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1 INTRODUÇÃO  

 

Com um mundo cada vez mais globalizado, consequentemente estamos tendo o 

aumento da competição entre empresas em mercados ainda mais amplos. Nas 

empresas existe um objetivo em que as equipes trabalham constantemente: aumentar a 

qualidade de seus produtos e reduzir os custos. Este objetivo leva as empresas a 

estarem em uma busca contínua em melhorar e inovar suas atividades, de forma a se 

obter destaque e se manterem ativas no mercado. Nesta busca, em relação a 

competitividade e a conquista de novos mercados, diversas áreas que previamente não 

eram tidas como centrais, vem tornando-se parte da estratégia central das 

organizações. Como exemplo disto, temos a área de logística. 

Segundo Martin CHRISTOPHER (1997), logística pode ser definido como:  

“Processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, movimentação e armazenagem 

de materiais, peças e produtos acabados (e os fluxos de informações correlatas) 

através da organização e seus canais de marketing, de modo a poder maximizar as 

lucratividades presente e futura através do atendimento dos pedidos a baixo custo”. 

Segundo FARIAS e COSTA (2009), a logística é atualmente vista como um 

recurso estratégico para obtenção e manutenção de vantagens competitivas, tanto em 

termos de oferecer melhores serviços aos consumidores, quanto à possibilidade de 

redução de custos logísticos e consequentemente melhorar a rentabilidade da 

companhia. Como resultado, a logística vem deixando de ser uma ferramenta 

puramente operacional ou gerencial e, eventualmente, está tornando-se uma atividade 

econômica com alta relevância nos custos das empresas. 

Ainda de acordo com os autores citados acima, o controle dos custos logísticos 

é feito pelo ato de “planejar, implementar e controlar todo o inventário de entrada 

(inbound), em processo e de saída (outbound), desde o ponto de origem até o ponto de 

consumo”, com o principal intuito de estabelecer políticas que permitam as 

companhias a reduzir seus custos logísticos e, paralelamente, melhorar o nível de 

serviço oferecido ao consumidor, de maneira satisfatória e eficaz. 

Atualmente, o gerenciamento de processos logísticos tem se tornado uma 

grande vantagem competitiva, já que, ao longo dos anos, os consumidores vêm se 

tornando mais exigentes, demandando mais qualidade, tempo de vida útil dos 

produtos, tempo de produção, prazos de entrega mais curtos e, ainda mais recente, as 

inovações tecnológicas incorporadas aos produtos. 
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O estudo aqui feito tem como objetivo abordar as diversas etapas das cadeias 

logísticas e de suprimentos da indústria de cosméticos, desde a concepção do 

lançamento até a venda ao consumidor final, a fim de identificar os principais motivos 

que levaram o lançamento de uma linha de produtos a se tornarem de baixo giro e 

obsoletos.  

A empresa, que foi estudada como fonte de dados para este trabalho, é líder 

mundial no mercado de cosméticos, com trinta e quatro marcas internacionais (vinte e 

três atualmente no mercado brasileiro) e atuando em cento e cinquenta países, com 

mais de oitenta e dois mil colaboradores. Esta ingressou no mercado brasileiro há 

sessenta anos e atualmente conta com uma sede nacional, duas fábricas, três centros de 

distribuição e um centro de pesquisa e inovação. Com esta estrutura, a empresa produz 

grande parte dos produtos comercializados no Brasil além de fornecer produtos para 

países sul-americanos, como Chile, Argentina e outros, tornando-se assim a sexta 

maior subsidiaria do grupo.  

Como líder no mercado brasileiro e mundial de cosméticos, a empresa investe 

continuamente no desenvolvimento de produtos para reforçar sua força no setor, e 

garantir satisfação e preferência de seus clientes. Desta forma, periodicamente a 

empresa faz uma grande renovação de marcas e portfólio, o que afeta toda a cadeia de 

suprimentos. 

Para a realização deste estudo, foi selecionado o lançamento de uma linha de 

produtos focados em tratamento masculino para barba e cabelo, com foco em 

consumidores de diversas classes sociais (A, B e C). A escolha desta linha em 

específico se deu graças ao crescimento recente do mercado de barbearias no Brasil e a 

empresa estudada não possuía grande experiência neste nicho do mercado, se lançando 

para seguir com a inovação e buscando manter seu posicionamento de líder de 

mercado no setor de beleza. Um estudo de caso foi desenvolvido, no qual são 

abordados os diferentes produtos desta linha. 

Este trabalho tem como objetivo identificar as diversas causas que levaram a 

má performance da linha de produtos, gerando materiais que podem ser classificados 

como giro lento ou obsoletos. 

O trabalho se encontra dividido em cinco capítulos. O primeiro capítulo 

descreve a introdução, fornece uma breve descrição da empresa estudada e identifica o 

objetivo principal do trabalho. O segundo capítulo descreve uma base teórica de 

conceituação de estoques, seu controle e gerenciamento, os modelos de controle de 



5 

 

 
 

 

estoque e a metodologia a ser aplicada. O terceiro capítulo apresenta o estudo de caso 

do lançamento de uma gama de produtos, com entrevistas a membros da empresa 

estudada e profissionais do ramo em que os produtos abordados no estudo estão 

inseridos. O quarto capítulo aborda uma pesquisa realizada pelo autor deste trabalho, 

que busca entender o perfil de comportamento e consumo do público alvo da empresa 

e o motivo para o fracasso do lançamento. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os conceitos teóricos mais 

importantes, e que são fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho. Faz-se 

uma breve apresentação da revisão da literatura, partindo da discussão sobre a 

importância da inovação pelas empresas, posteriormente a definição do conceito de 

inventário e seu gerenciamento, e finalmente os principais modelos probabilísticos, 

que estão disponíveis na literatura. 

 

2.1  A importância da inovação 

 

De acordo com MACULAN (2002), a intensificação da competição entre 

empresas e os crescentes aumentos na demanda por qualidade dos clientes, vem 

pressionando as empresas a inovar. Constantemente as empresas vem buscando 

diferentes maneiras de se destacar em suas atividades, alcançando um melhor 

desempenho no mercado do que seus concorrentes mais fortes e numerosos. Ao 

projetar um produto ou serviço, que se destaca no mercado, as empresas normalmente 

garantem uma melhora em seu desempenho, um aumento na competitividade e 

consequentemente um aumento nos lucros.  

Nas últimas décadas, o mercado percebeu que ao gerenciar inovações, as 

organizações estabelecem uma estratégia de negócios essencial. Os pioneiros em 

inovação tendem a criar um “monopólio” e dominam o mercado ao criar uma barreira 

à entrada de novos concorrentes devido ao aumento significativo de custos. No 

entanto, para obter essa vantagem competitiva as empresas devem ter habilidades e 

conhecimentos diferentes dos modelos de gestão já tradicionais, como o alinhamento 

da cadeia de desenvolvimento a cadeia de suprimentos 

A cadeia de desenvolvimento corresponde ao conjunto de atividades e 

processos associados ao lançamento de um novo produto (SIMCHI-LEVI et al., 2010). 

Nesta está incluída a fase de design do produto, que consiste em decisões sobre o que 

deve ser produzido internamente e o que deve ser comprado de fornecedores externos, 

a escolha de alianças estratégicas e os planos de produção (Gráfico 1). Portanto, ao 

tomar uma decisão a respeito de renovar ou lançar um produto, a fim de gerar uma 
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otimização global do sistema, a empresa deve garantir o alinhamento da cadeia de 

desenvolvimento com todas as etapas existentes de sua cadeia de suprimentos.  

Gráfico 1 – Ciclo de desenvolvimento do produto em relação ao seu grau de incerteza. 

Fonte: SIMCHI-LEVI et al. (2010). 

Atualmente, diversas empresas vêm introduzindo o conceito de 

sustentabilidade como uma condição formal em seu processo de inovação. Ao fazerem 

isso, estas empresas tem o desafio de produzir e criar mais valor com menores 

impactos sociais e ambientas, e buscar uma redução no consumo de recursos naturais 

para reduzir o impacto no meio ambiente (Figura 1). Desta forma, o mercado da beleza 

vem criando uma nova conscientização a respeito dos problemas ambientais, levando 

ao desenvolvimento de produtos mais sustentáveis, gerando um menor impacto no 

meio ambiente (ZUCCO et al., 2012). 
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Figura 1 – Dimensões da sustentabilidade e inovação. Fonte: ZUCCO et al. (2012) 

Esta tese foi desenvolvida com a concepção da importância da inovação, 

mostrando o quão importante para a empresa estudada, já que constantemente há o 

investimento na renovação de suas linhas de produtos.  

 

2.2  Definição de estoque  

 

O conceito de estoque é bem amplo, e pode variar muito de acordo com o tipo 

de indústria. De acordo com TAYLOR (2009), estoque pode ser definido como o 

conjunto de itens, como matérias-primas, materiais em processamento, produtos 

semiacabados e acabados, que são mantidos por uma empresa e destinados a atender 

as demandas que estão sujeitos. Estas demandas podem ser internas, ou seja, 

vinculadas aos processos de suprimento e produção, ou externos, quando relacionados 

aos processos de distribuição e consumo.  

Em geral, os estoques podem ser entendidos como uma certa quantidade de 

itens que são mantidos em constante disponibilidade e são permanentemente 

renovados para obtenção de lucro e prestação de serviços. Nesta perspectiva, 

representam uma necessidade real em qualquer tipo de empresa e, ao mesmo tempo, 
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uma fonte permanente de desafios, que se relacionam com a complexidade e à 

natureza das operações de produção vendas ou serviços.  

De acordo com VIANA (2002), o estoque é um componente de extrema 

importância para qualquer companhia, tanto em termos econômicos e financeiros, 

quanto em termos operacionais. VIANA (2002) define as principais causas que levam 

a necessidade de um estoque permanente, visando ao atendimento instantâneo do 

consumo interno e das vendas nas empresas como: 

 A necessidade de continuidade operacional; 

 A incerteza da demanda futura, ou sua variação ao longo do período de 

planejamento 

 A disponibilidade imediata do material nos fornecedores, juntamente aos 

prazos de entrega. 

 

A tabela 1 lista as principais razões para a necessidade de manter inventários, 

bem como a classificação proposta por ROBESON et al. (1994).  

Tabela 1 – Razões para manter estoque 

Tipo de estoque Razão para manter estoque  

Estoque de segurança Incertezas 

Estoque cíclico Produção ou transporte em lotes 

Estoque em trânsito Tempo de transporte 

Estoque sazonal Sazonalidade 

Estoque de antecipação Variação na taxa de atividade 

Estoque especulativo Especulação 

Estoque em processo Tempo de processamento 

Fonte: ROBESON et al. (1994) 

Os estoques, normalmente, representam parte substancial dos ativos das 

empresas. Eles correspondem ao capital investido que é registrado nos ativos da 

empresa com liquidez dependente do volume produzido e vendido. 

Consequentemente, eles devem ser vistos como um fator importante na geração dos 

lucros corporativos. 
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2.3  Controle e gerenciamento de estoque  

 

O controle e o gerenciamento de estoque são atividades de grande importância 

para que a companhia atinja um equilíbrio entre a demanda e a oferta de seus produtos, 

pois a gestão de estoques garante a disponibilidade dos produtos aos seus clientes. 

Segundo VIANNA (2002), o gerenciamento de estoque consiste em “gerenciar 

estoques através de técnicas que permitem a manutenção do equilíbrio com o 

consumo, definindo parâmetros e níveis de reabastecimento e acompanhando sua 

evolução”. Esta atividade vem ganhando um papel de destaque na tomada de decisões 

nas empresas, especialmente no contexto atual, em que os padrões de consumo são 

cada vez mais diferenciados.  

A manutenção e controle do estoque de materiais são questões comuns, 

envolvendo todos os setores de uma dada economia. Por exemplo, há uma necessidade 

de estoque nas indústrias militar, agrícola e de bens de consumo. A gestão de estoques 

ocorre através do processo de coordenação do fluxo de entrada e saída de itens de um 

determinado depósito, levando em conta aspectos, como a variação de demanda ao 

longo do tempo. 

Existem várias razões para uma empresa manter estoque, sendo a principal 

delas o custo econômico. Garantir que o produto precisamente quando a demanda 

ocorre, sem estoque do produto final, é economicamente e fisicamente inviável. Para 

receber seus pedidos, os consumidores teriam que esperar por todas as etapas 

envolvidas na cadeia logística. 

É essencial que as organizações se concentrem no controle de estoques, pois 

isso exerce grande influência na rentabilidade da companhia. Seu principal objetivo é 

otimizar o investimento em estoques, a fim de aumentar o uso dos recursos internos da 

empresa e reduzir a necessidade de capital investido. Sendo assim, é importante 

ressaltar a importância da correta gestão do estoque, já que o custo de sua manutenção 

pode custar de 20 a 40% de seu valor por ano (HIERERMAN, 2001). 

Tendo em conta que a produção tem um ritmo que não pode e não deve ser 

interrompido, e uma vez que os inventários representam uma grande parte dos custos 

logísticos da empresa, é importante para empresa otimizar o fluxo de materiais. Além 

disso, existe também o fato de que o custo de manutenção de estoques representa um 

capital que poderia ser utilizado para outros fins. No entanto, não se deve esquecer que 
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o uso de estoques em pequenas quantidades, com o propósito de reduzir custos, 

poderia levar a falta de certos produtos em casos de demandas inconsistentes.  

As incertezas causadas pelas flutuações da demanda inevitavelmente acarretam 

perdas significativas para as empresas. Assim, sem uma compreensão real dos perfis 

de consumo do produto, é praticamente impossível escalonar eficientemente os 

estoques necessários, o que força as empresas a manter estoques elevados para mitigar 

possíveis riscos.  

Ao controlar um estoque, dois fatores principais em relação a quantidade em 

estoque devem ser levados em consideração. O primeiro fator é a possível ocorrência 

de perdas de sell-out, vendas para o consumidor final, (relacionadas a falta de produtos 

para atender a demanda) o que significa que a venda não foi realizada devido a 

indisponibilidade do produto. Ao contrário do primeiro, o segundo fator é a perda 

devido ao excesso de estoque, que acontece quando os estoques da empresa são 

significativamente maiores que suas vendas. Isso se refere principalmente às questões 

admirativas internas de uma empresa, como o giro de capital. Isso será 

inevitavelmente imobilizado como resultado do grande estoque, perecibilidade ou 

obsolescência dos produtos em estoque ou devido a espaço físico, seguro, manutenção 

de software de gerenciamento de inventário, etc. 

Ao realizar o gerenciamento do inventário, é essencial considerar os seguintes 

problemas:  

o A quantidade a ser ordenada; 

o A frequência das avaliações de estoque; 

o O momento da requisição 

Após a leitura destas questões, fica claro que a política de controle de estoque 

de uma empresa deve ter como principal objetivo a minimização dos custos de sua 

operação. Essa política consiste em um processo importante na viabilidade da 

execução do fluxo de fornecimento de materiais, pois a disponibilidade do produto 

está ganhando importância como fator de decisão de compra para o cliente. Assim, 

uma gestão eficiente de estoques pode proporcionar não apenas um aumento do nível 

de serviço quando a disponibilidade do produto é maior, mas também uma redução 

nos custos de manutenção. 

Portanto, uma boa logística de controle de estoque pode ser o motivo de 

sucesso no cenário competitivo atual, onde a grande maioria dos produtos já possui 
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nível de qualidade similar, após anos de desenvolvimento e aplicação de ferramentas 

de qualidade. 

 

2.4  Modelos de gerenciamento de estoques 

 

Modelos de inventário representam uma ferramenta útil para a tomada de 

decisões em diversas situações, como a determinação da melhor quantidade a ser 

produzida, quanto ao estoque a ser mantido e a determinação da quantidade de 

reposição de estoque. O propósito de sua utilização é devido ao fato de que, embora os 

estoques forneçam uma resposta imediata a demanda, eles inevitavelmente geram uma 

série de custos.  

De acordo com GHIANI et al. (2004), estes custos podem ser agrupados em 

quatro categoria distintas: 

o Custos de aquisição – São todos os custos envolvidos na compra de 

mercadorias e podem ser fixos e variáveis. Eles são divididos em: 

a) Custos fixos para emissão de um pedido: um pedido de compra ou 

manutenção. 

b) Custo variável de produção ou fabricação: dependendo do volume de 

compra ou produção; 

c) Custo do transporte: existe quando a taxa não está incluída no preço dos 

produtos comprados; 

d) Custo de manuseio dos produtos no ponto de recebimento. 

 

o Custo de inventário: custo ao estocar mercadorias por algum tempo. 

Inclui os seguintes elementos: 

a) Custo de oportunidade (ou custo de capital): retorno do investimento que a 

empresa teria feito se tivesse aplicado seu capital em outras atividades; 

b) Custo do armazém: se o armazém é de propriedade da empresa, inclui o 

custo das instalações e equipamentos. Por outro lado, se for terceirizado, os 

custos estão relacionados ao pagamento do operador; 

c) Custo de obsolescência: quando o estoque perde seu valor ao longo do 

tempo. É mais comum com elementos perecíveis (comida), moda (roupas) 

e jornais e revistas não vendidos.  
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Em geral, existem vários tipos de modelos de controle de estoque, cujo 

objetivo principal é minimizar os custos totais envolvidos em sua manutenção. 

Na gestão de inventários estão envolvidos os seguintes aspectos: os custos de 

pedido, manutenção, capital e falta de estoque. O custo do pedido varia de acordo com 

a compra de uma unidade de produto, enquanto o custo de manutenção engloba os 

custos de armazenamento e manuseio. Por outro lado, o custo de capital está 

relacionado ao capital investido em estoques, e que poderia estar alocado em outro 

investimento, com um retorno calculado sobre uma taxa média de oportunidade. Por 

fim, o custo da falta de estoque está associado a uma perda de receita de vendas, 

quando a demanda não pode ser atendida devido a indisponibilidade do produto. 

Segundo HOP e SPEARMAN (2000), os modelos podem ser classificados em 

determinísticos ou estocásticos, de acordo com a natureza da demanda e o 

reabastecimento do estoque ou lead-time (tempo de aprovisionamento). No caso de 

sistemas de estoque que possuem uma taxa de demanda constante e preestabelecida, 

bem como o lead-time e outros parâmetros conhecidos, constantes e independentes das 

quantidades solicitadas por ordem, os modelos determinísticos são os mais adequados 

para representa-los. Na realidade existem tipos de modelos de gerenciamento de 

estoque que não consideram as incertezas inerentes ao processo. Em suas equações 

não há variáveis aleatórias, uma vez que toda variabilidade é simplificada e assumida 

como constante. 

No entanto, na grande maioria dos negócios, existem incertezas inevitáveis que 

acabam comprometendo todo o processo de atender a demanda e seus custos. 

Geralmente estas incertezas envolvem operações logísticas, previsões de demanda 

imprecisas e o lead time de reabastecimento. Por esta razão, sistemas formados por 

variáveis que possuem um comportamento aleatório ao longo do tempo requerem a 

aplicação de modelos estocásticos, também chamados probabilísticos, uma vez que a 

modelagem de seus processos requer conhecimento das distribuições de probabilidade 

de cada variável do sistema que está sob análise. Quando aplicada ao gerenciamento 

de estoques, a modelagem estocástica produz modelos representativos de sistemas de 

estoque com demanda variável e / ou lead time, cujas distribuições de probabilidade 

são conhecidas ou podem ser inferidas. 

Em relação ao critério de monitoramento do nível de estoque, estes podem ser 

divididos em contínuos ou periódicos. Eles são classificados como contínuos quando 

um pedido é feito assim que o nível de estoque atinge um nível prescrito para que 
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novos pedidos sejam feitos. Nos periódicos, o nível de estoque é verificado em 

intervalos discretos e as decisões para fazer novos pedidos são feitas somente nesses 

momentos específicos, mesmo se o nível de estoque for menor que o ponto de um 

novo pedido. 

 

2.5  Modelo estocástico por período 

 

Um dos modelos de estoques probabilísticos mais conhecidos é o chamado 

"modelo de jornal" ou problema do jornaleiro. É também frequentemente referido 

como o "problema da árvore de Natal". Esse tipo de modelo busca resolver situações 

em que é necessário determinar a quantidade certa para atender a uma determinada 

demanda em um período específico, buscando minimizar tanto os custos relacionados 

ao excesso quanto a falta de estoque (HOPP e SPEARMAN, 2000).  

Em outras palavras, o modelo considera a demanda como uma variável 

aleatória e a solicitação do período em questão não tem influência sobre os períodos 

subsequentes. Assim, ao final do período pode-se ter um custo de falta, associado à 

demanda que não foi atendida, ou um custo excedente, associado ao excesso de 

quantidade ofertada, mas não demandada. O nome "problema de jornaleiro" se deve ao 

fato de essa situação se assemelhar a casos de itens que podem ser mantidos em 

estoque por um período de tempo muito limitado antes de perder sua validade, e 

consequentemente a possibilidade de venda é reduzida, como é o caso de jornais e 

revistas. Outras situações semelhantes são problemas de gerenciamento de estoque 

envolvendo certos tipos de alimentos perecíveis, como frutas, laticínios e vegetais, 

roupas sazonais e outros. É necessário determinar quanto produzir ou comprar, uma 

vez que o excesso de demanda é perdido (não acumulado para o próximo período) e os 

ativos, ou capacidade, não são acumulados para o próximo período. Este é um tipo de 

modelo de período simples, que corresponde ao período extremamente limitado antes 

que o produto não possa mais ser vendido.  

 

2.6  Estoques de segurança 

 

Com a intenção de reduzir o capital imobilizado, e reduzir os custos de 

manutenção do estoque, o ideal seria utilizar estoque zero, com atendimento sobre 



15 

 

 
 

 

demanda (on-time), entretanto existe o risco de não atender demandas e clientes por 

não haver um estoque reserva, o que pode levar a perda de clientes de fato. 

Trabalhar com estoque zerado vai além da capacidade de execução operacional 

da própria empresa, envolvendo também a confiança e excelência de seus 

fornecedores, que podem encontrar problemas produtivos e operacionais, atrasando as 

entregas e afetando todo o restante da cadeia de produção. 

Grande parte das empresas utilizam estoque de segurança, de forma a ser 

prevenir das incertezas do mercado, problemas operacionais e logísticos, e possíveis 

falhas de fornecedores e prestadores de serviço. 

Apesar da elevação de custos, e redução do fluxo de caixa da companhia, o 

estoque de segurança é fundamental para empresas que buscam atender seus clientes 

de forma eficaz, não perdendo espaço para concorrência, e suportando a empresa em 

momentos de crescimento.  

 

2.7  Produtos de giro lento  

 

Produtos que são chamados de giro lento são aqueles que permanecem 

armazenados durante longos períodos até a venda. Consideramos como giro lento, 

aqueles produtos que ficam mais de seis meses em estoque até a sua venda. 

Diversas causas podem fazer com que produtos entrem em situação de giro 

lento, como: 

o Tamanho do lote mínimo de compra/produção, não adequado a 

demanda. 

o Redução inesperada das vendas. 

o Erros operacionais no momento da solicitação do produto. 

Sempre que possível devem ser traçados planos para o escoamento destes 

produtos, pois o mantimento destes em estoque por longos períodos, além de 

representar capital parado, podem tornar-se produtos obsoletos, trazendo maiores 

prejuízos para a companhia.  
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2.8  Produtos de estoque obsoleto  

 

Os estoques obsoletos são considerados pela empresa, aqueles que itens que 

não serão mais comercializados. Desta forma, há a perda deste estoque, o que 

configura um prejuízo ainda maior para a companhia, já que foi gerado um custo 

inicial para produzir/comprar o produto, consequentemente um custo para manter este 

produto em estoque durante determinado período, e finalmente será gerado um custo 

para descarte ou destruição do produto, sem gerar lucro para empresa. 

Existem alguns fatores que podem levar um estoque a se tornar obsoleto, como 

por exemplo: 

o Perda do prazo de validade. 

o Avaria, ou algum problema relacionado a qualidade do produto. 

o Substituição do produto por um mais novo. 

o Inexistência de demanda do mercado para o produto. 

Como já dito anteriormente neste trabalho, cada vez mais as empresas buscam 

inovação em seus lançamentos, entretanto normalmente estas vem acompanhadas da 

geração de produtos obsoletos, seja pelo desinteresse do mercado no produto antigo, 

ou até mesmo a inexistência de demanda após o lançamento do novo produto. É 

possível exemplificar utilizando o caso dos disquetes, que foram substituídos pelos 

CDs, pen-drives e “nuvens digitais”. A evolução da tecnologia fez com que pouco a 

pouco o mercado fosse perdendo interesse em disquetes, até o momento em que 

deixou de existir uma demanda por este tipo de produto. 

Em um mercado cada vez mais sustentável, o descarte de obsoletos não só 

impacta as finanças da empresa, mas também sua imagem, já que são gerados resíduos 

e impactos ambientais por materiais que sequer foram produtivos.   
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3 ESTUDO DE CASO – PARTE 1 – O LANÇAMENTO 

 

O estudo de caso foi conduzido em uma grande multinacional, que produz e 

vende bens de consumo, cosméticos, voltados para beleza. Foi analisado o processo de 

lançamento e performance de uma linha masculina para cabelo e barba, voltada para 

diversas classes sociais (A, B e C). 

 

3.1  Justificativa do lançamento 

 

A indústria de cosméticos, em todo o mundo, representa um setor dinâmico, 

que exige frequentes inovações e investimento contínuo no desenvolvimento de novos 

produtos e tecnologias, capazes de atender cada vez mais a uma gama maior de 

clientes, que vem se tornando mais exigentes. Esta teoria se sustenta ainda mais no 

caso da empresa analisada, devido ao fato de ser a líder global no mercado de beleza. 

Sendo a líder global, a empresa é forçada por sua concorrência a elevar seus padrões 

de excelência em seu nível de serviço, preço e profissionalismo. 

É parte da estratégia da empresa estudada, que todos os anos ocorram 

lançamentos de novas linhas e que o catálogo de alguns produtos correntes, passem 

por um processo de renovação. Como mencionado previamente, a gestão de 

lançamentos envolve diversas áreas do negócio, como os times de marketing, 

comercial e logística. No entanto, um dos pontos chave para um lançamento bem-

sucedido é a segmentação de clientes e a eficácia na previsão de demanda por novos 

produtos. Isto é devido ao fato de que o produto nunca foi vendido antes, ou seja, não 

há um histórico de vendas para avaliar como o produto de fato se comportará no 

mercado. Ao segmentar os clientes, a empresa pode definir o tamanho de lote 

apropriado que deve ser produzido/comprado, evitando que o novo produto fique com 

excesso de estoque, em caso de baixa demanda, ou fique com estoque subestimado, 

em caso de vendas acima do esperado. 

Com o crescimento do novo conceito de barbearia no Brasil, a empresa viu a 

oportunidade de trazer uma linha de produtos masculinos, já existentes em outros 

países, para o mercado brasileiro.  

Segundo pesquisa realizada em 2017 pela Euromonitor Internacional, empresa 

de pesquisa que monitora o setor de beleza em 80 países, o setor de beleza masculina 
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dobrou entre os anos de 2012 e 2017, e deve continuar crescendo 7,1% ao até 2019, 

quando deve se tornar o maior mercado do mundo na categoria, movimentando 

US$6,7 bilhões em vendas. Já de acordo com a Associação Brasileira de Franchising, 

ABF, o segmento de saúde, beleza e bem-estar teve crescimento médio de 10% na 

última década, chegando a atingir um faturamento de R$100 bilhões, sendo que 30% 

do faturamento vem do público masculino.  

O crescimento do segmento, fez com que a empresa estudada decidisse lançar 

11 produtos para este público alvo, sendo: 

o 4 shampoos com diferentes finalidades para revenda - volumetria de 

300ml, para o consumidor utilizar no dia-a-dia  

o 1 shampoo técnico - volumetria de 1.000ml, para ser utilizada pelos 

profissionais das barbearias em lavagens no local  

o 1 óleo para hidratação da barba 

o 1 loção pós barbear 

o 1 gel de alta fixação 

o 3 pomadas modeladoras para cabelos, com diferentes níveis de fixação 

Com um portfólio completo, a intenção da empresa era aproveitar o 

crescimento das barbearias e se tornar líder em mais um segmento de beleza. 

 

3.2  Viabilização do lançamento  

 

O projeto de lançamento começou a ser discutido em novembro de 2017, e o 

desejo da empresa era o lançamento do produto no mercado brasileiro em junho de 

2018. Desta forma, a empresa entraria neste segmento com o mercado ainda em 

crescimento, o que representa oportunidade de crescimento para o negócio. 

Para viabilizar o lançamento, diversas áreas são envolvidas. Dentre elas, 

podemos citar que participam ativamente os times de marketing, gestão financeira, 

logística, comercial e desenvolvimento. 

Como já dito anteriormente, a empresa estudada conta com uma fábrica no 

Brasil, e com isso o projeto inicial era produzir a maior parte de produtos viáveis, de 

acordo com a tecnologia disponível, na fábrica brasileira. Para isso seria necessário o 

desenvolvimento de fornecedores de determinadas matérias primas, além de 

fornecedores de materiais de embalagem. Seria necessário também o desenvolvimento 
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e adequação das linhas de produção já disponíveis para produção dos novos produtos, 

que possuíam um formato diferente de qualquer outro produzido localmente, 

adequações nos reatores para produção de determinados produtos, além de testes de 

factibilidade e compatibilidade, que pudessem comprovar que o produto produzido no 

Brasil possuía a mesma qualidade e características dos produtos já produzidos em 

outras fábricas do grupo. 

Toda a etapa de desenvolvimento industrial para o lançamento dos novos 

produtos, estava estimada em 16 meses. Com este cenário, o lançamento ocorreria 

apenas em março de 2019, nove meses após o desejo da companhia, que era junho de 

2018. Abaixo pode-se observar o cronograma com as etapas macro do projeto para 

lançamento com fabricação brasileira. 

 

Tabela 2 – Cronograma do lançamento com fabricação local 

 

dez/

17 

jan/

18 

fev/

18 

mar/

18 

abr/

18 

mai/

18 

jun/

18 

jul/

18 

ago/

18 

set/

18 

out/

18 

nov/

18 

dez/

18 

jan/

19 

fev/

19 

mar/

19 

Análise da fórmula                                 

Desenvolvimento de 

fornecedores locais                                 

Adaptação das linhas de 

produção e reatores                                 

Produção Piloto                                 

Teste de estabilidade do 

material                                 

Teste de compatibilidade                                 

Produção e entrega de 

matérias primas                                 

Produção e entrega de 

materiais de embalagem                                 

Produção dos Produtos                                 

Lançamento                                 

 Fonte: O próprio autor deste estudo. 
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 Dado que o projeto de desenvolvimento, para fabricação nacional dos produtos, não 

atendia a data desejada pela empresa para o lançamento da nova linha, iniciou-se um novo 

estudo que visava a importação dos produtos que já eram produzidos em outras fábricas do 

grupo.  

 Os times de marketing, logística, desenvolvimento e gestão financeira fizeram uma 

análise e identificaram duas fábricas do grupo que já produziam estes produtos, uma 

localizada em Newark, nos Estados Unidos da América, e a outra localizada em Burgos, na 

Espanha. 

 Com uma análise focada dos times de logística e gestão financeira, optou-se pela 

importação da fábrica de Newark. Esta análise levou em consideração o custo do produto 

(valor que a fábrica iria vender ao Brasil), e o lead time (tempo total do processo de compra 

dos produtos). 

 O cronograma, das etapas macro, do lançamento com produtos importados de outras 

fábricas, pode ser visto na tabela abaixo:  

 

Tabela 3 – Cronograma do lançamento com importação dos produtos 

 

dez/1

7 

jan/1

8 

fev/1

8 

mar/1

8 

abr/1

8 

mai/1

8 

jun/1

8 

Solicitação à fábrica internacional               

Regulamentação dos produtos junto à 

ANVISA               

Produção e entrega de matérias primas               

Produção e entrega de materiais de 

embalagem               

Produção dos Produtos               

Envio dos produtos para o Brasil               

Lançamento               

Fonte: O próprio autor deste estudo. 
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Conforme podemos observar na tabela acima, o novo cronograma atendia o desejo da 

companhia de lançar os produtos em junho de 2018, entretanto isto envolvia uma série de 

outros custos, que poderiam impactar diretamente no preço final do produto, ou na margem de 

lucro da companhia. Dentre os custos, podemos citar: 

 Valor do frete para o Brasil 

 Incerteza e variação do câmbio praticado no momento das compras 

 Impostos e taxas pagas no processo de importação 

Comparando o custo do produto a ser importado, com uma simulação do custo do 

produto a ser fabricado no Brasil, havia uma diferença de 35% no valor final. Dado este 

cenário, e a necessidade do lançamento em junho de 2018, optou-se por realizar o lançamento 

na data desejada, utilizando produtos importados da fábrica de Newark. Paralelamente a isso, 

o time de desenvolvimento seguiria trabalhando no projeto para produção local dos produtos, 

que tinha data prevista para março 2019. 

Neste contexto a empresa conseguiria atender a data desejada, com um custo maior, e 

após março/2019 seguiria com a venda dos produtos produzidos nacionalmente, com um 

custo 35% menor.  

 

3.3  Concepção do lançamento  

 

A importância de uma operação comercial consistente e pautada pela previsibilidade 

da demanda tem se tornado cada vez mais evidente, e o que costumava ser apenas um 

exercício, quase informal, de futurologia, vem se tornando parte fundamental da estratégia de 

vendas. Isto é chamado de previsão de demanda, ou forecast. 

A previsão de demanda geralmente é elaborada por três setores que buscam atender as 

exigências do mercado. O primeiro é o setor de marketing, que busca as informações das 

tendências do mercado, e as previsões futuras para o setor. O segundo é o setor comercial, que 

com base em sua percepção de mercado, do campo de vendas, e do perfil dos clientes, busca 

informar o potencial do lançamento aos olhos dos clientes. O terceiro é o setor de operações, 

que inclui o time de previsão de demanda e logística. O primeiro trata de transformar os dados 

passados pelo marketing e setor comercial em números concretos, e o segundo busca agilizar 

e adequar as necessidades informadas pelo marketing para que a demanda prevista esteja a 

disposição no período correto. 
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Com a percepção dos três setores a previsão de vendas para o lançamento foi 

elaborada. Na tabela abaixo, pode-se observar a previsão de vendas consolidada, englobando 

os onze produtos, elaborada para os primeiros doze meses.  

 

Tabela 4 – Previsão de vendas inicial 

jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 

6.460 4.158 15.776 9.029 8.225 8.528 5.373 4.954 6.603 6.983 7.229 7.077 

Fonte: Sistema da empresa estudada neste trabalho. 

 

É possível observar na tabela acima que o mês de junho e julho, primeiro e segundo 

mês de lançamento respectivamente, tem um volume inferior ao terceiro mês de vendas. Nos 

lançamentos da empresa estudada, geralmente o primeiro mês é o mais forte em vendas, pois 

é o momento do sell in, onde todo o mercado está sendo abastecido, e os clientes estão 

construindo seu estoque para vendas. 

Segundo a diretora da marca do produto lançando, esta previsão fora dos padrões da 

empresa foi uma estratégia de lançamento. Segunda ela, durante o processo de concepção do 

lançamento, foi entendido que era necessário fechar parceria com barbearias estratégicas, já 

que nenhuma marca do grupo no Brasil atuava neste nicho (estavam presentes apenas em 

salões de beleza). Para isso, a empresa buscou parcerias com barbearias que são líderes de 

mercado e pioneiras no novo conceito de barbearia no Brasil.  

De acordo com a diretora, da parte da empresa a parceria consistia em exclusividade 

dos produtos para estas barbearias nos dois primeiros meses, com treinamento sobre os 

produtos para os barbeiros. As barbearias, como contrapartida, reservariam um espaço 

exclusivo para o produto em todas as filiais, além da utilização dos produtos durante os 

serviços prestados na barbearia, o que levaria todos os clientes daquelas barbearias a terem 

um primeiro contato com o produto.  

Após os dois meses de exclusividade para as principais barbearias do país, as vendas 

seriam abertas para todas as barbearias. Com toda a divulgação, treinamento e utilização dos 

produtos nas barbearias parceiras, a expectativa da diretora e da empresa estudada era que as 

outras barbearias viriam buscar pelo produto de maneira natural. Ainda segundo a diretora, 

em setembro de 2018, segundo mês de vendas para todas as barbearias, aconteceria a feira 

Beauty Fair, que é a principal feira de beleza do país, e a marca contaria com um quiosque 



23 

 

 
 

 

exclusivo, além de levar profissionais embaixadores da marca para palestrar no Congresso 

Internacional de Barbearia. 

Dentre as barbearias selecionadas para a parceria inicial estava a “Barbearia Z”, 

segundo a diretora. Esta barbaria é uma das pioneiras no novo conceito de barbearia no Brasil. 

Com mais de dez unidades no Rio de Janeiro, é a líder de mercado na região, além de uma das 

maiores redes de barbearia do país. Ainda segunda a diretora, outra selecionada foi a 

“Barbearia C”, a primeira barbearia mainstream do Brasil, que conta com três unidades 

localizadas em regiões nobres de São Paulo. 

 

3.4  A execução do lançamento para barbearias parceiras 

 

Para garantir a execução do lançamento sem falta de produto no mercado, a 

equipe de logística, alinhada com a gestão financeira, optou por fazer um alto 

investimento em estoque. Foi decidido que o modelo utilizado seria o estocástico por 

período, e que o primeiro pedido para a fábrica internacional seria grande o suficiente 

para cobrir os quatro primeiros meses de venda. De acordo com a tabela 4, isto 

significava 35.423 unidades. Com um primeiro pedido bem grande, gerando um alto 

estoque, a empresa acreditava estar coberta para possíveis superações de venda, 

utilizando parte do estoque como estoque de segurança, até a chegada de novos 

produtos. 

Juntamente do primeiro pedido, foi solicitado, pela equipe de marketing à 

equipe de logística, que algumas poucas unidades de cada um dos onze produtos, 

fossem enviadas ao Brasil via frete aéreo, o que garantiria um menor tempo em 

trânsito. Estas unidades que chegariam antes dos produtos para o lançamento foram 

dedicadas ao time de educação, para realizar a apresentação dos produtos e o 

treinamento para os barbeiros das barbearias parceiras, conforme o acordo firmado. 

Com a chegada dos primeiros produtos, as apresentações e treinamentos foram 

agendadas pelas equipes comerciais e de marketing. Após agendamento do time de 

marketing, junto as barbearias, a equipe comercial, juntamente de um barbeiro 

profissional embaixador da marca, comparecia na data e horário acordado, levando 

todo o portfólio de produtos. O barbeiro embaixador da marca fazia a apresentação 

dos produtos e fornecia treinamento sobre estes para os funcionários das barbearias, 
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capacitando-os. O representante comercial que também visitava a barbearia, 

aproveitava e registrava os primeiros pedidos dos clientes. 

De acordo com Márcio Junior, barbeiro de uma das filiais da “Barbearia Z”, o 

treinamento era fornecido para toda a equipe de barbeiros da unidade ao mesmo 

tempo. Segundo Márcio, o barbeiro embaixador da empresa estudada neste trabalho 

apresentava os produtos, explicando o conceito desde as embalagens até a 

composição.  

Segundo Márcio, um dos símbolos das barbearias modernas é o chopp, que é servido 

enquanto os clientes esperam, e os produtos tinham formato de garrafas de cerveja, o que 

combinava muito com o ambiente e chamava a atenção, causando uma boa primeira 

impressão e levando a crer que os produtos eram de uma qualidade acima do mercado. 

Ainda de acordo com Márcio, ao longo do treinamento foram apresentados produtos e 

técnicas para utilizar os produtos, proporcionando uma melhor experiência para os clientes. 

Ele relata que a nova marca contava com três tipos diferentes de pomadas modeladoras, com 

diferentes níveis de fixação, o que mostrava que o portfólio era realmente completo, e visava 

entregar uma qualidade bem superior à concorrência, pois as pomadas que presentes no 

mercado até o momento só possuíam um nível de fixação. 

 Com a visitação e capacitação de todas as barbearias parceiras, o time comercial, que 

havia acompanhado as visitas, já havia registrado todos os pedidos para o primeiro mês de 

lançamento. A demanda construída em conjunto pelas equipes de marketing, comercial e 

logística foi de 6.460 unidades para o primeiro mês, conforme pode ser observado na tabela 4. 

O somatório de todos os pedidos do time comercial, para o mês de junho de 2018, primeiro 

mês do lançamento, foi de 5.847 unidades, o que representa um faturamento 9% menor do 

que o previsto pela empresa. 

Mesmo com o desempenho dos produtos um pouco abaixo no primeiro mês de 

lançamento, a empresa seguiu confiante e manteve a mesma previsão de vendas para 

julho de 2018, segundo mês de vendas do lançamento, conforme tabela abaixo. 

 

 

 

 

 



25 

 

 
 

 

 

 Tabela 5 – Triângulo de demanda entre maio e junho 

  jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 

mai/18 6460 4158 15776 9029 8225 8528 5373 4954 6603 6983 7229 7077 

jun/18 - 4158 15776 9029 8225 8037 4829 4927 6463 6893 8376 7007 

                        

 Qtd Faturada 5847 
 

                    

x PV M-1 -9% 

 

                    

Fonte: Sistema da empresa estudada neste trabalho. 

 

 A tabela acima funciona como um triângulo de demanda, que tem um ciclo 

mensal de revisão. As colunas verticais são os doze meses futuros da demanda e as 

linhas horizontais são os meses em que esta demanda foi prevista. Desta forma é 

possível comparar como, com o passar dos meses, a demanda foi evoluindo e 

acompanhar suas alterações. Na parte inferior da tabela é possível observar a 

quantidade que realmente foi faturada em cada mês, venda realizada, e a variação 

percentual entre a demanda que foi prevista e a venda concretizada. Por exemplo, na 

primeira linha pode-se observar que em maio de 2018 era prevista uma demanda de 

6.460 unidades para junho/2018 e 4.158 unidades para julho/2018. Ao analisar a 

quantidade realmente faturada de junho/2018, vê-se que apenas 5.847 unidades foram 

faturadas, ou seja 9% a menos que o previsto originalmente. Quando se analisa a 

segunda linha, junho/2018, percebe-se que a demanda sofreu alterações a partir de 

novembro/2018. 

Pode-se observar na tabela 5, que se optou por manter a previsão de vendas nos 

primeiros meses de lançamento. Conforme dito pela diretora de marketing da marca, 

em agosto seriam abertas as vendas para todas as barbearias do país, e em setembro 

ocorreria a participação na feira Beauty Fair, o que gerava uma expectativa em relação 

ao aumento das vendas. A partir de novembro uma leve queda de unidades foi 

refletida, já considerando a quebra de vendas do primeiro mês. 

Após o segundo mês de vendas, julho de 2018, observou-se novamente um 

faturamento abaixo do esperado para a gama de produtos. Como podemos observar na 

tabela 6, abaixo, desta vez o resultado de fechamento do mês foi ainda pior, vendendo 

apenas 2.601 unidades das 4.158 previstas, ou seja 37% a menos do que o esperado. 
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Tabela 6 – Triângulo de demanda entre maio e julho 

  jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 

mai/18 6460 4158 15776 9029 8225 8528 5373 4954 6603 6983 7229 7077 

jun/18 - 4158 15776 9029 8225 8037 4829 4927 6463 6893 8376 7007 

jul/18 - - 15776 9029 8225 8794 5335 3705 4975 4724 6106 4797 

                        

 Qtd Faturada 5847 2601                     

x PV M-1 -9% -37%                     

Fonte: Sistema da empresa estudada neste trabalho. 

 

Observa-se na tabela 6, que mesmo com o resultado de faturamento abaixo do 

esperado para junho e julho de 2018, novamente não foi feita a redução da previsão de 

vendas para os meses de agosto, setembro e outubro de 2018. Pode-se observar 

também que nos meses de novembro e dezembro de 2018 foi feito um aumento na 

previsão de demanda, aumentando de 8.037 para 8.794 unidades e 4.829 para 5.335 

unidades respectivamente. Por outro lado, todos os meses de janeiro até mlaio de 

2019, sofreram reduções na previsão de vendas, passando de um somatório de 33.666 

para 24.307 unidades, ou seja 28% de redução na previsão de vendas entre estes meses 

de 2019. 

Segundo a diretora da marca no Brasil, a manutenção da previsão de vendas 

para agosto, setembro e outubro de 2018 aconteceu pois seria um novo momento de 

vendas, onde finalmente o lançamento seria aberto para todas as barbearias do país, 

devido ao final do período de exclusividade para as barbearias selecionadas e o 

incremento na previsão de vendas em novembro e dezembro de 2018 ocorreu devido a 

programação de descontos na gama de produtos para o atingimento da meta comercial 

no fechamento do ano, uma vez que os dois primeiros meses haviam sido aquém das 

expectativas e o resultado anual não poderia ser impactado. Ainda segundo a diretora 

da marca, a previsão de vendas para o ano de 2019 foi realizada, pois uma vez que 

havia um desconforto com o resultado dos dois primeiros meses de venda abaixo da 

expectativa e não teriam mais descontos comerciais e tampouco ações de marketing 

planejadas. 
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3.5  A execução do lançamento para as demais barbearias 

 

Conforme planejado as vendas foram abertas para todas as barbearias do Brasil 

em agosto de 2018, ou seja, no terceiro mês de vendas da linha de produtos. Conforme 

já visto neste estudo, este momento era o de maior expectativa para as vendas, uma 

vez que se previa um faturamento de 15.776 unidades.  

Abaixo é possível ver, na tabela 7, o triângulo de demanda entre maio e agosto, 

com os respectivos resultados de faturamento. 

Tabela 7 – Triângulo de demanda entre maio e agosto 

  jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 

mai/18 6460 4158 15776 9029 8225 8528 5373 4954 6603 6983 7229 7077 

jun/18 - 4158 15776 9029 8225 8037 4829 4927 6463 6893 8376 7007 

jul/18 - - 15776 9029 8225 8794 5335 3705 4975 4724 6106 4797 

ago/18 - - - 9502 10575 8809 5350 3715 4931 4890 6291 5005 

                        

 Qtd Faturada 5847 2601 5443                   

x PV M-1 -9% -37% -65%                   

Fonte: Sistema da empresa estudada neste trabalho. 

 

Observa-se que o mês de agosto foi novamente abaixo das expectativas, sendo 

o mês mais grave. A previsão da empresa estudada era faturar 15.776 unidades da 

nova linha de produtos durante o lançamento para todas as barbearias, quando o 

resultado atingido foi de somente 5.443 unidades faturadas, sendo assim um resultado 

65% abaixo do esperado. 

Com o fechamento do mês de agosto, a empresa já possuía sinais claros de que 

os produtos não estavam tendo a aderência esperada do mercado, e a linha de produtos 

possuía um forte potencial para serem considerados produtos de giro lento, afinal 

como citado neste trabalho, a empresa estudada realizou a primeira compra baseada no 

modelo estocástico por período. Pode-se observar na tabela 7 que em maio de 2018, 

mês da previsão de vendas para o lançamento, esperava-se vender 26.394 unidades de 

junho a agosto de 2018, quando no resultado real, foram faturadas apenas 13.891 

unidades, ou seja, a venda real foi 47% menor do que a prevista, o que significa que 

12.503 unidades seguiram no estoque da companhia. 

Mais uma vez a empresa optou por não reduzir a previsão de vendas para os 

meses seguintes, conforme pode ser observado na tabela 7 quando comparamos a linha 
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de previsão de vendas de julho com agosto de 2018. Segundo a diretora da marca no 

Brasil, dado o fraco cenário de vendas até então, o desconto que estava programado 

para novembro e dezembro seria estendido para setembro e outubro, para alavancar 

ainda mais a linha de produtos no evento Beauty Fair. Dado este cenário de descontos 

agressivos e participação na maior feira de beleza do país, optou-se por aumentar 

ainda mais a previsão de vendas para os meses faltantes de 2018. 

Mesmo com todo o empenho da companhia em promover o produto e aplicar 

descontos para estimular as vendas, o mês de setembro foi aquém do que o planejado, 

como pode ser observado na tabela 8, abaixo. 

Tabela 8 – Triângulo de demanda entre maio e setembro 

  jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 

mai/18 6460 4158 15776 9029 8225 8528 5373 4954 6603 6983 7229 7077 

jun/18 - 4158 15776 9029 8225 8037 4829 4927 6463 6893 8376 7007 

jul/18 - - 15776 9029 8225 8794 5335 3705 4975 4724 6106 4797 

ago/18 - - - 9502 10575 8809 5350 3715 4931 4890 6291 5005 

set/18 - - - - 5948 2373 1713 3195 4241 4206 5411 4305 

                        

 Qtd Faturada 5847 2601 5443 5797                 

x PV M-1 -9% -37% -65% -39%                 

Fonte: Sistema da empresa estudada neste trabalho. 

 

Observando a tabela 8, pode-se ver que a meta de faturamento não foi atingida 

pelo quarto mês consecutivo, e que no mês de setembro foram faturadas apenas 5.797 

unidades, quando o previsto eram 9.502, ou seja um faturamento 39% inferior ao 

planejado. Somando o resultado dos quatro primeiros meses de vendas, período que 

foi determinante para importação do estoque inicial, segundo modelo estocástico por 

período, a companhia faturou 19.688 unidades, quando o previsto em maio, previsão 

de vendas para abertura do lançamento era de 35.423, logo 44% menos que o 

esperado, gerando uma sobra de estoque de 15.735 unidades para o período. 

Após quatro meses com resultados abaixo do esperado, descontos para 

estimular as vendas e participação na maior feira de beleza do Brasil, a companhia 

finalmente optou por reduzir a previsão de vendas para os meses seguintes. Ainda na 

tabela 8, ao comparar a previsão de vendas elaborada em agosto e setembro de 2018, 

para outubro, novembro e dezembro do mesmo ano, pode-se observar uma redução da 
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previsão de faturamento de 24.734 para 10.034 unidades, ou seja, uma redução de 

59% no último trimestre do ano. 

Conclui-se que, a companhia ao identificar a não aderência do mercado aos 

produtos da nova linha, mesmo com a abertura das vendas para todas as barbearias do 

Brasil, descontos no portfólio e impulsão com ações de marketing, a mesma reduziu a 

previsão de vendas para o futuro e é possível assumir que houveram erros no 

planejamento e na execução do lançamento, que levaram a tal cenário de baixo 

faturamento.  

Segundo Gustavo Carvalho, sócio proprietário da Zero Quatro Barbearia, 

barbearia localizada em Pilares, subúrbio do Rio de Janeiro, diversas questões foram 

cruciais para a não aderência do mercado aos produtos no momento do sell in para 

todas as barbearias. Dentre estas estão: a demora no atendimento do time comercial, 

desde o momento de contato da barbearia até a visita de um representante da 

companhia, a falta de informações técnicas sobre os produtos do portfólio, a não 

comunicação de que os produtos eram um lançamento e altos preços. No entendimento 

de Gustavo, houve uma demora, quando comparado com os concorrentes para a visita 

do time comercial, que por vezes desmarcou a ida na barbearia. Quando a visita 

finalmente ocorreu, não foi dado nenhum tipo de treinamento ou informação técnica 

sobre a linha dos produtos e em momento nenhum foi informado que era um 

lançamento, o que deixou menos atrativo, pois o produto não era conhecido no 

mercado e tinha um alto custo quando comparado às marcas que já atuavam no setor. 

 

3.6  O Sell Out e a recompra dos varejistas 

 

Após os quatro primeiros meses de sell-in, vendas para abastecimento dos 

varejistas, e redução da previsão de vendas para os meses seguintes, a companhia 

aguardava pelos resultados de sell out, recompra dos varejistas. Segundo a diretora da 

marca no Brasil, mesmo com os resultados indicando que os barbeiros e varejistas não 

estavam acreditando na força do lançamento, devido ao baixo volume de vendas no 

sell in, ainda existia a expectativa das vendas acontecerem para o cliente final, dado o 

posicionamento da marca, design atraente e qualidade dos produtos.  

Observando a tabela 9, abaixo, é possível identificar que ao comparar as 

previsões de vendas elaboradas em agosto e setembro de 2018, para o mês de outubro 
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do mesmo ano, houve uma redução de 44%. Tal movimento reduziu a previsão de 

10.575 unidades para 5.948. Observa-se também que mesmo com a redução na 

previsão, novamente o faturamento, havia sido menor do que o esperado para o mês.  

Tabela 9 – Triângulo de demanda entre maio e setembro com resultado de 

outubro 

  jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 

mai/18 6460 4158 15776 9029 8225 8528 5373 4954 6603 6983 7229 7077 

jun/18 - 4158 15776 9029 8225 8037 4829 4927 6463 6893 8376 7007 

jul/18 - - 15776 9029 8225 8794 5335 3705 4975 4724 6106 4797 

ago/18 - - - 9502 10575 8809 5350 3715 4931 4890 6291 5005 

set/18 - - - - 5948 2373 1713 3195 4241 4206 5411 4305 

                        

 Qtd Faturada 5.847 2.601 5.443 5.797 3.960               

x PV M-1 -9% -37% -65% -39% -33%               

Fonte: Sistema da empresa estudada neste trabalho. 

 

Devido a esta expectativa da companhia de um sell out mais forte do que o 

esperado pelos varejistas, e resultado de faturamento 33% abaixo do esperado para 

outubro de 2018, conforme observado na tabela 9, tomou-se a decisão de aumentar a 

previsão de vendas para outubro daquele mesmo ano. De acordo com a diretora da 

marca no Brasil, esta estratégia foi adotada, pois dado o baixo volume que os 

varejistas estavam comprando, e a expectativa de sucesso de vendas no sell out dos 

produtos, as lojas rapidamente ficariam desabastecidas e os varejistas precisariam 

realizar novos pedidos à companhia.  

A tabela 10, abaixo, mostra que o movimento de aumentar a previsão de 

vendas, mencionado pela diretora da marca realmente ocorreu. Ao comparar a 

previsão de vendas para o mês de novembro de 2018, realizada em setembro e outubro 

daquele mesmo ano, é possível visualizar um aumento de 35%. A previsão para 

novembro, que foi elaborada em setembro era de 2.373 unidades, enquanto a previsão 

para o referente mês elaborada em outubro era de 3.192 unidades. 
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Tabela 10 – Triângulo de demanda entre maio e outubro 

  jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 

mai/18 6460 4158 15776 9029 8225 8528 5373 4954 6603 6983 7229 7077 

jun/18 - 4158 15776 9029 8225 8037 4829 4927 6463 6893 8376 7007 

jul/18 - - 15776 9029 8225 8794 5335 3705 4975 4724 6106 4797 

ago/18 - - - 9502 10575 8809 5350 3715 4931 4890 6291 5005 

set/18 - - - - 5948 2373 1713 3195 4241 4206 5411 4305 

out/18 - - - - - 3192 2325 2748 3648 3618 4654 3703 

                        

 Qtd Faturada 5.847 2.601 5.443 5.797 3.960 2.745             

x PV M-1 -9% -37% -65% -39% -33% -14%             

Fonte: Sistema da empresa estudada neste trabalho. 

 

Ao seguir analisando a tabela 10, pode-se observar que o real faturamento no 

mês de novembro de 2018 foi de 2.745 unidades, ou seja, 14% inferior a meta do 

próprio mês. Porém, é importante pontuar que ao comparar o faturamento de 

novembro de 2018 (2.745 unidades), com a previsão realizada para este mês em 

setembro de 2018 (2.373 unidades), é possível observar que houve um aumento de 

faturamento, conforme previsto pela diretora da marca. Embora a previsão fosse de 

aumentar o faturamento em 35%, e o aumento real nas vendas foi de apenas 16%, 

pode-se afirmar que a companhia acertou ao projetar um aumento de unidades para o 

determinado mês, porém mais uma vez foi otimista em relação aos resultados de seus 

produtos. 

Segundo Gustavo Carvalho, sócio proprietário da Zero Quatro Barbearia, os 

produtos da linha estudadas neste trabalho não tinham um apelo e força de mercado 

suficientes para se venderem por si só. Ele diz que no mercado produtos masculinos 

para cabelo e barba, o barbeiro é peça fundamental para o desempenho das vendas, 

pois para que o cliente final se interesse em comprar algum produto, deve haver uma 

explicação sobre os benefícios, a segurança de que o barbeiro conhece o produto e que 

é o ideal para o cliente e até a utilização do produto para teste. Para Gustavo, a 

empresa estudada neste trabalho pecou em não dar o treinamento adequado para os 

barbeiros, praticar preços mais altos do que o da concorrência e disponibilizar para o 

mercado o produto com uma embalagem com os dizeres em inglês, dificultando o 

entendimento da maior parte da população brasileira. De acordo com ele, 

representantes de marcas concorrentes davam explicações sobre os produtos, 
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informações técnicas e inclusive orientações de como introduzir o produto ao cliente 

com técnicas de venda, tornando o barbeiro um verdadeiro embaixador daquela marca, 

enquanto para que os produtos da empresa aqui estudada fossem vendidos, o barbeiro 

precisaria por iniciativa própria buscar entender o produto e suas características, e 

convencer o consumidor final a pagar por um produto mais caro. 
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4 ESTUDO DE CASO – PARTE 2 – A PESQUISA 

 

Baseando-se nas informações até então apresentadas neste trabalho, nos relatos 

de Gustavo Carvalho, Márcio Júnior e da diretora da marca dos produtos aqui 

estudados, o autor desta obra buscou entender o perfil de comportamento de consumo 

e a relação com barbearias e produtos relacionados de homens das classes A, B e C, 

que era o principal foco da empresa estudada, para este lançamento. 

A pesquisa foi realizada na cidade do Rio de Janeiro (RJ), durante o mês de 

agosto de 2019, com homens das classes A, B e C, e a amostragem foi de 177 pessoas 

com este perfil.  

 

4.1  Relação dos homens com as barbearias 

 

Das pessoas que responderam o questionário, 88% procuram barbearias, para 

cortar o cabelo e a barba, o que indica que atualmente a grande maioria busca este tipo 

de serviço aos salões de cabelereiros ou a cortar por conta própria. Destes 88%, 68,2% 

dos entrevistados disseram buscar as barbearias para cortar apenas o cabelo, enquanto 

31,8% buscavam para cortar o cabelo e a barba. Não houve relatos de pessoas que 

buscavam as barbearias para cortar apenas a barba. 

Gráfico 2 – Local onde homens cortam cabelo e barba 

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor deste estudo. 

 



34 

 

 
 

 

Gráfico 3 – Serviço contratado na barbearia 

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor deste estudo. 

O intervalo de tempo para que os entrevistados voltassem à barbearia entre um 

corte e outro também foi levantado, e pode ser observado no gráfico 4. 

Gráfico 4 – Intervalo de tempo entre as visitas à barbearia 

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor deste estudo. 

 De acordo com a pesquisa feita, a maior parte dos homens procura o serviço 

mensalmente ou com intervalos maiores que um mês. Os que procuram mensalmente 

representam 44,8% dos que cortam o cabelo em barbearias, enquanto 20,8% procuram 

com intervalos maiores de tempo. Do restante dos entrevistados, 16,2% buscam as 

barbearias a cada três semanas, 14,3% buscam a cada duas semanas e apenas 3,9% 

usufrui do serviço semanalmente. 
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Com os dados citados acima, podemos afirmar que a maioria da população 

masculina procura por barbearias para cuidar dos cabelos e da barba ao menos uma 

vez ao mês, sendo assim, olhando apenas para estes dados o negócio de barbearias está 

presente na rotina dos homens, o que pode ser um mercado interessante para se 

empreender. 

Existem diversos tipos de barbearia, conforme citado neste trabalho 

anteriormente, e para melhor entendimento de qual tipo de barbearia os homens 

frequentam foi realizada uma classificação de três tipos de barbearia e perguntado aos 

participantes da pesquisa qual tipo eles costumam procurar. Os tipos de barbearia 

classificados para este estudo foram:  

 Barbearias tradicionais, aqueles que apenas oferecem o serviço de corte aos 

seus clientes; 

 Barbearias modernas pequenas, que além do corte oferecem algum tipo de 

lazer, como videogames e cerveja enquanto o cliente espera; 

 Barbearias Premium, que além de oferecer o que as acima oferecem, contam 

com venda de roupas, estúdios de tatuagem, limpeza de pele e outros serviços. 

Analisando as repostas dadas pelos entrevistados, é possível ver que o tipo de 

barbearia mais procurado até hoje são as barbearias tradicionais, com 43,5% das 

respostas. Na sequência aparecem as barbearias modernas, com 38,3% e as menos 

visitadas são as barbearias Premium, com 18,2% das respostas.  

Gráfico 5 – Tipo de barbearia frequentada 

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor deste estudo. 
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Pode-se dizer que a estratégia da empresa estudada, em começar o lançamento 

pelas barbearias Premium parece equivocado, uma vez que a minoria dos homens 

procuram estas para tratarem seus cabelos e barba. Por outro lado, não foi 

questionado o motivo de procurarem as determinadas barbearias. As mais 

tradicionais são as mais procuradas por serem mais antigas e terem maior 

fidelidade dos clientes? Os homens não estariam dispostos a pagar o preço das 

barbarias que oferecem serviços extras? Existe algum tipo de preconceito com as 

novas barbearias, que se tornaram verdadeiros salões de beleza masculinos? 

Foi perguntado também o valor gasto em média pelo serviço prestado, 

buscando entender quanto gastam os clientes ao procurar estas barbearias. Apesar 

do resultado do tipo de barbearia estar concentrado nas tradicionais, é possível 

observar que os resultados do que pagam por serviço é bem dividido, conforme 

pode ser observado no gráfico 6. 

Gráfico 6 – Valor gasto em média pelo serviço prestado. 

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor deste estudo. 

Correlacionando os resultados do tipo de barbearia e do valor médio gasto, não 

é possível afirmar que exista uma hierarquia de preços entre as barbearias 

tradicionais, modernas e Premium, pois mesmo a tradicional sendo apontada como 

a mais procurada, o indicador do valor médio gasto é bem fragmentado, o que 

indica que existe uma variação de preço considerável entre barbearias do mesmo 

tipo. 
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4.2  Utilização e relação com produtos da linha de barbearia 

 

Das pessoas que responderam o questionário, 70,1% afirma não utilizar 

produtos específicos da linha de barbearia, tais como xampus e condicionadores 

masculinos, pastas modeladoras, gel para fixação, óleo para barba, dentre outros. 

Sendo assim, apenas 29,9% dos entrevistados utilizam algum produto da linha 

específica de barbearia.  

Gráfico 7 – Relação de homes que utilizam produtos específicos da linha de 

barbearia. 

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor deste estudo. 

Olhando o resultado desta pergunta é possível observar que, de acordo com a 

pesquisa realizada, apesar da maioria dos homens procurarem barbearias para 

cuidar da barba e cabelo, a grande maioria não busca por produtos para este 

cuidado específico. Este indicador já pode ser considerado um alerta quando 

projetamos um lançamento neste ramo, pois a menor fatia do público alvo busca 

por estes produtos. Com os dados levantados na pesquisa, não é possível afirmar o 

motivo da maioria dos homens não utilizarem produtos específicos da linha de 

barbearia. Será que estes homens utilizam os produtos de suas mulheres, ou os que 

estão disponíveis em sua residência, sem se preocupar em ter um produto 

específico para seu cuidado? 

Ao questionar os entrevistados sobre a quantidade de produtos que utilizam no 

cuidado diário do cabelo e barba, 44,9% respondeu utilizar apenas um produto, 
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enquanto 11,4% respondeu não utilizar produto nenhum. Sendo assim, a maioria 

dos entrevistados (56,3%) utiliza no máximo um produto no cabelo e/ou barba. 

32,3% dos entrevistados afirmaram utilizar dois produtos, 8,9% fazem uso de três 

produtos e apenas 2,5% fazem uso de mais de três produtos.  

Gráfico 8 – Quantidade de produtos utilizados no cuidado diário do cabelo e 

barba. 

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor deste estudo. 

Analisando os dados da quantidade de produtos utilizados pelos homens com 

seu cuidado no dia a dia, podemos observar outro alerta para o lançamento 

estudado neste trabalho. O portfolio completo do lançamento aqui estudado possui 

onze diferentes produtos, enquanto a maioria dos homens, segundo a pesquisa 

realizada, utiliza até um produto apenas. Desta forma, é possível considerar o 

portfolio grande dado o perfil de consumo dos homens. Porém é preciso se 

aprofundar e entender o motivo dos homens usarem poucos produtos com seus 

cuidados. Poderiam eles se sentirem mais afeminados ao terem um maior cuidado 

com a beleza? É possível que acreditem que este rotina de cuidado toma um tempo 

que não estão dispostos a gastar? Se um único produto pudesse ter mais de uma 

funcionalidade, dispensando o uso de outros, este seria utilizado? 
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4.3  Local de compra e gastos com produtos da linha de barbearia 

 

Ao longo deste trabalho, foi falado que o foco principal onde os produtos 

seriam vendidos eram as barbearias. A estratégia utilizada foi de começar por 

barbearias Premium selecionadas, e após dois meses de exclusividade 

disponibilizar o produto para as demais barbearias. Buscando entender se o 

produto estava sendo vendido no local correto, foi perguntado aos entrevistados, 

aonde eles adquiriam seus produtos para cuidado com cabelo e barba, e estes 

resultados podem ser observados no gráfico 9. 

Gráfico 9 – Local de compra dos produtos de cabelo e barba 

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor deste estudo. 

De acordo com a pesquisa, 39,9% dos homens compram seus produtos em 

farmácias, enquanto apenas 13,3% compram os produtos em barbearias. Pode-se 

afirmar que a procura por produtos para cuidado com cabelo e barba é três vezes 

maior em farmácias, do que nas próprias barbearias. Importante ressaltar que os 

produtos aqui estudados não estão à venda em farmácias, o que faz com que 

grande parcela de possíveis compradores não tenha contato com o produto na hora 

da compra. Além das barbearias e farmácias, 7,6% afirmou comprar em 

perfumarias e lojas de cosméticos, 2,5% pela internet, 13,3% disse não comprar e 
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23,4% afirma comprar os produtos em outros lugares. Poderia os homens comprar 

mais nas farmácias, pela grande quantidade destas que existem? Será que eles 

aproveitam o momento de visitar a farmácia para comprar medicamentos e 

aproveitam para comprar seus itens de higiene? Será que não sabem que os 

produtos são comercializados em outros lugares? Realmente são estes homens 

quem compram seus produtos, ou seriam seus cônjuges e familiares? Eles apenas 

buscam o menor preço? Eles se sentem confortáveis em sair para realizar a compra 

destes produtos? 

Segundo pesquisa realizada entre os dias 01 e 21 de outubro de 2019, em 

barbearias que comercializam os produtos estudados neste trabalho, e no website 

da Beleza na Web, um dos maiores websites que comercializa produtos de beleza 

no Brasil, o valor praticado para a linha estudada varia entre R$98,90 e R$189,90.  

Ao questionar os entrevistados sobre qual valor eles costumam gastar com 

produtos para cabelo e barba, 46,8% afirmou gastar no máximo 30 reais, já 23,4% 

disse gastar entre R$30,00 e R$60,00 e 8,9% disse gastar entre R$60,00 e 

R$90,00. Do total de entrevistados, 14,6% afirmou não gastar diretamente com os 

produtos. Sendo assim, apenas 6,3% dos que responderam a pesquisa gastam 

acima de noventa reais, faixa de preço inicial dos produtos estudados. 
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Gráfico 10 – Valor médio gasto com produtos para cabelo e barba

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor deste trabalho. 

De acordo com a pesquisa feita, podemos afirmar que mesmo com o cuidado 

com a beleza masculina crescendo, conforme dados levantados anteriormente neste 

trabalho, o homem ainda tem um gasto discreto com os produtos de beleza para 

cabelo e barba, o que dificulta a venda de produtos mais caros, como os estudados 

aqui. Porém, é preciso entender o porquê o gasto com os produtos se concentram 

nas menores faixas de preço. Estaria este gasto relacionado com a renda dos 

clientes, ou mesmo os com maiores rendas compram produtos mais baratos? O 

homem acredita que gastando mais com produtos de beleza ele se sentirá mais 

bonito? Eles realmente gostam de se sentirem mais bonitos?  

 

4.4  Visão do cliente final sobre os produtos estudados 

 

Conforme dito anteriormente neste trabalho, a empresa responsável pelos 

produtos estudados tomou algumas iniciativas para promoção do lançamento e 

divulgação do mesmo. Dentre estas estão, a exclusividade em barbearias Premium, 

com utilização dos produtos em todos os clientes durante determinado período, a 
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exposição do produto na Beauty Fair, maior feira de beleza do Brasil e descontos 

pontuais no final do ano de 2018. 

A pesquisa realizada buscou verificar se a linha de produtos estudada era 

conhecida pelo público masculino e caso este público a conhecesse qual era a 

percepção sobre.  

Ao perguntar aos entrevistados, 88,5% dos que responderam afirmaram não 

conhecer a linha de produtos, enquanto apenas 11,5% afirmou conhecer. Podemos 

afirmar então que até o momento desta pesquisa, o produto não havia se tornado 

popular no mercado masculino brasileiro. 

Gráfico 11 – Relação de homens que conhecem a linha de produtos estudada 

 

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor deste estudo. 

Da parcela de 11,5% dos entrevistados que conhecem os produtos, 44% 

afirmaram ter conhecido o produto em alguma barbearia, enquanto somente 6% 

disseram ter conhecido em algum evento. Ao analisar as demais respostas, 17% 

afirmaram ter conhecido o produto pela internet, e este mesmo número disse ter 

recebido indicação de algum amigo, enquanto os 17% restantes disseram que 

conheceram de outra maneira. 
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Gráfico 12 – Como conheceram os produtos estudados

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor deste estudo. 

Observando o gráfico 12, pode-se observar que mesmo com os esforços da 

empresa estudada para estar presente de forma marcante na Beauty Fair do ano de 

2018, apenas 6% dos clientes que conhecem o produto o conheceram em algum 

evento. Sendo assim, é possível afirmar que tal ação não impactou diretamente o 

consumidor final. O estudo, no entanto, carece de informações para afirmar o 

impacto causado em barbeiros e donos de barbearias, que possam ter repassado 

isso para os clientes finais. 

Além de apenas conhecer os produtos, é importante que o público masculino 

utilize-os. No gráfico 13, abaixo, pode-se observar a resposta dos 11,5% que 

afirmaram conhecer os produtos, ao serem perguntados se utilizavam ou não os 

produtos. 
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Gráfico 13 – Relação de homens que utilizam os produtos

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor deste trabalho. 

 

 Analisando o gráfico 13, 71% dos entrevistados que conhecem os produtos 

disse não utilizar os mesmos, enquanto apenas 29% afirmou que faz uso de algum 

produto desta linha. Sendo assim, podemos afirmar que mesmo com as diversas 

ações que a companhia estudada tomou para promoção da determinada linha de 

produtos, a maioria do público masculino não a utiliza e sequer a conhece. 

Dado que somente 29% dos que conhecem a linha de produtos a utiliza, 

perguntou-se qual o motivo para a não utilização e o resultado pode ser observado 

no gráfico 14. 

Gráfico 14 – Motivo da não utilização dos produtos 

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor deste trabalho. 
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Analisando os dados do gráfico 14, é possível observar que 47% das pessoas 

afirmou que o principal motivo é o preço ser muito elevado. Dos 53% restantes, 

todos alegaram outros motivos. Importante ressaltar que dentre as alternativas da 

pesquisa estavam, a baixa qualidade e a fidelidade do entrevistado a outras marcas, 

que não foram mencionados por nenhum entrevistado, o que pode dar indícios de 

que a qualidade dos produtos estudados não seja baixa e que não existe uma 

relevante fidelização dos clientes a outras marcas. A pesquisa por outro lado deixa 

em aberto quais estes outros motivos para as pessoas não utilizarem. Seria a 

dificuldade de entender os produtos, uma vez que os rótulos estão em inglês? 

Com o possível indicativo da boa qualidade dos produtos dado que, como 

mencionado no parágrafo anterior, ninguém afirmou não utilizar os produtos 

estudados pela baixa qualidade, foi perguntado quem já havia utilizado os 

produtos. Dos homens que responderam a pesquisa, somente 5,5% havia utilizado 

alguns dos produtos uma vez sequer. Sendo assim 94,5% nunca utilizou nenhum 

dos produtos. 

Gráfico 15 – Relação de homens que já utilizaram algum produto da linha 

estudada 

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor deste estudo. 

Aos homens que já haviam utilizado algum dos produtos da linha estudada, foi 

questionado se eles achavam a qualidade dos produtos superior, equivalente ou 

inferior aos produtos concorrentes no mercado. O gráfico 16, abaixo, traz o 

resultado desta pergunta. 
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Gráfico 16 – Percepção sobre a qualidade dos produtos quando comparados a 

concorrência. 

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor deste trabalho. 

Da pequena parcela de homens entrevistados que já haviam utilizado algum 

produto da linha estudada, 75% afirmou que a qualidade dos produtos era superior 

a dos produtos concorrentes no mercado. Os 25% restantes afirmaram que os 

produtos estudados tinham o mesmo nível de qualidade dos demais presentes no 

mercado. Dado estes resultados, podemos afirmar que de acordo com a percepção 

dos consumidores, os produtos possuem uma qualidade superior ou igual aos 

produtos da concorrência.  

Conforme concluído previamente neste estudo, podemos afirmar que a 

qualidade dos produtos estudados era boa, porém o preço era considerado caro. 

Dado este cenário, foi perguntado aos que já haviam utilizado algum dos produtos, 

se mesmo com o bom nível de qualidade, eles achavam que os preços praticados 

para os produtos eram caros, justos ou baixos. O resultado desta pergunta pode ser 

observado no gráfico 17, abaixo. 
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Gráfico 17 – Percepção de valor cobrado, dada a qualidade dos produtos.

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor deste trabalho. 

É possível observar que ninguém afirmou que os preços eram baixos, 40% 

afirmou que os preços eram justos e 60% afirmou que os preços eram altos. Desta 

forma, pode-se concluir que mesmo levando em consideração a boa qualidade dos 

produtos, a maioria acredita que os preços praticados são altos. Entretanto o estudo 

não se aprofunda em entender qual valor seria considerado justo para que a 

maioria o comprasse. 

A estratégia da empresa estudada, conforme previamente dito neste trabalho, 

foi importar produtos para o lançamento. Tal estratégia impactou no preço dos 

produtos, devido aos altos custos de importação e consequentemente impactou o 

preço final dos produtos estudados para os clientes finais, que como se pode 

observar, consideram o preço alto. Sendo assim pode-se afirmar que a decisão da 

empresa de importar produtos a um preço maior, não foi bem aceita pelo mercado, 

tornando os produtos estudados menos competitivos. 
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5  CONCLUSÃO 

 

Com base no estudo de caso apresentado e na pesquisa realizada, pode-se 

concluir que o lançamento não ocorreu conforme o previsto pela empresa 

estudada.  

A falta de sucesso do lançamento trouxe consequências financeiras para a 

companhia, como o excesso de estoque dos produtos que não tiveram o 

escoamento conforme previsto, e a falta de retorno do capital investido em 

parcerias, feiras e demais ações de marketing. A falta de retorno esperado fez 

ainda com que a empresa desistisse de realizar o investimento nas suas linhas de 

produção para produzir os produtos localmente. 

Conforme visto na tabela 10 – triângulo de demanda entre Maio e Outubro, nos 

seis primeiros meses foram vendidas 26.393 unidades da linha de produtos 

estudada, enquanto a previsão inicial na concepção do lançamento era de vender 

52.176 unidades, o que mostra que apenas 50% das unidades previstas foram 

vendidas, gerando um excesso de produtos de giro lento em estoque para a 

companhia. Parte do excesso de estoque que foi gerado se deve à estratégia 

escolhida pela companhia para gerir o estoque de segurança, que foi o método 

estocástico por período. Porém não é possível afirmar, que a empresa não sofresse 

com o mesmo problema caso outra metodologia para definição dos estoques de 

segurança fosse utilizada. O capital investido para adquirir este estoque e para 

manutenção do mesmo poderia ter sido aplicado em outras frentes, que trouxessem 

maior retorno para empresa estudada. Além disso, a empresa poderia ter aguardado 

alguns meses mais para realizar o lançamento, tendo tempo para desenvolver a 

linha de produção nacional e lançar produtos com preços mais acessíveis.  

A pesquisa que foi realizada neste estudo aponta diversos indícios de que o 

lançamento não teria um desempenho tal qual esperado pela empresa. Dentre estes 

indícios, pode-se citar que apenas 29,9% dos homens utilizam produtos específicos 

para da linha de barbearia. Além disso, o preço dos produtos que é bem acima do 

que a grande maioria dos homens gasta com este tipo cuidado, já que apenas 6,3% 

dos homens que compram produtos da linha de barbearia tem gasto equivalente ao 

preço dos produtos estudados. Sendo assim, a empresa busca um cliente muito 

específico, que representa uma pequena parcela do mercado. 
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O local onde os produtos eram vendidos também não pareceram ser os ideais, 

já que 39,9% dos homens compram seus produtos em farmácias, e a marca 

estudada não estava presente nestes estabelecimentos. Segundo a pesquisa 

realizada, apenas 13,3% dos homens compram produtos em barbearias, o que 

dificulta o desempenho das vendas, já que este tipo de estabelecimento foi a maior 

aposta da empresa para venda da sua linha de produtos.  

O tamanho da linha de produtos também parece equivocado, já que o portfólio 

da empresa conta com onze produtos e segundo a pesquisa realizada 77,2% dos 

homens utilizam até dois produtos em seu cuidado diário com cabelo e barba. 

Sendo assim, a empresa poderia ter focado em menos produtos para o lançamento, 

tornando-os pilares do mercado e depois realizar o lançamento de novos produtos à 

medida que o mercado fosse demandando. 

Dado que, segundo a pesquisa realizada, o produto ainda não é popular no 

mercado brasileiro e a grande maioria dos homens sequer conhece a marca, existe 

espaço para uma nova tentativa para escoar estes produtos, com novas ações de 

marketing, ações para popularização dos produtos, por exemplo, reduções de preço 

e inserção dos produtos em farmácias. Porém estas ações demandariam mais 

energia e dinheiro investido em um projeto que a principio não deu certo. Estaria a 

empresa disposta a investir nisso? A empresa poderia utilizar de sua estrutura e 

reputação no mercado feminino para de alguma forma influenciar e potencializar a 

linha masculina? Para responder à estas questões, é necessário um novo estudo, 

levantando o impacto financeiro dos produtos obsoletos e em giro lento, a 

possibilidade de investimento para escoamento do mesmo e um possível plano 

comercial juntamente a um plano de marketing para poder potencializar as vendas 

da linha masculina. 

É possível afirmar que mesmo com outros estudos apontando para o 

crescimento das barbearias em um ritmo acelerado no mercado brasileiro, o 

consumidor de produtos deste nicho não vem crescendo na mesma proporção. 

Além disso, a maior parte dos consumidores que aderiram a este tipo de produtos 

ainda buscam por produtos mais acessíveis e são criteriosos em relação a 

qualidade, o que pode tornar um mercado difícil e extremamente competitivo. 

A maioria dos pontos citados acima poderiam ter sido mapeados previamente 

pela empresa, o que indica que não foi realizada uma boa pesquisa de mercado, 
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ainda mais quando era sabido que a empresa estudada não possuía expertise neste 

nicho do mercado. Entretanto, ao longo da pesquisa realizada neste trabalho, foram 

levantadas algumas questões subjetivas que não foram abordadas nesta obra. Os 

homens se sentem a vontade para realizar este tipo de compra? Realmente eles 

quem realizam a compra, ou são suas cônjuges e familiares? Eles sentem sua 

masculinidade abalada por usarem diversos produtos para beleza? Apesar do 

crescimento de barbearias no Brasil, os homens realmente estão mais vaidosos ou 

as buscam por maior praticidade? Todas estas e as outras questões levantadas 

durante a pesquisa não foram respondidas nesta obra, porém existe espaço para um 

estudo complementar a este, que aborde estas questões. 
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7 APÊNDICE 

 

7.1  Entrevista com proprietário de barbearia 

  

Entrevista com Gustavo Carvalho, sócio proprietário da Zero Quatro Barbearia, 

barbearia. 

Gustavo, você poderia compartilhar como foi o seu primeiro contato com o 

produto, como sócio proprietário de uma pequena barbearia? Informe se utiliza o 

produto, como vê o produto comparado com a concorrência, e como vê a relação 

do preço versus custo benefício.  

- Kainã, quando eu fiz contato com a empresa estudada, através até de uma 

indicação de um amigo que trabalha lá, eu estava abrindo a Bonaparte barbearia 

e fazendo gestão de fornecedores, buscando produtos de ponta, que espelhassem a 

qualidade da barbearia. Nós fizemos contatos com alguns fornecedores que nos 

atenderam de imediato e infelizmente tivemos problemas com a empresa estudada. 

Primeiro a menina do time comercial marcou, remarcou e levou um certo tempo 

para nos atender. 

Em momento nenhum foi nos passado que os produtos que estávamos 

comprando eram lançamentos. Acho que faltou isso, o ar de novidade. Era 

simplesmente o produto da marca estudada pelo produto da marca estudada, e 

acho que hoje o público não quer investir um valor tão alto em um produto de uso 

diário. Se for alguém que está buscando um cuidado específico o cliente até paga 

o preço, mas fora isso o ticket máximo que chega na loja é em torno de R$70,00, 

passando disso os clientes já acham caro. Dependendo do shopping ou do ponto 

que você está trabalhando, fica ainda mais difícil de fazer uma venda cara, a não 

ser que você explique muito bem as qualidades e propriedades do produto. 

O que eu vejo hoje é que os principais produtos de venda são as pomadas de 

fixação forte, e as pomadas da marca estudada não chegam nesse nível. Além 

disso, a pomada é um pouco oleosa para o clima brasileiro, e os clientes acabam 

não gostando.  

Em relação a preço, eu considero o valor alto e acredito que a empresa não 

está dando o apelo de vendas de ser um lançamento, falar sobre o design 
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relacionado as garrafas de cerveja, explicar cada produto, dos benefícios, dos 

conjuntos para ativação do crescimento, da linha mentolada que deixa o coro 

cabeludo gelado, etc. 

Em relação a concorrência, conforme eu falei, acredito que a concorrência 

tem um produto mais barato e com qualidade superior. Reforço que faltou deixar 

claro que era um lançamento, o que chegou até mim era que era um produto que 

já estava rodando, era só colocar o pedido e receber. Não teve um treinamento, 

ninguém foi lá explicar para os barbeiros como usar e a pegada de barbearia é 

muito diferente da de salão de cabelereiro. O cabelereiro está muito a frente dos 

barbeiros como profissional, como saber utilizar os produtos, quantidade de 

treinamentos que eles fazem. Hoje os barbeiros no mercado tem no máximo dois 

anos de carreira, muitas vezes impacta em investimento em curso e se a empresa 

que quer vender seu produto não proporcionar isso ao barbeiro, fica ainda mais 

difícil dele vender os produtos com um valor tão alto.  

Claramente faltou a empresa entender o mercado de barbearia, entender o 

profissional barbeiro e como chegar até ele, para reverter em vendas para 

empresa. 

 

E baseado na sua experiência você acredita que quando os clientes veem o 

produto exposto no ponto de venda, eles normalmente demonstram interesse? Ou 

só demonstram quando o produto é apresentado? 

- Por mais que exista o apelo do produto ter formato de garrafa de cerveja, 

isso tudo deve ser explicado, tudo deve ser vendido. A sistemática de vendas em 

uma barbearia funciona da seguinte forma, você treina toda a equipe com os 

produtos, explicando conceitos e apelos de venda. Depois disso você começa a 

introduzir o produto no mercado. Como o barbeiro que não conhece os produtos e 

não sabe o apelo vai poder vendê-lo? Você ter o produto só exposto dificulta a 

rodagem dele, ainda mais que é um produto que o rótulo está todo em inglês e 

muitas pessoas não falam o idioma, principalmente os barbeiros. Hoje na minha 

equipe eu tenho um barbeiro que já foi para seminário em Londres e tenho 

barbeiro que não tem o ensino médio completo, mas é um dos destaques da 

barbearia. Esse profissional tem que ser ensinado como vender, se não o produto 

não sai da prateleira. 
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7.2  Entrevista com diretora da marca no Brasil 

  

Entrevista com diretora da marca dos produtos estudados, no Brasil. 

Diretora, como foi planejada a entrada da marca no Brasil? 

- Durante o processo de concepção do lançamento, entendemos que era 

necessário fechar parceria com barbearias estratégicas, já que nenhuma marca 

do grupo no Brasil atuava neste nicho (estavam presentes apenas em salões de 

beleza). Para isso, buscamos parcerias com a “Barbearia C”, “Barbearia Z”, e 

outras, que são líderes de mercado e pioneiras no novo conceito de barbearia no 

Brasil. 

Como funcionava esta parceria com as barbearias? 

- Da parte da empresa a parceria consistia em exclusividade dos produtos 

para estas barbearias nos dois primeiros meses, com treinamento sobre produtos 

para os barbeiros. As barbearias, como contrapartida, reservariam um espaço 

exclusivo para nosso produto em todas as filiais, além da utilização dos produtos 

durante os serviços prestados na barbearia, o que levaria todos os clientes 

daquelas barbearias a terem um primeiro contato com o produto.  

Após os dois meses de exclusividade para as principais barbearias do país, as 

vendas foram abertas para todas as barbearias. Com toda a divulgação, 

treinamento e utilização dos produtos nas barbearias parceiras, naturalmente as 

outras barbearias viriam buscar nosso produto. Além disso, em setembro de 2018 

(segundo mês de vendas para todas as barbearias) fomos a feira Beauty Fair. Na 

feira, que é a principal de beleza do país, contamos com um quiosque exclusivo da 

marca, além de levarmos profissionais embaixadores da marca para palestrar no 

Congresso Internacional de Barbearia. 

Na prática a estratégia pensada funcionou? 

- Não. Os primeiros meses de vendas foram um pouco abaixo do previsto, mas 

ainda em um padrão aceitável, porém quando abrimos para todas as barbearias foi 

um fiasco. O volume de vendas e a procura das barbearias foi muito aquém do que 

estávamos imaginando. 
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Analisando os números do lançamento, vi que mesmo com a execução abaixo 

do planejado o volume se manteve alto para os meses seguintes. O que aconteceu? 

- Sim, a gente tinha a expectativa de que o produto iria começar a girar. 

Forçamos ainda mais a divulgação na Beauty Fair, programamos descontos no 

fim do ano para tentarmos chegar perto da meta, mas mesmo assim não aconteceu 

o giro. Demoramos muito para entender que o produto  não teria o giro que 

planejamos na concepção do lançamento e isto acabou nos deixando muito 

abastecidos por um bom período. 

O que a senhora acha que levou os produtos a não terem o desempenho 

esperado? 

- Acredito que tem que se analisar uma série de variáveis, o mercado 

brasileiro é muito diferente do europeu e americano, onde estes produtos já 

rodavam bem. Acho que o preço acabou impactando um pouco, mas tínhamos a 

pressão para lançar o produto o mais rápido possível e isso só seria possível com 

produtos importados. 

 

7.3  Entrevista com barbeiro 

  

Entrevista com Márcio Junior, barbeiro da “Barbearia Z”. 

Márcio, a barbearia que você trabalha estava dentre as parceiras de 

exclusividade para o lançamento. Como você descreve o seu primeiro contato com 

o produto? 

- O barbeiro embaixador da empresa estudada nos visitou e nos mostrou todos 

os produtos, como se fossem muito inovadores. As embalagens eram 

diferenciadas, de uma beleza que ainda não tínhamos no mercado. 

Por que você considera que estas embalagens eram inovadores? 

- Um dos símbolos das barbearias modernas é o chopp, que é servido enquanto 

os clientes esperam, e os produtos tinham formato de garrafas de cerveja, o que 

combinava muito com o ambiente e chamava a atenção. Já pela embalagem era 

possível perceber que o produto era de qualidade. 

Você pode descrever como era essa visita e apresentação dos produtos? Eles 

faziam algum tipo de treinamento? 
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- Sim, nos visitaram e dedicaram uma tarde a nos treinar. Ao longo do 

treinamento nos foram apresentados produtos e técnicas para utiliza-los, 

proporcionando uma melhor experiência para nossos clientes. Eram três tipos 

diferentes de pomadas modeladoras, com diferentes níveis de fixação, o que 

mostrava que o portfólio era realmente completo, e visava entregar uma qualidade 

bem superior à concorrência. As pomadas que tínhamos visto até o momento só 

possuíam um nível de fixação, então já era um diferencial. 

Você acredita que estava capacitado para vender estes produtos? Como você 

avalia o giro deles? 

- Sim, me sentia capacitado, porém o produto não tinha um giro muito bom. 

Era um produto caro apesar da qualidade e muitos clientes não estavam dispostos 

a pagar o preço, mas eu e a equipe nos empenhávamos em explicar para os 

clientes enquanto utilizávamos e ao ver o resultado final, o cliente por vezes 

gostava e acabava levando. 

 

 

 

 

 

 

 


