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resumo 
 
 

O presente trabalho é norteado com base na introdução de um 
sistema de impressão digital para decoração de mosaicos 
cerâmicos. Este trabalho inclui um estudo comparativo entre a
tecnologia tradicional e a tecnologia digital, abordando esta
nova tecnologia no processo de desenvolvimento de novos
produtos. 
 
A monitorização do processo de DNP constitui uma importante 
ferramenta capaz de orientar as acções de desenvolvimento
com mais segurança e eficiência. A revisão bibliográfica
permitiu identificar as etapas importantes para a análise e
desenvolvimento de um novo produto. No caso da empresa em
estudo algumas actividades de I&D são efectuadas de uma 
forma informal. 
 
A implementação do sistema digital na empresa em estudo,
veio colmatar algumas lacunas da decoração tradicional,
permitir aperfeiçoar e inovar técnicas decorativas impossíveis
de alcançar com os meios oferecidos pelo sistema tradicional. 
Em termos de DNP, a empresa considera que foi dado “um
grande passo”, fundamentalmente no que concerne à
celeridade do processo de desenvolvimento. 
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abstract 
 

This work is guided based on the introduction of a digital 
ceramic printing system. This work includes a comparative
study between traditional technology and digital technology,
addressing this new technology in the process of developing 
new products. 
 
The monitoring of the DNP is an important tool capable of
directing the actions of development with increased security
and efficiency. The literature review to identify milestones for
the analysis and development of a new product. In the case of 
the firm's study some of R&D activities are conducted in an
informal way. 
 
The implementation of the digital system in the company
under review and has overcome some shortcomings of
traditional decoration, allow decorative techniques improve 
and innovate impossible to achieve with the resources offered
by the traditional system. In terms of DNP, the company
believes that was given "a great step", especially in regard to
expedite the development process. 
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O presente estudo tem como finalidade analisar factores relacionados com o impacto 

na implementação de um Sistema de Impressão Digital e a sua influência no 

Desenvolvimento de Novos Produtos na empresa Aleluia Cerâmicas, S.A., empresa esta, 

que actua no sector da cerâmica de construção, mais concretamente na cerâmica de 

acabamentos, segundo a classificação de actividades económicas (CAE – Rev.3) inserida 

no grupo 233 – Fabricação de Produtos Cerâmicos para a Construção e subclasse 23312 – 

fabricação de ladrilhos, mosaicos e placas de cerâmica. 

Este capítulo apresenta os objectivos do presente trabalho, a relevância da pesquisa, os 

motivos pelos quais o estudo se justifica, a metodologia geral da pesquisa e, por fim, a 

organização dos capítulos. 

 

1.1 Motivação (Porquê pesquisar?) 

Segundo Vivona (2000), a Indústria Cerâmica, a nível mundial, teve forte 

desenvolvimento tecnológico nos últimos 30 anos. O avanço dos materiais especiais, da 

tecnologia, da automação, da decoração, dos esmaltes e, em especial, o conhecimento da 

ciência dos materiais, permitiu, através da combinação desses diferentes conhecimentos, o 

forte desenvolvimento da tecnologia e consequente incremento da produção dos materiais 

cerâmicos, oferecendo ao mercado um produto com melhores características, mais bonito e 

com custos adequados ao mercado consumidor. 

Sendo o conhecimento a base da geração de riqueza nas sociedades avançadas e a 

investigação e o desenvolvimento um dos pilares da criação desse conhecimento, é na 

inovação que se encontra o meio de transformar esse conhecimento em desenvolvimento 

económico (NP 4457:2007). 

Nas últimas décadas, especial atenção tem sido dada ao desenvolvimento de novos 

produtos. O actual ambiente competitivo transformou esta actividade em essencial. 

Factores como a diminuição do tempo de vida do produto que causa a perda de função e/ou 

utilidade dos produtos existentes, cada vez mais rápido, tornando-os obsoletos exigindo, 

assim, a sua substituição, a mudança das necessidades e preferências dos consumidores 

estão directamente associados à necessidade de inovar. Além disso, a evolução tecnológica 

disponibiliza produtos inéditos e obrigam os investigadores a desenvolverem produtos que 

superem os seus concorrentes (Booz, Allen e Hamilton, 1982; Cooper, 2001). 

Segundo Bessant e Francis (1997), para lidar com estes desafios competitivos, as 

atenções tendem a direccionar-se para as avaliações sistemáticas, monitorização e 
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estruturas de gestão do processo de desenvolvimento de novos produtos. O tema envolve 

profissionais de diferentes áreas (Investigação e Desenvolvimento, Marketing, Comercial, 

entre outras) procurando a diminuição de custos, eficiência na alocação dos recursos, 

melhores materiais, desenhos inovadores ou mais adequados, cores preferidas, novas 

funções e/ou soluções que atendam às necessidades dos consumidores. 

O desenvolvimento de novos produtos está associado a altos investimentos e riscos. 

A taxa de sucesso dos novos produtos é baixa e está relacionada, principalmente, com a 

falta de orientação para o mercado onde vai ser colocado, ou seja, os produtos são 

idealizados e desenvolvidos sem o conhecimento dos desejos, necessidades e preferências 

dos consumidores, sem avaliação dos concorrentes e da situação de mercado (Cooper, 

1988). 

Outros factores como a ausência de testes pós-desenvolvimento e ineficiência no 

lançamento dos produtos distinguem os produtos que obtêm sucesso daqueles que 

fracassam (Cooper, 2001). 

O desenvolvimento de produtos e serviços é um factor fundamental para incorporar 

valor aos produtos/serviços, aumentar as vendas, acelerar as mudanças tecnológicas e, 

desta forma, afirmar a competitividade da Indústria. 

A Indústria Cerâmica é uma indústria de altos investimentos tecnológicos, onde é 

necessário o desenvolvimento de novos produtos e serviços de forma eficiente, que 

representem um retorno financeiro e a sustentabilidade da Indústria. Neste sector, 

desenvolver novos produtos é uma mais valia para alargar e posicionar estes produtos no 

mercado. 

Segundo Boschi (2002), de um modo geral pode-se dizer que o principal aspecto 

positivo, referente às vantagens competitivas dos pavimentos e revestimentos cerâmicos 

em relação aos demais tipos de revestimentos, consiste na combinação da facilidade de 

limpeza, durabilidade e seu potencial decorativo. Por outro lado, os principais aspectos 

negativos estão relacionados à sua aplicação que, de um modo geral, é considerada difícil, 

cara, demorada e “suja”, em comparação com outros tipos de pavimentos e revestimentos. 

Boschi (2002) refere ainda que considerando o crescimento do sector pode-se dizer 

que até o momento as vantagens têm superado as desvantagens e praticamente nenhum dos 

concorrentes ameaçou seriamente a posição dos pavimentos e revestimentos cerâmicos 

como líder de mercado. Tudo indica que essa situação deverá manter-se no futuro pois, por 

um lado, o conjunto de características típicas dos revestimentos certamente continuará a 

satisfazer às necessidades dos consumidores e, por outro, não se conhece actualmente 
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nenhuma alternativa que, considerando-se o aspecto custo/benefício, ofereça as mesmas 

vantagens competitivas mencionadas anteriormente. 

 

Neste aspecto reside a relevância deste estudo, o qual procura apresentar uma 

descrição e análise do processo de desenvolvimento de novos produtos, permitindo a 

identificação das actividades que eventualmente estão a ser realizadas de uma forma 

deficiente, o que possibilita o aperfeiçoamento das mesmas. 

 

Coloca-se, assim, o problema fundamental deste estudo: 

Verificar em que medida a introdução de um novo equipamento de impressão digital 

aperfeiçoa o processo de desenvolvimento de novos produtos numa empresa de produção e 

comercialização de mosaicos cerâmicos. 

 
 

1.2 Objectivo (Para quê pesquisar?) 

O objectivo principal deste trabalho é realizar uma análise aos factores relacionados 

com o impacto na implementação de um sistema de impressão digital e a sua influência no 

desenvolvimento de novos produtos da empresa Aleluia Cerâmicas, tendo em vista a 

diminuição do tempo na realização dos protótipos durante o processo de desenvolvimento 

de novos produtos comparando o sistema de impressão digital em cerâmica com o 

tradicional. 

 
 

1.3 Relevância 

De acordo com a Norma Portuguesa NP 4456:2007, as actividades de Investigação, 

Desenvolvimento e Inovação (IDI) estão a ser objecto de uma especial atenção e análise 

como consequência da sua importância para o crescimento económico e social. Isto faz 

com que seja necessário harmonizar e desenvolver a terminologia e definições que se 

utilizam nas mesmas, para que todas as partes interessadas possam entender do que se 

trata. 

Diante da necessidade de uma análise detalhada do processo de investigação e 

desenvolvimento de novos produtos, com vista ao seu sucesso no sector da cerâmica de 

pavimentos e revestimentos, verifica-se a importância desta pesquisa. 
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1.4 Metodologia de Pesquisa (Como pesquisar?) 

 

Figura 1 ⎢ Tipos de pesquisa científica, (Santos, 2002) 
 

Segundo Gil (2002), as pesquisas podem ser classificados em três grandes grupos, com 

objectivos diferentes: 

1) Pesquisa exploratória, que visa definir melhor o problema, proporcionar auto-

observação sobre o assunto, descrever comportamentos ou definir e classificar 

factos e variáveis; 

2) Pesquisa aplicada ou descritiva, que visa aplicar as leis, as teorias e modelos na 

descoberta de soluções ou no diagnóstico de realidades estabelecendo as relações 

entre as variáveis; 

3) Pesquisa explicativa ou teórica, que visa identificar os factores que determinam a 

ocorrência de fenómenos ou contribuem para tal, aprofundando o conhecimento da 

realidade e explicando a razão e o porquê dos acontecimentos. 

De acordo com o objectivo geral deste trabalho, a pesquisa realizada contribui para fins 

práticos, onde é feito um levantamento das características conhecidas, componentes 

processo, na forma de observações sistemáticas do processo, caracterizando-se como uma 

pesquisa aplicada ou descritiva. 

Este trabalho baseia-se também na análise de um estudo de caso para o qual se 

fundamentou numa pesquisa exploratória, com o objectivo de estabelecer uma 

aproximação com o problema em questão. 

O principal método de pesquisa utilizado na recolha de dados para a realização deste 

estudo foi a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de natureza qualitativa, em que de acordo 

com Tognetti (2006), a pesquisa bibliográfica é fundamentada nos conhecimentos de 
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bibliotecas, centros de documentação e informação, sistemas de informação e bibliografia; 

cuja finalidade é colocar o investigador em contacto com o que já se produziu a respeito do 

tema de pesquisa. Segundo Dias (2000), a pesquisa qualitativa é indutiva, isto é, o 

investigador desenvolve conceitos, ideias e entendimentos a partir de padrões encontrados 

nos dados, ao invés de recolher dados para comprovar teorias, hipóteses e modelos 

preconcebidos. A pesquisa quantitativa normalmente mostra-se apropriada quando existe a 

possibilidade de medidas quantificáveis de variáveis e inferências a partir de amostras de 

uma população. Esse tipo de pesquisa usa medidas numéricas para testar modelos 

científicos e hipóteses, ou procura padrões numéricos relacionados a conceitos quotidianos. 

Com a finalidade de fornecer suporte teórico, a pesquisa bibliográfica foi realizada 

através de vasto material sobre a indústria de pavimentos e revestimentos cerâmicos 

relacionado com processo de investigação e desenvolvimento de novos produtos, 

recorrendo a livros, revistas, artigos científicos e materiais disponibilizados na Internet. 

Para a pesquisa qualitativa, recorremos a um estudo de caso. Deste modo, pretende-se 

conhecer a fundo a realidade do processo de investigação e desenvolvimento de novos 

produtos, no sector da indústria de pavimentos e revestimentos cerâmicos, para analisar e 

comparar com modelos teóricos. 

Na posse de informações teóricas e práticas, será possível encontrar um conjunto de 

procedimentos para avaliar o processo de desenvolvimento de novos produtos 

considerando a eficiência deste processo para o sucesso dos mesmos. 

 

1.5 Organização dos Capítulos 

Em termos organizacionais, o conteúdo deste trabalho encontra-se dividido em seis 

capítulos. Inicialmente, são apresentadas as informações gerais sobre a abrangência do 

estudo, os objectivos, a relevância, a motivação para o fazer, a metodologia, bem como a 

estrutura do trabalho. 

O capítulo 2 expõe a revisão bibliográfica sobre o tema abordado, onde são 

destacados conteúdos relevantes associados ao propósito deste estudo. 

O capítulo 3 faz uma a revisão bibliográfica da caracterização geral do sector da 

cerâmica de pavimentos e revestimentos, baseada na informação mais actualizada acerca 

dos aspectos de mercado e dos principais conceitos que envolvem este sector, para uma 

melhor compreensão. 
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A metodologia do trabalho é definida no capítulo 4, onde será feito o enquadramento 

do tema. 

O capítulo 5 apresenta os resultados da pesquisa obtidos através do estudo de caso, 

evidenciando, o processo de desenvolvimento de novos produtos da empresa. 

No capítulo 6 é feita uma análise comparativa entre o sistema de impressão digital e 

a tecnologia tradicional, de modo a mostrar as principais diferenças entre ambos. 

No capítulo 7 serão apresentadas as considerações finais relacionadas aos aspectos 

abordados. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 2– Enquadramento Teórico ⎢Desenvolvimento 

de Novos Produtos 
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O objectivo deste capítulo é fazer uma revisão teórica sobre o desenvolvimento de 

novos produtos e relevância destes no subsector da cerâmica de pavimentos e 

revestimentos, a fim de proporcionar um melhor fundamento do trabalho. O conteúdo 

explanado envolve tópicos que estão directa ou indirectamente relacionados à pesquisa, 

contidos em amplo material bibliográfico. 

Este capítulo inicia-se conceituando competitividade e o processo de desenvolvimento 

de novos produtos inserido num cenário competitivo. 

 

2.1 Algumas considerações sobre competitividade 

Segundo David (2007), desde há muito que as empresas se envolvem em competição 

cerrada na procura de um crescimento proveitoso e sustentado, batendo-se por obter 

vantagens competitivas, diferenciação e cotas de mercado. No entanto, no actual panorama 

de excesso de empresas competindo por resultados num mercado cada vez mais asfixiado, 

as estratégias tradicionais são cada vez menos aptas à criação de riqueza e crescimento. 

Ferraz et al (1995), definem competitividade como “capacidade da empresa formular e 

implementar estratégias concorrências que lhe permita ampliar ou conservar de uma forma 

duradoura uma posição sustentável no mercado”. 

De acordo com Porter (2005), as empresas podem adoptar três tipos de estratégias 

competitivas: estratégia de liderança em custos, diferenciação e focalização. A estratégia 

de liderança de custos baseia-se na obtenção de custos mais baixos que a concorrência, 

utilizando a eficiência como factor fundamental. Quanto à estratégia da diferenciação 

baseia-se na obtenção de produtos de valor superior ao da concorrência, e utiliza qualidade, 

inovação e intimidade com os clientes, ou uma combinação deles, como factores 

fundamentais. E, finalmente, estratégia de focalização é caracterizada pela selecção de um 

segmento limitado de clientes, que se consegue servir melhor que a concorrência, em 

diferenciação ou eficiência. É uma estratégia típica de pequenas empresas. 

Segundo David (2007), os rápidos avanços tecnológicos aumentaram substancialmente 

a produtividade industrial, permitindo aos fornecedores oferecer uma gama de produtos e 

serviços sem precedentes. Como resultado, num crescente número de indústrias, a oferta 

excede largamente a procura. A acrescentar a este factor, há ainda a globalização, que, ao 

desmoronar barreiras entre regiões, populações e nações vem acabando, de forma 

sistemática, com os restantes nichos de mercado. Por outro lado, nas indústrias 

globalizadas, a diferenciação de marcas torna-se um alvo cada vez mais difícil de alcançar. 
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Ao resultado da soma destas forças, as economias têm reagido com cada vez mais 

aguerridas guerras de preços, reduzindo drasticamente as margens de proveito. No entanto, 

uma economia que preserva o nível de emprego ou garante o escoamento da sua produção 

de bens e serviços à custa do nível de salários e do nível de vida da população é uma 

economia em processo de declínio e, portanto, uma economia não competitiva (David, 

2007). 

O aumento da produtividade do tecido empresarial e a instalação de novas 

competências são duas vertentes inseparáveis numa estratégia de reforço da 

competitividade das economias mundiais. Mas, para que sejam eficazes, este aumento da 

produtividade implica a introdução de novos processos de produção e de novos modelos de 

organização empresarial, necessariamente suportados pela introdução de novas 

competências e aquisição de conhecimentos sobre a produção e comercialização de bens e 

serviços que não eram produzidos na economia. Outra forma de alcançar o mesmo 

objectivo é através da incorporação de novos produtos em bens e serviços já produzidos. 

Isto é, o aumento da produtividade e a introdução de novas competências, essenciais ao 

reforço da competitividade, pressupõem a aceleração do processo de 

introdução/concretização de novas ideias quer sobre o “como fazer” quer sobre o “que 

fazer”. 

É um facto que as empresas vivem hoje numa economia globalizada, em competição 

permanente e com desafios constantes. A inovação já não é definida como algo restrito à 

investigação científica e ao desenvolvimento laboratorial de soluções, mas também 

abrange novos produtos, novos processos e novas formas organizacionais (David, 2007). 

Uma estratégia bem sucedida de reforço da competitividade da economia portuguesa 

pressupõe um processo de inovação por parte das empresas e, por consequência, uma 

capacidade empreendedora que a determine e suporte. A chave da competitividade das 

economias é a inovação de processos, inovação de produtos e serviços e inovação de 

formas organizacionais. Ou seja, não basta restringir a inovação às áreas a que 

tradicionalmente ela se associa, sendo fundamental entende-la na sua acepção mais 

abrangente que inclui novos produtos, novos processos, novos métodos de marketing e 

novas formas organizacionais (David, 2007). 

Segundo o referencial normativo NP EN 4457:2007, em qualquer das circunstâncias 

referidas, o processo de inovação não é fruto do acaso. A inovação deve ser favorecida e 

realizada de forma planeada e sistemática. 
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Segundo David (2007), a dinâmica de inovação numa empresa, embora esteja 

necessariamente associada aos rasgos individuais, não é um resultado aleatório dessas 

iniciativas, sendo fundamental, para que haja consistência nessa inovação, que ela se 

suporte num sistema que envolve as instituições e enquadra as práticas de diversos agentes 

económicos, sendo assim o produto desse conjunto de factores. 

Pode afirmar-se, então, que inovar significa a incorporação de novos conhecimentos, 

de novas formas de saber e de novas competências, despoletada/desencadeada por uma 

fonte de novas ideias e suportada num sistema organizacional que absorva e ponha em 

prática essas mesmas iniciativas. Isto é, a competitividade pressupõe a consolidação de um 

sistema que importa/adapta ou produz conhecimento como factor de produção e 

vende/exporta bens e serviços baseados em conhecimento. 

Segundo Cooper (2001), quatro factores estão associados à necessidade de inovação: 

i.)  O avanço tecnológico – as mudanças e o crescimento extremamente 

rápidos da tecnologia exercem intensa pressão sobre as organizações e 

oferecem produtos e soluções incomparáveis; 

ii.) As mudanças nas necessidades dos consumidores – os desejos, preferências 

e necessidades dos consumidores mudam constantemente, os quais são 

essenciais para a definição da estratégia da organização e para o enfoque 

dos objectivos de produção; 

iii.) A diminuição do ciclo de vida do produto – o ciclo de vida do produto 

identifica estágios da evolução do produto. De acordo com a figura 1, pode 

ser dividido em: introdução, crescimento, maturação e declínio (está 

directamente associado aos dois factores anteriormente citados). O resultado 

é que os produtos tornam-se obsoletos rapidamente. Os estágios do ciclo de 

vida do produto têm implicações na tecnologia do processo de produção, 

portanto, durante estes estágios o foco competitivo muda, e assim, é 

necessário mudar as prioridades que regem o comportamento da produção. 

 

 

Figura 2 ⎢Estágios do ciclo de vida de um produto 



Revisão da Literatura 

 

12 

Introdução - Período logo após o lançamento do produto e que se caracteriza 

por um lento crescimento das vendas, poucas empresas em competição e, 

geralmente, um elevado risco e baixo retorno financeiro para as empresas. A 

aposta estratégica é a colocação da ênfase na inovação e na qualidade.  

Crescimento - Período que se caracteriza por um crescimento exponencial da 

procura acompanhada de uma tendência de massificação do produto e uma 

melhoria substancial da rentabilidade das empresas. É um período também 

caracterizado por uma grande volatilidade competitiva com muitas empresas a 

entrarem e a saírem do mercado. A aposta estratégica é a colocação da ênfase 

na qualidade, na redução de custos, nos canais de distribuição e no 

lançamento de novas versões do produto para conquista de quota de mercado.  

Maturidade - Neste período o ritmo de crescimento das vendas dá sinais de 

abrandamento e intensificam-se fortemente os níveis concorrenciais entre as 

empresas, visíveis nas frequentes guerras de preço e publicidade. As 

principais apostas estratégicas são o lançamento de novos produtos e serviços 

complementares com o objectivo de conseguir diferenciar a oferta e 

conquistar o domínio em determinados segmentos de mercado. Continua a 

aposta na colocação da ênfase nos baixos custos e agora também na 

comunicação.  

Declínio - Neste período a procura entra em derrapagem, os lucros sofrem 

uma rápida erosão e um número elevado de empresas abandona o mercado. A 

aposta estratégica é agora manter apenas as variedades de produtos mais 

competitivos abandonando os restantes.  

iv.) O aumento da competitividade mundial – a globalização favoreceu duas 

situações para o desenvolvimento de novos produtos: aumentou a 

competitividade pela introdução de concorrentes estrangeiros e favoreceu a 

criação de oportunidades, ou seja, abrir a possibilidade da colocação dos 

produtos em novos mercados. 

 

Uma organização inovadora não é uma entidade desligada do seu contexto. As suas 

acções estão condicionadas, e por vezes dependentes, dos actores ou instituições que 

interagem em todo o processo de inovação. No sentido mais lato, cada empresa compete 

não apenas com as outras organizações do mesmo ramo, mas também com outras entidades 

que fornecem produtos/serviços alternativos. Torna-se fundamental uma visão integrada 
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desse modelo, que contempla a influência da envolvente e permite uma visão sistemática e 

interactiva da inovação, em que o ambiente externo à organização condiciona as 

oportunidades e as ameaças relevantes a médio e longo prazo. Assim, as actividades de 

investigação, desenvolvimento e inovação são actualmente objecto de uma especial 

atenção e análise como consequência da sua importância para o crescimento económico 

das organizações. 

Encontra-se assim uma área onde as empresas podem desenvolver trabalho de gestão 

inovador, que contribui para o desenvolvimento do conhecimento científico e empresarial. 

 

2.2 Inovação 

Segundo Cordeiro (2004), a inovação numa organização deve ser estratégica, isto é, 

deve referir-se ao objectivo da sua estratégia global: os produtos, clientes e mercados 

futuros. A inovação é um processo que pode ser compreendido, comunicado, transferido e 

partilhado. 

Ser inovador não significa apenas lançar um novo e diferente produto, com 

tecnologia altamente desenvolvida, mas também significa a procura pelo aperfeiçoamento 

constante dos produtos existentes, descobrir novos materiais, novos métodos de produção, 

novas formas de distribuição, entre outros (Toni, 1998). 

Segundo Kotler (1980), nas condições modernas de concorrência está a tornar-se 

cada vez mais arriscado não inovar, e acrescenta, que a inovação continua parece ser a 

única maneira de se evitar a obsolescência da linha de produtos. 

Cooper (2001), classifica as inovações em duas dimensões: 

a) Inovações para o mercado, em que neste caso o produto é o primeiro do 

género no mercado; 

b) Inovações para a empresa, neste caso os produtos nunca foram fabricados 

ou vendidos pela empresa, mas já houve outras empresas que o produziram. 

 

Há um consenso hoje que a inovação constitui a base para a sustentabilidade e o 

crescimento das empresas. No entanto, parece existir um paradoxo quando pesquisas 

revelam que a inovação não estaria na lista de prioridades da maioria das empresas 

(Delloitte, 2005). Talvez isso decorra de dois pontos: o elevado risco da actividade e o 

desconhecimento de que o processo de inovação pode ser gerido como qualquer outra 

actividade da empresa (Drucker, 2004). 
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Para que esta situação seja revertida é necessário além da clareza da inovação como 

factor chave para obtenção da vantagem competitiva, a consciência de que uma empresa 

não se transforma e evolui no sentido da inovação de forma “natural”.  

A decisão de implementação de um sistema de gestão da inovação requer a 

consideração de três diferentes aspectos: a adopção de um modelo referencial capaz de 

representar o processo na maior abrangência possível, a utilização de técnicas de gestão de 

processos que integrem as diferentes áreas e estágios envolvidos no processo, e o 

desenvolvimento de ferramentas específicas para suportar as decisões dos gestores 

(Longanezi, Coutinho e Bomtempo, 2008). 

Dada a complexidade das relações socioeconómicas actuais, é necessária a 

compreensão sistemática da inovação. Os modelos são simplificações resultantes da 

percepção humana que ajudam em análises sistemáticas. 

Modelos conceituais são primordiais para a construção de sistemas de gestão em 

qualquer área ou actividade. No caso da inovação não é diferente: são numerosos os 

modelos da literatura que descrevem práticas, procedimentos e políticas que devem ser 

consideradas nos processos de desenvolvimento de novos produtos. 

De seguida, expõem-se uma lista processos de inovação de cinco gerações distintas: 

Rothwell (1994) identifica as duas gerações iniciais do processo de inovação 

tecnológica. A primeira, denominada de “Technology-Push”, que surgiu no início dos 

anos cinquenta e tinha como impulsionador a oferta da indústria e não a procura do 

mercado. O processo de inovação era desenvolvido com base no “Modelo Linear” (Kline e 

Rosenberg, 1986), caracterizado pela pesquisa como actividade central e pela ausência de 

feedbacks entre fases para correcção ou melhoria das actividades. O fim desta fase ocorreu 

no início dos anos setenta, com a intensificação do nível de concorrência entre as empresas 

e necessidade de uma maior ênfase ao mercado. 

De acordo com Moreira, (2001), baseado em Rothwell (1993) o princípio básico 

subjacente a este modelo era o de dar uma grande ênfase à I&D de forma a obter mais 

inovação. O mercado era considerado o receptáculo dos frutos obtidos da I&D. 

A Segunda Geração, que vai dos anos sessenta aos anos setenta, foi caracterizada 

por uma ênfase no mercado, o que levou à emergência do modelo Market-Pull. Nesta 

geração o mercado foi considerado uma fonte de ideias para direccionar a I&D, e o 

departamento de I&D passou a ter um papel meramente reactivo. 

O modelo linear é o modelo mais difundido, mas o consenso é que ele não 

represente de maneira satisfatória o processo. As críticas sustentam-se no facto que ele não 
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contém o processo de movimento, interacção e realimentação dos conhecimentos e dos 

recursos. Porém este modelo tem uma grande vantagem, a sua simplicidade. É fácil de 

entender, de identificar indicadores, de medir seu funcionamento, de fazer comparações e, 

além disto, incorpora os elementos básicos necessários à inovação. Assim, muitos dados 

sobre inovação, disponíveis actualmente, são estruturados sobre este modelo. 

A inovação é fruto de uma sequência linear que vai da pesquisa para a invenção 

indo para a inovação e finalmente a difusão de novas técnicas e/ou tecnologias. Este 

modelo considera que o conhecimento segue o processo paralelo: pesquisa básica, 

conhecimento técnico e engenharia prática. 

Neste modelo o indicador de inovação é o I&D, visto que ele é a origem de tudo. 

Assim um sistema inovador é um sistema que tem uma pesquisa bem estruturada e forte. 

A figura 3 apresenta o modelo linear da inovação, onde a I&D é composta pela 

pesquisa e pela invenção e a inovação é definida pelo processo de inovação que contêm 

duas etapas, a inovação e sua difusão. 

 
 

Pesquisa Invenção Inovação Difusão
 

Figura 3 ⎢ modelo linear da inovação tecnológica 

 

Nas últimas duas gerações um modelo linear de inovação foi seguido. Um novo 

modelo sequencial de inovação, embora não necessariamente contínuo, começou a ter 

lugar o que deu origem ao abandono do modelo linear anterior. 

A Terceira Geração, que vai desde a segunda metade dos anos setenta até à 

primeira metade dos anos oitenta, é conhecido como o Modelo de Acoplamento porque 

combina formas do tipo pull/push com realimentação. Para Rothwell (1994), neste estágio 

introduz-se a terceira geração do processo de inovação tecnológica representada pelo 

“Chain-Linked Model”, um modelo de carácter multidisciplinar, com forte presença de 

feedbacks e racionalização de recursos aplicados à pesquisa (Kline e Rosenberg, 1986). A 

inovação é contextualizada pelas interacções entre oportunidades do mercado e os 

conhecimentos internos da empresa. 

O modelo de Ligações em Cadeia (Chain-Link Model) foi proposto por Kline e 

Rosenberg em 1986. Inclui as actividades inovadoras e elementos de pesquisa, 

conhecimento e mercado. Este modelo é mais completo que o linear, visto que o fluxo da 

pesquisa para a inovação também está contemplado. Porém este modelo trabalha melhor a 
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inovação, ela não existe se não houver o mercado. Neste sentido este modelo considera o 

mercado como factor estruturante dos fluxos, permitindo uma correcta articulação dos 

diferentes elos da cadeia. 

 

Pesquisa

Conhecimento

Mercado
 Potencial

Invento e/ou
Projecto

Analítico do
Produto

Projecto
Detalhado e

Teste

Reprojecto e
Produção

Distribuição
e Mercado

 
Fonte: Manual de Oslo (OECD). 

Figura 4 ⎢ Chain-Link Model: modelo das ligações em cadeia 
 

O modelo destaca a interacção entre oportunidades de mercado e conhecimentos e 

capacidades da organização. As interacções entre as quatro funções básicas estão claras. 

Não existe uma progressão simples, por exemplo: o mercado potencial pode induzir 

actividades em todas funções; podem existir interacções e movimentos de uma função para 

outra como testes ou detalhes do projecto para re-projecto para produção e/ou problemas 

de distribuição. Também o processo pode começar da pesquisa. Podem ser inventados 

produtos, processos e serviços que podem ser acrescentados a seu repositório de know-

how. Em troca, devem ser criados mercados para eles. 

Este modelo também salienta a força da interacção entre cada função e a 

competência executando as funções de base que estariam sujeitas a medidas e melhorias. 

Como se pode constatar, o modelo é suficientemente completo para descrever o 

processo de inovação, porém ele é de difícil compreensão. A Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OECD) adopta este modelo para o 

desenvolvimento de indicadores, metodologias, políticas, etc. para a inovação. A figura 5 – 

ilustração alternativa do modelo – apresenta um redesenho do modelo apresentado na 

figura 4. Este redesenho é mais didáctico, auxiliando na compreensão de como os 

diferentes processos se articulam. 
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Fonte: Manual de Oslo (2005). 

Figura 5 ⎢ Ilustração alternativa do modelo 

 
O modelo pode ser aplicado tanto para analisar um sistema nacional e regional de 

inovação como também para estudar e desenvolver processos em empresas. Este modelo 

ajuda na percepção das fronteiras da organização e a definir as interacções com diferentes 

agentes externos de forma a estruturar a geração de inovações. 
A Quarta Geração, que vai até o início dos anos noventa, foi caracterizada pelo 

aparecimento do primeiro modelo de processo de inovação com equipas inter-funcionais 

de desenvolvimento. Neste Modelo Integrado há uma forte ligação com as actividades a 

montante e um relacionamento cuidado com os principais clientes. A vantagem 

competitiva gira em torno da capacidade de geração de conhecimento, vista como recurso 

diferencial. Nesta geração verifica-se o estabelecimento de um contacto inicial com os 

clientes e uma maior frequência na avaliação dos projectos, que é feita de acordo com a 

exigência dos eventos tecnológicos ou de mercado. De acordo com Rothwell (1994), esta 

geração é caracterizada pelo paralelismo e alto nível de integração funcional nas diferentes 

actividades. 

Rothwell ainda observa que na época de seu estudo emergia uma quinta geração do 

processo de inovação, caracterizada pela existência de sistemas de integração e rede e de 

ferramentas electrónicas sofisticadas que causariam impacto na velocidade e eficiência dos 

desenvolvimentos. 

Este processo de inovação considerado de Quinta Geração, que teve início nos anos 

noventa, e é essencialmente o desenvolvimento do modelo da quarta geração na qual a 

tecnologia está ela própria em ampla mutação (Rothwell, 1994). Este modelo é conhecido 

como Modelo Integrado em Rede. Neste modelo o uso de sistemas e modelos de 
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simulação em actividades de I&D é intenso. A focalização em actividades de valor 

acrescentado como a qualidade e o design são uma constante. Há uma forte interligação 

tanto a jusante, com clientes tecnologicamente desenvolvidos, como a montante, com 

fornecedores que participam no desenvolvimento de produtos. Os factores chave neste 

processo de inovação são a integração, a flexibilidade, a possibilidade de trabalhar em rede 

e a partilha de informação em tempo real. 

Recentemente foi publicado em normas para implementação de sistemas de IDI, um 

modelo de referência (figura 6), concebido com o objectivo de servir de referência a 

organizações de qualquer dimensão e negócio na transição para a economia do 

conhecimento. 

 

A estruturação deste esquema conceptual obedeceu a três pressupostos: 

a) Generalizar o clássico e muito influente modelo de ligações em cadeia de 

Kline e Rosenberg (1986) para a economia do conhecimento; 

b) Acomodar os conceitos da 3ª edição do Manual de Oslo da OCDE (2005); 

c) Considerar a inovação tanto na indústria como nos serviços, tanto em 

sectores tradicionais como em sectores mais sofisticados. 

 

 
Fonte: Norma NP 4456:2007. 

Figura 6 ⎢Modelo de Interacções em Cadeira 
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Este modelo é suportado por interfaces e interacções entre o conhecimento 

científico e tecnológico, o conhecimento sobre a organização e o seu funcionamento, e o 

mercado ou a sociedade em geral. Propõe padrões básicos de abertura na forma de três 

interfaces que definem uma fronteira de competências onde circula e se transfere o 

conhecimento economicamente produtivo entre a actividade inovadora e o seu ambiente. 

Estas interfaces são essências para uma gestão eficaz da inovação, uma vez que alicerçam 

a capacidade empresarial necessária ao desenvolvimento dos projectos de inovação e 

gerem a sua ligação ao corpo de conhecimentos existentes ou à criação de novos 

conhecimentos nos domínios requeridos. 

Embora tenham sido desenvolvidos trabalhos capazes de orientar a formação de 

sistemas de gestão de inovação nas empresas, o modelo mais utilizado é o Stage-Gate 

desenvolvido por Cooper. Este modelo é caracterizado pela divisão do processo de 

inovação em vários estágios de desenvolvimento de tarefas intercalados por momentos 

para tomada de decisão. O Stage-Gate pode ser bastante útil para estabelecimento do 

processo a ser utilizado para captação, tratamento e desenvolvimento de ideias e definição 

do portfólio de projectos. 

 

2.3 O Desenvolvimento de Novos Produtos 

Nos dias actuais, a globalização exige e acelera o desenvolvimento de produtos. 

O desenvolvimento de novos produtos é um dos processos fundamentais na 

indústria e é uma fonte de renovação e vantagem competitiva (Bowen et al, 1994). Em 

mercados cada vez mais competitivos, inovar é essencial para a sobrevivência e 

prosperidade das empresas e, portanto, todos os esforços voltam-se para esta actividade. 

Um factor com maior evidência sobre influências na gestão do processo de 

desenvolvimento de produtos, é o grau de inovação do projecto (Pugh, 1996; Clark e 

Fujimoto, 1991; Wheelwright e Clark, 1992). Em relação ao grau de inovação de produtos 

de uma empresa, Wheelwright e Clark (1992) propõem a seguinte classificação: 

1. Pesquisa e desenvolvimento avançados, considerados processos de 

desenvolvimento cujo objectivo é o de criar conhecimento para futuros projectos. 

Geralmente não têm objectivos comerciais no curto prazo e são inviáveis 

economicamente; 

2. Radical, quando são incorporadas grandes inovações no produto e no processo; 
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3. Plataformas ou nova geração, processos de desenvolvimento que incorporam 

inovações significativas no produto e/ou processo, gerando uma nova família de 

produtos; 

4. Derivados, processos de desenvolvimento que criam um novo produto dentro de 

uma família, ou seja, seguem as características dessa família. 

 

A actividade de desenvolver novos produtos requer altos investimentos e envolve 

muitas incertezas. Por isso, apenas desenvolve-los e introduzi-los no mercado não garante 

o seu sucesso e retorno financeiro. A capacidade de desenvolver produtos e transformá-los 

em sucesso no mercado é aceite como uma vantagem competitiva (Kobe, 2003). 

Um estudo de Booz, Allen e Hamilton (1982), estimou que 46% dos recursos 

destinados à concepção, desenvolvimento e lançamento de novos produtos são gastos em 

produtos que fracassam comercialmente ou nunca entraram no mercado. De acordo com 

Page (1991), em cada 11 novos produtos idealizados, 3 entram na fase de 

desenvolvimento, 1,3 são lançados e apenas 1 obtém sucesso. 

Segundo uma análise de Shepherd e Ahmed (2000), estimou-se que, em 1986, 40% 

das vendas das empresas nos Estados Unidos provieram de novos produtos, e até 33% das 

vendas provieram dos cinco anos anteriores. 

Para conseguir valor acrescentado e conquistar clientes, as empresas tiveram de 

rapidamente identificar a mudança das necessidades e desejos dos consumidores para 

desenvolver produtos mais complexos que satisfizessem essas necessidades, e proporcionar 

simultaneamente níveis elevados de apoio ao cliente, aproveitando ao mesmo tempo, o 

poder da tecnologia de informação, propiciando maior funcionalidade, desempenho e 

confiança (Cooper e Kleinschimdt, 1991). Consequentemente, o Desenvolvimento dos 

Novos Produtos (DNP) tornou-se um mecanismo central, através do qual uma estratégia 

pode ser posta em prática. 

Durante a década de 1980, muitas empresas sofreram pressões que tiveram impacto 

no desempenho nos negócios. A dinâmica dos mercados locais foi transaccionada a um 

ritmo que tornava mais difícil para monitorar a mudança das necessidades dos 

consumidores, promover tecnologias e crescentes pressões da concorrência. Estas 

dificuldades de comunicações internas e de coordenação das infra-estruturas, resultaram 

num trabalho demorado e complexo. Como resultado, as organizações começaram a olhar 

para o desenvolvimento de novos produtos como forma de conseguir uma melhor 

cooperação, coordenação e comunicação entre os envolvidos nos projectos. 
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A introdução de um maior controlo e disciplina, foi pensado para ajudar a atingir 

melhor qualidade e rapidez na execução das principais tarefas. Além disso, a aplicação de 

normas estabelece as tarefas chave necessárias para facilitar o planeamento de decisões e a 

afectação de recursos. 

Para enfrentar estes desafios, as empresas foram levadas a implementar as 

mudanças que contribuíram para acelerar do desenvolvimento dos produtos, e melhorar a 

eficiência e a eficácia nos processos (Griffin, 1997). Impôs-se a necessidade de investigar 

rapidamente o elevado número de oportunidades para recursos limitados e garantir que 

tenham prioridade. Consequentemente, o desenvolvimento de novos produtos tornou-se 

cada vez mais reconhecido como o mais importante processo dentro muitas organizações, e 

associado a grupos de investigação de alto desempenho (Trygg, 1993; Pavar et al., 1994). 

Foi também sugerido, que a única fonte sustentável de criar mais valias aos produtos é a 

formação uma metodologia de DNP (Anthony et al., 1992). Esta dependência e enfoque 

numa forte metodologia de DNP são reforçados pela investigação, o que mostra uma forte 

correlação entre o sucesso do novo produto e a saúde da organização (Pavar et al., 1994). 

De facto, estas metodologias são cada vez mais encaradas como uma importante vantagem 

competitiva (Bowen et al., 1996; Wheelwright e Clark, 1992), especialmente para as 

empresas líderes de mercado e com ciclos de vida de produtos relativamente estáveis 

(Terwiesch et al., 1998). 

Griffin (1997) destaca que o sucesso das empresas pode-se diferenciar, focalizando-

se no cliente e na organização do processo DNP. A cultura de uma organização e sua infra-

estrutura, a definição de prazos e a gestão da carteira de projectos associados, também são 

consideradas áreas de diferenciação. 

A competência no desempenho das actividades de DNP aumenta a probabilidade de 

sucesso dos novos produtos. No entanto, o desenvolvimento e implementação de 

metodologias DNP, não são uma tarefa simples, nem uma garantia para o sucesso de novos 

produtos. De facto, não foi encontrada uma melhor forma para organizar o DNP (Griffin, 

1997); assim, não é surpresa que as causas sucesso e falha dos novos produtos, usualmente 

são imputadas a estas metodologias (Cooper e Kleinschmidt, 1991) como demonstram os 

exemplos seguintes (Cooper, 1988): 

 Um projecto em quatro resulta num “vencedor”, mas só um conceito de 

produto em sete é que se transforma num sucesso comercial. 

 Cerca de metade dos recursos que as indústrias dos Estados Unidos dedicam à 

inovação do produto são gasto em falhas e projectos encerrados. 
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 63% dos executivos estão “um pouco” ou “bastante decepcionados” com o 

resultado dos esforços do DNP das empresas onde trabalham. 

 Os novos produtos enfrentam 35% de probabilidade de falhas na taxa de 

lançamento. 

 

Isto indica que deve haver um grande cuidado quando são tomadas decisões de 

implementação de uma metodologia de DNP, para assegurar o sucesso das interfaces com 

os processos e o que é projectado, para o cumprimento dos objectivos traçados. 

Uma série de metodologias de DNP foram desenvolvidos para satisfazer as 

necessidades das diferentes organizações que operam em diversos mercados. O seu 

objectivo era levar produtos ao mercado atempadamente, para optimizar os resultados, 

reduzindo o ciclo de espera e os custos, e para gerir o planeamento de acordo com o plano 

do ciclo de vida do produto. 

A maioria destas metodologias possui um número similar de importantes 

características (Power, 1993) que, quando executados num sistema equilibrado e eficaz, 

podem melhorar significativamente o desempenho do DNP (Gehani, 1994). Estas 

características incluem geralmente: 

 A utilização de um processo de desenvolvimento estruturado, proporcionando 

“regras do jogo” e descrevendo critérios de entrada e saída entre os 

planeamento de processos chave, tarefas primárias, horários e atribuições de 

recursos. 

 Uma equipa de executivos experientes, chamados conselho de revisão, que 

supervisiona questões de projecto, definindo projectos prioritários, resolução 

de outras questões e decisões fundamentais. 

 O uso de grupos de trabalho, que operam no âmbito de um produto 

“campeão” e comunicam ao supervisor. 

 As Revisões das Fases ou fase-porta nas principais etapas de 

desenvolvimento, quando há financiamento, recursos e calendarização de 

projecto, que são aprovados ou rejeitados pelo conselho de revisão. 

 

As actividades são geralmente organizadas em fases distintas, que realizadas 

sequencialmente pela realização de equipas, e separados por decisões “fase-porta” detidas 

pelo conselho de revisão.  
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Isto é ilustrado na figura 7, usando um modelo best-in-class método DNP chamado 

PACE (produto e ciclo de vida de excelência) elaborado pelos consultores PRTM 

(Anthony et al., 1992). 

 
Griffin e Page (1996) realçam que a definição de sucesso de um novo produto 

depende dos objectivos e estratégias adoptadas pela empresa. De entre as várias medidas 

utilizadas, Cooper (2001) cita: 

i.) Financeira, se os lucros com o novo produto superam os objectivos e 

critérios da empresa; 

ii.) Consumidor, o nível de aceitação e satisfação dos consumidores é um 

indicador de sucesso do produto; 

iii.) Produto, desempenho do produto e a celeridade para o produto chegar ao 

mercado. 

 

 

Figura 7 ⎢ PRTM’s PACE método DNP 

 

A pesquisa de Booz, Allen e Hamilton (1982), efectuada em 700 empresas, 

reconheceu as seguintes características, como factores relacionados ao sucesso de novos 

produtos: ajuste às necessidades de mercado, assim como a organização funcional interna; 

a superioridade tecnológica; apoio por parte da administração; ambiente competitivo 

favorável; e estrutura da organização do novo produto. 

Cooper (1979), num estudo sobre as falhas de novos produtos, distingue sucesso de 

falhas de acordo com três características: superioridade do produto; forte orientação para o 
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mercado; sinergias e competência tecnológica. A partir deste estudo, Cooper desenvolveu 

um modelo operacional e conceptual para melhorar a eficiência do desenvolvimento de 

novos produtos através da gestão do processo, o Stage Gate System (Cooper, 2001). 

Neste sistema o processo de desenvolvimento de novos produtos é dividido em 

conjuntos de actividades pré-determinadas. Para entrar em cada conjunto de actividades 

(estágios) existe uma “porta” (gate), que normalmente podem ser reuniões, e que serve 

como controlo de qualidade das actividades anteriormente realizadas e decide sobre 

continuar ou não com o processo de desenvolvimento. 

Através dos pontos de decisão, diversas variáveis envolvidas na realização das 

actividades são consideradas e analisadas de acordo coma sua relevância para atender a 

objectivos especificados, sistematizando assim a revisão dos projectos. 

Cooper procura estabelecer os factores que separam o sucesso das falhas no 

desenvolvimento e introdução de novos produtos. Enaltece as características qualitativas 

do projecto do produto, e deste modo, considera-as mais adequadas para serem utilizadas 

nos estágios iniciais do processo de desenvolvimento do produto. 

Oito critérios revelam-se significantes (Cooper, 1985): 

i.) Superioridade/qualidade do produto, ou seja, um produto superior 

que ofereça benefícios inigualáveis aos seus consumidores; 

ii.) Compatibilidade dos recursos projecto-empresa, ou seja, capacidade 

de impulsionar competências e recursos tecnológicos; 

iii.) Tamanho, necessidades e crescimento do mercado, ou seja, 

qualidade da execução de actividades de marketing; 

iv.) Vantagem económica do produto para o consumidor final, ou seja, 

atractividade de mercado; 

v.) Inovação para a empresa, ou seja, qualidade de execução das 

actividades de pré-desenvolvimento; 

vi.) Compatibilidade tecnológica, ou seja, qualidade da execução das 

actividades técnicas; 

vii.) Situação competitiva, ou seja, capacidade de marketing, força de 

vendas, distribuição e recursos de pesquisa;  

viii.) Definição do produto, ou seja, um produto bem definido antes da 

fase de desenvolvimento. 
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No processo Stage-Gate (Estágios-Pontos de Decisão), nenhum estágio é 

considerado propriedade de uma função; assim as equipas multi-funcionais são formadas 

por elementos das principais áreas envolvidas (marketing, I&D, industrial e comercial) que 

formam grupos de projectos. As decisões e revisões também são feitas em equipa, 

procurando um esforço considerável de análise do negócio e de marketing em conjunto 

com uma avaliação reflectida dos intervenientes no novo produto, antes que seja aprovado 

o seu desenvolvimento. 

 

Este processo focaliza-se essencialmente em oito pontos, nomeadamente: 

i.) O processo de novos produtos deve ser um processo sistemático, e 

que assegure a qualidade desde a ideia até ao lançamento. 

ii.) Deve ser concebido para gerir os riscos, uma estrutura de múltiplos 

estágios e pontos de decisão é a mais apropriada. 

iii.) Os pontos de decisão são fundamentais no processo, pois fornecem 

mecanismos de controlo de qualidade e critérios sobre continuar ou 

não continuar o processo. 

iv.) O processamento em paralelo equilibra a necessidade entre um 

processo completo de qualidade e um processo mais célere. 

v.) O processo requer uma equipa interfuncional dirigida por líder com 

autoridade. 

vi.) O processo é orientado para o mercado e focado no consumidor. 

vii.) As actividades executadas de forma consistente e sistemática. 

viii.) A concentração na procura de produtos diferenciados que 

incorporem valor para o consumidor. 
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Figura 8 ⎢ Modelo Típico do Stage-Gate (Cooper, 2001) 

 

Na Idealização, o processo de desenvolvimento de novos produtos inicia-se com 

uma ideia de um novo produto, ou melhoria, que é submetida para avaliação no primeiro 

ponto de decisão. 

No ponto de decisão 1 (Avaliação Inicial), nasce um projecto com a decisão de 

comprometimento de recursos. Se a decisão recair sobre a inicialização do projecto, este 

passa para o estágio 1, Investigação Preliminar. 

Cooper considera a Avaliação Inicial como o estágio onde mais projectos são 

abandonados. Ou seja, neste estágio as decisões sobre parar ou não o desenvolvimento do 

novo produto ocorrem em maior frequência do que em qualquer outro estágio do processo. 

A Avaliação Preliminar tem como objectivo determinar os méritos técnicos e de 

mercado do projecto. Esta investigação é realizada envolvendo pesquisas bibliográficas, 

contactos com consumidores-chave, e testes rápidos de concepção com consumidores 

potenciais. Esta fase tem como propósito detalhar informações quanto à dimensão e ao 

potencial do mercado, bem como à sua possível aceitação. Simultaneamente, é realizada 

uma avaliação prévia com o objectivo de avaliar a viabilidade de desenvolvimento e de 

produção, além dos possíveis custos e tempos de execução do projecto. 

O ponto de decisão 2, Segunda Avaliação, é essencialmente uma repetição da porta 

n.º1, onde o projecto é reavaliado, no entanto, com base em informações adicionais 

fornecidas pelo estágio anterior. Neste ponto o nível de incerteza quanto às informações 

disponíveis já é um pouco mais baixo e se a decisão for de continuar, o projecto entra para 

um estágio com maiores gastos. Além disso, são utilizadas listas de verificação para 
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factores que devem ser considerados e modelos ponderados para factores que se desejam 

atender. 

O estágio 2, Investigação Detalhada, conduz ao desenvolvimento do produto, onde 

o projecto deve ser claramente definido. Nesta fase do projecto são realizadas pesquisas de 

mercado para determinar as necessidades, desejos e preferências dos consumidores, que 

devem ser traduzidos em soluções técnicas e economicamente viáveis. São definidos 

também, a determinação do(s) mercado(s)-alvo, o posicionamento do produto, propostas 

de valor, funcionalidades, atributos e especificações do produto. A análise da concorrência 

também faz parte desta etapa. 

O ponto de decisão 3, Decisão sobre o Negócio, é o ponto de decisão final antes do 

estágio de desenvolvimento, isto é, o último ponto no qual o projecto pode ser cancelado 

antes de se iniciar grandes investimentos. Se o projecto passar nesta etapa, o 

comprometimento financeiro da empresa com o projecto é significativo. Nesta fase, o 

projecto também é avaliado com base en critérios de maneira similar aos pontos de decisão 

anteriores. No entanto, uma outra parte da avaliação também envolve a revisão de cada 

uma das actividades do estágio 2, verificando se as actividades foram realizadas conforme 

o planeamento e se os resultados foram satisfatórios. 

O estágio 3, Desenvolvimento, envolve basicamente o desenvolvimento do produto 

ocorrendo paralelamente à execução de testes detalhados, ao planeamento do marketing e 

ao desenvolvimento dos processos de produção. É realizada simultaneamente, uma análise 

financeira actualizada em conjunto com questões legais e normativas de patentes. 

No ponto decisão 4, Revisão Pós – Desenvolvimento, é realizada uma verificação 

do progresso e da contínua atractividade do projecto e do produto. O trabalho e as tarefas 

das fase de desenvolvimento e revisto e verificado, de forma a garantir que o projecto 

garanta o nível de qualidade esperado. É realizada ainda, uma revisão da análise financeira 

com base em dados novos e mais precisos. 

No que concerne ao estágio 4, Teste e Validação, este estágio avalia a viabilidade 

global do projecto, em termos do produto, do processo de produção, da aceitação do 

consumidor e de questões económicas do projecto. São típicas desta fase, actividades 

como, testes no produto, com o objectivo de verificar a sua qualidade e desempenho; 

produção experimental, para testar o processo de produção e determinar com mais detalhes 

os custos de produção; pré-testes no mercado, de maneira a verificar as reacções dos 

consumidores, medir os efeitos do plano de lançamento, determinar a fatia de mercado e o 
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retorno esperado; e a revisão detalhada da análise financeira para verificar a viabilidade 

económica, baseada nas informações mais recentes. 

A porta ou ponto de decisão 5, Análise do Negócio e Pré-Comercialização, abre as 

portas para a comercialização total e, para que isto aconteça, é necessário uma avaliação da 

qualidade da fase anterior e dos resultados obtidos. As projecções financeiras são 

consideradas relevantes na decisão de prosseguir com o projecto. Os planos de operação e 

de lançamento no mercado são revistos e aprovados para a implementação do estágio 5. 

O estágio 5, Produção e Lançamento, é o estágio final que envolve a 

implementação do plano de marketing para o lançamento e do plano de produção do 

produto. 

A Revisão Pós Implementação, marca o fim do projecto, pois em algum momento 

após o lançamento do produto, o projecto deve ser encerrado e a equipa envolvida 

dispensada do mesmo. O produto transforma-se em mais um produto da empresa. Neste 

momento, é realizada uma revisão crítica do projecto, envolvendo a análise dos pontos 

fortes, dos pontos fracos e de todo o conhecimento adquirido e interiorizado, de modo a 

executar melhor o desenvolvimento de produtos no futuro. 

De acordo com Phillips, R., Neailey, K. e Broughton. T. (1999), actualmente as 

empresas competem com um ambiente que é global, intenso e dinâmico. Muitas 

organizações seguem novas estratégias de negócio, novas abordagens organizacionais, 

novos processos e tecnologias que permitam melhorar continuamente o processo de 

desenvolvimento dos seus produtos. O estudo realizado por estes autores compara 

abordagens diferentes em seis empresas, do modelo stage-gate para a fase de 

desenvolvimento de novos produtos. Neste trabalho, são analisadas as dimensões internas e 

externas DNP. 

Segundo Wheelwright e Clark (1992), ao nível externo salientam-se três forças críticas 

do processo de desenvolvimento produto: 

 A intensa ao nível externo concorrência internacional, caracterizada pelo 

aumento do número de concorrentes capazes de competir a um nível 

mundial; 

 A segmentação, exigência do mercado, isto é, os clientes exigem altos 

níveis de desempenho e confiança; 

 Diversas e rápidas mudanças tecnológicas, baseadas no aumento do 

conhecimento e da existência de tecnologia. 
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Ao nível interno, o sucesso de um projecto baseado na introdução de um novo produto 

num determinado mercado, será reflectido na gestão do desempenho do produto contra o 

tempo e os custos de produção do produto certo: 

- Desempenho do produto, ou seja, o produto deve atender às exigências do mercado 

de valorização, de confiança, e distintivo desempenho; 

- Desenvolvimento do produto em tempo oportuno, focalizando-se na velocidade do 

desenvolvimento como imprescindível, uma vez que permitirá à empresa trazer o 

novo produto mais cedo para o mercado; 

- Custo do desenvolvimento do produto. A fase de desenvolvimento vai ditar o custo 

do produto. 

 

Rosenau (1993) refere-se a estas três dimensões como o triplo constrangimento (figura 

9). É um diagrama padrão dos factores que afectam o produto dentro do processo de 

desenvolvimento dentro da organização. Durante o desenvolvimento de um produto novo, 

todos os três constrangimentos modificar-se-ão constantemente. O diagrama mostra os três 

constrangimentos como ortogonais. Cada eixo, o custo do produto, o tempo do produto e o 

desempenho do produto, desempenham um papel significativo no sucesso do projecto. São 

apresentados como sendo mutuamente exclusivas. Na realidade, não é o caso, cada um 

pode ter um constrangimento e afectar directamente o outro. 

 

Figura 9 ⎢ Diagrama proposto por Rosenau (1993) 

 
Em síntese, e depois de uma análise atenta Phillips, R., Neailey, K. e Broughton. T. 

(1999) concluíram que as empresas em estudo seguiam princípios da abordagem stage-

gate no processo de desenvolvimento de novos produtos. Embora com algumas variações 

em detalhes, todos os processos assentavam em quatros estágios do processo. Estes quatro 

estágios eram a Investigação Preliminar; Investigação e Desenvolvimento, Validação e 
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Assistência ao Produto. Verificaram ainda que, as empresas com uma equipa multi-

funcional, tendem a aderir a estes quatro estágios. As empresas com equipas mais 

organizadas, usam mais fases e por isso são obrigadas à realização de revisões formais. Em 

particular, é dada mais atenção ao primeiro estágio, Avaliação Preliminar e ao terceiro 

estágio, Validação. Um controlo rigoroso é necessário em todos os estágios, mas na 

validação significa uma monitorização adicional, visto ser onde existem maiores gastos no 

desenvolvimento. Utilizando uma representação genérica de quatro estágios, que é 

aplicável a diferentes organizações dentro de vários sectores industriais, prevê-se uma 

arquitectura de alto nível que pode agir como um padrão de referência para as 

organizações. Um modelo standard proporciona uma primeira visão sobre 

desenvolvimento de novos produtos, facilitando melhorias no projecto de negócio. E pode 

ser usado como um instrumento de comparação através do qual as empresas podem 

comparar o desenvolvimento dos seus produtos e, assim, analisar as suas vantagens 

competitivas. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 3 – Enquadramento Teórico ⎢O Sector da 

Cerâmica de Pavimentos e Revestimentos 
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O objectivo deste capítulo é fazer uma revisão teórica do cenário actual no sector dos 

pavimentos e revestimentos cerâmicos, a fim de proporcionar um melhor fundamento do 

trabalho. O conteúdo explanado envolve tópicos que estão directa ou indirectamente 

relacionados à pesquisa, contidos em amplo material bibliográfico. 

Inicialmente, é feita uma abordagem aos aspectos relacionados com o mercado dos 

pavimentos e revestimentos cerâmicos, considerando uma visão a nível mundial e 

nacional. Seguidamente é feita uma breve análise do ambiente interno e ambiente externo 

do sector cerâmico. Finalmente são abordados os vários tipos de pavimentos e 

revestimentos cerâmicos, a sua classificação de acordo com as suas características e os 

principais conceitos das matérias-primas e processos de fabrico. 
 

3.1 Aspectos do Mercado 

Numa primeira análise global, verifica-se que a produção, inovações e 

comercialização forte de pavimentos e revestimentos cerâmicos, nos últimos anos, foi 

praticamente dominada pela Itália e Espanha. 

 

De acordo, com Boschi (2002), no que se refere à produção, no ano de 2000, esses 

dois países foram responsáveis por 36,3% da produção mundial, sem considerar a China. 

Em relação às inovações, a Itália é a principal responsável pelo desenvolvimento de novos 

equipamentos e produtos ao passo que a Espanha detém a supremacia nos esmaltes. 

Relativamente à comercialização, além de dominar em seus mercados internos, que 

somados representavam 10,7% do mercado mundial, as exportações da Itália e Espanha 

somadas representaram 66,3% do total no ano de 2000. Uma das principais razões para o 

nível de desenvolvimento e inovações produzidas é a elevada concentração de 

competências (pessoal técnico especializado, laboratórios de pesquisa e desenvolvimento 

das próprias empresas e dos seus principais fornecedores). 

Outros centros produtores relevantes são o Brasil, Indonésia, Turquia e México. De 

um modo geral, pode-se dizer que estes produtores se limitaram a reproduzir e adaptar os 

produtos e processos desenvolvidos em Itália e na Espanha e dominar principalmente os 

mercados internos e próximos. A difusão das novas tecnologias e produtos é uma 

consequência do facto de que a grande maioria dos fornecedores de inputs (equipamentos, 

esmaltes, veículos serigráficos, etc.) são praticamente os mesmos em todo o mundo e que, 

em Itália e Espanha, eles participam activamente nos desenvolvimentos e inovações. 
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No que se refere ao mercado consumidor pode basicamente ser dividido em seis 

grandes blocos económicos: Europa, América do Norte, América Central e do Sul, Ásia, 

África e Oceânia. Destes blocos pode-se dizer que Europa, América Central e do Sul e 

Ásia têm produções capazes de satisfazer parte considerável de seus mercados internos e 

dificultar o crescimento das importações. Portanto, a América do Norte, África e Oceânia 

seriam, em princípio, importadores potenciais, ao passo que os outros blocos, nos casos em 

que a capacidade produtiva for maior que os mercados internos, seriam potenciais 

exportadores. 

Ainda de acordo com Boschi (2002), no ano 2000 Itália e Espanha dominaram 

66,3% das exportações sendo que 86,2% das exportações italianas e 68,4% das espanholas 

foram para a Europa e Estados Unidos. Em relação ao mercado norte-americano, Itália e 

Espanha adoptaram um comportamento que se caracteriza por uma mistura de associação e 

competição. Esse comportamento é um exemplo interessante que deveria ser seguido por 

outros produtores e aplicados a outros mercados. A efectividade do método é evidenciada 

pelo significativo crescimento do mercado americano ocorrido nos últimos anos. 

Uma parte considerável das actividades de pesquisa e desenvolvimento 

especificamente dedicada aos pavimentos e revestimentos cerâmicos é feita nas próprias 

empresas e/ou nos laboratórios dos seus fornecedores de equipamentos e inputs em geral. 

Os resultados desses trabalhos certamente contribuíram consideravelmente para a evolução 

do sector. Uma das grandes vantagens destes tipos de desenvolvimento é a facilidade, 

rapidez e baixos riscos envolvidos na transferência dos resultados para o processo 

produtivo. Por outro lado, muitas vezes as limitações impostas pela necessidade de uma 

aplicação imediata, simples e barata tornam impraticáveis desenvolvimentos que poderiam 

resultar em avanços mais significativos. 

Uma das principais vantagens destas instituições/centros tecnológicos da cerâmica 

e do vidro é a combinação de dois aspectos: por um lado, não são responsáveis pela 

actividade produtiva (ou seja, não de “tocar” a empresa nem ganhar a vida a vender 

determinado input e/ou equipamento) e, por outro, estão suficientemente próximos para 

assegurar a correcta avaliação das condições experimentais adequadas e identificar as 

necessidades mais prementes. 

Relativamente ao panorama da indústria Cerâmica em Portugal, e segundo dados da 

Associação Portuguesa da Indústria de Cerâmica (Apicer), a produção portuguesa de 

pavimentos e revestimentos cerâmicos é obtida em 77 empresas que empregam 5.248 

trabalhadores e estão localizadas predominantemente nos distritos de Aveiro e de Coimbra. 
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Este subsector possui uma capacidade de produção instalada que ascende a 80 

milhões de metros quadrados e contribui para a economia nacional com um volume de 

produção de 75 milhões de metros quadrados, dos quais 50% correspondem a pavimentos, 

30% a revestimentos e 20% a porcelânico. A tendência aponta para o aumento da 

importância relativa do porcelânico e para a diminuição do revestimento, à semelhança do 

que se verifica em Espanha e em Itália. 

Numa breve análise, ainda segundo a Apicer (2007), e tendo como referência o ano 

de 2006, ano em que se conhecem informações mais actuais, acerca da produção e 

comercialização de pavimentos e revestimentos cerâmicos, podemos compreender a 

situação do panorama do subsector da indústria cerâmica nacional. 

O volume de negócios deste subsector ascendeu em 2006 a 430 milhões de euros. 

Em termos de comércio internacional, as exportações destes produtos atingiram, no 

ano de 2006, os 224,7 milhões de euros, o que representa cerca de 52% do valor das 

vendas totais, e registaram um aumento de 13,4% em relação ao ano anterior. 

 

Quadro I – Comércio Internacional - Exportações e Importações 
(unidade: euros)

PAVIMENTOS E 
REVESTIMENTOS 2002 2003 2004 2005 P 2006 Pr

Exportações 125.742.715 147.599.164 162.083.300 198.115.094 224.720.094

Importações 105.005.087 92.658.962 91.627.743 87.959.471 84.327.327  
Fonte: Apicer (2007) 

P – Dados provisórios; Pr – Dados preliminares 
 

 

As exportações destes produtos têm registado sucessivos aumentos ao longo dos 

últimos anos, o que confirma a trajectória crescente das vendas da produção portuguesa 

nos mercados internacionais. 

Segundo a Apicer (2007), entre os meses de Janeiro e Setembro de 2007 as 

exportações de pavimentos e revestimentos cerâmicos ascenderam a 188,7 milhões de 

euros, o que representa um aumento de 11,3% face ao período homólogo do ano anterior. 

Ao contrário, as importações têm diminuído, em consonância com a redução da actividade 

da construção residencial no nosso país. 

De acordo, com os dados obtidos mais recentemente e ilustrados graficamente na 

figura 10 observamos a evolução de importações e exportações correspondente ao período 

entre o ano de 2002 e o ano de 2006. 
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Fonte: Apicer (2007) 
P – Dados provisórios; Pr – Dados preliminares 

Figura 10 ⎢ evolução do volume de exportações e importações 

 
Com base em dados Apicer (2007), constata-se que o comércio intracomunitário 

(transacções com os parceiros da União Europeia-25) representou, no ano de 2006, 76,2% 

do valor das exportações totais. Neste contexto, os principais mercados de destino foram a 

França, Espanha, Reino Unido e Alemanha, como se verifica na figura 11. Ao nível do 

comércio extracomunitário, merecem destaque as nossas exportações para Angola (6% do 

valor total) e Estados Unidos da América (3% do valor total). 

 
Mercados de Destino das Exportações Portuguesas de 

Pavimentos e Revestimentos Cerâmicos - 2006
(em % do valor total)
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Fonte: Apicer (2007) 

Figura 11 ⎢ distribuição dos principais mercados de destino das exportações portuguesas 

 
Ainda de acordo com a mesma fonte, as importações atingiram em 2006 cerca de 

84,3 milhões de euros, o que traduz uma quebra de 4,1% face ao ano anterior. O principal 

mercado de origem é a Espanha, seguida, a longa distância, da Itália, conforme se observa 

na figura 12. 

 



Revisão da Literatura 
 

 

36 

Mercados de Destino das Importações Portuguesas de Pavimentos 
e Revestimentos Cerâmicos - 2006

(em % do valor total)
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Fonte: Apicer (2007) 

Figura 12 ⎢ distribuição dos principais mercados de origem das importações portuguesas 

 
Relativamente à evolução do comércio internacional, segundo a Apicer (2007), no 

ano de 2006 a produção mundial de pavimentos e revestimentos cerâmicos atingiu os 7.695 

milhões de metros quadrados, o que representa um aumento de 10% face ao ano anterior. 

Do valor referido, 1.625 milhões de metros quadrados foram obtidos em países da União 

Europeia (25), o que representa 21,1% da produção mundial. 

 

Distribuição da Produção Mundial de  
Pavimentos e Revestimentos Cerâmicos - 2006
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Fonte: Apicer (2007) 

Figura 13 ⎢ Distribuição da produção mundial 
 

A produção portuguesa ascendeu, no mesmo ano, a 74 milhões de metros 

quadrados, conforme podemos observar na figura 14, o que representa 1% da produção 

total mundial e 4,6% da produção da União Europeia, num contexto em que os principais 

produtores são, a nível mundial, a China e, na União Europeia, a Espanha e Itália. 



Revisão da Literatura 
 

 

37 

 
Fonte: Apicer (2007) 

Figura 14 ⎢ Produção na União Europeia (25) 

 

Recorrendo a dados da Apicer (2007), constata-se que Portugal assume-se como o 

16.º produtor no contexto mundial e o 4.º principal produtor da União Europeia, depois da 

Espanha, Itália e Polónia. Portugal foi, em 2006, o 7.º maior exportador mundial e o 3.º ao 

nível da União Europeia (a seguir à Itália e à Espanha). 

No contexto mundial, em 2006 o consumo representou 7.420 milhões de metros 

quadrados, o que traduz um acréscimo de 10,1% face ao ano anterior. Ao nível da União 

Europeia, o consumo atingiu 1.332 milhões de metros quadrados. 

No mesmo ano, Portugal registou um consumo interno na ordem dos 47 milhões de 

metros quadrados, o que representa uma diminuição face ao ano anterior mas que, ainda 

assim, constitui um dos consumos per capita mais elevado do mundo. 

 

3.2 Tipos de Pavimentos e Revestimentos Cerâmicos 

No sentido de facilitar uma melhor compreensão deste trabalho e para explicação 

de alguns conceitos mais específicos, apresenta-se de seguida uma breve exposição sobre 

as várias tipologias de pavimentos e revestimentos cerâmicos. 

Segundo o Manual de Aplicação de Revestimentos Cerâmicos da APICER (2003), 

todos os materiais cerâmicos enquadram-se em tipologias de acordo, com as características 

técnicas e adequação ao uso. 

De acordo, com a última revisão do referencial normativo que define a classificação 

e as características, é proposta a classificação dos pavimentos e revestimentos cerâmicos 

consoante o processo de fabrico e absorção de água (E). 
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Os quadros II e III, fornecem um enquadramento global da classificação e 

caracterização dos produtos de pavimentos e revestimentos cerâmicos. 

Quadro II – Classificação de pavimentos e revestimentos cerâmicos 
PROCESSO DE 
FABRICO

Grupo AIIa          
3% < E < 6%

Grupo AIIb      
6% < E ≤ 10%

Grupo AIII     
E> 10%

Grupo A - Extrudido Grés Extrudido Klinker  
Tijoleira Rústica

Tijoleira Rústica  
Terracota Terracota

PROCESSO DE 
FABRICO

Grupo BIa      
E ≤ 0,5%

Grupo BIb         
0,5% < E ≤ 3%

Grupo BIIa          
3% < E < 6%

Grupo BIIb      
6% < E ≤ 10%

Grupo BIII     
E ≥ 10%

Grupo B                   
Prensado a Seco

Pavimento em 
Grés            
Klinker   
Porcelânico

Pavimento em Grés      
Klinker                       
Pavimento de 
Bicozedura

Pavimento de 
Monocozedura

Revestimento de 
Monocozedura

Azulejo 
(Faiança)

Grupo AI                          
E< 3%

Grés extrudido

 
Fonte: APICER (2003) 

 
 

Quadro III – Caracterização de produtos de pavimentos e revestimentos cerâmicos 

DESIGNAÇÃO 
PRINCIPAL Porosidade Tipo de Grão Cor da Pasta Tipo de superfície Aplicação

Azulejo (Faiança) E > 10% Grosseiro De branco a rosa Vidrado Revestimento 
(Parede)

Ladrilho (Terracota) 6% < E ≤ 10% Grosseiro De cor rosa a vermelho Natural ou vidrado Revestimento / 
Pavimento

Ladrilho em Grés 0,5% < E ≤ 3% Grosseiro Cinzenta a creme Vidrado Pavimento / 
Revestimento

Ladrilho em Grés 
Porcelânico E ≤ 0,5% Grosseiro De cinzenta a creme Vidrado Pavimento / 

Revestimento

Ladrilho Porcelânico E ≤ 0,1% Fino De branca a creme ou 
com efeitos especiais Natural ou polido Pavimento / 

Revestimento

Klinker E ≤ 0,1% Fino Vermelho a creme Natural Pavimento
 

Fonte: APICER (2003) 
 
 

3.3 Matérias-Primas e Processos de Produção 

Os principais processos de fabrico baseiam-se na conformação por prensagem e por 

extrusão. De salientar que, como referência para este trabalho serviram de base os produtos 

cerâmicos abrangidos no grupo dos pavimentos e revestimentos cerâmicos prensados a 

seco. 

Os ladrilhos cerâmicos (de pavimento e revestimento) são produzidos a partir de 

uma mistura de várias matérias-primas argilosas, como a argila e o caulino e fundentes 

como a areia e o feldspato, entre outros. Poderão ter vários tipos de acabamento: o natural, 
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o polido e o vidrado. Os vidrados são normalmente decorados e necessitam de matérias-

primas tais como vidros e corantes. 

No processo de produção com prensagem a seco, em que o processo mais evoluído 

é designado por monocozedura, dado que os produtos passam apenas uma vez no forno 

para a cozedura da pasta cerâmica e fixação dos vidrados e decorações. No processo de 

bicozedura é primeiro cozida a pasta, obtendo-se um biscoito ou chacota e depois é feita a 

vidragem, a decoração e finalmente a segunda cozedura. 

A figura 15 mostra as principais fases do processo produtivo da prensagem. 

 

 

Figura 15 ⎢ Esquema ilustrativo do processo produtivo por prensagem  

 
No processo de prensagem por monocozedura os materiais fundentes são moídos 

em moinhos rotativos, horizontais, revestidos interiormente com placas de alubite1 e 

contendo no seu interior cargas moentes de elevada dureza, normalmente bolas de alubite. 

Neste processo reduz-se a granulometria dos materiais até ao grau de finura necessário. 

As argilas são diluídas em tanques (turbo diluidores), peneiradas e misturadas ao 

material moído; à mistura resultante dá-se o nome de barbotina. Homogeneizada a 

barbotina, a sua água é evaporada em atomizadores, sendo o pó resultante recolhido e 

armazenado em silos. 
O pó atomizado é prensado em prensas hidráulicas isostáticas com cunhos 

adequados de forma a obter as dimensões, formatos e efeitos desejados. 

                                                 
1 Material com elevado grau de dureza. 
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Depois da prensagem, os produtos passam para secadores funcionando a 

temperaturas entre 100 e 150ºC, para perderem a humidade de conformação. 

Nos mosaicos cerâmicos vidrados, o vidro base é aplicado por dispositivos 

especiais (campânula, pistola, disco, etc.), sendo a decoração aplicada por serigrafia, 

impressão por rolos, ou impressão digital. 

Após a vidragem, caso exista, os produtos são cozidos a elevadas temperaturas, 

acima dos 1100ºC, em fornos contínuos de rolos, durante cerca de 40-90minutos. 

Após cozedura, os produtos são escolhidos em linhas adequadas e por meios 

automáticos. Nesta operação, os produtos são classificados quanto à existência de defeitos 

visuais (tonalidade, desenho, areias, cantos,…), ou dimensionais. 

Os mosaicos poderão ser classificados, consoante o tipo de defeitos encontrados. 

Normalmente são classificados em 1ª e 2ª escolha, em que a primeira não tem defeitos 

visíveis, e a segunda apresenta pequenos defeitos que não prejudicam a aplicação e o 

desempenho. 

Os produtos poderão também ser separados e classificados por calibres. Esta 

classificação permite agrupar os mosaicos por tamanho, quando as dimensões variarem 

ligeiramente relativamente ao padrão. Caso haja, variação de tonalidade para mais claro ou 

mais escuro relativamente ao padrão, os produtos poderão ser classificados em 

lotes/tonalidades. 

Todas as informações das classificações relativas à escolha, calibre e lote são 

registadas nas embalagens. 

O controlo de qualidade destes produtos é uma actividade diária que requer 

equipamentos adequados e operadores qualificados. O controlo da qualidade dos produtos 

começa nas matérias-primas, que devem ser seleccionadas e controladas antes da sua 

entrada em produção, passa pelo controlo do produto em vias de processo e termina no 

produto final embalado. 

O controlo de recepção de matérias-primas permite prevenir a ocorrência de 

problemas durante a fase de processo de fabrico e no produto final. Antecede a entrada das 

matérias-primas em produção e, normalmente, é efectuado no acto de recepção. 

No quadro IV apresentam-se alguns ensaios que são realizados regularmente na 

recepção de matérias-primas. 
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Quadro IV – Controlo de recepção de matérias-primas 

Matérias primas Ensaios Periodicidade

Aspecto Visual
Granulometria

Retração após secagem e cozedura
Cor após cozedura

Cor

Absorção de água após cozedura
Resistência mecânica após cozedura

Resíduo
Fusibilidade

Argilas e caulinos Recepção do lote

Areia

Felfspato

Recepção do lote

Recepção do lote

Recepção do loteVidros

Cor após cozedura
Resíduo

Dilatometria

 
 

O produto é também controlado nas etapas intermédias do processo, de forma a 

evitar que os produtos não conformes avancem no processo e que seja possível corrigir 

atempadamente qualquer desvio eventualmente detectado face às especificações 

estabelecidas. 

No quadro V apresentam-se alguns ensaios que são realizados regularmente no 

controlo do produto durante o processo. 

Quadro V – Controlo em fase de processo 

Vidrado Gramagem Horário

Granulometria
Horário

Humidade
Dimensões, espessura, densidade aparente

Horário / Diário
e resistência mecânica

Humidade Horário

Vidro, engobe
Densidade

Horário
Viscosidade

Seco

Pó atomizado

Prensado

Barbotina
Densidade

DiáriaViscosidade
Resíduo

Pasta

Aspecto visual

Semanal
Resíduo ao peneiro

Retracção após secagem e  cozedura
Absorção de água após cozedura

Resistência mecânica após cozedura

Produto em fase de processo Ensaios Periodicidade

Cozido Dimensões Contínuo (automático)  
 

O produto final é também controlado de forma a garantir que cumpre as 

especificações aplicáveis e evitar a colocação no mercado de produto não conforme. No 

quadro VI apresentam-se alguns ensaios que são realizados regularmente para controlo do 

produto final. De referir que, sempre que existe um produto em desenvolvimento, todos 
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estes ensaios também são aplicáveis, podendo ser relevantes na escolha tanto de matérias-

primas como de condições em linha de produção. 

Quadro VI – Controlo de produto final 

Pavimentos / Revestimentos Gelo / Degelo Anual
Pavimentos / Revestimentos Resistência aos químicos e manchas Mensal

Pavimentos Impacto Mensal
Pavimentos SemanalAbrasão

Revestimentos SemanalFendilhagem

Pavimentos / Revestimentos
Resistência mecânica

DiárioAbsorção de água
Dimensões, espessura, tempo

Produto final Ensaios Periodicidade

 
 

3.4 Modelo de Porter e Análise SWOT 

No conjunto da estratégia global de uma empresa, a Análise Estratégica cobre a 

parte referente ao diagnóstico e a avaliação estratégica. A sua avaliação deve atender à 

plausibilidade e consistência dos componentes e ponderar a interacção entre a envolvente 

externa (macroambiente e ambiente competitivo) e interna (vantagens competitivas e sua 

sustentabilidade). É este o objectivo da análise estratégica enquanto componente do 

Planeamento Estratégico. 

 

3.4.1 Modelo das 5 forças de Porter 

Segundo Soares (1999), a livre concorrência conduz à maximização da mais-valia 

do consumidor e da mais-valia social. Contudo, o ponto de vista de investimentos é o do 

produtor, cuja mais-valia é minimizada nestas condições, uma vez que a situação ideal para 

este é a inversa, a de um monopólio não regulado. A atractivamente de um investimento 

está assim inversamente relacionada com a intensidade das forças competitivas. Desde o 

início da década de oitenta, que a análise que se tornou dominante neste contexto segue o 

modelo de Porter. 

De acordo com Santos (1990), a caracterização de uma indústria, do ponto de vista 

estratégico, efectua-se pela caracterização dos factores de competitividade determinantes 

da estrutura dessa indústria, da sua evolução e das relações que se estabelecem entre eles. 

Porter aponta cinco factores, a que chama “as 5 forças competitivas”: a rivalidade entre 

empresas concorrentes, o poder negocial dos fornecedores, o poder negocial dos clientes, a 



Revisão da Literatura 
 

 

43 

ameaça de entrada de novos concorrentes e a ameaça do aparecimento de produtos ou 

serviços substitutos. 

O ponto relativo à rivalidade na indústria consiste na análise interna ao sector, às 

oportunidades e ameaças que lhe são inerentes. No poder negocial dos fornecedores e dos 

clientes pretende-se proceder a uma análise externa relacionada com o sector, que 

conjugada com a análise do ponto anterior explica o sistema de valor actualmente existente 

na actividade da indústria. Nos pontos restantes pretende-se fazer uma análise externa, não 

relacionada actualmente com o sector, e que conjugada com o primeiro ponto evidencia as 

ameaças e oportunidades futuras da indústria (Santos, 1990). 

O conceito de valor é fulcral nesta análise, porque representa o montante que os 

clientes estão dispostos a pagar para terem acesso a um produto com as características que 

melhor satisfaçam as suas necessidades (Teixeira, 2005). 

No que concerne à Aleluia Cerâmicas, desde a fusão das empresas em 2006, e 

posteriormente em 2007, acelerou-se o esforço de diversificação e modernização do 

negócio. Desde então os gestores promoveram diversas mudanças, envolvendo grandes 

dispêndios de recursos, o que demonstra seu empenho em continuar no mercado e 

consolidar a liderança na indústria. 

As mudanças na estratégia da empresa envolveram três tipos de acções: 

a) Investimentos na melhoria do processo de produção na fase da decoração; 

b) Investimentos na gestão logística; 

c) Diversificação dos produtos. 

 

Em relação às mudanças nos processos de produção na fase da decoração, destaca-

se o elevado investimento num sistema de impressão digital (explanado no capítulo 5), 

desenvolvendo novos produtos decorados e apostando no lançamento de uma nova marca 

denominada My Tile. 

Outra acção estratégica da empresa envolveu a construção de um centro logístico 

informatizado, reunindo deste modo todos os produtos de primeira escolha produzidos nas 

várias unidades industriais facilitando as cargas de material, uma vez que o material se 

encontra no reunido no mesmo espaço. 

Outro tipo de acção estratégica da Aleluia Cerâmicas, iniciada nos últimos anos, é a 

aposta na diversificação dos seus produtos. Com a aquisição da unidade de Sintra passou a 

gerir uma gama de produtos muito conceituada na área da arquitectura, e com a aquisição 

da unidade de Vagos passou a gerir também uma gama de produtos fabricados por um 
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processo diferente das outras unidades de pavimentos e revestimentos, que é a extrusão. 

Deste modo procura conquistar novos mercados para os seus produtos. 

De seguida, apresenta-se com detalhe, os cinco factores competitivos na indústria, 

considerados as cinco forças de Porter. 

 

3.4.1.1 Rivalidade das empresas na indústria (entre os concorrentes directos) 
 

De acordo com Santos (1990), uma grande rivalidade numa indústria é influenciada 

pela gestão directa dos concorrentes em disputa, no entanto as principais causas são 

objectivas e geralmente exteriores à vontade e capacidade de gestão das empresas. 

 

 
Figura 16 ⎢ Determinantes da rivalidade, (Santos, 1990) 

 
A rivalidade é resultante de um contexto em que os concorrentes procuram agir 

directamente sobre as clientelas, através de medidas agressivas de captação a curto prazo 

dessas clientelas. Geralmente, um contexto de grande rivalidade conduz a um conjunto de 

interacções que deterioram a rendibilidade da indústria (Santos, 1990). 

Soares (1999), considera que a rivalidade, ou pressão competitiva, entre 

concorrentes directos é mais elevada quando: 

 O número de concorrentes é elevado e o seu poder é semelhante; 

 A indústria tem crescimento baixo; 

 Existem custos fixos ou de armazenamento elevados; 

 Os produtos dos diferentes concorrentes são pouco diferenciados entre si 

e/ou os clientes podem mudar de fornecedores a baixos custos; 

 Existem barreiras à saída importantes (fim do empreendimento). 
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O principal elemento concorrencial é o esmagamento das margens, através do 

persistente corte nos preços e do aumento de descontos de quantidade (Santos, 1990). 

No que concerne à Aleluia Cerâmicas e aos seus concorrentes mais directos, 

podemos dizer que existe uma concorrência forte e permanente. 

 

3.4.1.2 Poder negocial dos Fornecedores 
 

De acordo com Santos (1990), um elevado poder negocial dos fornecedores 

constitui um importante factor de estrangulamento à rendibilidade da indústria, sendo um 

parâmetro restritivo da sua atractivamente, tornando-se indispensável estudar os factores 

que o determinam. Estes agrupam-se em resultantes do processo tecnológico e em 

consequências externas à indústria. 

 

Figura 17 ⎢ Determinantes do poder negocial dos fornecedores, (Santos, 1990) 

 
De acordo com Soares (1999), o conceito de fornecedor designa aqui fonte de 

inputs de qualquer tipo, sendo o seu poder potencialmente elevado quando: 

 Existe um número reduzido de fornecedores; 

 Não existem produtos substitutos para o input; 

 Os compradores da indústria são pouco importantes para os fornecedores; 

 Os produtos fornecidos são muito importantes para o comprador; 

 Custos elevados na mudança de fornecedor. 

Os principais elementos de negociação são o produto e a entrega, devido ao peso 

decisivo no preço final e a exclusividade por parte do fornecedor (Santos, 1990). 

O sector da cerâmica assenta na transformação da argila, matéria-prima que existe 

em quantidade e qualidade no solo português. A Aleluia Cerâmicas tem um único 
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fornecedor de matéria-prima de pasta cerâmica, matéria-prima essencial para a produção 

do mosaico, e na existência de condições adversas que causem problemas nas entregas, a 

empresa não tem capacidade para no imediato, e após o escoamento do stock conseguir 

repor a matéria primas nas perfeitas condições. Esta relação de parceria permite que o 

fornecedor esteja perfeitamente adaptado às necessidades e condições da empresa. No 

entanto, apesar de facilitar descontos devido às grandes e frequentes quantidades 

fornecidas regularmente, este fornecedor dita os preços da matéria-prima de uma forma 

soberana, pois o produto fornecido é muito importante para a empresa, não existem 

produtos substitutos, e os custos para uma mudança de fornecedor são muito elevados. 

No caso, de fornecedores de outros produtos, designados por materiais de adição, 

como são o caso dos consumíveis na fase de decoração, os engobes, os vidros, as tintas, 

etc, grande parte destes fornecedores são representantes de multinacionais e localizam-se 

na zona centro e próximo dos seus clientes. Esta estratégia permite-lhes estreitarem 

relações de parceria com a Aleluia, acompanhar os desenvolvimentos de novos produtos, 

participarem em sugestões de melhoria e desenvolverem eles também novos produtos 

adaptados as necessidades da empresa, e deste modo, comercializarem os seus produtos. 

Neste caso, o poder negocial dos fornecedores resume-se à criação de sinergias entre as 

partes interessadas. 

 

3.4.1.3 Poder negocial dos clientes 
 

Santos (1990), refere que o poder negocial dos clientes não depende apenas de 

causas objectivas, relacionadas com o ponto anterior, há um outro factor de relevância 

primordial, a maior ou menor vontade do cliente em fazer exercer o seu poder, ou seja, em 

fazer uma escolha mais criteriosa e frequente do seu fornecedor, evitando a lealdade. Sobre 

esta vontade actua a sua sensibilidade ao preço, por isso, analisar os determinantes do 

poder negocial do cliente, é estudar sobretudo os determinantes de uma maior ou menor 

sensibilidade ao preço. 
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Figura 18 ⎢ Determinantes do poder negocial dos clientes, (Santos, 1990) 

 
De acordo com Soares (1999), é uma situação simétrica à do poder relativo dos 

fornecedores, considerando-se que o poder dos clientes é em geral elevado quando: 

 A indústria cliente é mais concentrada que a dos seus fornecedores; 

 As compras são feitas em grandes volumes; 

 Os produtos adquiridos têm baixa diferenciação; 

 Os clientes detêm muita informação sobre alternativas de mercado; 

 Os clientes têm alta sensibilidade ao preço do produto adquirido. 

 

Segundo Santos (1990), os principais elementos de entrada são os factores: 

acessível e imitável, devido à inexistência de barreiras à entrada e à atractivamente 

presente ou esperada. 

 

No que concerne à Aleluia Cerâmicas, o poder negocial dos clientes é visível na 

comercialização de produtos pouco diferenciados, como é o caso de produtos sem 

decoração, de formatos mais comuns, entre outros, e na comercialização de produtos em 

grandes quantidades. No primeiro caso, os clientes informam-se e exercem o seu poder 

negocial comparando o preço do produto com os concorrentes que detêm produtos 

semelhantes. No segundo caso, englobam-se as grandes cadeias de armazenistas 

(revendedores) que usam o seu poder negocial para obter grandes descontos e linhas de 

crédito, confrontando a empresa com compras em grandes volumes e argumentando 

benefícios para a empresa como libertação de espaço no armazém e escoamento de 

produtos de gamas mais antigas. 
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3.4.1.4 Ameaça de entrada de novos concorrentes 
 

Santos (1990) refere que a inovação tecnológica pode ser o factor decisivo do novo 

concorrente para agir sobre a nova indústria, pois um novo processo tecnológico, quer de 

produção, quer de comercialização, pode tornar obsoletas as barreiras de entrada criadas 

por ou na indústria e inverter as condições determinantes de retaliação. 

A entrada de novos concorrentes na indústria poderá ter efeito imediato, 

diminuindo a procura disponível para os concorrentes instalados e consequentemente 

aumentando o nível de rivalidade. 

 

 
Figura 19 ⎢ Ameaça de novos concorrentes, (Santos, 1990) 

 
Soares (1999) considera este ponto é provavelmente o mais crítico, reflectindo a 

natureza dos factores competitivos fundamentais do negócio, assumindo, no essencial, 

barreiras à entrada de novos concorrentes na indústria. Engloba desde factores ligados a 

custos, a factores de valor superior, como a diferenciação: 

 Economia de escala e curva de experiência; 

 Economia de gama (partilha de recursos); 

 Diferenciação dos produtos; 

 Requisitos de capital; 

 Custos de mudança de fornecedor por parte dos clientes; 

 Acesso a canais de distribuição. 

 
Segundo Santos (1990), os principais elementos de entrada são os factores: 

acessível e imitável, devido à inexistência de barreiras à entrada e à atractivamente 

presente ou esperada. 
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Actualmente no sector de produção de mosaicos cerâmicos contactamos que a 

diferenciação dos produtos dificilmente poderá ser feita ao nível de matérias-primas, sendo 

que muitas empresas têm os mesmos fornecedores. Ao nível de equipamentos industriais, 

verificam-se algumas semelhanças, no sentido em que a tecnologia dos equipamentos 

(fornos, prensas, secadores) é importada de Itália e Espanha. 

Posto isto, a Aleluia Cerâmicas face à ameaça de entrada de novos concorrentes 

aposta em factores como a capacidade produtiva, no marketing forte, na I&D, em parcerias 

com construtores e arquitectos, na logística e na qualidade dos seus produtos apoiando-se 

na certificação. De referir, que a nível internacional países como o Brasil e a China, devido 

à sua grande capacidade produtiva conseguem obter preços mais atractivos, constituindo 

uma ameaça de entrada de novos concorrentes, principalmente em mercados próximos 

destes países e em mercados que considerem o factor baixo custo fulcral, tornando assim a 

competição muito difícil. 

 

3.4.1.5 Ameaça de produtos substitutos 
 

Santos (1990) salienta que os principais elementos de entrada de substitutos são as 

novas tecnologias e novos conceitos, pela substituição de tecnologia e conceitos 

ultrapassados, o que conduz a potencialidades de aumento de margens. 

Os factores da maior ou menor pressão de substitutos dependem do estádio de 

evolução da indústria produtora de substitutos e do comportamento habitual do 

consumidor. 

 
Figura 20 ⎢ Ameaça de produtos substitutos, (Santos, 1990) 

 
Soares (1999), afirma que existência de produtos substitutos deve ser considerada 

dentro do horizonte temporal do projecto de investimento e os produtos substitutos devem 

ser considerados sob pontos de vista do cliente, e não sob o ponto de vista da indústria. 
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Todas as indústrias estão sob pressão de produtos ou serviços substitutos, o que 

constitui uma limitação à rendibilidade da indústria tanto no curto como no médio prazo. 

Sendo assim, uma maior pressão de substitutos conduz a que a atractivamente da indústria 

diminua. 

 

O sector cerâmico de pavimentos e revestimentos em geral, e em particular a 

Aleluia Cerâmicas, tem vindo a conquistar espaço cada vez maior em função da relação 

preço/qualidade de alguns produtos, por hábitos dos consumidores, pela facilidade de 

limpeza e principalmente, pelo esforço constante do lançamento de novos produtos. 

Todavia, como parte do padrão de concorrência sectorial, é importante citar a existência de 

produtos substitutos à disposição no mercado. A cerâmica para revestimentos concorre 

com inúmeros produtos no âmbito dos pavimentos, tais como, pedras naturais, madeiras, 

argamassas e carpetes. Assim como no âmbito das paredes, depara-se com pinturas, 

argamassas, revestimentos têxteis, revestimentos de madeira, pedras naturais entre outros. 

 
 

3.4.2 Análise de SWOT 

Os tempos estão inconstantes para os negócios em todo o mundo. Se uma reflexão 

estratégica sempre foi importante, actualmente são vários os factores que fazem com que 

se tenha tornado imprescindível a qualquer negócio. O aumento da exigência dos clientes e 

a sua pouca fidelização assim como o clima de desaceleração económica são só alguns 

exemplos. Torna-se assim essencial dar atenção à análise da empresa no seu meio 

envolvente. 

O termo SWOT resulta da conjugação das iniciais das palavras anglo-saxónicas 

Strengths (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats 

(ameaças). Assim, a análise SWOT corresponde à identificação por parte de uma 

organização e de forma integrada dos principais aspectos que caracterizam a sua posição 

estratégica num determinado momento, tanto a nível interno como externo (forma como a 

organização se relaciona com o seu meio envolvente) (Diciopédia, 2005). 

No que respeita à análise externa no âmbito da análise SWOT, que tem como 

objectivo a identificação das principais oportunidades (Opportunities) e ameaças (Threats) 

que num determinado momento se colocam perante a organização, pode dizer-se que a sua 

importância está associada à necessidade de, dentro do possível, os gestores e outros 
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responsáveis preverem eventuais desenvolvimentos futuros que possam ter maior ou menor 

impacto futuro nessa mesma organização. 

Na prática, isso significa que mudanças que estão totalmente fora do controle da 

organização podem afectar (positiva ou negativamente) seu desempenho e sua forma de 

actuação. As mudanças no ambiente externo, sempre afectam de maneira homogénea todas 

as organizações que actuam numa mesma área geográfica e num mesmo mercado e, desta 

forma, representam oportunidades ou ameaças iguais para todo mundo. Quando ocorre 

uma mudança na legislação, por exemplo, todas as organizações são afectadas. 

Em termos de análise interna, a análise SWOT propõe a identificação dos principais 

pontos fortes (Strengths) e pontos fracos (Weaknesses) caracterizadores da organização 

num determinado momento. 

A importância da identificação das forças e das fraquezas é particularmente 

importante para os aspectos mais directamente relacionados com os factores críticos de 

sucesso da organização em causa. É também importante referir que a consideração de uma 

determinada característica da empresa como força ou fraqueza é sempre relativa e 

potencialmente alterável, designadamente na medida em que se podem verificar ao longo 

do tempo alterações importantes ao nível da concorrência e do seu comportamento. A 

correcta listagem das suas forças e fraquezas dá à organização elementos importantes no 

que se refere à sua orientação estratégica, que tenderá naturalmente a tirar o maior partido 

possível das forças e a minorar ao máximo as fraquezas. 

A análise SWOT deve ser feita e interpretada de forma integrada, conjugando os 

elementos da análise interna e externa, para que o diagnóstico que dela resulta seja fiável e 

constitua uma fonte de informação e suporte adequada às necessidades da gestão 

estratégica, que se ocupa das decisões que vão no fundo delinear o futuro a médio e longo 

prazo da organização. 

O ambiente interno pode ser controlado pelos gestores, já que é o resultado de 

estratégias de actuação definidas pela empresa. Desta forma, quando há percepção de um 

ponto forte na análise, deve ser destacá-lo ainda mais; quando há percepção um ponto 

fraco, deve ser controlado ou, pelo menos, minimizar seu efeito. 

Já o ambiente externo está totalmente fora do controle da organização. Isso não 

significa que não seja útil conhecê-lo. Apesar de não poder ser controlado, pode ser 

monitorizado, aproveitar as oportunidades da maneira mais ágil e eficiente, e evitar as 

ameaças enquanto for possível. 
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Para uma melhor percepção desta análise, segue-se a figura 21, referente ao 

genérico da matriz de SWOT. 

 

Figura 21 ⎢ Matriz SWOT, (Santos, 1990) 

 
Esta matriz sugere a escolha óbvia das estratégias que conduzem à maximização 

das oportunidades do ambiente e construídas sobre os pontos fortes da empresa e à 

minimização das ameaças bem como à redução dos efeitos dos pontos fracos da empresa. 

 

No que concerne à indústria de pavimentos e revestimentos cerâmicos, em 

particular, à Aleluia Cerâmicas, empresa considera ter como pontos fortes o know-how do 

processo produtivo, a certificação da empresa, quer ao nível dos seus produtos e dos seus 

processos produtivos, quer ao nível do ambiente, a notoriedade como país produtor de 

cerâmica e a disponibilidade de matéria-prima de qualidade, que lhe permite a 

oportunidade de internacionalizar os seus produtos para grandes e exigentes cadeias de 

armazenistas, principalmente no mercado europeu. 

Considera ainda como um ponto forte, a sua dimensão empresarial, a versatilidade 

da produção e o know-how acumulado sobre mercados e serviços (como por exemplo: 

atendimento ao cliente, logística, …) para conseguir alcançar preferência e confiança dos 

clientes actuais e futuros. 

A recente aposta num Centro Logístico informatizado e automatizado para reunir, 

de forma organizada, todos os produtos produzidos nas unidades industriais, permitindo 

centralizar as cargas de material num único espaço, e facilitando a rapidez da resposta 
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acerca de disponibilidade/localização dos produtos pretendidos pelos clientes, também é 

considerado uma mais valia na satisfação do cliente. 

A empresa aposta ainda num sistema de impressão digital, usado na fase da 

decoração e fruto de uma estreita parceria com um fornecedor de tintas e vidros, de modo a 

criar valor nos seus produtos, melhorando o design, aumentar a diversificação de padrões 

para enfrentar e competir com novos produtos concorrentes. 

Por outro lado, a Aleluia Cerâmicas tem alguns pontos fracos que tem que 

enfrentar, como é o caso da excessiva dependência dos fornecedores, nomeadamente de 

matérias-primas como o pó atomizado, que é fornecido apenas por um fornecedor, que 

embora garanta as melhores condições técnicas, devido a estreitas relações de parceria que 

facilitam o conhecimento do processo de fabrico e possíveis correcções, não é a ideal, pois 

na ausência imprevista de fornecimentos a empresa fica sem matérias-primas. 

O desconhecimento de mercados emergentes e dos canais de distribuição, torna a 

empresa vulnerável a ameaças como a rápida alteração das preferências nos mercados de 

destino. 

Os custos energéticos associados à actual conjuntura económica são considerados 

um ponto fraco na indústria, aumentando os custos fixos de produção e consequentemente 

o produto final. A utilização de fontes alternativas de energia são encaradas como uma 

oportunidade. 

A aposta no comércio electrónico, especialmente ao nível do marketing industrial, 

para ultrapassar distâncias com os mercados de destino e os tradicionais problemas de 

comunicação com os clientes, tem ajudado a colmatar ameaças como o aumento da 

qualidade dos produtos dos países de leste e da Ásia, e o reforço da posição dos 

concorrentes internacionais nos principais mercados portugueses. 
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Este capítulo tem como finalidade apresentar a metodologia utilizada neste 

trabalho, caracterizando a natureza do trabalho e descrevendo os procedimentos realizados 

durante a pesquisa, tendo em vista o objectivo mencionado anteriormente. 

A caracterização da pesquisa é o ponto inicial deste capítulo, que descreve a 

tipologia e a forma de abordagem adoptadas. De seguida, são apresentadas a delimitação 

do universo da pesquisa e o plano de trabalho. 

4.1 Caracterização da Pesquisa 

Segundo Godoy (1995), uma pesquisa caracteriza-se como um esforço cuidadoso 

para a descoberta de novas informações ou relações e para a verificação e ampliação do 

conhecimento existente. A pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir os 

eventos estudados, nem recorre a instrumentos estatísticos na análise dos dados. Parte de 

questões ou focos de interesses amplos, que se vão definindo à medida que o estudo se 

desenvolve. Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos 

interactivos pelo contacto directo do investigador com a situação estudada, procurando 

compreender os fenómenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes 

da situação em estudo. 

A presente pesquisa, não descurando os seus objectivos, considera-se uma pesquisa 

exploratória (conforme quadro VII), ou seja, tem como finalidade proporcionar uma maior 

familiaridade com o fenómeno ou obter uma nova percepção do mesmo e descobrir novas 

ideias (Cervo e Bervian, 1996). 

Neste trabalho foi dada maior ênfase à avaliação qualitativa, uma vez que há 

necessidade de descrever o ambiente envolvente e o processo em análise. Aproveita-se a 

oportunidade para mencionar que a descrição na empresa focaliza-se na introdução de um 

novo equipamento de impressão digital para cerâmica e o seu impacto no desenvolvimento 

de novos produtos. 

 

Quadro VII – Síntese da metodologia de pesquisa 

Método/Objectivo Exploratória 
Fonte dos dados Bibliográfica 
Estudo de Caso Descritiva 
Abordagem adoptada Qualitativa 
Técnica de observação Directa 
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4.2 Delimitação do Universo da Pesquisa 

Para o desenvolvimento da presente pesquisa recorreu-se a um estudo de caso. O 

estudo de caso é definido como aquele que examina um fenómeno no seu ambiente natural, 

pela aplicação de diversos métodos de recolha de dados, com vista a obter informações de 

uma ou mais entidades. Esta estratégia de pesquisa possui carácter exploratório, onde 

nenhum controlo experimental ou de manipulação é utilizado. Além disso, as fronteiras do 

fenómeno não são evidentes (Pozzebon e Freitas, 1997). 

Desta forma, através de um estudo de caso, será abordada a análise do impacto da 

implementação de um sistema de impressão digital e a sua influência no processo de 

desenvolvimento de novos produtos na empresa Aleluia Cerâmicas. 

O desenvolvimento de novos produtos no sector da cerâmica, mais concretamente no 

subsector de pavimentos e revestimentos, como forma de ampliar e solidificar a industria, é 

indispensável. A constante necessidade de melhorar a beleza dos pavimentos e 

revestimentos cerâmicos, seja em desenho, formato, acabamento, peças especiais, 

esmaltes, cores, entre outros, leva também, em paralelo, à necessidade de se adequar a 

tecnologia de produção, manipulação e seu entorno para assegurar a competitividade. 

Segundo Vivona (2000), a inovação é ponto-chave de toda a indústria para conservar e 

incrementar a sua competitividade. Mas se, por um lado, os fundamentos básicos da 

cerâmica já sofreram um forte avanço nas últimas décadas, por outro lado, para conceituar 

a inovação dos últimos 30 anos, temos de levar em consideração que a orientação da 

indústria estava estrategicamente direccionada ao “aumento de produção e optimização dos 

custos”, facto que as inovações que vinham sendo apresentadas estavam totalmente 

adequadas à visão do empresário da indústria cerâmica naquele momento. Se dentro desta 

óptica os conceitos básicos já sofreram um forte desenvolvimento e estamos em uma fase 

de optimização dos recursos actuais e iniciando a transformação da indústria para um novo 

estado que poderíamos chamar de “indústria madura”, o desenvolvimento de uma visão 

estratégica é fundamental para passarmos a este novo estado, em que o posicionamento de 

uma indústria num determinado mercado e a especialização em determinado segmento 

passa a ser determinante e fundamental para o seu êxito. 

Deste modo, e tendo em atenção a empresa em estudo – a Aleluia Cerâmicas, S.A., 

que actua no âmbito da concepção, desenvolvimento e produção de pavimentos e 

revestimentos cerâmicos por monocozedura, considera-se um caso representativo da 



Metodologia 
 

57 

realidade actual. O contacto com a empresa para a realização deste trabalho ocorreu no 

período compreendido entre Novembro de 2007 e Outubro de 2008. 
 

4.3 Plano de Trabalho 

O desenvolvimento do trabalho foi dividido em várias etapas: 

i) Pesquisa bibliográfica; 

ii) Recolha e observação de dados; 

iii) Análise dos dados. 
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Figura 22 ⎢ Calendarização prevista 
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Neste capítulo serão conhecidos itens relevantes com o objectivo de mostrar a 

realidade da empresa em estudo, fomentar a familiarização de alguma terminologia para 

facilitar uma melhor compreensão do objectivo que norteia este trabalho e obter 

conhecimento sobre a realização das actividades em torno do desenvolvimento de 

produtos. 

Deste modo, destacam-se a apresentação e caracterização da empresa; as principais 

etapas do processo produtivo; o realce da etapa da decoração, visto ser a etapa que reflecte 

os resultados da incorporação do sistema digital e o processo de desenvolvimento de novos 

produtos. 

 

5.1 Apresentação da Empresa 

O estudo de caso apresentado baseia-se na empresa Aleluia Cerâmicas, S.A., com 

sede administrativo-financeira em Esgueira, Aveiro. Esta empresa actua na produção 

ladrilhos e mosaicos cerâmicos, para soluções de pavimentos e revestimentos. Este grupo 

cerâmico tem como principal accionista a empresa de construção Opway. 

Com a finalidade de verificar e formalizar a forma de funcionamento da empresa, o 

seu posicionamento no mercado e o processo de desenvolvimento de novos produtos, o 

anexo – perfil estratégico da empresa, baseado em Cooper e Kleinschmidt (1986), 

contemplou questões cujas abordagens se referem à identificação da empresa, ao mercado 

em que actua, à gestão e desenvolvimento de novos produtos, à comunicação e ao sucesso 

de novos produtos. 

A Aleluia Cerâmicas nasceu de um projecto de fusão por incorporação em Janeiro de 

2006, da sociedade Aleluia, Cerâmica, Comércio e Indústria, S.A. na CeramicApolo – 

Indústria Cerâmica, S.A.. Deste projecto, surgiu uma empresa com três unidades 

industriais. 

No final do terceiro trimestre de 2006, o grupo cerâmico “cresce” com a integração 

do estabelecimento industrial e comercial da Fabrica de Cerâmica Viúva de Lamego, Lda. 

Deste novo projecto surgiu a empresa actual – Aleluia Cerâmicas, S.A. com quatro 

unidades industriais. 

Durante o ano de 2007, ocorreu a fusão com a empresa Keratec, sita em Vagos, 

pelo que o grupo Aleluia Cerâmicas passou a gerir cinco unidades industriais localizadas 

em Águeda, Ílhavo, Vagos, Esgueira e Sintra. Como resultado deste projecto de fusão a 
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Aleluia Cerâmicas detém cinco marcas de pavimentos e revestimentos cerâmicos: a Apolo, 

a Ceramic, a Aleluia, a Viúva Lamego e a Keratec, posicionando-se como uma das maiores 

empresas a nível nacional no seu sector. Recentemente, foi lançado no mercado uma nova 

marca – My Tile, by Aleluia Cerâmicas, S.A. produto este caracterizado pela impressão 

digital. 

Devido a todo um conjunto de mudanças e reorganização internas, a empresa 

decidiu reflectir também essas mudanças na sua imagem, concebendo um novo logótipo. A 

nova imagem institucional da Aleluia Cerâmicas, S.A., é composta por um conjunto de 

signos e cores inspirados em conceitos como a contemporaneidade e a inovação. 

A incorporação dos logótipos das várias marcas associadas tem como objectivo 

principal diferenciar a entidade corporativa da empresa, da imagem de marca dos produtos, 

reforçando o posicionamento da empresa. 

Segue-se uma breve descrição do historial das várias unidades industriais, com a 
finalidade de proporcionar uma melhor compreensão e de modo a facilitar um 
enquadramento actual da empresa. 

A Aleluia Cerâmicas – Unidade de Ílhavo, vocacionada para a produção de 

revestimentos cerâmicos, foi fundada em 1979, ocupa uma área de 60.000 metros 

quadrados e está vocacionada para a produção de 8.500 metros quadrados por dia de 

revestimento vidrado, obtidos pelo processo de monoporosa de uma pasta branca 

atomizada. 

A Aleluia Cerâmicas – Unidade de Aguada de Baixo, vocacionada para a produção 

de pavimentos cerâmicos é originária da Tijolarte que entre 1962 e 1987 produziu outro 

produto cerâmico: o tijolo. Em 1987 transformou-se numa fábrica de pavimentos 

cerâmicos vidrados. Esta unidade ocupa uma área de 44.764 metros quadrados e está 

vocacionada para a produção de 8 500 m2/dia de pavimentos vidrados obtidos pelo 

processo de monocozedura. 

A Aleluia Cerâmicas – Unidade de Esgueira, dedicada à produção de revestimentos, 
de pavimentos e recentemente (no ano de 2005), de porcelanato esmaltado, foi fundada em 
1905 pela família Aleluia, sendo mais tarde transformada em sociedade anónima (1973). 
Tem uma capacidade produtiva de 15.000 metros quadrados por dia. 

A Aleluia Cerâmicas – Unidade de Vagos foi fundada em 1999 e aposta no grés 
porcelanato extrudido. 

A Aleluia Cerâmicas – Unidade de Sintra, fundada em 1849, teve no início da sua 

actividade uma produção diversificada, quer em barro vermelho de artigos utilitários, quer 



Processo Produtivo e o DNP - Estudo de Caso 

61 

em barro branco, com faiança e azulejos. Actualmente, esta unidade caracteriza-se por uma 

produção de faianças e azulejos tradicionais, quer em padrão, quer em painéis, sendo os 

mesmos fabricados em chacota normal (prensada) ou em lastra (extrusão), conferindo-lhe 

neste caso um aspecto mais irregular. 

 

5.2 Caracterização da Empresa 

Num mercado competitivo, como é o caso dos pavimentos e revestimentos 

cerâmicos, em que a tecnologia se encontra acessível a qualquer empresa e em qualquer 

parte do mundo, a Aleluia Cerâmicas elege como força condutora e via para a distinção da 

concorrência o enfoque nos os seus produtos, tendo sempre presente o reforço na qualidade 

e a adequada protecção ambiental. Também a actualização permanente da tecnologia, com 

a adopção das melhores técnicas disponíveis, está presente na política da empresa, sendo 

uma garantia para os clientes, colaboradores, fornecedores e accionistas de que se integra 

nas empresas líderes de mercado. 

Estabelece como conceito de negócio o âmbito da concepção, desenvolvimento e 

produção de pavimentos e revestimentos cerâmicos, com marca própria. 

A empresa produz e comercializa soluções cerâmicas de pavimentos e revestimentos 

pelo processo de monocozedura, laborando 24 horas por dia durante 335 dias por ano, em 

três turnos de 8 horas. 

O grupo Aleluia Cerâmicas conta com a colaboração de cerca de 560 colaboradores 

segundo o organigrama apresentado na figura 23. 
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Figura 23 ⎢ Organigrama da empresa 

 
No quadro VIII podemos observar a evolução do número de trabalhadores ao longo 

dos últimos 4 anos. 

Quadro VIII – Evolução do número de trabalhadores no período entre o ano 2005 e 2008 

2005 2006 2007 2008       
(1º Semestre)

N.º de 
Trabalhadores 271 558 571 560

Fonte: Dep. Recursos Humanos  
 

No departamento comercial são identificadas as necessidades dos clientes2 e 

oportunidades de negócio, que podem ocorrer por: 

 Solicitação interna, baseada no levantamento de necessidades dos clientes, 

na análise da concorrência, nas feiras sectoriais ou nas propostas de 

fornecedores ou da Direcção Comercial; 

 Solicitação externa, onde há um pedido do cliente directo à empresa para o 

desenvolvimento de determinado produto ou tipologia, um pedido de 

exclusivo, etc.). 

 

                                                 
2 Das especificações pretendidas constam no mínimo: produto, formato, cor e data para o lançamento. 
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É através do departamento de marketing em conjunto com o comercial, e no que 

concerne a feiras sectoriais e actividades mais próximas dos clientes, que são identificadas 

modas e tendências a seguir. Estes eventos são também acompanhados permanentemente 

pelo departamento de I&D, conjuntamente com a área comercial e a área de marketing. 

São idealizadas e discutidas soluções conjuntas de produtos, realizadas avaliações do 

mercado e tomadas algumas decisões em colégio pelos três departamentos referidos 

anteriormente. 

Ainda numa fase de diagnóstico é no departamento de produção que são feitos os 

primeiros protótipos, susceptíveis de alterações de acordo com as condições de linha em 

ambiente industrial (ensaio industrial) e testes realizados aos produtos (testes de resistência 

química, à abrasão superficial, ao escorregamento, à absorção de água, de resistência à 

flexão, ao choque térmico, ao fendilhamento, às manchas; ao gelo, etc.). 

É de salientar, que apesar da presença de diferentes profissionais no 

desenvolvimento de novos produtos a decisão final do lançamento destes cabe à 

administração, depois de ponderar as variáveis que considera imprescindíveis para o 

sucesso dos novos produtos (ex: análise do mercado, custos de produção, etc.), e decidir 

pela viabilidade e apresentação do(s) novo(s) produto(s). 

Importa ainda realçar que neste sector a relação de parceria com os fornecedores de 

matérias-primas é de vital importância porque as matérias-primas, desde o pó atomizado, 

passando pelos vidros, tintas, corantes e óleos serigráficos têm de estar perfeitamente 

adaptados às condições de produção. 

Os principais produtos desenvolvidos pela empresa são: 

- Revestimentos vidrados obtidos pelo processo de monoporosa de uma pasta 

branca atomizada, produzindo uma diversificada gama de produtos classificados de 

acordo com o anexo L, referente ao referencial normativo EN 14411:20063 – 

Mosaicos prensados a seco, com absorção de água superior a 10% (grupo BIII), 

conforme apresentado no quadro IX. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Norma Europeia – Definições, classificação, características e produção de mosaicos cerâmicos. 
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Quadro IX – Formatos produzidos revestimento vidrado 

 Formatos (cm) 
20X20 
20X25 

25X33,3 
26,7X26,7 
26.7X41,6 
33,3X42,9 R

ev
es

tim
en

to
 

33,3X59,2 
 

- Pavimentos vidrados obtidos pelo processo de monocozedura de uma pasta 

branca atomizada, classificados de acordo com o anexo H, referente ao referencial 

normativo EN 14411:2006 – Mosaicos prensados a seco, com baixa absorção de 

água entre 0,5% e 3% (grupo BIb), de acordo com o quadro X. 

 

Quadro X – Formatos produzidos de pavimento vidrado 

 Formatos (cm) 
20X20 

33,3X33,3 
32,7X32,7 (rectificado) 

33,3X50 Pa
vi

m
en

to
 

40,8X40,8 
 

- Porcelanato esmaltado (aplicações de pavimentos e revestimentos), obtidos 

pelo processo de monocozedura de uma pasta branca atomizada, classificados de 

acordo com o anexo G, referente ao referencial normativo EN 14411:2006 – 

Mosaicos prensados a seco, com baixa absorção de água inferior ou igual a 0,5% 

(grupo BIa), de acordo com o quadro XI. 

 

Quadro XI – Formatos produzidos porcelanato 

 Formatos (cm) 
14,6X59,2 
29,5X29,5 
29,5X59,2 
45,5X45,5 

46X46 Po
rc

el
an

at
o 

30X60 
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Alguns destes formatos, são comercializados noutros formatos, depois de sujeitos a 

operações de rectificação (polidos em todas os lados) e/ou em faixas (peças de pequenas 

dimensões bastante decoradas). 

Dada a situação de conjuntura actual no nosso país com a retoma da economia em 

baixa, as empresas voltadas para o sector da construção têm desafios e dificuldades 

acrescidas, obrigando à procura de novos mercados (mercados emergentes), à revisão de 

processos de selecção e prestação de serviços, apostando em “nichos de mercado” e 

soluções mais diversificadas e completas. 

No quadro XII podemos observar o indicador económico volume de vendas da 

empresa nos últimos quatro anos, para um melhor enquadramento da posição da empresa 

no mercado. 

 

Quadro XII – Evolução do volume de vendas no período entre o ano 2004 e 2007 

2006 2007 2008       
(1º Semestre)

Aleluia CeramicApolo Total Aleluia CeramicApolo Total Grupo Aleluia Grupo Aleluia Grupo Aleluia

Volume 
Facturação (m2)

4.656.624 4.791.857 9.448.481 4.829.007 5.128.630 9.957.637 9.208.341 9.172.083 4.468.245

Facturação 
(Euros) 20.156.890 22.019.459 42.176.349 20.705.394 24.128.591 44.833.985 44.443.510 49.108.731 25.405.578

Fonte: Dep. Controlo Gestão

2004 2005

 

 Observa-se um aumento de facturação em euros em 2007, apesar de não ser 

proporcional ao aumento de metros quadrados vendidos, isto devido ao aumento do preço 

médio dos produtos. Ou seja, na gama de produtos da Aleluia foram introduzidos novos 

produtos como os produtos fabricados em pasta de porcelanato e a marca My Tile. Estes 

produtos possuem características diferentes dos produzidos anteriormente por 

apresentarem maiores dimensões e decorações mais sofisticadas o que influencia o preço 

médio. 

O grupo detém uma capacidade produtiva anual de 11 milhões de m2 de pavimentos 

e revestimentos cerâmicos vidrados em pasta branca, porcelanato esmaltado e extrudido. 

Do volume de facturação anual, que ascende a 49 milhões de euros, cerca de 60% é 

proveniente dos mercados de exportação (40% do mercado francês). O mercado francês é 

considerado o principal destino de exportação na Europa, mas há outros como o mercado 

espanhol e alemão. Para os gauleses, a Aleluia Cerâmicas exporta desde 1991 através de 

uma rede de agentes, tendo como clientes neste país as empresas Lapeyere, La Plateforme 

e Thuon. 
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A par da produção industrial, esta unidade mantém uma secção de pintura manual 

de painéis artísticos na expectativa de manter viva a tradição da azulejaria portuguesa. 

 

5.3 Principais Etapas do Processo Produtivo 

A pesquisa em estudo debruça-se sobre o processo de desenvolvimento de novos 

produtos referente às unidades de Águeda, Esgueira e Ílhavo, as quais apresentam um 

processo produtivo semelhante. No entanto, para uma melhor focalização do tema em 

estudo, vai-se incidir no processo produtivo mais recente, o porcelanato esmaltado4, apenas 

produzido na unidade industrial de Esgueira que, devido às suas características, é a 

referência para a marca associada à impressão digital My Tile. 

O porcelanato esmaltado é um produto com cerca de 1 centímetro de espessura, 

obtido através de matérias-primas de grande pureza (argilas, feldspatos, além de corantes), 

submetidas a uma pressão de compactação superior a da cerâmica tradicional e uma 

temperatura superior a 1.200ºC. Entre as suas características, podem citar-se a 

uniformidade de coloração, alta resistência à abrasão física e química, absorção de água 

próxima a zero, alta durabilidade quando comparado às pedras naturais e outros tipos de 

cerâmica. 

As unidades industriais adquirem a uma empresa portuguesa as suas pastas de 

revestimento, de pavimento e de porcelanato sob a forma de pó atomizado. Após a 

recepção do pó atomizado, segue-se a prensagem, a secagem rápida e a 

vidragem/decoração. Todas estas operações são feitas em contínuo. Após a cozedura dos 

mosaicos (ciclo rápido) em fornos de rolos segue-se a fase de escolha e posteriormente a 

fase de embalagem. 

Na figura 24, pode-se observar o fluxograma onde se encontram representadas as 

etapas do processo de fabrico. 

                                                 
4 O Porcelanato é um produto obtido através de matérias-primas de grande pureza submetidas a um tratamento térmico 
superior a 1200 C. O Porcelanato é compacto, homogéneo, denso e totalmente vitrificado. As suas vantagens são: 
altíssima resistência à abrasão, resistência ao gelo, a ácidos e bases (com excepção do ácido fluorídrico e seus derivados – 
somente os produtos na versão natural são considerados anti-ácido), alta durabilidade quando comparado às pedras 
naturais e outros tipos de cerâmica, cores uniformes e totalmente impermeável. Pela sua grande durabilidade o 
Porcelanato é especialmente indicado para ambientes de alto tráfego como escolas, hospitais, shopping centers, 
aeroportos, indústrias e supermercados. 



Processo Produtivo e o DNP - Estudo de Caso 

67 

MATERIAIS
EMBALAGEM

ENGOBE
TARDOZ

MOLDES E
CUNHOS

PÓ
ATOMIZADO

VIDROS E
TINTAS

VEÍCULOS
SERIGRÁFICOS

TELAS /ROLOS
SERIGRÁFICOS

RECEPÇÃO DO PÓ
ATOMIZADO

RECEPÇÃO DO PÓ
ATOMIZADO

PRENSAGEM
PRENSAGEM

SECAGEM
SECAGEM

VIDRAGEM
VIDRAGEM

COZEDURA

ESCOLHA E EMBALAGEM

CONTROLO DE
QUALIDADE

ARMAZÉM PRODUTO
ACABADO

PREPARAÇÃO DE VIDROS
E TINTAS

ÁGUA

ENERGIA ELÉCTRICA

ENERGIA TÉRMICA

EFLUENTES GASOSOS

EFLUENTES LIQUIDOS

RESÍDUOS SÓLIDOS

EMISSÕES GASOSAS DIFUSAS

RECEPÇÃO DO PÓ
ATOMIZADO

PRENSAGEM

SECAGEM

VIDRAGEM

 

Figura 24 ⎢ fluxograma representativo das principais etapas do processo de produção de pavimento 
e revestimento 

 
De seguida e para uma melhor percepção do processo de fabrico, segue-se uma 

breve descrição das fases do processo produtivo. 

 

5.3.1.1 Recepção do Pó Atomizado 

O pó cerâmico chega à empresa por meio de camiões-cisterna propriedade dos 

fornecedores exteriores. O pó atomizado é recepcionado e transferido, em circuito 

pneumático, de camiões-cisterna para silos de armazenagem, conforme mostra a figura 25. 

Após a homogeneização e uniformização nos respectivos silos o pó é transportado desde a 

base dos silos, até aos silos de alimentação das prensas, através de tapetes banda contínua, 

elevadores de alcatruzes e novamente tapetes. 

 
Figura 25 ⎢ camião em descarga (pó atomizado) para os silos. 



Processo Produtivo e o DNP - Estudo de Caso 

68 

5.3.1.2  Prensagem e Secagem 

Prensagem 

O pó atomizado é transportado por telas móveis, peneirado e distribuído pelas 

tremonhas de alimentação às prensas (ver figura 26). Nas prensas, o pó é descarregado nos 

moldes com os formatos pretendidos, sendo aglomerado por acção da compressão a uma 

pressão muito elevada, compactando o produto e conferindo a forma final do produto. 

A prensagem é um processo relevante já que qualquer defeito de carga da matriz do 

molde, ou pequenas diferenças de densidade originam deformações posteriores apenas 

detectáveis na cozedura. Além da definição geométrica, a prensagem reduz os espaços 

vazios entre os grânulos, dá consistência em cru e minimiza as deformações no seguimento 

do processo (ver figura 27). 

As partículas e poeiras excedente de pó são aspirados, filtrados em filtro de 

mangas, voltando a ser integrados no processo. 

 

 
Figura 26 ⎢ transporte do pó para as prensas. 

 
Figura 27 ⎢ material à saída da prensa. 

 

Secagem 

Na secagem é eliminado o líquido de processamento que se encontra presente no 

material prensado e que acompanhou o granulado atomizado. Nesta operação, a humidade 

média passa de 5%-6% para valores de cerca de 1%, e a temperatura dos 170ºC para os 

90ºC-100ºC. 

Quando os moldes são abertos, no final da operação de prensagem, o material é 

extraído e colocado nas “roleiras” de alimentação aos secadores. A extracção das peças é 

automática. Os secadores (verticais contínuos), são em igual número às prensas, 

correspondendo um a cada prensa. 

Os objectivos principais da secagem são os seguintes: 

 Aumentar a resistência mecânica do produto; 
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 Garantir a uniformidade térmica superficial e a distribuição homogénea da 

humidade nas peças; 

 Assegurar que a temperatura de descarga se mantém constante ao longo do 

tempo. 

Estes secadores possuem três zonas de secagem com controlo independente: uma 

zona que permite que os produtos adquiram a temperatura mais adequada, outra com a 

temperatura de secagem máxima e por último a zona de estabilização que, misturando ar 

fresco do exterior, permite que os produtos sejam descarregados a uma temperatura 

constante. A figura 28 mostra a imagem de um secador vertical em ambiente industrial. 

 

 

Figura 28 ⎢ secador vertical  

 

5.3.1.3 Vidragem e Decoração 

Nesta etapa de fabrico, os produtos descarregados do secador são vidrados e 

decorados. Basicamente, uma linha de vidragem é um transportador de correias 

trapezoidais, que incorpora vários acessórios, destinados a realizar determinadas operações 

de beneficiação sobre os produtos, (ver figura 29). Estes equipamentos são ou não postos 

em funcionamento consoante o tipo de produto a manufacturar. 

Logo após a saída do secador e a respectiva escovagem e sopragem (através de um 

ventilador), o produto é encaminhado para as linhas de vidragem, a fim de uniformizar a 

superfície da peça. Para controlar adequadamente a formação da película de vidrado, a 

superfície é humidificada com um spray de água. 

De seguida a superfície é recoberta, com a primeira suspensão de vidrado (engobe5) 

que branqueia e prepara a peça para as próximas aplicações. Uma campânula aplica então a 

                                                 
5 O engobe é uma mistura de argila líquida, óxidos e outros componentes, podendo ser considerada um tipo particular de 
esmalte. 
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base6 depois de o engobe ter secado. A composição de ambas as aplicações é variável 

consoante o tipo de pasta usada. 

Devido à sua importância e sensibilidade a factores externos (entre eles, a 

temperatura), os operários realizam um controlo de hora a hora das aplicações, verificando 

os seus níveis de viscosidade, densidade e peso.  

Para evitar a formação de defeitos que se possam estender até à superfície, é 

removido o vidrado depositado sobre os lados. A fim de remover algumas partículas 

entretanto depositadas sobre a superfície, esta é soprada. 

Antes e entre as aplicações serigráficas, a superfície vidrada é isolada, através da 

aplicação de uma película (fixativo), que tem a finalidade de impedir o contacto directo 

entre o rolo serigráfico e o vidrado e aumentar a adesão entre as partículas superficiais. 

 

 
Figura 29 ⎢ linhas de vidrar (transportador de correias) 

 
Finalmente, e depois de todo o tipo de aplicações que se queira dar à peça, é 

aplicado um engobe no tardoz (parte inferior do mosaico), evitando que este se adira aos 

rolos do forno (esta camada de engobe – designada por “engobe tardoz”, cobre o vidrado 

que ficou no tardoz devido à contaminação das correias trapezoidais). 

Após a saída da linha de vidragem, as peças são conduzidas por um sistema 

automático de enchimento de vagonas7. Este funciona como um armazém móvel, 

movimentando-se até que o produto entre na fase de cozedura (forno). 

5.3.1.4  Cozedura 

Depois de carregadas, as vagonas são identificadas por um documento (ficha de 

acompanhamento do produto) com diversos dados permitindo o rastreio do produto desde 

                                                 
6 A base ou esmalte é uma suspensão líquida de materiais finamente moídos. 
7 São contentores móveis de transporte constituídos por uma série de cilindros dispostos em paralelo que abarcam cerca 
de 70 m2 de material, dependendo do seu formato. 
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as linhas de vidrar até ao sector da escolha possibilitando, deste modo, o acompanhamento 

e controlo do material produzido. 

As linhas acima referidas possuem um carril móvel que faz uma deslocação 

contínua em sentidos opostos, transportando assim, por um sistema de encaixe, as vagonas 

nos sentidos desejados. As linhas possuem nas extremidades um “fim-de-curso”, que não é 

mais que um sensor mecânico que permite a comunicação e controle de todo o sistema 

através da consola de comando. Em determinados pontos existem buffers que evitam a 

paragem de fornecimento de material. 

Entre as linhas, o transporte das vagonas é realizado por transfers8, conforme figura 

30. Uma consola programa, mediante a informação recebida das linhas e as alterações do 

operador, quais os caminhos que o transfer seguirá, bem como as respectivas vagonas. 

 

 

Figura 30 ⎢ transporte de vagonas por transfer 

 
Fornos 

Os fornos têm os ciclos ajustáveis ao tipo de produto, podendo ir de 40 a 110 

minutos, desenrolando-se a cozedura em três fases: pré aquecimento, cozedura 

propriamente dita e arrefecimento rápido. Os fornos utilizam como fonte de energia o gás 

natural (ver figuras 31 e 32). 

 

Ciclo de Cozedura 

A. Zona de Pré-Aquecimento 

Possui uma velocidade baixa de subida de temperatura (10ºC/minuto) e 10 minutos 

de duração, destina-se a garantir a decomposição dos minerais argilosos e a queima da 

matéria orgânica. Está sujeita a uma temperatura entre os 100ºC e os 600ºC. 

 

                                                 
8 Veículo automatizado que desliza sobre carris entre as diversas quebras de linha. 
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B. Zona de Cozedura 

Esta possui uma velocidade de aquecimento de 58ºC por minuto, permitindo um 

aquecimento desde os 600ºC até à temperatura máxima de cozedura. Neste intervalo 

ocorrem a decomposição dos minerais micáceos, carbonatos, talco, fluoretos. Atingida a 

temperatura máxima, segue-se um patamar, com a duração de 7,5 minutos, que se destina a 

uniformizar a temperatura em toda a secção de carga do forno. Aqui é efectuada a 

sinterização do vidrado na superfície das peças.  

Nesta fase, por ser onde o material toma a forma definitiva, pode ser controlada a 

planaridade das peças. 

 

C. Zona de Arrefecimento 

Na primeira parte deste processo, a temperatura passa para os 800ºC, a uma 

velocidade de 78ºC/minuto, correspondendo à zona do forno em que o ar frio exterior é 

injectado, directamente, sobre os produtos quentes. 

Depois ocorre o arrefecimento indirecto (e lento) para evitar tensões entre o barro e 

o vidrado, onde é permitido ultrapassar, com segurança, a temperatura de transformação do 

quartzo. Logo de seguida, o arrefecimento directo prossegue, até se atingir a saída do 

forno. 

Finda a cozedura, o material é descarregado automaticamente. A descarga é 

efectuada para vagonas. Estas vagonas, com o material cozido, são transportadas para as 

duas linhas de escolha existentes, onde é feita a selecção segundo os critérios de qualidade 

da empresa. 

 

 
Figura 31 ⎢ forno de cozedura 

 
Figura 32 ⎢ material à saída do forno 
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5.3.1.5 Escolha e Embalagem 

Terminada a manufactura do produto, depois da saída dos fornos, este tem de ser 

controlado e revisto de modo a ser classificado nas diversas categorias existentes em 

termos da sua qualidade. Depois das peças serem encaminhadas, através das vagonas, para 

a escolha que é feita de um modo semi-automático, estas são separadas e embaladas 

atendendo a diversos parâmetros. Finalmente as caixas são transportadas por telas móveis 

até à área de paletização que é realizada de uma forma totalmente robotizada. 

 

Escolha 

Os produtos são escolhidos de acordo com critérios fixados por normas, 

envolvendo parâmetros dimensionais (dimensões e deformações) e estéticos. Os defeitos 

estéticos são identificados visualmente e as dimensões e deformações por classificação 

automática (ver figura 33). 

 

Figura 33 ⎢ material na máquina de escolha 

 

Classificação Visual 

Esta classificação é realizada através da análise visual à peça por um escolhedor 

que, vendo passar em contínuo as peças, vai observando e qualificando o produto 

consoante os parâmetros que lhe foram incutidos, tendo também como referência a peça 

padrão. 

Os parâmetros gerais de atribuição de categorias na escolha visual apresentam-se 

no quadro XIII. 

Quadro XIII – Classes de escolha 

Classe Descrição 

1ª Escolha 
Classe de escolha que não admite defeitos visíveis a uma distância 
mínima de um metro. A superfície vidrada deve apresentar-se uniforme 
e sem falhas de vidro. 
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Eco 

Classe de escolha que admite pequenos defeitos visíveis a olho nu, tais 
como: covas, pingos de vidro, sujidade, defeitos de serigrafia, vidro 
enrolado, pintas pretas, pingos secos, pingos de forno, martelado, cantos 
partidos, lixo, esmurrado, rachas, picado, diferenças de tonalidades, 
defeitos dimensionais, pingos de água, excesso de anti-covas. 

Refugo Classe de escolha que admite os mesmos defeitos da classe anterior mas 
cuja gravidade seja maior quer extensão quer em quantidade. 

Caco O produto cuja gravidade do defeito seja superior ao admissível em 
refugo. 

 

Classificação Automática 

Esta leitura é efectuada por foto células presentes no equipamento que fornecem os 

dados apresentados no quadro XIV. 

 

Quadro XIV – Parâmetros analisados na secção da Escolha 

Parâmetro Descrição 

Planaridade 

Avaliação do estado de curvatura das peças, analisando os valores em 
determinados pontos da mesma e comparando-os com os valores da 
peça padrão, a qual serviu para a calibração da máquina. 
 

Calibre 

Defeitos dimensionais e geométricos da peça. A amplitude do calibre 
varia em função do formato da peça, sendo portanto necessária a sua 
reprogramação quando ele é alterado. Verifica-se portanto, se o 
produto possui as medidas padrão (com a respectiva tolerância), o 
paralelismo, a rectangularidade e o efeito luneta (estado de 
concavidade ou convexidade das arestas). 

Das linhas de escolha o material segue por transportador de correias para a 

embalagem automática. 

 

Embalagem 

Após a escolha, todas as informações são tratadas por um processador central que 

estabelece a classificação final atribuída à peça analisada (qualidade e calibre) conduzindo-

as a diversos depósitos onde esperam, empilhadas, a sua recolha para embalagem (ver 

figura 34). Logo que se complete um determinado número, de acordo com a sua espessura, 

a pilha é dividida em duas metades iguais por um separador, e embalada em caixas de 

cartão (máquina de cola e de cintar). 
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No final de cada linha de escolha é feito um controlo de qualidade, por 

amostragem. 

 

Figura 34 ⎢ formação de paletes 

 

5.4  Etapa da Decoração como Factor de Diferenciação 

A etapa de decoração, de entre as demais que fazem parte do processo produtivo de 

ladrilhos cerâmicos (pavimentos e revestimentos), merece ser destacada por conferir aos 

produtos as características estéticas que o consumidor deseja. É nesta etapa que a empresa 

aposta fortemente para inovar e diferenciar os seus produtos. 

Apesar da aposta da empresa num sistema de impressão digital, o qual norteia este 

trabalho, não podemos descurar as técnicas convencionais de decoração baseadas nas telas 

e rolos serigráficos, que nos últimos tempos também têm sofrido bastantes inovações ao 

nível dos materiais usados. 

Actualmente, os equipamentos utilizados na etapa decorativa são bastante 

sofisticados, o que permite obter produtos com elevada qualidade estética. 

A etapa da decoração dos produtos ocorre na secção da vidragem. A empresa em 

estudo utiliza diversas técnicas, dependendo do padrão para a realização desta etapa: 

serigrafia plana (por telas serigráficas), por rolos serigráficos, por rolos de silicone, 

designados por rotocolor, e por impressão digital. 

De referir, que as telas serigráficas planas, são produzidas na empresa, enquanto os 

rolos serigráficos e rotocolor são adquiridos a um fornecedor especializado. 

A seguir apresentam-se as principais características das técnicas mencionadas 

anteriormente. 
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5.4.1 Decoração por Serigrafia 

Para a elaboração de um novo projecto é necessário distinguir e separar as 

diferentes cores que formam um determinado padrão para, no laboratório, serem feitas as 

telas serigráficas cuja quantidade é definida pelo número de desenhos presentes em cada 

padrão. 

Neste processo, a impressão ocorre através da transferência de tinta de uma malha, 

onde está gravado o desenho, para uma superfície. Esta tinta fica inicialmente presa aos 

fios da malha e é forçada a sair por uma espátula que pressiona a tela contra o local 

decorado. 

De acordo com o Manual Básico de Serigrafia (2003), apresentam-se de seguida as 

principais fases para a obtenção de uma tela serigráfica: 

1) Tensão: Fase em que o tecido é esticado, para atingir a tensão ideal de 

trabalho. Sendo que, a tensão mínima é aquela suficiente para que o tecido, 

após sofrer uma deformação, possa retornar ao estado original. E a tensão 

máxima é aquela que causa o rompimento da malha. Para manter o tecido 

esticado ele é fixado num suporte, onde ficará preso. 

2) Quadros: Os quadros ou discos, no caso de telas rotativas, são as estruturas 

responsáveis por manter o tecido na posição e tensão correctas. 

3) Emulsão: Nesta fase, o tecido recebe uma camada de emulsão sensível à 

luz. Esta emulsão é aplicada a húmido e depois de seca passa à próxima 

etapa do processo. A homogeneidade e a consistência na camada de 

emulsão são muito importantes para a qualidade final da tela. 

A emulsão é formada por dois componentes, a emulsão propriamente dita e 

o sensibilizante. Este componente é responsável por deixar a emulsão 

sensível à luz ultravioleta. Depois de aplicada no tecido a emulsão é 

colocada para secar. Perdendo a humidade torna-se sólida e está pronta para 

a revelação. Se ainda houver humidade na emulsão durante a revelação da 

tela surgirão defeitos, pois a luz ultravioleta não conseguirá queimar a 

emulsão húmida. 

4) Revelação: Nesta fase, a tela já emulsionada é exposta à luz ultravioleta e 

logo após revelada. Sobre a tela, é colocada uma película de acetato que 

contem o desenho a ser gravado na tela. Esta película é conhecida como 

“fotolito”. A exposição da camada fotosensível à luz ultravioleta causa o 
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endurecimento das áreas descobertas, deixando de ser solúvel em água. As 

áreas cobertas pelo desenho do fotolito permanecem solúveis e podem ser 

lavadas posteriormente. 

 

 
Figura 35 ⎢ rolos serigráficos 

 
Figura 36 ⎢ tela com emulsão 

 

Foto-Exposição 

A foto-exposição é feita através de máquinas onde a tela é colocada e 

fixada junto ao fotolito. Depois de regulado o tempo de exposição, inicia-se o 

ciclo. Existem vários factores que influenciam o resultado final da exposição, 

um deles é a exposição da lâmpada. Quanto mais próximo da lâmpada estiver 

da tela maior será a quantidade de luz recebida e menor será o tempo de 

exposição necessária. O tempo de exposição dever ser no mínimo o suficiente 

para queimar toda a camada de emulsão. Para desenhos reticulados, se 

aumentarmos o tempo de exposição à luz irá penetrar mais no tecido, 

diminuindo o tamanho dos pontos da retícula (fechando mais a tela). 

 

Lavagem da Tela 

De nada adiantará um controle perfeito da foto-expositora se a lavagem 

da tela não for adequada. É neste ponto do processo onde ocorre realmente a 

revelação. A tela deve ser lavada sempre da mesma maneira para evitar 

variações, ou seja, com água sempre na mesma pressão e na mesma quantidade. 

5) Acabamento: Depois da tela pronta é o momento de fazer os retoques 

finais, verificar a presença de defeitos e aplicar o endurecedor de emulsão 

para dar durabilidade à tela. 
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Retoques  

Após a revelação da tela ainda restam pontos abertos fora do desenho. 

Alguns são deixados propositadamente no fotolito para verificar a tela, outros 

são causados por pequenas partículas presentes no momento da exposição. 

Todos estes pontos devem ser fechados para evitar fugas de tinta durante o uso 

da tela. 

Catalisador 

Mesmo depois de queimada, a emulsão ainda não é muito resistente. Por 

isso após o término da tela é aplicado um endurecedor sobre a emulsão. 
 

 
Figura 37 ⎢ fotolito na máquina de raios ultravioleta 

  
Figura 38 ⎢ tela serigráfica  

 

5.4.2 Produtos para Impressão por Ocografia9  

A ocografia é a tecnologia mais utilizada no sector cerâmico para a decoração de 

cerâmica, tanto de pavimentos como de revestimentos.  

A técnica consiste em decorar os ladrilhos cerâmicos através de rolos nos quais se 

procede à gravação de um desenho em forma de pontos (alvéolos), seja por laser 

(tecnologia rotocolor), ou por insolação de luz ultravioleta (tecnologia digital roller10). Os 

alvéolos ou pontos gravados são as cavidades que armazenam a tinta para depois transmiti-

la à peça cerâmica (ladrilho).  

A tinta transfere-se: 

- Pelo fenómeno físico da capilaridade; 

- Ao ocorrer o contacto do rolo impressor com a peça cerâmica; 

-  Por o esmalte absorver a tinta do interior dos alvéolos. 
                                                 
9 Técnica de decoração que utiliza cilindros de silicone com incisões, adaptada pela System para a decoração de 
pavimentos e revestimentos cerâmicos e conhecida comercialmente por rotocolor. 
10 Esta tecnologia não é utilizada na empresa estudada. No entanto, é uma tecnologia importante para compreender a 
evolução na decoração de pavimentos e revestimentos cerâmicos. 
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- A diferença técnica que diferencia a digital roller em relação aos rolos de 

rotocolor é a forma das cavidades ou pontos (os pontos digital roller apresentam 

uma forma semiesférica que não varia em função do tamanho dos mesmos, 

enquanto os pontos das incisões realizadas por laser sobre rolos de rotocolor têm 

forma cónica, que varia quanto menor for o tamanho do ponto). 

 

Dado que na empresa em análise não encontramos o sistema digital roller, será 

feita apenas uma abordagem ao sistema rolocolor.  

A variação de tonalidade em pavimentos e revestimentos cerâmicos durante a 

produção é considerada um problema intrínseco de todo o processo, tendo como 

consequência vários lotes diferentes para o mesmo padrão. Este sistema minimiza o efeito 

de variação de tonalidade devido à capacidade de reprodutibilidade dos resultados e à 

durabilidade dos rolos de silicone utilizados para a decoração. 

De acordo com Ferraço e tal (1999), o sistema rotocolor caracteriza-se por: 

i.) Versatilidade gráfica: Imita variados tipo de pedras: mármores, granitos, 

arenitos, entre outros. 

ii.) Longa vida do cilindro: Garante uma produção mínima de 100.000 m2, 

com qualidade constante de aplicação da tinta. 

iii.) Limpeza periódica desnecessária: A superfície do cilindro não necessita 

de limpeza regular durante o processo de decoração; sendo esta realizada 

pelo conjunto de lâminas, os quais também são responsáveis pelo 

preenchimentos dos alvéolos e retorno do excesso de tinta ao reservatório, 

sem perdas. 

iv.) Qualidade do tom constante, mesmo em lotes diferentes: As 

características dos alvéolos incididos a laser mantêm-se constantes durante 

longo tempo de uso, proporcionando uma elevada vida útil do cilindro. 

v.) Reprodutibilidade: Como os desenhos a serem feitos nos cilindros 

(incididos) são todos oriundos de imagens digitalizadas, um cilindro sempre 

será igual ao outro. 

vi.) Versatilidade de produtos: Num espaço reduzido ocupado pela máquina, 

podem ser realizados variados tipos de decoração em cerâmicas: 

geométricos, marmoreados, brancos, simulação de granilha, entre outros. 
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Figura 39 ⎢ conjunto de quatros máquinas rolocolor 

 

Em suma, verifica-se que este sistema é vantajoso sobre os modos anteriores de 

decoração em peças cerâmicas planas como a diminuição do comprimento da linha de 

produção, o considerável aumento de produtividade e qualidade dos produtos, a 

versatilidade de modos operativos e de decoração num só equipamento e o controle nos 

problemas de variação de tonalidade. 

O seguimento correcto dos modos de operação aliados ao controle das variáveis na 

linha de produção (características dos esmaltes, engobes, temperatura, humidade, entre 

outros), asseguram uma optimização nas relações custo/benefício e alta 

produtividade/qualidade. 

 

5.5 Processo de Desenvolvimento de Novos Produtos na Aleluia 

A estratégia adoptada pela empresa para o desenvolvimento de novos produtos 

caracteriza-se por ser uma empresa seguidora de tendências ditadas pelas empresas de 

topo, nomeadamente italianas. A empresa acredita ter nas exportações um motor de 

crescimento para contrariar o ciclo de retracção do mercado nacional, onde detém uma 

quota de 10%. É nessa expectativa que fez um investimento de 20 milhões de euros para 

aumentar a capacidade de produção total em 30% nos próximos três anos, especialmente 

na unidade industrial de Ílhavo, onde a produção deve duplicar para os 5 milhões de metros 

quadrados. 

Actualmente, os principais concorrentes directos a nível nacional são: a Revigrés, a 

Recer, a Labicer, a Cinca, a Novagrés, a Dominó, entre outras. No entanto, a nível 

internacional existe uma forte concorrência de empresas espanholas e italianas. 

Com capacidade de produção de 10 milhões de metros quadrados e vendas de 50 

milhões, a Aleluia Cerâmicas, prepara a expansão depois de investir 30 milhões de euros 
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na modernização industrial e 6,5 milhões de euros num centro logístico, na zona industrial 

de Ílhavo, refere Jorge Veiga Administrador Delegado da empresa numa entrevista ao 

Jornal Expresso (2008). 

A empresa adopta também uma estratégia de comercialização que passa pela venda 

dos seus produtos a grandes armazéns revendedores (grossistas), em gabinetes de 

arquitectos e em cadeias de distribuição internacionais. Para seguir esta estratégia tem um 

representante em Itália – Aleluia Itália. Isto é visto, como um benefício do processo para o 

sucesso de novos produtos. 

A Aleluia Cerâmicas tem um departamento de I&D formado por uma equipa com 

seis elementos, onde são concebidos, projectados e elaborados os diferentes padrões e 

tonalidades que serão aplicados no produto produzido em série ou para encomendas 

personalizadas. Além do trabalho interno, são analisadas propostas externas de grafismo, 

nomeadamente de fornecedores de matérias-primas, concursos de design e de outras fontes 

em geral. 

Os fornecedores não são vistos como “entregadores” de matérias-primas ou 

serviços, e sim como “parceiros” do negócio. Um mercado mais competitivo exige um 

relacionamento cliente-fornecedor bem estruturado, por isso, a selecção, avaliação e 

qualificação de fornecedores torna-se um dos principais aspectos na construção da 

estratégia de negócio. 

Algumas actividades realizadas durante o processo de desenvolvimento de novos 

produtos são informais e representam decisões e avaliações da Administração. 

Aquando da criação de um novo projecto de produto, são realizadas reuniões com 

os responsáveis pelos principais departamentos intervenientes no processo, para a 

comunicação do seu desenvolvimento. As reuniões entre a administração e a direcção do 

projecto também acontecem quando ocorre algum tipo de problema na produção. 

O planeamento da produção é realizado tendo como principais indicadores os 

stocks existentes e os pedidos de encomendas. 

O fluxograma representado na figura 40 resume as etapas e os responsáveis pelas 

fases do desenvolvimento de um novo produto. 

Quando existe uma alteração, há necessidade de após lançamento do produto, 

“voltar atrás” no desenvolvimento. As alterações seguem o mesmo percurso da 

concepção/desenvolvimento de um novo produto, estando sujeitas à revisão/verificação 

pelos mesmos responsáveis conforme a fase alterada. Para tal é necessária nova 

identificação de necessidades onde é indicado explicitamente “alteração” e a que projecto 



Processo Produtivo e o DNP - Estudo de Caso 

82 

se refere. (Esta situação também se aplica a projectos anulados ou em stand by que são 

posteriormente reactivados). 

 

 

I&D 

I&D 

I&D 

I&D 
Dep. Comercial 

Cliente 

I&D 
Dep. Industrial 

I&D 
Dep. Comercial 

Dep. Industrial 

I&D 
Dep. Industrial 

Dep. Industrial 

I&D 
Dep. Industrial 

 

Comercial I&D Pedido do
cliente

Identificação das
 Necessidades dos Clientes

Ficha de Desenvolvimento

Elaboração do planeamento da
concepção

Contacto com os fornecedores e
envio dos requisitos

Recepção de amostras dos
fornecedores

Verificação
das amostras

Amostras
 não cumprem

requisitos

Estimativas dos custos e preço
de vendas (por metro quadrado)

Sim

Verificação
das amostras

Sim

Amostras
 não cumprem
os requisitos

(Pode originar
a revisão do projecto)

Ensaios Arquivar desenvolvimento
e, caso necessário,
informar o cliente

Não

Ensaios de Linha

Sim

Verificação

Necessidade de
melhoramentos/retoques

de cores

Não cumpre
requisitos

(Pode originar
a revisão do projecto)

Ensaio Industrial

Sim

Verificação

Validação da Nova Decoração

Sim

 

I&D 
Dep. Comercial 

Figura 40 ⎢ Actividades e responsáveis do processo de desenvolvimento de novos produtos  
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No Departamento de I&D, normalmente os produtos, neste caso ainda considerados 

amostras, são desenvolvidos com recurso de um programa de design, testados virtualmente 

num programa de tratamento de imagem, depois são passados para uma película (fotolito) 

e posteriormente para a tela, no caso de ser uma produção pelo sistema tradicional. No 

caso, do sistema digital, passa-se directamente do programa de design para a máquina de 

impressão digital. 

A figura 41 traduz uma representação esquemática do processo de fabricação das 

telas serigráficas construídas em laboratório para o DNP, a qual será explicado 

sucintamente a seguir. 

Montagem e
Fixação

Lavagem

Secagem

Aplicação

Secagem

Moldura Tela

Iluminação

Revelação

Secagem

Pré-impressão
Reprográfica

Material
Fotográfico

Motivo

Tela

Fotolito

 

Figura 41 ⎢ Esquema do processo de fabrico de telas serigráficas para o DNP 

 

Primeiramente e conforme já visto anteriormente na secção 5.4.1., na preparação de 

telas para a produção, é feito o tensionamento do tecido. A tensão do tecido é um dos 

parâmetros mais importantes na determinação da qualidade da impressão e influencia 

directamente a duração da tela. O tecido deve estar submetido a uma tensão uniforme em 

toda sua extensão, caso contrário o depósito de tinta é desigual e a imagem obtida é 

imperfeita. Após o tecido ter sido esticado é fixado à moldura através de um adesivo e 

posteriormente é feito o desengorduramento da tela através de lavagem. Após a lavagem é 

feita a secagem. A seguir aplica-se a emulsão fotossensível. Esta operação é uma das mais 

delicadas e requer certa experiência, uma vez que é feita manualmente. 
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A etapa seguinte é a secagem da emulsão. Esta deve ser feita a uma temperatura 

adequada, inferior a 30ºC e por um tempo pré-estabelecido. Uma temperatura muito 

elevada ou um tempo demasiadamente longo produzirão um endurecimento excessivo da 

emulsão, o que dificulta a revelação. A seguir procede-se à iluminação da tela, sobre a qual 

foi colocado o fotolito (folha de poliéster com o positivo da imagem que se quer 

reproduzir), através de uma lâmpada de luz ultravioleta. Esta etapa é provavelmente a mais 

crítica uma vez que a emulsão é muito sensível à radiação luminosa a que é submetida. 

Finalmente é feita a revelação por lavagem através de água sob pressão, na qual as 

zonas em que a luz ultravioleta não incidiu (protegidas pela imagem do fotolito) 

permanecem solúveis em água, ao passo que a emulsão nas partes que foram expostas 

reagiram e se tornaram insolúveis. Obviamente, a falta de um controle suficientemente 

rígido nessas etapas pode causar a variação de tonalidade de uma tela para outra. Além 

disso, o endurecimento incorrecto da emulsão pode levar a deterioração acelerada da tela, o 

que obriga a troca da mesma e a possibilidade de se ter uma tonalidade diferente, e 

consequentemente acarretaria custos de material e tempo desperdiçado. 

Nos parágrafos anteriores foram descritas as operações realizadas no laboratório de 

DNP. Agora é preciso considerar as etapas anteriores, nas quais foram feitos o motivo ou 

desenho e os fotolitos correspondentes, que foram utilizados na etapa de iluminação da 

resina fotossensível. 

A preparação do fotolito é a etapa responsável, em grande parte, pelas diferenças 

existentes entre as telas que contém um mesmo desenho. O processo tradicional para a 

preparação do fotolito consiste na utilização de técnicas reprográficas que permitem, a 

partir de um motivo (desenho, pedra, etc.), obter os diferentes fotolitos que compõem o 

desenho a ser impresso sobre o suporte. Uma vez obtidos os fotolitos originais, as 

modificações posteriores ocorrem na preparação das cópias. Este processo é que provoca 

as variações entre os diferentes fotolitos de um mesmo desenho. 

Posteriormente, foi desenvolvida uma nova técnica de obtenção de fotolitos que 

consiste em digitalizar uma imagem através de um “scanner”. Posteriormente, essa 

imagem pode ser modificada utilizando-se um computador e programas apropriados. 

Finalmente, o fotolito é produzido a partir de imagens digitalizadas de modo que os 

fotolitos sejam fácil e fielmente reproduzidos. 

Este processo tradicional dependendo da complexidade do fotolito (decoração) a 

reproduzir, pode demorar cerca de 2 a 3 horas no caso de um fotolito simples, ou cerca de 
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1 dia no caso de um fotolito mais complexo, ou que seja sujeito a correcções e/ou 

modificações. 

Nas tipologias de produtos desenvolvida no sistema digital, as etapas anteriores 

deixam de ser necessárias, de acordo com a figura 42. 

 

 

Figura 42 ⎢ Esquema representativo do funcionamento do sistema digital 

 

No sistema de impressão digital, após a imagem estar aprovada para impressão de 

acordo com os parâmetros comerciais e de design num programa de desenho, pode ser 

imediatamente carregada para o computador do sistema digital e após algumas definições 

para a transição da decoração para os mosaicos, pode ser impressa demorando cerca de 15 

minutos. No caso, da imagem não satisfazer os padrões inicialmente traçados, as alterações 

podem ser modificadas e guardadas demorando apenas alguns instantes e são novamente 

testadas. 

A Aleluia cerâmicas lança no mercado anualmente cerca de três colecções, o que 

equivale a cerca de 60 novos produtos. Em termos de I&D, considera-se um novo produto 

quando se desenvolvem novas decorações. 

Quando a partir de novas decorações são produzidos produtos em que existem 

variantes de formato, vidro e cor, originando deste modo várias referências consoante as 

suas características, são designados produtos derivados. 

A empresa definiu indicadores para o acompanhamento anual da actividade I&D, 

de acordo com o quadro XV. 
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Quadro XV – Actividades do processo de desenvolvimento de novos produtos 

 

Em 2006, a empresa desenvolveu e aprovou aproximadamente 80 novos projectos. 

Durante o ano de 2007, a empresa desenvolveu cerca de 120 novos projectos, 77 

dos quais referem-se à nova marca My Tile que foi lançada no mercado nesse ano e 

registou um ciclo médio de desenvolvimento de 45 dias. 

O quadro XVI apresenta as principais actividades do processo de desenvolvimento 

de novos produtos, acompanhado de uma breve descrição. 

A definição de sucesso dos produtos é uma questão de interesse que não deve ser 

descurada nesta análise. Para o propósito deste estudo, um produto desenvolvido é 

considerado de sucesso se corresponder às expectativas originais da direcção da empresa, e 

apresentar uma integração no mercado com satisfação dos clientes e com baixa taxa de 

retorno por defeitos. 

Apesar da empresa ainda ter na sua gama alguns produtos commodity11, como por 

exemplo, formatos pequenos sem decoração (brancos), a empresa tem vindo a adoptar 

estratégias de posicionamento no mercado, com vista a impor a sua imagem, 

nomeadamente, com marca My Tile. 

A marca My Tile digital by Aleluia Cerâmicas, foi lançada durante o ano de 2007, 

apresentada em todas as feiras nacionais e internacionais do sector, em que a empresa se 

fez representar e é considerada, até ao momento, como um produto de sucesso (no 

conjunto de todas as referências que dela fazem parte). 

Esta situação sugere um estágio de introdução do ciclo de vida do produto (citado 

no capítulo 2), uma vez que, é um período logo após o lançamento do produto e que se 

caracteriza por um lento crescimento das vendas, com poucas empresas em competição, e 

um elevado risco e baixo retorno financeiro para as empresas. 

 

 

 

                                                 
11 Commodities são produtos indiferenciados entre os concorrentes e, portanto, são vendidos com base no menor preço. 

ÁREA  INDICADOR PERIODICIDA-
DE ANÁLISE FORMA DE CÁLCULO 

     

CICLO DE 
DESENVOLVIMENT

O 
 Ciclo Médio de Desenvolvimento 

(dias) 
Semestral 

A cada projecto 
Dias desde o pedido até ao 

lançamento do produto 
     

Nº PROJECTOS 
DESENVOLVIDOS  Nº de Projectos concluídos/ (Nº de 

Projectos - Projectos em Curso) (%) Semestral 
Nº de projectos concluídos / 
(total de projectos -projectos 

em curso) 
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Quadro XVI – Actividades do processo de desenvolvimento de novos produtos 

Actividade Observações 
Os projectos são numerados de acordo com: 

PAVIMENTO/REVESTIMENTO 
PROJECTO Nº: 

___ /_____/___-___ 
Fábrica / Nº / Ano - Tipo 

São estabelecidas, em linguagem técnica, as especificações 
dos produtos a serem desenvolvidos, após uma prévia 
identificação da necessidade. 

De forma a que a data de lançamento do produto prevista 
seja cumprida é feito o acompanhamento do planeamento. 

O ensaio de laboratório pode ser realizado em laboratório ou 
com a colaboração de um laboratório externo. 

A aprovação é registada na ficha de desenvolvimento e no 
protótipo de laboratório. 

O Ensaio Industrial é realizado nas condições normais de 
produção. 
O produto resultante do ensaio industrial é sujeito a ensaios 
laboratoriais de acordo com os planos aplicáveis. Nesta fase 
a Direcção Técnica verifica que o resultado do ensaio 
industrial está de acordo com as especificações técnicas, 
implícitas e/ou explícitas, definidas na ficha de 
desenvolvimento 12 13. 

A aprovação é registada na ficha de desenvolvimento 
(Director Industrial) e na peça resultante do ensaio industrial 
(Director Comercial e Director Industrial). 

Atribuição das características comerciais aos produtos 

 
 

Identificação das
Necessidades dos

Clientes

Ficha de Desenvolvimento
1 - Pedido de

Desenvolvimento

Planeamento

OK

3 - Ensaio  Industrial

OK

OK

4 - Produto

   5 - Lançamento

Revisão /
Verificação

Revisão /
Verificação

Revisão /
Verificação

2 - Ensaio Laboratorial

 
Esta fase inclui o registo informático das características do 
produto 14. 

 

                                                 
12 A necessidade da realização de ensaios laboratoriais ao resultado do Ensaio de Industrial prende-se com a utilização de 
diferentes vidros e/ou tintas. Quando estes já foram testados em outras situações (por exemplo: mesmo desenho noutro 
formato, ou os vidros e as tintas já utilizadas na produção) o Director Técnico pode aprovar condicionalmente o ensaio de 
industrial sem ter o resultado dos ensaios laboratoriais. 
 
13 Quando são utilizados registos que também digam respeito ao controlo do processo e/ou inspecção e ensaio, são 
distinguíveis dos restantes, pelo que no mínimo é registado de forma legível e visível “ENSAIO”. 
 
14 As encomendas desencadeadas no seguimento das actividades de concepção e desenvolvimento só são registadas, após 
a abertura informática do código do produto. 
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No quadro XVII, podemos observar a breve evolução do volume de vendas dos 

produtos da gama produzida recorrendo à tecnologia do sistema digital. 

 

Quadro XVII – Evolução do volume de vendas dos produtos My Tile15 

2007
4º trimestre 1º trimerstre 2º trimestre

Volume Facturação 
(m2)

3.242,2 13.132,9 16.039,1

Volume Facturação 
(Euros) 50.768,7 186.429,2 242.204,7

Fonte: Dep. Controlo Gestão

2008My Tile

 
 

Este conceito de ciclo de vida remete a uma análise sobre a evolução do produto ao 

longo do tempo e a adequação do tipo de segmentos de mercado envolvidos em vários 

pontos no tempo. Além disso, é importante observar a necessidade de mudanças nas 

prioridades que dirigem o comportamento da produção como a evolução de produtos e 

mercados (Hayes e Wheelwright, 1984). 

A expectativa é que haja um crescimento do mercado, que possibilite a empresa de 

rentabilizar ao máximo o investimento. 

 

                                                 
15 O início de produção dos produtos rotulados com a marca My Tile, ocorreu no final do 3º trimestre, e deste modo só 
existem registos de vendas no 4º trimestre de 2007, que corresponde ao ano de 2007. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 6– Introdução do Sistema de Impressão Digital 
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No seguimento do capítulo anterior e com o propósito de cumprir o objectivo que 

norteia este trabalho, este capítulo resume-se à identificação e análise das principais 

alterações que a implementação do novo sistema digital trouxe para a empresa, e a 

perceber as mais valias e desvantagens associadas. 

 

6.1 O Sistema de Impressão Digital versus Sistema Tradicional 

Projectada especificamente para o mercado da cerâmica de decoração de mosaicos, 

o sistema de impressão digital resume-se a uma impressora industrial, considerada como 

uma força industrial, que imprime não somente com rapidez, mas também pode imprimir 

decoração variável de pavimentos e/ou revestimentos ao mesmo tempo, em vez das 

diversas passagens por rolos/telas do sistema tradicional. 

A impressora encontra-se instalada nas linhas de produção: as matérias-primas em 

cru são preparadas; seguidamente passam por uma fase de conformação, nas prensas, as 

matérias-primas são prensadas de modo a obterem a forma desejada; após esta fase, o 

material passa para a secção das linhas de vidragem, onde numa fase inicial é aplicada uma 

primeira camada de engobe e vidro, depois o mosaico é impresso (é aqui que reside o 

workflow); ainda nas linhas de vidragem, num passo seguinte, pode ser adicionada uma 

camada protectora e só posteriormente segue para a fase de cozedura. 

A empresa alemã Durst Phototechnik AG, fabricante de sistemas de impressão e 

digitalização, desenvolveu o sistema Ceramic Digital Printing System para a decoração de 

pavimentos e revestimentos cerâmicos baseados na tecnologia de tinta pigmentada. Este 

sistema foi desenvolvido estrategicamente em parceria com uma empresa espanhola 

fabricante de esmaltes e tintas para o sector da cerâmica, a fim de desenvolver e produzir o 

sistema de “4-cores cerâmica” de tintas pigmentadas. 

Este sistema de impressão baseia-se numa alta velocidade de produção da 

impressora inkjet associada. Esta impressora pode gerar uma velocidade máxima de 70,104 

metros quadrados por minuto embora geralmente opere num padrão com velocidade de 

28,95 metros quadrados por minuto. Oferece resoluções de 206 a 824 dpi e tem uma área 

de impressão máxima 22-in (55,88 cm) de largura X 42-in (106,68 centímetros) de 

comprimento. 

Comparando as limitações técnicas com sistemas convencionais, este novo sistema 

no-touch (caracterizado por não existir contacto directo da impressora com a peça) 
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diferencia-se pela obtenção de um número ilimitado de peças diferentes, nenhuma 

configuração física de equipamentos nas linhas, eliminando assim os custos associados e a 

necessidade de produzir quantidades mínimas, definição e gama dinâmicas. Este sistema 

pode utilizar na mesma esmaltes usados com sistemas de impressão convencionais, ou seja, 

não requer esmaltes especiais para a criação de cor, as tintas não são sensíveis às condições 

ambientais, permitindo assim uma produção estável, o mesmo tipo de tintas pode ser usado 

para decorar pavimentos ou revestimentos, obtendo uma grande gama de cores e alta 

definição e com apenas quatros cores, todas as cores e tonalidades são produzidas. De 

salientar ainda, duas características de especial relevância proporcionadas por este sistema, 

que não são exequíveis nos sistemas convencionais com perfeita perfeição, que são a 

impressão em alto e baixo-relevo, e a impressão do mosaico até às margens das peças. 

Este sistema foi pensado e projectado, tendo em conta as necessidades, exigências, 

a produtividade e o sistema de laboração em contínuo (24 horas por dia, 7 dias por semana) 

da indústria cerâmica, independentemente das operações padrão em condições ambientais 

de produção industrial. Este sistema de impressão digital é considerado uma revolução 

tecnológica, pois permite aos mosaicos competir com produtos concorrentes como o 

mármore, a pedra natural, madeira, entre outros. 

A figura 43 apresenta uma descrição do equipamento de impressão digital. 
 

 

Figura 43 ⎢ Esquema do equipamento de impressão digital adquirido pela Aleluia Cerâmicas. 

 
Legenda: 1 - Um filtro de ar A; 2 – sistema para colocar tinteiros; 3 – saída de ar do sistema de 
extracção; 4 - Um filtro de ar B; 5 – saída do material; 6 – filtro; 7 - motor de impressão; 8 – 
contentor de resíduos do sistema de limpeza; 9 - monitor com ecrã de contacto; 10 – portas de 
entrada de informação; 11 – teclado; 12 – PC; 13 - armazenamento das tintas; 14 – filtro de ar do 
sistema de refrigeração; 15 – contentor de resíduos de tinta; 16 – contentor de produto de limpeza; 
17 – passadeira rolante; 18 – sistema guia dos ladrilhos. 
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A figura 44 mostra a aparência do sistema de impressão digital. 

 
Figura 44 ⎢ Sistema de impressão digital 

 
Na indústria cerâmica há uma forte necessidade de tecnologias eficientes para fazer 

face à crescente procura de pequenas séries, redução de tempos de espera, redução stocks, 

etc., uma vez que as tecnologias analógicas disponíveis não satisfazem estas condições. 

A aquisição deste sistema por parte Aleluia Cerâmicas foi uma decisão ponderada e 

reflectida pelos gestores, dado o seu elevado custo de instalação, cerca de dois milhões de 

euros. A aposta na diferenciação investindo na etapa na decoração, reforça estratégia da 

empresa no sentido de cumprir os seus objectivos norteados pela aposta na tecnologia 

digital, numa nova marca e no desenvolvimento de uma nova gama de produtos. 

Deste modo, a empresa considera a aposta neste sistema, realizada no ano de 2007, 

como um desafio à sua competitividade, mantendo-se atenta no mercado, estreitando a sua 

relação com os fornecedores de matérias-primas, em particular, os de vidros e tintas, e uma 

mais valia que irá trazer benefícios a longo prazo. 

Decorrente da aquisição desta tecnologia para entrar em mercados mais exigentes, a 

empresa lançou a marca My Tile em duas soluções, por um lado, apostou numa gama 

específica dos produtos decorados, cinco séries padronizadas de textura (imitações de 

ganga, ardósia, tecidos, pedras e madeira) e, por outro lado, permite ao consumidor intervir 

de forma directa sobre o espaço com a garantia de um ambiente personalizado, com grande 

realismo. 

A implementação do sistema de impressão digital ocorre nas linhas de vidragem, a 

montante da etapa de aplicação do engobe e do vidro, e em substituição de uma sequência 

de rolos e/ou telas serigráficas. De salientar, que este equipamento devido a sua 
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sensibilidade encontra-se isolado numa câmara com ar condicionado, e requer condições 

de limpeza especiais para o seu perfeito funcionamento. 

A empresa optou pela comercialização dos produtos com aplicação desta tecnologia 

de impressão, apenas na pasta de porcelanato esmaltado, apostando na diferenciação e 

acrescentando mais valor aos produtos. A matéria-prima (pó atomizado) de porcelanato 

não sofre nenhuma alteração para a utilização neste sistema, ou seja, os critérios de 

aceitação nesta fase são os mesmos tanto para o sistema tradicional de decoração, como 

para o sistema digital. 

Este sistema encontra-se incorporado nas linhas, mas existe flexibilidade de modo 

que sempre que o padrão não justifique a passagem pela impressão digital, seja desviado 

para as linhas tradicionais. 

Neste sentido, analisam-se a seguir as principais vantagens e inconvenientes deste 

sistema, em comparação com o sistema tradicional. 

 

A nível geral, esta tecnologia distingue-se: 

 Personalização total dos motivos a imprimir; 

 Utilização somente de quatro cores; 

 Fácil gestão da produção; 

 Por ser uma tecnologia de impressão sem contacto com as peças, o que evita 

alguns problemas causados pelo contacto com os rolos e ou telas 

serigráficas usados nos sistema tradicional, tais como, fissuras, cantos 

partidos, entre outros. Deste modo, evidencia-se que a fase de decoração é 

decisiva para um produto de qualidade, pelo que se analisou as percentagens 

de primeira escolha no sistema digital e no sistema tradicional, conforme 

mostra o quadro XVIII. 

 

Quadro XVIII – Comparação percentagens de escolha 

Formato
Entrada 

Escolha ( m2)
1ª 

Escolha (%) Eco (%) Refugo (%) Total Caco

30X60 (MyTile) 82.287 74.042 90,0% 6.344 7,7% 1.079 1,3% 81.465 822

30X60 (Tradicional) 89.291 73.938 82,8% 12.087 13,5% 2.323 2,6% 88.348 943

46X46 (MyTile) 14.001 12.564 89,7% 1.101 7,9% 178 1,3% 13.843 157

46X46 (Tradicional) 268.303 230.588 85,9% 29.134 10,9% 5.546 2,1% 265.268 3.035

Fonte: Dados empresa no período compreendido entre Jan 2008 e Ago 2008
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O quadro XVIII compara valores de referência de dois formatos diferentes e com 

tecnologias de decoração diferentes. A marca My Tile, que caracteriza a impressão digital 

na empresa e o sistema de decoração tradicional. Considerando os valores apresentados, 

verifica-se que as percentagens de primeira escolha são significativamente superiores no 

sistema digital, cerca de 7% no formato 30X60 cm e 4% no formato 46X46 cm, o que é 

uma mais valia tendo em conta os objectivos da empresa e a valorização dos produtos de 

primeira escolha. 

 

A nível do processo, salientam-se os seguintes aspectos: 

 A mudança de padrão é imediata; 

 O ambiente é mais limpo e organizado; 

 Não existe o problema de diferentes tonalidades causadas devido ao 

desgaste dos rolos ou telas serigráficas, existente no processo tradicional. 

 Aproveitamento total da linha de produção, ou seja, pode-se utilizar a 

mesma linha para produzir padrões que recorram ao sistema de impressão 

digital e padrões que recorram à tecnologia tradicional, neste ultimo caso 

recorre-se quando os padrões são mais simples, ou seja, com menos 

serigrafias. Esta situação é possível devido a um desvio no trajecto da linha, 

somente aquando da aplicação das tintas. Em termos de passagens por 

equipamentos para a definição da serigrafia final reduz-se 

significativamente o comprimento da linha de vidragem, isto porque no 

sistema tradicional são usadas frequentemente quatros rolos serigráficos ou 

telas (dependendo do numero de cores e desenhos), enquanto no sistema de 

impressão digital resume-se apenas a uma única passagem, conforme 

podemos verificar nos fluxogramas do quadro XIX 
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Quadro XIX – Fluxogramas ilustrativos das fases de decoração 

Sistema Convencional Observações Sistema Impressão 
Digital Observações 

Remove as partículas de pó 

 

Remove as partículas de pó 

Mantém a peça húmida. Mantém a peça húmida. 

Branqueia e prepara a peça 
para as próximas aplicações 

Branqueia e prepara a peça 
para as próximas aplicações. 

O vidro é aplicado por 
dispositivos especiais 
(campânula ou pulverização 
em cabines de vidragem)16 

O vidro é aplicado por 
dispositivos especiais 
(campânula ou pulverização 
em cabines de vidragem) 

Para remover vidro 
derramado nos lados das 
peças 

Para remover vidro 
derramado nos lados das 
peças 

Opcional (depende do 
padrão). 
Dependendo do padrão. 
Atribui características 
irregulares (efeitos rústicos) 
nas peças. 
Opcional (depende do 
padrão). 
Aplicado por aerografia 
antes de passar pelos rolos 
serigráficos. Aumenta a 
adesão da serigrafia. 

Decoração. 
Aplicação dos desenhos 
padrão desejados nas peças 

Aplicado por aerografia 
depois de passar nos rolos 
serigráficos. Protege as tintas 
aplicadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicação das tintas, através 
do processo de Decoração 

Opcional (depende do 
padrão). 

Camada para proteger as 
tintas aplicadas e para dar 
brilho à peça. 

Opcional (depende do 
padrão).  

 

Cabine de Escovas
(com aspiração)

Cabine de Água

Aplicação Engobe

Aplicação de Vidro

Opcional

Aplicação Spray

Aplicação Spray

Fixativo

Rolos Rotocolor
(4 rolos serigrafia)

Opcional

Granilha

Opcional

Anti-derrapante

Opcional

Aplicação Spray

(Rebarbador de arestas)

Escovas
(Efeito rústico)

Fixativo

 

Opcional (depende do 
padrão). 

 

Cabine de Escovas
(com aspiração)

Cabine de Água

Aplicação Engobe

Aplicação de Vidro

(Rebarbador de arestas)

Sistema de
Impressão

Digital

Opcional

Aplicação “Gota”

 

 

 
                                                 
16 O vidrado ou esmalte é uma camada vítrea que tem como função revestir o material com uma camada uniforme e 
impermeável, melhorando as qualidades estéticas e decorativas, adaptando as necessidades de seu uso, como a resistência 
ao risco, facilidade limpeza, resistência à acção de produtos químicos que entram em contacto com a peça. 
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Ao nível do produto, verificam-se os seguintes aspectos mais positivos: 

 Flexibilidade no design (imagem e texto), isto é, podem-se produzir um 

número alargado de peças individuais, cada uma com um desenho diferente, 

sem a necessidade de utilizar um conjunto de telas planas e/ou rolos 

serigráficos para cada peça. Uma outra característica considerável é a 

capacidade de decoração em peças com baixo-relevo, com a mesma 

definição das zonas planas; 

 Toda a superfície superior da peça é decorada, chegando até às 

extremidades, designada por impressão aresta-a-aresta (100% até às 

margens). Elimina-se assim, a necessidade de usar esmaltes coloridos para 

minimizar o efeito de "bordas brancas" conhecidos de decoração tradicional, 

e não sendo necessário a rectificação das peças. 

 Compatibilidade com matérias-primas do sistema convencional. As tintas 

não necessitam de trabalhar com bases especiais, são usadas as mesmas 

bases (engobe e vidro) que no sistema tradicional. Estas tintas são 

pigmentadas, conseguindo uma grande variedade cromática, não tendo as 

limitações solúveis; 

 Qualidade de impressão superior, ou seja, qualidade e definição em termos 

de detalhes e cores de alta resolução, obtendo-se peças com uma aparência 

mais natural e com as características técnicas idênticas às características 

conseguidas com o processo tradicional (no porcelanato esmaltado). No 

entanto, o facto de os produtos da gama My Tile serem uma aposta na 

diferenciação das gamas anteriores, aumentou-se a espessura para 10 

milímetros e por conseguinte a resistência à flexão é superior, em termos de 

resistência a ácidos, resistência à abrasão (desgaste) e manhas é idêntico a 

um porcelanato normal, como mostra o quadro XX. 
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Quadro XX – Características técnicas dos produtos porcelanato esmaltado 
(decorado) 

Características 
Especificação EN 14411  

Grupo BIa – GL 
(Padrão) 

Especificação ALELUIA 

Tolerâncias Dimensionais (%) ± 0,5 ± 0,5 

Espessura (%) ± 5 ± 5 

Rectilinearidade (%) ± 0,5 ± 0,25 

Ortogonalidade (%) ± 0,6 ± 0,4 

 Planaridade 
• Curvatura central (%) 
• Curvatura lateral (%) 
• Flecha à Diagonal (%) 

 
+ 0,5 
+ 0,5 
± 0,5 

 
-0,10 / + 0,15 
-0,10 / + 0,15 
-0,10 / + 0,15 

 
Absorção de Água (%) ≤ 0,5 ≤ 0,1 

Módulo de Rotura (N/mm2) ≥ 35 ≥ 40 

 Resistência à Flexão (N) ≥ 1300 ≥ 1500 

 
Resistência ao Choque térmico Quando exigida Resistente 

 
Resistência à Fendilhagem Resistente Resistente 

 
Resistência às Manchas Mínimo Classe 3 Classe 5 

 
Resistência Química Classe GB Classe GA 

 
Resistência à Abrasão I a V  I a V 

 
Resistência ao Gelo Resistente Resistente 

 
Resistência ao Escorregamento Referencia a Referencia Referencia a Referencia 

 

 

A nível da gestão, evidenciam-se seguintes aspectos mais positivos: 

 Redução do numero de tintas para somente quatro. Este factor é dos mais 

importantes, tomando em atenção que actualmente existem 

aproximadamente 800 composições de tintas diferentes. Apesar de todas 

estas tintas não estarem simultaneamente em produção, têm de existir 

padrões e registos destas tintas armazenados; 

 As tintas usadas na impressão digital já se encontram preparadas, evitando 

assim as tarefas da preparação do sistema tradicional, misturando as tintas 

base, os óleos serigráficos (solventes) e corantes com as percentagens 

correspondentes; 

 Redução do inventário e do espaço de armazenamento. O sistema digital 

cria automaticamente todas as cores e tons necessários com apenas quatro 
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cores, que elimina todas as actividades relacionadas com a preparação, 

gestão, controlo e armazenamento de cores, fixativos, solventes, entre 

outros, evitando a necessidade de utilização de tambores e telas serigráficas; 

 Impressão económica em pequenas produções. Durante a impressão a 

quatro cores (azul, magenta, amarelo e preto) são automaticamente 

combinados de diversas formas para criar praticamente qualquer cor exigida 

numa única etapa, eliminando o tempo de execução da preparação das tintas 

e a necessidade de produzir quantidades mínimas para não repetir o padrão 

durante algum tempo. 

 Assegura também menor tempo nas linhas de produção, pois passa por 

menos fases. 

 Simplificação da fase de desenvolvimento de novos produtos. Este sistema 

de impressão digital facilita radicalmente a fase de I&D, quer em termos de 

materiais consumidos, quer em termos de duração e resultados e 

consequentemente torna as decisões mais céleres. Este processo resume-se a 

configurações realizadas num computador com programas de imagem 

adequados. A fase seguinte é a formatação para o sistema digital 

(computador de maior escala que reconhece os inputs de um computador 

normal), permitindo quase de imediato resultados, após a colocação a 

montante do sistema de peças base; 

 Diminuição dos resíduos gerados no processo. No sistema tradicional na 

secção de preparação de tintas, são preparadas diariamente cerca de 18 a 20 

composições de tintas. Existem aproximadamente 900 a 1000 combinações 

de tintas diferentes nesta secção e muitas delas têm a preparação guardada 

em armazém. Perante estas condições, existe a necessidade de uma elevada 

quantidade de água para lavagem dos materiais e equipamentos, sendo esta 

água reencaminhada para a estação de tratamento de águas residuais para ser 

tratada com os custos de tratamento associados. 

 Sistema de segurança mediante códigos de barras para evitar possíveis erros 

nas recarga de tintas. 

 

Finalmente, e considerando nível do desenho também podemos considerar 

relevantes os seguintes aspectos positivos: 
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 Comunicação rápida entre a workstation e a máquina, devido à incorporação 

da fibra óptica e da tecnologia “on the fly”; 

 Fácil manuseamento (diagnóstico à distância). Apresenta um menu interface 

para todas operação de toque no ecrã (touch-screen), um sistema de 

diagnóstico e acesso remoto e um sistema de assistência via rede 

(manutenção). 

 Sempre que necessário podem-se efectuar alterações no sistema, como por 

exemplo, o tamanho da imagem, o recorte de imagem, a rotação da imagem, 

a adição de textos, entre outros; 

 Reprodução de imagens obtidas através de câmaras digitais ou scanner, 

alargando assim novos mercados como a decoração e a publicidade. 

 

Ponderando os inconvenientes associados em comparação com o sistema 

tradicional, temos como principais obstáculos à implementação deste sistema: 

 O elevado investimento inicial necessário para o funcionamento em plenas 

condições. A empresa investiu na tecnologia digital verbas de cerca de dois 

milhões de euros, e deste modo tornou-se indispensável a parceria com 

fornecedor já habitual de vidros e tintas. 

 Custos de manutenção. Os elevados custos de manutenção correctiva devido 

a deslocações de técnicos especializados e peças específicas. E também, os 

custos de manutenção preventiva associados às condições de temperatura e 

limpeza muito rigorosas ao nível do equipamento. 

 Dependência dos fornecedores de consumíveis. Os fornecedores de 

consumíveis (tintas) desenvolvem em parceria as matérias-primas. Em 

contrapartida, não existe concorrência, gerando-se uma dependência do 

fornecedor. 

 Custos das tintas, devido às características muito específicas, com valor 

muito superior, como podemos verificar no quadro XXI. 

No entanto, no sistema tradicional há que considerar o custeio dos dispositivos 

necessários para a aplicação das tintas na decoração, como os rolos serigráficos e os 

rolos rotocolor. Os rolos serigráficos têm um preço médio de aproximadamente 

80€/rolo e têm uma vida útil de cerca de 10 000 m2, enquanto os rolos rotocolor 

rondam em média os 700€/rolo mas têm uma vida útil superior, cerca de 

100 000 m2. 
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Quadro XXI – Comparação do custo médio de tintas 

Tintas Oléos 
Serigráficos

Corantes

Custo médio dos 
consumiveis (€/Kg)

2,3 1,1 14,3

Fonte: Dados empresa no perído compreendido entre Jan 2008 e Set 2008

Sistema Tradicional Sistema de Impressão Digital

Tintas

17,7

105,4

105,4

 
 

 Custo industrial. De acordo com entrevista concedida pelo responsável de 

I&D à revista Construir de 19 de Outubro de 2007, “o custo em linha por 

metro quadrado é superior ao custo do sistema tradicional, em média cerca 

de 30%”. Este aumento, deve-se essencialmente devido a características 

introduzidas nos produtos My Tile, isto é, a espessura foi aumentada de 8,7 

milímetros para 10 milímetros, devido a estratégias comerciais, o que se 

traduziu num aumento de cerca de 15% de matéria-prima (pasta cerâmica) 

incorporada no produto. Houve necessidade de adquirir novos moldes e 

cunhos com relevos e texturas para a conformação deste novo produto, uma 

vez que esta tecnologia suporta definições em altos e baixos relevos. 

Associados a estes custos encontram-se também os elevados preços das 

tintas, comparando com a tecnologia tradicional e os cuidados na limpeza e 

nos produtos de específicos que esta requer. 
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Neste capítulo apresentam-se as conclusões finais do presente trabalho, os comentários 

e sugestões para trabalhos futuros. 

 

7.1 Conclusões Finais 

Uma vez que uma empresa reconheça o valor estratégico do desenvolvimento de 

novos produtos para manter vantagem competitiva e resolva adoptar uma cultura 

empresarial de incentivo à inovação, a mesma precisa se organizar, estabelecendo alguns 

sistemas que auxiliarão a gestão competente de projectos de novos produtos. A tendência 

da crescente globalização, o avanço tecnológico, a mudança das necessidades dos clientes, 

o aumento da diversidade de produtos, e a redução do ciclo de vida desses produtos no 

mercado fizeram com que o desenvolvimento de novos produtos se traduzisse numa 

importante fonte de vantagem competitiva. É importante realçar que o desempenho deste 

processo depende da capacidade das empresas para gerir o processo de desenvolvimento de 

novos produtos e interagir com o mercado e com as fontes de inovação tecnológica. 

De acordo com a pesquisa bibliográfica explorada, verificamos que desenvolver novos 

produtos pode significar a sobrevivência e o crescimento da empresa. Porém, a esta 

actividade estão associados elevados investimentos e elevados riscos. 

Este trabalho perseguiu o objectivo de reunir e explorar dados focalizados na 

introdução de um equipamento de impressão digital em cerâmica na empresa Aleluia 

Cerâmicas, e verificar em que medida a aposta na I&D norteada por este sistema 

aperfeiçoa o processo de desenvolvimento de novos produtos. 

Para atingir este objectivo, recorreu-se a um estudo de caso na empresa Aleluia 

Cerâmicas, S.A. que à data do início da tese se caracterizava por ser pioneira nesta 

tecnologia. 

Como resultados tangíveis desta nova tecnologia, surge uma nova marca, My Tile, 

associada exclusivamente ao sistema de impressão digital. Estes produtos foram 

apresentados aos clientes no final de Julho de 2007, como um leque mais alargado da 

oferta de produtos que podem concorrer com materiais como as pedras naturais e madeiras. 

No capítulo 5, como resultado do estudo de caso foi feita a apresentação e 

caracterização da empresa, que revela o seu perfil, foi abordada uma análise ao seu 

processo produtivo evidenciando a etapa da decoração, que é onde assenta a base do 

sistema de impressão digital e também foram descritas as características das actividades 

referentes ao processo de desenvolvimento de novos produtos. 
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Esta nova tecnologia funciona com os princípios de uma impressora. Tem quatro cores 

(vermelho, amarelo, azul e negro), é caracterizada por não ter contacto com a peça e por ter 

uma sequência de injectores de tinta que faz a composição do desenho. 

Constata-se que no estudo de caso apesar do elevado investimento realizado no 

sistema de impressão digital, o produto encontra-se numa fase de divulgação e introdução 

no mercado, e assim se justifica o facto de ainda não estar na sua máxima capacidade 

produtiva e os resultados não serem, até então, os aguardados. 

Com a introdução deste novo sistema, em comparação com o tradicional, ao nível do 

processo produtivo, observaram-se inúmeros benefícios, tais como; a flexibilidade no 

design dos produtos permitindo produzir peças diferentes sem ter de recorrer a telas e rolos 

serigráficos para cada padrão; a decoração de toda a superfície da peça até às arestas; a 

decoração em altos e baixos-relevos, só possível por não haver contacto com a peça, e 

desta forma ter produtos com características diferentes da tecnologia tradicional; a redução 

do número de tintas e consequente espaço de armazenamento, a eliminação dos resíduos 

gerados, o aumento da percentagem de primeira escolha, entre outros analisados no 

capítulo 6.1. Porém, o custo final dos produtos é superior reflectindo deste modo o custo 

das tintas, o incremento da matéria-prima (pó atomizado) e o investimento efectuado na 

tecnologia incorporada, devendo este ser diluído com o aumento de metros quadrados 

produzidos. 

Ao nível da actividade de desenvolvimento de novos produtos o principal e valioso 

benefício é a redução do tempo de elaboração de um protótipo. Apesar de existir um 

trabalho meticuloso e técnico na parte do design, e após a aprovação, a fase seguinte para 

testar o novo produto torna-se muito célere comparando com o sistema tradicional, isto é, 

seguidamente faz-se a transposição informática do desenho, testam-se as cores para 

confirmar que se obtêm realmente o que se pretende e passa-se à fase de impressão nos 

mosaicos, demorando cerca de 15 minutos e não algumas horas, e em alguns casos de 

padrões mais complexos, um ou dois dias como no caso da preparação no sistema 

tradicional. No caso de existir alguma correcção a fazer esta é realizada recorrendo a 

propriedades intrínsecas à máquina e imediatas, não havendo necessidade de se reiniciar o 

processo como no sistema tradicional, eliminando assim, tempo de realização com tarefas 

redundantes. 

Todavia observam-se inconvenientes tais como: o elevado investimento inicial do 

equipamento, os custos de manutenção e principalmente o elevado custos das tintas. É 

convicção dos gestores da empresa, que estes obstáculos serão ultrapassados a médio e 
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longo prazo com crescente aumento da produção, rentabilizando o equipamento e diluindo 

os custos por metro quadrado vendido. 

Em termos de conclusão, e através das actividades realizadas ao nível do 

desenvolvimento de novos produtos, é essencial que este processo seja constantemente 

avaliado e aperfeiçoado, garantindo assim a competitividade da empresa. 

A realização de reuniões periódicas com a equipa de profissionais envolvida na gestão 

e no desenvolvimento de novos produtos e a sua posterior comunicação, pode ser útil não 

somente no planeamento e monitorização do processo, mas, também para a motivação dos 

colaboradores. 

 

 

7.2 Comentários e sugestões para trabalhos futuros 

Embora o objectivo proposto tenha sido alcançado, este trabalho considera-se apenas 

um elemento inicial para um estudo mais amplo sobre o desenvolvimento de novos 

produtos, não apenas considerando uma empresa isolada, mas um conjunto de empresas 

com o mesmo perfil. 

Este trabalho fornece uma ferramenta que pode ser interpretada e analisada no seu 

contexto, é susceptível de melhorias e poderá também no futuro ser levado em conta na 

obtenção de uma hipotética base de dados sobre a evolução deste sistema de impressão 

digital, que tudo indica em breve será utilizado noutras empresas do sector, permitindo 

assim uma análise estatística. 
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Este anexo é baseado numa interpretação de um estudo que compreende 252 novos produtos realizado em 123 empresas 
por Cooper e Kleinschmidt (1986), e tem como objectivo recolher informações sobre a empresa, a sua estratégia para o 
desenvolvimento de novos produtos e formas de trabalho. 

 
  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO 

Empresa Aleluia Cerâmicas, S.A. 

Área de negócio Fabricação de ladrilhos, mosaicos e placas cerâmicas 

Tempo da empresa no 
mercado 

Constituição em Janeiro de 2006. 
(Fusão por incorporação das sociedades Ceramic, Mosaicos Cerâmicos – desde 
1979, Apolo Cerâmicas – desde 1987 e Aleluia, Comércios e Industria – desde 
1905) 

Número de funcionários Cerca de 560 funcionários 

 
 

  MMEERRCCAADDOO  

Avaliação no mercado de 
pavimentos e revestimentos 

cerâmicos 

É uma empresa com capital integralmente português. 
A empresa tornou-se uma das maiores da indústria nacional cerâmica e lidera 
no mercado nacional o sector dos pavimentos e revestimentos cerâmicos. 
  

Regulamentação/Normas 

Implementação do referencial normativo ISO 9001:2000 (Sistema de Garantia 
da Qualidade) 
Implementação do referencial normativo ISO 14001:2004 (Sistema de Gestão 
Ambiental) 
Produtos certificados no âmbito da Marca Produto Certificado, Sistema N.º 5 
ISO – CERTIF 
Produtos certificados no âmbito da Marca NF-UPEC (França) 
 

Situação dos concorrentes 

Relativamente aos concorrentes mais directos da Aleluia verifica-se que existe 
uma concorrência forte e permanente. A nível nacional os concorrentes da 
empresa visto estarem centralizados na mesma zona do país (na sua maioria 
distritos de Aveiro, Coimbra e Lisboa) têm os mesmos acessos a canais de 
distribuição, partilharem alguns fornecedores de matérias-primas, o que lhes 
confere em alguns casos semelhantes características aos produtos. Porem, as 
empresas apostam fortemente nas variantes marketing, design, relação 
preço/qualidade e nas oportunidades de novos mercados emergentes para a 
diferenciação dos seus produtos. 
  

 
 

  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO 

Existe planeamento formal 
para o desenvolvimento de 

novos produtos? 

Existe. O planeamento pode ser baseado numa solicitação interna, assente no 
levantamento de necessidades dos clientes, na análise da concorrência, nas 
feiras sectoriais ou nas propostas de fornecedores ou da Direcção Comercial, 
ou por solicitação externa, assente num pedido do cliente directo à empresa 
para o desenvolvimento de determinado produto. Estas solicitações são 
registadas, acompanhadas e aprovadas de acordo com registos e suportadas 
por procedimentos internos da empresa. 
 

Qual a estratégia da 
empresa para o 

desenvolvimento de novos 
produtos? 

Baseada no levantamento de necessidades dos clientes, análise da 
concorrência, feiras sectoriais ou propostas de fornecedores, propostas da 
Direcção Comercial. 
Pedido do cliente directo à empresa para o desenvolvimento de determinado 
produto ou tipologia, pedido de exclusivo, etc.). 

A estratégia é conhecida 
por todos que fazem a 

empresa? 
Sim 
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  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  DDEE  NNOOVVOOSS  PPRROODDUUTTOOSS 

Quais os novos produtos 
desenvolvidos? 

Produtos de maiores dimensões (ex: formato 30X60); 
Produtos baseados na pasta cerâmica de grés porcelânico; 
Produtos com decorações baseados na tecnologia de impressão digital 
(personalizados e de imitação de mármores e granitos); 
Produtos com pré-cortes (imitação de pastilhas). 
 

Quais os profissionais 
envolvidos nas actividades de 

desenvolvimento de novos 
produtos? 

Administração; Direcção Comercial; Responsável I&D; Direcção 
Industrial e Marketing. 

 
 

Actividades realizadas durante o processo de Desenvolvimento de Novos Produtos: 
 
 

1. Análise Inicial Sim Não 

Exame do comprometimento dos recursos financeiros   

Exame do comprometimento dos recursos humanos   

Decisões multidisciplinares   

 
2. Avaliação Preliminar de Mercado Sim Não 

Avaliação do mercado local   

Determinação da situação competitiva   

Determinação do potencial de mercado   

Determinação da aceitação dos produtos   

Revisão dos concorrentes   

Contacto com os consumidores   

Pesquisas bibliográficas   

Discussões multidisciplinares   

 
3. Avaliação Técnica Preliminar Sim Não 

Avaliação técnica do projecto   

Discussões internas   

 
4. Estudo de Mercado Detalhado Sim Não 

Identificação dos desejos e necessidades dos consumidores   

Entrevistas com consumidores   

Avaliação do posicionamento no mercado   

Avaliação de produtos concorrentes   

Avaliação de preços concorrentes   

Testes de conceito   

 
5. Análise Financeira e de Negócio Pré-Desenvolvimento Sim Não 

Avaliação do risco   

Avaliação qualitativa do negócio   

Avaliação da vantagem competitiva   

Análise financeira   
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6. Desenvolvimento do Produto Sim Não 

Desenvolvimento do protótipo   

Avaliação dos problemas técnicos   

Integração entre departamentos   

 
 

7. Teste do Produto (interno) Sim Não 

Testes em laboratório (condições controladas)   

Desenvolvimentos de parcerias com fornecedores   

Procedimentos detalhados e rigorosos   

 
 

8. Teste do Produto com Consumidores Sim Não 

Avaliação do produto (condições normais)   

Testes de preferência   

Testes de campo   

 
 

9. Teste de Vendas Sim Não 

Comercialização do produto (número limitado)   
Avaliação da aceitação do produto   

 
10. Teste de Produção Sim Não 

Avaliação dos equipamentos   

Avaliação do sistema de produção   

 
 

11. Análise do Negócio Pré-Comercialização Sim Não 

Avaliação financeira para a comercialização   

Revisão das informações de mercado   

Previsão das vendas   

Previsão de custos de marketing   

 
 

12. Inicio da Produção Sim Não 

Produção em escala   

 
 

13. Lançamento Sim Não 

Implementação do plano de marketing   

Formação dos vendedores/promotores   

Investimento em publicidade   

Realização de promoções (divulgação de amostras, expositores, catálogos)   
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  IINNFFRRAA--EESSTTRRUUTTUURRAA 

Aquisição de materiais e 
equipamentos: Sistema de impressão digital, para utilização na etapa de decoração. 

Tempo gasto na realização do 
processo: 

De acordo com o responsável pelo departamento de I&D, o ciclo médio 
de desenvolvimento par um novo produto é de 45 dias (desde a 
identificação da necessidade do cliente até ao ensaio industrial). 
Todavia, existem produtos que são excepção e podem aumentar este 
ciclo, ou devido ao seu grande de complexidade, ou devido a factores 
inerentes ao processo produtivo, ou a diferenças de matérias-primas, ou 
mesmo por alterações estratégicas realizadas à posteriori. 
 

Formação do pessoal: 
De acordo com planeamento das necessidades elaborado pela Direcção 
dos Recursos Humanos 
 

 
 
  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  

Os resultados das avaliações 
são comunicados? Sim. 

O planeamento e as 
actividades são 
documentados? 

Sim.  
Existem documentos escritos, tais como; planos, procedimentos, 
instruções de trabalho, que suportam as actividades. Existem ainda, 
folhas de registo para documentar valores e parâmetros das actividades.
 

 
 
  NNOOVVOOSS  PPRROODDUUTTOOSS  

Como define a empresa o 
sucesso de um novo produto? 

Um produto é considerado de sucesso de se corresponder às 
expectativas originais da direcção da empresa, apresentar uma 
integração no mercado com satisfação dos clientes e com baixa taxa de 
retorno por defeitos. 

Quais os produtos que foram 
considerados sucesso? 

A marca My Tile, produto de pasta de porcelanato com decoração de um 
sistema de impressão digital. 
Produtos de colecção originais, assinados por figuras mediáticas (como 
por exemplo: estilista Fátima Lopes e o escultor Manuel Cargaleiro) 
Produtos em formatos de maiores dimensões (como por exemplo: 
30X60) rectificados. 
 

Dificuldades do processo para 
o sucesso de novos produtos 

As dificuldades prendem-se fundamentalmente com o tempo de 
resposta a jusante da identificação da necessidade do cliente e o ensaio 
laboratorial, mais evidentes no processo tradicional de decoração. Com 
os custos inerentes ao processo, quando se testam matérias novas, 
cujas reacções ainda não são totalmente conhecidas, nem previsíveis 
pelos técnicos. 
 

Benefícios do processo para o 
sucesso de novos produtos 

O processo de DNP é essencial para o sucesso dos mesmos. Embora 
muito simplificado, é um processo que hierarquiza e define prioridades, 
permitindo a organização e sequência de tarefas e aprovações. O 
processo de DNP da empresa é reconhecido e percebido por todos os 
elementos que fazem parte integrante e tomam decisões activas no 
processo. 

 


