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RESUMO 

O presente estudo investiga o processo de desenvolvimento de um novo produto 

dermocosmético adequado à pele brasileira, buscando capturar as principais lições 

aprendidas em cada etapa deste processo. Em termos metodológicos, o procedimento 

técnico de pesquisa foi o estudo de caso e foi realizada entrevista com três 

profissionais, responsáveis pelas áreas de marketing, finanças e operações. Esses 

são setores chaves para o desenvolvimento do produto, de modo a oferecer uma 

perspectiva plural do tema em voga. Como resultados obtidos, foi desenvolvida uma 

lista de aprendizados para apoiar desenvolvimentos futuros, com a sugestão de um 

mapeamento de processos e um manual de boas práticas para a empresa. 

Palavras-chave: Processo de desenvolvimento de produto. Lições aprendidas. 

Dermocosmético. 
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ABSTRACT 

The present study investigates the development process of a new dermocosmetic 

product suitable for Brazilian skin, seeking to capture the main lessons learned at each 

stage of this process. In methodological terms, the technical research procedure was 

the case study and interviews were conducted with three professionals, responsible 

for the areas of marketing, finance and operations. These are key sectors for product 

development, in order to offer a plural perspective on the current topic. As a result, a 

list of lessons learned was developed to support future developments, with the 

suggestion of a process mapping and a manual of best practices for the company. 

Keywords: Product development process. Lessons learned. Dermocosmetic. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Considerações iniciais 

 O dermocosmético, também conhecido como cosmecêutico, figura como uma 

categoria intermediária de produtos para a pele, entre os medicamentos e os 

cosméticos. Trata-se de uma família de produtos que funciona à base de ingredientes 

biologicamente ativos na saúde da pele, podendo ser aplicados em diferentes tipos 

de pele (DRAELOS, 2005).  

Usualmente são tidos como produtos de uso pessoal, causando modificações 

positivas e duráveis na saúde da pele, que adotam substâncias químicas como 

matérias-primas: colágeno, elastina, retinoides, antioxidantes e agentes de 

despigmentação. Por isso, os cosmecêuticos são produtos populares, principalmente 

os que ajudam no tratamento e prevenção das rugas e linhas de expressão (AZULAY 

e BAGATIN, 2009). 

O mercado dermocosmético é interessante não só pela finalidade estética, como 

pela promoção da saúde física e mental dos usuários. A beleza, traduzida como boa 

aparência, não apenas melhora a autoestima, como também promove a realização 

social e emocional, atuando como um fator de ascensão profissional e de renda 

(MCCRACKEN, 2007).  

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC, 2019), o Brasil figura como o quarto maior 

mercado do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão, 

respectivamente. O mercado brasileiro de dermocosméticos é um segmento 

aquecido, que cresceu, em 2019, 8,3% quando comparado ao ano anterior (IQVIA, 

2020).  

Dentre as propriedades farmacológicas observadas nesse segmento, observa-se 

que há um imperativo de regionalização que precisa ser analisado pelos produtores, 

tendo em vista que a temperatura e o clima interferem fortemente nas propriedades e 

tipos de pele – sendo o principal órgão controlador de fluxos térmicos entre o corpo e 

o meio circundante (ARENS; ZHANG, 2006).  
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O Brasil é um país reconhecido pela sua grande diversidade, abrangendo 

indivíduos com diferentes origens étnicas e culturais. Ademais, também possui uma 

grande vastidão de fatores climáticos, que geram demandas específicas para a pele 

de acordo com a influência desses fatores, a serem contempladas por produtos 

dermatológicos. 

Nesse contexto, cabe às empresas atuantes no setor de produtos 

dermocosméticos entenderem e reconhecerem as diversidades presentes nas 

distintas regiões de modo a serem capazes de entregar produtos e soluções 

adequadas ao estreitamento dos clamores dos consumidores.  

Em especial, uma marca de uma empresa multinacional da indústria de beleza, 

identificando as particularidades e singularidades da pele brasileira, atenta às 

necessidades do envelhecimento da pele, identifica no mercado brasileiro uma 

possibilidade de desenvolver um produto capaz de oferecer uma solução adequada 

para o segmento anti-idade. 

O desenvolvimento de um projeto de lançamento de produto abrange um processo 

longo e complexo que vai desde o desenvolvimento do conceito do produto, passando 

por diversos estudos, como o de viabilidade econômica e de factibilidade de fórmula, 

testes com o consumidor de embalagem e comunicação, até se chegar ao produto 

final. 

Em termos temporais, o percurso desde a idealização até a chegada ao mercado 

durou 36 meses, sendo que cada etapa trouxe importantes ensinamentos à empresa, 

que serão tratados nesse estudo. 

  

1.2. Formulação do problema de pesquisa 

Tendo em vista as considerações iniciais, o problema central da pesquisa é: 

quais são as principais lições aprendidas de uma marca do setor dermocosmético em 

relação ao lançamento anti-idade específico para a pele brasileira?  
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivos Gerais do Estudo 

Realizar o estudo episódico do lançamento de um produto dermocosmético 

anti-idade específico para a pele brasileira realizado por uma marca multinacional 

do setor dermocosmético. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos do Estudo 

Após a definição do objetivo geral, delimitam-se os objetivos específicos do 

estudo, que consistem em: 

• Identificar as principais motivações da empresa para o desenvolvimento 

desse produto anti-idade específico para a pele brasileira; 

• Identificar as principais oportunidades de mercado vislumbradas pela 

empresa; 

• Levantar as principais dificuldades observadas para o desenvolvimento 

do produto; e 

• Sistematizar as principais lições aprendidas com o lançamento 

 

1.4. Questões do Estudo 

• Quais foram as principais motivações da empresa para o 

desenvolvimento desse produto? 

• Quais foram as principais oportunidades de mercado vislumbradas pela 

empresa? 

• Quais foram as principais dificuldades observadas para o 

desenvolvimento do produto? 

• Qual a relevância da sistematização das lições aprendidas para a 

companhia? 
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1.5. Relevância do Estudo 

 O presente estudo é relevante por trazer à baila um importante caso de 

desenvolvimento de produto customizado ao padrão brasileiro desenvolvido por uma 

empresa multinacional e centenária do setor de beleza, que foca mais no tácito do que 

no procedimental. 

Adicionalmente, o estudo é relevante ao reconhecer que o valor da diversidade 

brasileira é ativo latente a ser mais bem explorado por organizações de distintos 

segmentos para o estreitamento de lacunas ou demandas específicas. 

 

1.6 Delimitações do estudo 

 O presente estudo analisa o caso de uma única organização internacional no 

processo de desenvolvimento e lançamento de um único produto dermocosmético 

anti-idade. Não serão feitos estudos após a etapa de comercialização deste produto, 

comparados com outras organizações e/ou ainda com outros produtos oferecidos pela 

mesma organização em diferentes nichos de mercado. Em termos temporais, o 

presente estudo é remissivo ao período compreendido entre fevereiro/2017 a 

maio/2020. 

 

1.7 Organização do estudo 

O primeiro capítulo apresenta o contexto da discussão, o problema da pesquisa 

e os objetivos. No capítulo 2 são apresentados os conceitos relacionados a pesquisa 

de mercado, mercado dermocosmético e mercado anti-idade. No capítulo 3 está 

escrita a metodologia da pesquisa. O capítulo 4 apresenta e discute os principais 

resultados do estudo de caso. E no capítulo 5 são tecidas as conclusões e sugestões 

de estudos futuros. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Considerações iniciais 

Neste capítulo, é apresentado o referencial teórico que fundamenta este 

estudo, abordando os conteúdos que servem de embasamento para o entendimento 

e aplicação do desenvolvimento de produto e do mercado dermocosmético. 

 

2.2 Processo de desenvolvimento de produto 

Na literatura são encontradas diversas definições e modelos para o processo 

de desenvolvimento de produto. Cooper (2008) define o processo de desenvolvimento 

de produto como a implementação de etapas que movem o produto do conceito para 

o seu lançamento. Rozenfeld et al. (2006) conceituaram o processo de 

desenvolvimento de produtos como um conjunto de atividades que, a partir das 

necessidades mercadológicas, permite formular as especificações de projeto, 

determinar o processo de produção e estabelecer métodos de acompanhamento do 

produto no mercado até o final da sua vida útil. Silva (2012) descreveu o processo de 

desenvolvimento de produtos como uma sintetização de informações em fases com 

objetivos definidos, sendo que estas informações podem fluir entre as fases 

melhorando-as de forma retroativa. Com base nas necessidades do mercado e nas 

restrições e possibilidades tecnológicas, esse processo abrange um conjunto de 

atividades que visa atender às especificações do projeto de um produto e seu 

processo de produção para permitir sua fabricação (Brown e Eisenhardt, 1995). 

Portanto, o processo de desenvolvimento de produto envolve uma sequência de 

práticas nas quais as informações são processadas através da decomposição das 

etapas do projeto em subtarefas menores (Ahmad, 2013). Não existe, contudo, uma 

única prática de desenvolvimento que se adapte a todos os projetos, então a escolha 

do processo a ser seguido deve ser determinada pelas características do projeto 

(Brones, 2014).  

O desenvolvimento de produto é um processo pelo qual as empresas 

transformam as oportunidades de mercado e as possibilidades tecnológicas em 

vantagens para o lançamento do produto, de acordo com as estratégias da empresa 

para obter sucesso com a colocação do mesmo no mercado (Clark & Fujimoto apud 
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Romeiro, 2010). A finalidade do desenvolvimento do produto é transformar um 

conceito em um produto acabado tangível. Dessa forma, esse processo compõe-se 

de atividades planejadas, coordenadas e controladas, visando o alcance do objetivo 

de criação de um novo produto. O desenvolvimento do produto começa com 

entendimento da oportunidade de mercado e termina com a elaboração, 

comercialização e distribuição do produto (MACHADO; TOLEDO, 2008). 

Existem vários modelos para esse processo e cabe à equipe responsável pelo 

desenvolvimento do produto buscar o modelo mais adequado para o seu objetivo. Um 

dos modelos de desenvolvimento encontrados na literatura é o modelo de Rozenfeld 

et al. (2006). Esse modelo é divido em três macroprocessos:  

1. Pré-desenvolvimento: consiste na elaboração da estratégia da organização, 

definindo o que será desenvolvido e qual mercado e necessidade serão 

atendidos.  

2. Desenvolvimento: nessa fase ocorre o planejamento do projeto, como o 

conceito e detalhamento do produto, até o lançamento do produto.  

3. Pós-desenvolvimento: nesta última etapa, a equipe faz o acompanhamento 

do produto já lançado e finaliza com a descontinuação do mesmo.  

Um outro modelo muito difundido é o modelo de Kotler e Armstrong (2007). 

Segundo Kotler e Armstrong, o processo de desenvolvimento de produto passa por 

oito estágios e o propósito de cada estágio é decidir se a ideia deve ser desenvolvida 

ou não. Os oito estágios são descritos como: 

1. Geração de ideias: as necessidades e intenções dos consumidores são 

fontes iniciais para buscar novas ideias. Novas ideias podem surgir ao 

examinar os produtos dos seus concorrentes e as reclamações de seus 

consumidores, por meio das redes sociais. Dessa forma, uma das 

estratégias competitivas pode ser uma imitação ou o melhoramento de um 

produto já existente. Ainda de acordo com os autores, essas ideias podem 

vir de fontes internas e externas para à empresa. As fontes internas são: 

área de pesquisa e desenvolvimento, área comercial, equipe de 

atendimento ao consumidor e sugestões dos funcionários. Já as fontes 

externas são: institutos de pesquisa, consumidores, concorrência e 

revendedores.  
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2. Seleção de ideias: Selecionar as melhores ideias e descartar as mais 

fracas, assim a empresa dá continuidade ao processo, bem como faz a 

adequação das necessidades manifestadas pelo consumidor.  

3. Desenvolvimento do conceito: descobrir o que o cliente realmente quer com 

o produto. Dentro dessa fase, também acontece o teste do conceito, onde 

são testados os conceitos desses novos produtos com o público alvo.  

4. Desenvolvimento da estratégia de marketing: Elaboração da estratégia para 

lançamento do produto no mercado consumidor.  

5. Análise do negócio: Envolve uma revisão das projeções das vendas, custos 

e lucros do novo produto para verificar se seus objetivos foram alcançados. 

6. Desenvolvimento do produto: Esta é a fase que transforma o conceito num 

novo produto a ser lançado no mercado, ou seja, o projeto que estava 

somente no papel, ganha vida.  

7. Teste de marketing: O produto é apresentado ao mercado consumidor em 

condições normais de uso ou consumo, esse teste tem como objetivo obter 

a estimativa de vendas e avaliar a aceitação do produto.  

8. Comercialização: finalmente, o produto está pronto para ser comercializado 

no mercado. Essa fase consiste em padronizar o produto e o processo de 

produção e exige um maior investimento. Por isso, é importante que as 

decisões de quando, onde, para quem e como será vendido já estejam 

consolidadas no momento de seu lançamento e introdução no mercado. 

Um modelo que propõe menos etapas que o modelo de Kotler e Armstrong 

(2007), é o modelo de Boone e Kurtz (2009). De acordo com Boone e Kurtz (2009), o 

lançamento de um produto terá sucesso caso siga os seguintes seis passos: 

1. Geração de ideias: As sugestões vêm dos consumidores, equipe de vendas, 

equipe de P&D, concorrentes, fornecedores. 

2. Triagem: Separação das ideias com potencial comercial daquelas que não 

tem, também discutem as ideias de novos produtos entre as partes da 

organização.  

3. Análise de viabilidade: Análise do que será gasto com o produto e seu 

retorno. 



18 
 

 

 

4. Desenvolvimento: Desenvolvimento do produto de acordo com as 

informações das etapas anteriores, elas passam por vários estágios antes 

do produto ser aprovado. 

5. Teste de marketing: Após a empresa desenvolver um protótipo, ela testa no 

mercado para medir as reações dos consumidores referentes ao produto. 

Se for bem aceito passa para a comercialização. 

6. Comercialização: Estabelecimento de estratégias de marketing para lançar 

o produto para a equipe de vendas e para os possíveis consumidores. 

As equipes podem, também, criar o seu próprio modelo, baseado na literatura 

disponível. Segundo Romeiro (2010), “A utilização de modelos como “receitas de bolo” 

pode gerar mais problemas do que soluções, caso a estrutura da empresa não seja 

adequada ao modelo utilizado”.  

Diversas lições são aprendidas durante todas as etapas, desde a idealização 

até o lançamento do produto. Cabe a equipe encarregada pelo desenvolvimento do 

produto adaptar o projeto de acordo com os insights identificados durante as etapas 

de teste com o público-alvo, para, então, lançar um produto que realmente atenda às 

principais necessidades do consumidor. 

 

2.2.1 Processo de desenvolvimento de produto na empresa estudada 

O processo de desenvolvimento do produto estudado se deu através de 

várias etapas e se aproxima do modelo de Kotler e Armstrong (2007). As etapas 

foram as seguintes: 

1. Geração e seleção de ideias: analisando as necessidades do 

consumidor através de comentários nas redes sociais da marca e as 

ofertas já existentes no mercado de dermocosmético brasileiro, 

entendeu-se que havia um espaço para um produto anti-idade que fosse 

eficaz em rugas e que controlasse a oleosidade da pele, já que 54% da 

população brasileira retrata que possui pele mista a oleosa. 

2. Planejamento inicial do produto: etapa para definir as premissas do 

produto (projeção de vendas nos primeiros 12 meses, ativos essenciais 

da fórmula, público-alvo, preço público esperado e targets de custo do 

projeto) e estudo de viabilidade econômica e de fabricação. 
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3. Desenvolvimento do conceito: com a confirmação que o projeto é viável, 

define-se o primeiro conceito do produto. Com a definição do conceito, 

começa o trabalho de desenvolvimento do produto, em paralelo com as 

etapas seguintes. 

4. Teste de conceito: realização de uma pesquisa com possíveis 

consumidores do produto, para validação do conceito. Após a finalização 

da pesquisa, os ajustes necessários são endereçados no conceito e é 

definido o conceito final do produto. 

5. Análise do negócio: revisão das projeções das vendas, custos e lucros 

do novo produto para verificar se seus targets e objetivos foram 

alcançados e qual é a projeção de ganho de participação de mercado 

que esse produto trará para a marca, para então validar com a diretoria 

da marca o nível de investimento que o produto terá para a estratégia de 

marketing do lançamento. 

6. Desenvolvimento da estratégia de marketing: Elaboração da estratégia 

de comunicação do produto e mensagens chaves para o lançamento no 

mercado. 

7. Teste de marketing: O produto é apresentado ao mercado consumidor 

em condições normais de uso ou consumo, e são avaliadas as 

comunicações dos materiais de visibilidade do produto, como materiais 

para o ponto de venda e materiais para campanha digital, para avaliar a 

aceitação do produto e identificar as oportunidades de melhoria na 

comunicação. 

8. Comercialização: após todos os ajustes e finalização das etapas de 

desenvolvimento de produto e da comunicação do lançamento, o 

produto está pronto para ser comercializado no mercado. 

 

2.3 Beleza, pele e o mercado dermocosmético 

O consumo de produtos de beleza suporta a formação da identidade feminina, 

visto que a aparência pode ser construída por meio do consumo e se torna uma forma 

de as mulheres comunicarem quem são ou a que grupos sociais pertencem 

(MACHADO; PEREIRA, 2010). 
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Dentro dos setores de consumo da beleza, o setor de cosméticos e 

dermocosméticos tem se mostrado estável mesmo diante das crises econômicas. 

Segundo a ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos), as áreas voltadas à beleza e estética foram as que 

apresentaram um dos crescimentos mais significativo dos últimos 20 anos. Enquanto 

em 1996 se tinha um faturamento líquido de imposto sobre vendas de R$4,9 bilhões, 

no ano de 2015 esse valor passou a ser de R$42,6 bilhões, o que representa um 

crescimento médio anual próximo a 11,4%. Em uma pesquisa realizada pela 

ABIHPEC em 2019, o Brasil figura como o quarto maior mercado do mundo desse 

setor, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão, respectivamente. 

Como citado anteriormente, o mercado de dermocosméticos é um segmento aquecido 

no Brasil. Ele cresceu, em 2019, 8,3% quando comparado ao ano anterior (IQVIA, 

2020).  

Com o crescimento expressivo do mercado de beleza, existem empresas que 

acreditam que a forma como se posicionam no mercado são suficientes para 

transparecer maior credibilidade de seus produtos. No entanto, outras empresas 

optam por estratégias de diferenciação, buscando atender as particularidades do seu 

público-alvo, (KIMURA, 2012). Segundo Kimura (2012), a atuação de sucesso no 

mercado está relacionada à adoção de uma estratégia que permita que a empresa se 

diferencie de seus concorrentes e entregue a seus clientes uma proposição única de 

valor. Assim como o mercado estudado, o comportamento do consumidor também 

apresentou mudanças significativas nas últimas décadas. O contexto social, suas 

mudanças e necessidades individuais estão exigindo, cada vez mais, serviços de 

qualidade e que atendam às necessidades de cada consumidor (GELAIN; OLIVEIRA, 

2014).  

Quando se trata de consumo de produtos do mercado dermocosmético, o cenário 

é o mesmo: a tendência do cuidado com a pele vem aumentando cada vez mais ao 

longo dos anos. Segundo Gupta et al (2005), a aparência da pele reflete a saúde e a 

beleza, influenciando na autoestima, e nos relacionamentos sociais e na qualidade de 

vida, desempenhando uma função estética e psicológica de extrema importância, 

sendo a identidade de um indivíduo. Como todos os outros órgãos do corpo humano, 

a pele sofre mudanças fisiológicas e morfológicas com o avançar da idade e fornece 

as primeiras evidências do processo de envelhecimento. No entanto, o avanço dos 
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procedimentos e tratamentos com dermocosméticos permite que sinais visíveis 

relacionados ao envelhecimento da pele sejam atenuados. (RIBEIRO, 2013). Os 

dermocosméticos são cosmecêuticos indicados ou não por dermatologistas que unem 

a eficácia de um item farmacêutico de tratamento ao resultado estético proporcionado 

pelos cosméticos (DRAELOS, 2005). Destaca-se, então, um tipo de dermocosmético 

que busca tratar, especificamente, os sinais da idade na pele.  

Pela diversidade da população brasileira, é necessário entender as 

particularidades do tipo de pele aqui existentes, para que as indústrias possam, então, 

promover produtos que atendam as especificidades encontradas. A Sociedade 

Brasileira de Dermatologia (SBD) classifica em 4 os tipos de pele encontrados, como 

destacado no Quadro 1, abaixo: 

 

Quadro 1: tipos de pele e suas características 

TIPO DE PELE CARACTERÍSTICA 

Pele normal 

Tem textura saudável e aveludada, 

produzindo gordura em quantidade 

adequada, sem excesso de brilho ou 

ressecamento 

Pele seca 

Possui perda de água em excesso, com 

poros poucos visíveis, pouca 

luminosidade e é mais propensa à 

descamação e vermelhidão. Ela pode 

ser causada por fatores genéticos ou 

hormonais, como menopausa e 

problemas na tireoide, e também por 

condições ambientais, como o tempo 

frio e seco, o vento e a radiação 

ultravioleta 

Pele oleosa 

Possui aspecto mais brilhante e 

espesso, por causa da produção de 

sebo maior do que o normal. Além da 

herança genética, contribuem para a 

oleosidade da pele os fatores 

hormonais, o excesso de sol, o estresse 

e uma dieta rica em alimentos com alto 

teor de gordura. A pele oleosa 

apresenta poros dilatados e maior 
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tendência à formação de acne, de 

cravos e de espinhas 

Pele Mista 

É o tipo de pele mais frequente. 

Apresenta aspecto oleoso e poros 

dilatados na “zona T” (testa, nariz e 

queixo), podendo apresentar acne 

nesta região e seco nas bochechas e 

extremidades 
Fonte: Sociedade Brasileira de Dermatologia. 

 

E, como destacado pela SBD, não só os fatores genéticos e hormonais colaboram 

para o tipo de pele do indivíduo, como também fatores climáticos, que são diversos 

no Brasil. Tudo isso deve ser levado em consideração para o desenvolvimento de um 

produto para o público brasileiro. Cabe às empresas atuantes no setor de produtos 

dermocosméticos entenderem essas diversas necessidades, presentes nas distintas 

regiões, para serem capazes de entregar produtos e soluções adequadas ao 

estreitamento dos clamores dos consumidores. 
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3. METODOLOGIA  

 

3.1 Classificação da pesquisa 

Descritiva suportada pela literatura em termos secundários, cujo procedimento 

técnico de pesquisa é o estudo de caso. 

 

3.2 Descrição do objeto de estudo e caracterização das áreas de interesse da 

investigação 

 O presente estudo foi desenvolvido em uma empresa multinacional do setor de 

cosméticos, nascida na França, presente em 130 países. No Brasil, a empresa 

estudada é líder do mercado de Dermocosméticos, buscando melhorar a qualidade e 

saúde de todos os tipos de pele, com um grande portfólio de marcas. Embora a sede 

global seja na França, os países que recebem a empresa possuem autonomia para 

desenvolver produtos com a identidade do seu país, não só com relação à 

comunicação dos produtos, mas também fórmulas específicas e exclusivas para o 

país. Sendo assim, o Brasil teve autonomia para desenvolver um produto anti-idade 

para atender exclusivamente as necessidades das consumidoras brasileiras, sendo 

este o objeto do estudo de caso. 

As áreas estudadas são: 

• Marketing: é a principal área relacionada ao negócio, sendo o ponto forte da 

empresa estudada. As suas principais responsabilidades são referentes ao 

gerenciamento dos produtos, tais como desenvolver conceito de produto 

adaptado ao público-alvo, desenvolver comunicações digitais e de ponto de 

venda para os produtos, analisar o mercado e criar estratégia para atrair 

novos consumidores, analisar previsão de venda e definir metas, entre 

outras; 

• Operações: área que conecta as necessidades do marketing com as áreas 

de P&D (pesquisa e desenvolvimento) e fábrica, responsável pelo 

planejamento da fabricação do produto, desde a cotação das matérias-

primas até as possíveis otimizações produtivas dos lançamentos e produtos 

do catálogo. 
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• Gestão Financeira: departamento cuja função principal no projeto de um 

produto é analisar a viabilidade financeira do projeto através de simulações 

de margem e cifra que o produto irá gerar e todos os impactos financeiros 

para a empresa. 

É interessante destacar que os setores escolhidos são setores chaves para o 

desenvolvimento deste dermocosmético, oferecendo uma perspectiva plural do tema 

em voga. A interrelação entre as áreas de estudo e o processo de desenvolvimento 

de produto na empresa estudada estão retratados na figura 1, abaixo. 

Figura 1: Processo de desenvolvimento de produto da empresa estudada e interrelação das 

áreas em cada etapa. 

 

Fonte: A autora, 2020. 

 Como observado no capítulo anterior, o processo de desenvolvimento da 

empresa estudada se dá em oito macro etapas: geração e seleção das ideias, 

planejamento inicial, desenvolvimento do conceito, teste de conceito, análise do 

negócio, desenvolvimento da estratégia de marketing, teste de marketing e 

comercialização, sendo esta a última etapa, onde o produto fica pronto para ser 

comercializado no mercado. Não serão observados neste estudo o gerenciamento do 

produto após a sua comercialização. 

As áreas de interesse do estudo são as áreas que estão presentes na maior 

parte do processo de desenvolvimento de produto, sendo o marketing o principal 

ponto focal durante todo o processo. Além disso, podemos observar na figura 1 onde 

cada área influencia durante o processo de desenvolvimento de produto e como elas 

trabalham em conjunto, em pelo menos metade das etapas. 

 O método de contato com os representantes dessas respectivas áreas, 

envolvidos no processo de desenvolvimento do produto, será através de entrevistas 

virtuais, via Microsoft Teams. Serão realizadas 3 entrevistas qualitativas de 
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profundidade, para, então, sistematizar as lições aprendidas durante o processo de 

desenvolvimento até o lançamento do produto. 

 

3.3 Procedimento de análises de dados 

Foi realizada uma triangulação e confrontação das respostas obtidas entre si 

e, dessas, com a literatura, sendo uma sistematização baseada em lexicografia. 

 

3.4 Limitações do método 

 O presente estudo refere-se ao caso de uma única organização, não fazendo 

comparações com outras organizações do mesmo segmento, nem mesmo com 

unidades operacionais dessa mesma empresa situadas em outros países e/ou outras 

regiões do brasil. Adicionalmente, pode-se observar que o estudo congrega opiniões 

de respondentes que naturalmente são embebidas do seu viés.  
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 Considerações iniciais 

Neste capítulo são apresentadas e discutidas as percepções dos respondentes 

de três distintas áreas da empresa multinacional estudada, com relação às suas 

experiências com o projeto de lançamento do produto analisado. 

Inicialmente, foram tratados os achados gerais da pesquisa, para, no fim deste 

capítulo, sistematizar as lições aprendidas de forma interdisciplinar. O método de 

pesquisa foi composto por três etapas: Na primeira etapa, foi feito o delineamento dos 

objetivos e da delimitação da pesquisa. Na segunda etapa, foi feita a revisão da 

literatura a respeito do tema. Na terceira etapa, é aplicado o roteiro para a realização 

do estudo de caso e sistematização das lições aprendidas. 

 

4.2 Achados da área de Marketing 

A entrevista foi realizada com o gerente de produto de Antirrugas da área de 

Marketing, de 29 anos, que trabalha na empresa estudada há 3 anos. Ele é formado 

em Publicidade e Propaganda e atua na área de marketing há 9 anos, com experiência 

no setor de varejo e bens de consumo em empresas multinacionais. O interessante, 

nesse caso, é que apesar de já ter participado de outros projetos de lançamento na 

empresa estudada, este é o primeiro projeto da categoria Antirrugas lançado com 

exclusividade para o mercado brasileiro, não sendo um lançamento global, dando 

destaque à diversos desafios e aprendizados ao longo do processo. 

A área de marketing é vista como uma área que deve gerenciar o processo de 

desenvolvimento do produto, desde a ideia inicial e o primeiro briefing do projeto até 

o lançamento. Sendo a área mais gerencial, ela atua como o principal ponto de contato 

entre as áreas de suporte ao desenvolvimento de novos produtos, sendo, então, 

essencial para a sistematização de lições aprendidas do produto objeto do estudo de 

caso. 

Primeiro, foi destacado uma particularidade da pele brasileira. Segundo o 

entrevistado, “Sabemos que 54% da população brasileira tem a pele oleosa. Essa 

particularidade da pele brasileira é ocasionada, além dos fatores hormonais e 
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genéticos, pelos fatores climáticos, como exposição solar e umidade excessiva. E 

sabemos que as duas preocupações principais da consumidora brasileira com a pele 

são as rugas e os sinais da oleosidade: como o brilho, os poros que são mais 

evidentes, e a textura da pele oleosa que não é uniforme”.  

Depois, ele observa uma fraqueza dos produtos atuais do mercado, dizendo 

que por essa condição de pele, a consumidora de pele oleosa com queixa de rugas e 

linhas finas tem um ciclo bastante comum: primeiro, começa um tratamento com um 

produto antissinais; na sequência, percebe um aumento da oleosidade na pele. Fica 

com a sensação que pele fica mais oleosa ao longo do dia e, por isso, acaba 

abandonando o tratamento antissinais atual; assim, recomeça a busca de outro 

produto antissinais que não deixem a pele dela oleosa. Ele afirma que “é um ciclo que 

gera bastante insatisfação para a consumidora. Então, frequentemente, a 

consumidora se vê numa situação difícil, em que tem que escolher entre duas opções, 

OU um produto anti-idade – e daí sofrer com a oleosidade na pele – OU ter que usar 

apenas cuidados antioleosidade, mas que não entregam uma eficácia em rugas e 

outros sinais da idade.  Ou seja, não encontram uma solução única que alie alta 

eficácia antissinais e que atue nos sinais da oleosidade ao mesmo tempo”. 

Assim, a marca transforma uma especificidade da pele dos consumidores 

brasileiros em uma oportunidade de negócio, com um novo produto antissinais feito 

para a pele oleosa. O respondente afirma que “Acompanhamos esse dilema da 

consumidora brasileira por bastante tempo, vimos diversos relatos em pesquisas de 

entrevistas e validação da comunicação com as consumidoras e nas conversas de 

skincare (cuidados com a pele) no ambiente digital, nas redes sociais”. Sendo assim, 

destaca-se a principal motivação da empresa para a realização de um lançamento 

desenvolvido especialmente para o Brasil. É interessante observar também que os 

insights para a realização do projeto foram gerados através de redes sociais da marca, 

além de validações de comunicação, o que mostra uma participação ativa dos 

consumidores hoje em dia, para criar produtos cada vez mais personalizados para 

atender às necessidades e especificidades da pele.  

Quando questionado sobre o envolvimento do público-alvo, o entrevistado 

destaca a participação do consumidor na construção desde o início do projeto, na 

validação do conceito do produto. Ele retrata que, “como o produto foi pensado para 

atender as necessidades de todas as consumidoras e consumidores brasileiros de 
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pele oleosa e com um papel estratégico de recrutar novos consumidores para a marca, 

o primeiro passo foi estruturar a comunicação do produto a muitas mãos com a 

consumidora. Realizamos 4 pesquisas com consumidoras brasileiras para definirmos 

o conceito do produto, o texto e comunicação da embalagem, a comunicação da 

campanha do ponto de venda (temos milhares de antenas e vitrines de farmácia com 

a comunicação do produto) e também a comunicação da campanha de mídia digital”.  

Para a participação nessas pesquisas, a marca traz consumidoras de diversas 

origens, cruzando informações de usuárias e não usuárias de dermocosméticos, 

buscando adaptar a comunicação para alcançar o maior público possível, dizendo que 

“para as pesquisas, convidamos consumidoras que não usam dermocosmético, a fim 

de ter a perspectiva do que era mais importante para elas na comunicação para o 

recrutamento das mesmas, além de consumidoras de produtos dermocosméticos”.  

Logo, pode-se perceber que para endereçar de forma assertiva a comunicação 

do produto, foi necessário realizar 4 validações com consumidores, a fim de alcançar 

os resultados que a empresa espera com este lançamento, mostrando cada vez mais 

a importância do consumidor para o desenvolvimento de novos produtos, trazendo o 

consumidor para o centro. 

Por ser o primeiro lançamento da marca desenvolvido de forma local, é 

interessante entender quais foram os principais desafios para a realização do projeto, 

que estão esquematizados abaixo: 

1. Engajar a marca global para um lançamento local: o entrevistado 

destacou que foram muitas reuniões e apresentações com dados do 

mercado para que conseguisse defender o desenvolvimento e a 

produção de uma fórmula apenas para um país, já que o 

desenvolvimento de uma nova fórmula leva, pelo menos, 2 anos de 

estudos de um time que precisa também realizar estudos para os 

lançamentos globais. Portanto, destaca-se o tamanho do mercado 

consumidor brasileiro, que torna o custo para o projeto viável. 

2. Alinhamento da identidade do produto local à marca global: por ser uma 

marca internacional, é de extrema importância ter a mesma identidade 

em todos os países. Por isso, inicialmente a marca global inferiu uma 

comunicação e conceito para o produto, que não era tão alinhada com a 
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identidade brasileira. Segundo o entrevistado, no teste de conceito do 

produto, as consumidoras invalidaram essa comunicação, onde o time 

brasileiro conseguiu refazer e defender, após o resultado do teste, de 

forma mais clara com o time global da marca, aprovando, por fim, o 

conceito mais brasileiro, porém mantendo, ainda, a identidade da marca, 

principalmente pelo formato de embalagem característico. 

3. Gerenciamento do cronograma: mesmo sendo um projeto local, alguns 

fornecedores eram internacionais, por não ter encontrado possibilidade 

no Brasil para desenvolver a embalagem em vidro que a marca trabalha 

globalmente. Sendo assim, tiveram diversas influências de atraso de 

matéria-prima e embalagem para a confecção do produto no Brasil, 

atrasando 2 meses a data do lançamento. Além disso, um projeto de 

lançamento conta com diversas áreas envolvidas de suporte, que 

também possuem outras prioridades, sendo necessário mantê-las 

sempre engajadas para que o cronograma seja respeitado.  

 

4.3 Achados da área de Operações 

 A entrevista foi realizada com a analista sênior, responsável por projetos do 

segmento Antirrugas da empresa, atendendo, então, todas as marcas do grupo que 

possuem esse tipo de produto em seu portfólio. Com 26 anos e formada em 

engenharia de produção, trabalha na empresa estudada, nessa mesma área desde o 

período de estágio, há mais de 5 anos. 

A área de operações é uma área envolvida no processo de lançamento desde 

o briefing inicial. É a área responsável por fazer a negociação das matérias-primas 

para a fórmula e embalagem do produto, fazer a ponte com a fábrica e/ou 

fornecedores terceirizados para a produção, fazer a análise do projeto como um todo 

(de sustentabilidade, de custos estimados iniciais, de cronograma para a produção) e 

faz uma reunião com o marketing para dar visibilidade sobre essas etapas dos projetos 

quinzenalmente. 

Quando questionada sobre o que foi levado em consideração sobre a 

consumidora brasileira na escolha das matérias-primas da fórmula e embalagem do 

produto, a entrevistada diz que “a fórmula foi pensada em uma textura leve, de rápida 
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absorção, e que não deixasse a pele pegajosa após a aplicação”. A embalagem do 

produto, que segue o direcionamento da marca de forma global, atende também às 

consumidoras brasileiras, que elogiam o formato pump, onde não há desperdício de 

produto. 

Os desafios destacados pela entrevistada foram, principalmente, referentes à 

fornecedores brasileiros. Por isso, quando questionada sobre atender às 

especificações da embalagem com fornecedores brasileiros, a entrevistada relatou a 

grande dificuldade de encontrar fornecedores de embalagem que tivessem a 

qualidade e especificidade da marca global aqui no Brasil. Além disso, outros desafios 

relatados, foram: 

1. Não haver fornecedores nacionais para todos os insumos: como era um 

formato específico da marca, por enquanto apenas um fornecedor global 

consegue atender às especificações. Houve uma tentativa de 

nacionalização da fabricação por parte da fábrica da empresa, mas isso 

resultaria em um alto custo de capex (que é o investimento em 

maquinário) e um payback muito longo, já que a expectativa de volume 

de projetos que teriam essa mesma embalagem não era tão alto (um 

volume 5x menor que o volume global). E existe uma questão de 

rebranding (ressignificando a imagem percebida da marca) através da 

embalagem dos produtos da marca de 5 em 5 anos, por isso não devem 

investir em produção local desse tipo de embalagem. Isso resulta em um 

máximo controle por parte do fornecedor global, que foi o que impactou 

no atraso do cronograma do projeto em 2 meses, por atraso da produção 

da embalagem. 

2. Gestão dos insumos do projeto: como não foi possível encontrar 

fornecedores brasileiros para todos os itens do projeto, alguns itens 

eram nacionais, como o cartucho de papel (que envolve o produto final), 

e o molho que era produzido pela fábrica da empresa, mas a embalagem 

de vidro era importada, assim como o pump e a válvula. Assim, era 

necessário falar com diferentes fornecedores, que tinham diferentes 

prazos e lotes mínimos de produção, para conseguir gerenciar todos os 

insumos do projeto e, consequentemente, o cronograma. Além disso, 

também foi observado que isso gera um desafio quanto à padronização 
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de acabamentos, que deve ser gerenciada com todos os fornecedores 

envolvidos para haver uma preservação da unicidade dos produtos da 

marca.  

3. Mudança de fornecedor do cartucho de papel com o projeto já em 

andamento: isso gerou um grande retrabalho de validação de 

impressões, que precisam atender às diretrizes da marca em questão 

de cor e verniz aplicados.  

 

4.4 Achados da área de Finanças 

 O respondente, de 27 anos e formado em Engenharia de Produção, trabalha 

na empresa estudada há 9 meses, mas atua na área há 3 anos e 2 meses, desde a 

sua formatura, com experiência anterior no setor de bens de consumo em uma 

multinacional. 

A principal responsabilidade dessa área no processo de lançamento de um 

produto é fazer o estudo de viabilidade financeira do projeto, para entender o impacto 

do custo do produto e do preço público estimado na margem bruta do produto e da 

marca.  

Quando indagado sobre o que foi levado em consideração sobre a consumidora 

brasileira na escolha do preço público do produto, o entrevistado diz que “para a minha 

área, todos os projetos se resumem nos números, se é um projeto financeiramente 

viável ou não. No caso desse projeto em específico, houve uma negociação com 

marketing para que tivesse um preço público o mais baixo possível, para ser um 

produto atrativo para todos os consumidores brasileiros de classe AB+ e foi utilizado 

um produto de referência do mercado para fazer uma projeção financeira das vendas, 

entendendo o adicional de unidades que viriam pelo preço um pouco mais baixo, para 

verificar se valeria a pena ou não ter um preço público mais barato”.  

Um ponto fortemente destacado no discurso do respondente é que não há tanta 

influência qualitativa nas análises financeiras, porém a área de marketing, como 

gestor do projeto, pode negociar a continuação do projeto mesmo sem possuir a 

viabilidade financeira aprovada em uma primeira análise. Segundo ele, “eu me baseio 

muito mais no custo do produto, o quanto ele onera em termos de operações 

especiais, se existe alguma especificidade de transporte e todos os custos dele da 
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cadeia logística, de embalagem e de fórmula, do que se é um produto para um público 

específico ou não. O número final desse estudo é o que define se é viável ou não, 

mas tem todas as negociações que marketing leva a frente com a diretoria, caso não 

tenha uma aprovação financeira na primeira avaliação, para tentar reduzir os custos 

de outras formas e garantir que seja contributivo para a empresa”.  

Foi relatado, também, que existem interferências do câmbio e mercado exterior. 

Ele relata que “quando recebemos o custo do produto, montado pela área de 

operações, recebemos um valor fechado composto por vários custos distintos, como 

fórmula, embalagem, custo de produção e rateio de mão-de-obra, entre outros. Os 

custos de produção e rateio de mão-de-obra são custos nacionais, mas tanto a fórmula 

quanto a embalagem recebem inferência do exterior, porque algumas matérias-primas 

são importadas e a embalagem também. A complexidade está já atribuída nas 

planilhas que utilizamos nas projeções para o estudo de viabilidade, que são os 

impostos e taxas de juros”. Portanto, a área de finanças é uma área menos qualitativa 

e mais quantitativa na análise dos projetos de lançamento, sendo os números de 

margem bruta finais dos produtos o grande fator que derivará as decisões sobre 

redução de custos do produto ou aumento de preço público final. 

Os desafios encontrados neste projeto não foram muitos para a área de 

finanças, já que inicialmente o estudo de viabilidade econômica do projeto foi positivo, 

de acordo com o custo estimado inicial. Mas, ainda assim, foi possível observar que 

existe um desafio para encontrar um produto para benchmark (produto de referência) 

para as projeções financeiras iniciais, já que nenhum produto da marca era apenas 

local e com esta especificidade de fórmula. 

 

4.5 Sistematização das lições aprendidas 

A sistematização das lições aprendidas fora pensada de forma interdisciplinar 

e plural, já que os relatos dos entrevistados mostraram a importância do trabalho 

cooperativo entre os envolvidos para que o projeto inicial chegue até o consumidor 

final. 

 

Correlacionando as 3 entrevistas, as lições aprendidas foram: 
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1. Personalização da oferta de produtos dermocosméticos para mercados 

locais, trazendo produtos que de fato atendam às necessidades dos 

consumidores; 

2. Busca de novos fornecedores para o cadastramento na empresa 

estudada, para que possam atender aos diferentes tipos de embalagem, 

necessários em cada projeto; 

3. Colaboração do consumidor na construção da comunicação do produto, 

para que haja um produto com uma mensagem forte e clara sobre seus 

principais benefícios de acordo com o que a consumidora mais valoriza; 

4. Envolver todos os stakeholders desde o início, como o time global, para 

que haja um engajamento de todas as áreas envolvidas para a 

realização do projeto; 

5. Buscar um produto referência no mercado mais próximo possível da 

proposta do projeto, para que haja uma assertividade na projeção dos 

custos e expectativa de demanda do produto; 

6. Criar um tipo de acordo formal com o fornecedor, mesmo que seja 

internacional, para que ele cumpra os prazos estabelecidos e, em caso 

de não cumprimento, ter alguma penalidade contratual, para que 

favoreça o cumprimento do cronograma dos projetos. 

 

Adicionalmente, não existe na empresa estudada um manual de boas práticas 

ou caderno de lições aprendidas, sendo, então, de suma importância o estudo e 

sistematização destas para projetos futuros. Também não foi identificado um padrão 

ou processo mapeado para um projeto de lançamento de produto, sendo, portanto, 

uma ferramenta que serviria como amarração do cronograma de forma mais clara 

para todas as áreas envolvidas, facilitando o engajamento dos stakeholders de acordo 

com prazos claros e pré-estabelecidos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo tinha como objetivo realizar o estudo episódico do 

lançamento de um produto dermocosmético anti-idade específico para a pele 

brasileira, que foi realizado por uma marca de uma empresa multinacional do setor 

dermocosmético, e sistematizar as principais lições aprendidas nesse processo.  

Tendo em vista os esforços realizados, os objetivos foram alcançados, tendo 

em vista a sistematização desenvolvida no capítulo 4.  

No que diz respeito às questões-problema colocadas no capítulo 1, com base 

na investigação de campo e na literatura, percebe-se que: 

• As principais motivações da empresa para o desenvolvimento desse 

produto foram os relatos dos consumidores em redes sociais e conversas 

sobre cuidados com a pele, que se mostraram insatisfeitos com os 

resultados que os produtos antissinais existentes no mercado geravam na 

pele, não possuindo um controle da oleosidade da pele atrelado à ação 

antirrugas.  

• Observando os relatos dos consumidores, a empresa tem a oportunidade 

de desenvolver uma fórmula específica para a pele brasileira, realizando 

diversos testes com os consumidores durante o desenvolvimento do 

produto, para conquistar os consumidores de pele oleosa com um produto 

antissinais que atende às suas necessidades. 

• As principais dificuldades observadas para o desenvolvimento do produto 

foram: o engajamento e o alinhamento da identidade da marca global para 

um desenvolvimento de produto local, o gerenciamento do cronograma, a 

não existência de fornecedores nacionais que atendessem as 

especificidades do projeto, o gerenciamento dos insumos, a mudança de 

fornecedor no meio do desenvolvimento e a definição um produto de 

referência ideal para as análises financeiras. 

• A sistematização das lições aprendidas tem relevância para a companhia 

porque destaca as possibilidades de otimizações que podem ser realizadas 

em um próximo desenvolvimento de produto, e destaca também a 
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necessidade de um mapeamento deste processo para um melhor 

gerenciamento de projetos futuros. 

 

Como sugestões de estudos futuros, recomenda-se uma investigação similar em 

outras empresas de dermocosméticos, para avaliar se o processo é análogo. Outra 

questão é analisar a mesma empresa estudada em outros países. Sugere-se, 

também, que seja avaliado o desempenho do produto por meio do aspecto gerencial, 

após a sua comercialização. 
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APÊNDICES 

 

1. Instrumento de coleta de dados da área de marketing 

1. Qual é o seu ano de nascimento? 

2. Qual é o seu gênero? 

3. Qual é a sua formação? 

4. Há quanto tempo atua na área? 

5. Há quanto tempo trabalha na empresa estudada? 

6. Quais são as principais funções e responsabilidades da sua área no processo 

de lançamento? 

7. Como as áreas envolvidas no processo de lançamento se complementam? 

8. O que foi levado em consideração sobre a consumidora brasileira na criação 

do conceito do produto?  

9. Como o público-alvo foi envolvido durante o processo da construção da 

comunicação do lançamento? 

10. Quais foram os principais desafios para a realização desse lançamento? 

11. Quais são os principais aprendizados que esse projeto de lançamento de 

produto deixou? 

 

2. Instrumento de coleta de dados da área de operações 

1. Qual é o seu ano de nascimento? 

2. Qual é o seu gênero? 

3. Qual é a sua formação? 

4. Há quanto tempo atua na área? 

5. Há quanto tempo trabalha na empresa estudada? 

6. Quais são as principais funções e responsabilidades da sua área no processo 

de lançamento? 

7. Como as áreas envolvidas no processo de lançamento se complementam? 

8. O que foi levado em consideração sobre a consumidora brasileira na escolha 

das matérias-primas da fórmula e embalagem do produto? 

9. Sendo um produto fabricado no Brasil, foi possível atender todas as 

especificações da embalagem com fornecedores brasileiros?  

10. Quais foram os principais desafios para a realização desse lançamento? 
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11. Quais são os principais aprendizados que esse projeto de lançamento de 

produto deixou? 

 

3. Instrumento de coleta de dados da área de finanças 

1. Qual é o seu ano de nascimento? 

2. Qual é o seu gênero? 

3. Qual é a sua formação? 

4. Há quanto tempo atua na área? 

5. Há quanto tempo trabalha na empresa estudada? 

6. Quais são as principais funções e responsabilidades da sua área no processo 

de lançamento? 

7. Como as áreas envolvidas no processo de lançamento se complementam? 

8. O que foi levado em consideração sobre a consumidora brasileira na escolha 

do preço público do produto? 

9. Sendo um produto fabricado no Brasil, existem, ainda assim, interferências do 

câmbio e mercado exterior no projeto? 

10. Quais foram os principais desafios para a realização desse lançamento? 

11. Quais são os principais aprendizados que esse projeto de lançamento de 

produto deixou? 

 

 

 

 


