama de Carteiras, existem diferenças significativas entre os tempos de 

desenvolvimentos para os vários fornecedores. Os fornecedores A e C têm tempos de 

desenvolvimento das amostras claramente superiores aos fornecedores B e D. 

Mais uma vez, não se podem tirar conclusões precipitadas sem antes consultar a equipa 

responsável pela gama.  

Após reunião com a equipa, veio-se a verificar que o fornecedor C pratica preços mais baixos 

que a concorrência e produz modelos de elevada qualidade. Portanto, compensa continuar a 

utilizar este fornecedor. Já para o caso do fornecedor A, não existe nenhuma razão aparente 

para este continuar a ter a mesma taxa de utilização que os outros fornecedores. Por este motivo, 

a equipa vai reduzir o número de encomendas para este fornecedor, privilegiando os outros 

fornecedores enquanto estes tiverem capacidade produtiva para processar as encomendas.
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6 Conclusões e perspetivas de trabalho futuro 

O projeto descrito neste relatório teve por objetivo reduzir os tempos de desenvolvimento dos 

novos modelos, através de análise processual, normalização, monitorização e implementação 

de ações para aumentar a eficiência do processo de desenho, desenvolvimento e compra de 

produto.  

Relativamente à normalização, as etapas relativas ao desenvolvimento de produto foram 

normalizadas segundo quatro standards. Cada um destes standards tem um fluxo de processos 

diferente, mas permite normalizar a sequência processual para o conjunto de equipas que o 

adota.  

Esta normalização permitiu uma redução do número de fluxos de processos diferentes que 

existiam, de dezasseis, correspondestes às dezasseis categorias de produto diferentes, para 

quatro, correspondente aos quatro standards implementados. 

A normalização teve outros impactos positivos que são difíceis de mensurar. Um caso disto é a 

uniformização de nomenclaturas utilizadas por todas as equipas. 

Esta uniformização permitiu simplificar a comunicação transversal às gamas e facilitar a 

realização de análises agregadoras. Ao mesmo tempo, a normalização permitiu eliminar 

confusões quanto às fronteiras relativas a cada uma das fases de desenvolvimento de produto. 

Também foram implementados indicadores e métricas que eram praticamente inexistentes antes 

deste projeto e que permitem monitorizar a performance do processo de desenvolvimento das 

gamas de uma maneira mais profunda e detalhada. 

Uma vez que os dados relativos à situação inicial são escassos e imprecisos, torna-se difícil 

determinar qual o impacto real deste projeto em termos de melhoramento de tempos. 

Adicionalmente, o facto da ferramenta final ter sido implementada numa fase muito avançada 

do projeto não permitiu fazer algumas das análises pretendidas no momento da definição dos 

indicadores de performance. 

No entanto, os mapas de processos para as etapas de desenvolvimento de produto foram 

construídos e analisados. Estas melhorias estão presentes nos mapas de estado futuro que foram 

elaborados.  

As melhorias aos processos propostas foram baseadas em boas práticas de outras gamas e 

contemplaram ainda outras soluções que visavam colmatar ineficiências evidentes. Apesar de 

não existirem dados relativos à evolução dos tempos de introdução no mercado após a 

implementação destas melhorias, o feedback das equipas foi positivo e a sua maioria reconheceu 

o impacto positivo das medidas já implementadas.  

Ainda assim, através da continuação da adoção das metodologias e das melhorias propostas, 

prevê-se que os resultados acrescentem mais valor do que o acrescentado até ao momento. 

Destaque ainda para a importância e impacto das inúmeras formações e reuniões que foram 

efetuadas ao longo do projeto com as equipas a fim de as sensibilizar para os benefícios deste 

projeto.  
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Uma vez que o sucesso deste projeto depende da capacidade de implementação e esforço por 

parte das equipas, a componente da motivação assume um papel extremamente importante. 

Assim, no âmbito deste projeto foi também necessário fazer reuniões frequentes com todas as 

equipas. Estas reuniões serviram o propósito de formar as equipas no uso das ferramentas com 

mais destreza e maior à vontade ao mesmo tempo que permitiu orientar as equipas para os 

objetivos do projeto. 

Em termos de desenvolvimentos futuros, pode-se referir a recolha de dados relativo a uma 

estação completa com a ferramenta desenvolvida. Tal recolha permitiria a realização de análises 

mais completas e uma perceção mais precisa dos tempos reais de desenvolvimento. 

A adoção de boas práticas e metodologias por parte das equipas também deve continuar de 

forma a tornar os seus processos de desenvolvimento de produto mais eficientes. 

A adição de indicadores de performance relativos aos custos e a sua integração no sistema de 

recolha de dados permitirá uma análise mais alinhada com os objetivos globais da empresa, já 

que o tempo não é o único fator crítico para o sucesso do negócio. 

Por outro lado, para que a reestruturação dos processos fique completa, é necessário que haja 

uma integração da informação relativa às fases de desenho, desenvolvimento e compra de cada 

modelo com as fases seguintes de produção, trânsito, armazenagem e exposição em loja.  

Deste modo será possível analisar toda a cadeia de introdução de um produto no mercado desde 

a conceptualização inicial até que o produto chega ao consumidor. Integrando toda esta 

informação e rastreando a progressão dos modelos ao longo da cadeia, é possível identificar 

padrões de consumo de tempo e adotar práticas que permitam reduzir os tempos globais de 

introdução de produtos no mercado para todas as gamas. 
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ANEXO A: Organograma da empresa 

 

Figura 24 - Organograma da Parfois 
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ANEXO B: Cronograma das Atividades do Projeto 

 

Figura 25 - Cronograma de atividades do projeto 
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ANEXO C: Formulários da Ferramenta Final Desenvolvida 

 

 

Figura 26 - Formulário de Login 

 

 

Figura 27 - Formulário do Menu de Navegação 

 

Figura 28 - Formulário de Mudança de Password 
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Figura 29 - Resto da vista parcial do formulário de pesquisa de modelos desenvolvidos 

 

 

Figura 30 - Resto da vista parcial do formulário de registo e edição de modelos 
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Figura 31 - Formulário Novo Utilizador 
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ANEXO D: Tempos de Desenho por Designer 
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ANEXO E: Tempos de Desenvolvimento por Fornecedor 
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