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Resumo: A adoção do conceito postponement (do inglês, retardo ou adiamento) é uma 
prática cada vez mais difundida para se atingir mais eficientemente as exigências requeridas 
para gerenciar a complexidade da variedade crescente dos produtos. Em sua essência, o 
postponement consiste em adiar o máximo possível qualquer deslocamento e/ ou 
configuração final de produtos e serviços, até que a localização da demanda (ou ponto de 
consumo) seja conhecida, ao mesmo tempo em que sua configuração final só acontece 
quando as preferências do consumidor são conhecidas. Este trabalho pretende investigar os 
impactos do uso do postponement no desenvolvimento de novos produtos/processos em uma 
empresa que atua no segmento de tintas. Esta pesquisa é de natureza qualitativa, onde foi 
realizado levantamento bibliográfico sobre os temas desenvolvimento de produtos e 
postponement, seguido por estudo de caso exploratório em uma empresa química que atua no 
ramo de tintas no interior do estado de São Paulo. Entre os principais impactos obtidos pela 
aplicação do postponement no desenvolvimento de produtos no segmento de tintas destacam-
se aumento no tempo do projeto inicial e variedade de produto; redução de: variabilidade do 
projeto, retrabalho e desperdícios. 

Palavras-Chave: postponement, processo de desenvolvimento de novos produtos (PDP), 
empresa de tintas  

1. Introdução  
Com a crescente internacionalização dos mercados, aumento da diversidade, variedade 

e redução do ciclo de vida dos produtos, o desenvolvimento de produtos tem se tornado um 
processo de negócio cada vez mais critico. A redução de tempo dos projetos, melhoria da 
qualidade e redução dos custos do produto tem-se tornado um fator competitivo importante 
em muitas indústrias (HARTLEY et al., 1997; RAGATZ et al.,1997). Além disso, há a 
tendência de serem desenvolvidos mais produtos, com aumento da variedade ofertada, que 
devem ser renovados com maior freqüência, em um contexto voltado para a inovação 
contínua. Isso requer das empresas uma melhor capacitação.   

Nesse sentido, o postponement é uma prática que está crescendo e sendo cada vez 
mais difundida na literatura acadêmica e em aplicações práticas. O postponement (do inglês, 
retardo) consiste em adiar o deslocamento ou configuração final dos produtos até que as 
necessidades dos clientes sejam conhecidas. A adoção do conceito postponement é 
identificada como uma importante abordagem para agilizar a realização de conformidade às 
exigências do cliente devido sua contribuição para customização dos produtos e serviços 
(VAN HOEK, 2000). Além disso, Lee & Tang (1997) afirmam que a remodelagem do 
produto e do processo afim de retardar o ponto de diferenciação do produto, aumentam a 
flexibilidade do processo para lidar com as variações do mercado atual.  

Um setor de importante aplicação do postponement é o setor de tintas. Com a adoção 
deste conceito, são feitas as bases das tintas nas fábricas e as cores são definidas nos pontos 
de vendas. Assim, é possível trabalhar com 3 a 5 bases para cada produto na produção, ao 
invés de milhares de cores.  

Neste sentido, pretende-se neste artigo investigar os impactos da aplicação do conceito 
postponement no desenvolvimento de produtos/processos. Para tanto, a pesquisa realizada 
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neste trabalho é de natureza qualitativa, onde foi elaborado um levantamento bibliográfico 
sobre os temas processo de desenvolvimento de produtos, postponement, seguido por estudo 
de caso exploratório em uma empresa que atua no segmento de tintas no interior do estado de 
São Paulo.  

No item 2 são apresentadas considerações sobre o processo de desenvolvimento de 
produtos. No item 3, define-se postponement e seus principais tipos. O uso do postponement 
no desenvolvimento de produtos é discutido no item 4. O estudo de caso exemplifica a 
aplicação do postponement e seus impactos no processo de desenvolvimento de 
produtos/processos em uma empresa química, fabricante de tintas (item 5). Finalmente, as 
considerações finais do trabalho são expostas no item 6, seguido pelas referências 
bibliográficas.  

2. Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) 
A estratégia de desenvolvimento de um novo produto de uma empresa, juntamente com o 

modo como ela se organiza e gerencia o desenvolvimento determinarão como o produto se sairá 
no mercado. A maneira como a empresa realiza o desenvolvimento de produtos - sua velocidade, 
eficiência e qualidade do trabalho - irá determinar a competitividade do produto (CLARK & 
WHEELWRIGHT, 1992).  

Segundo Amaral et al. (2006), desenvolver produtos consiste em um conjunto de 
atividades por meio das quais busca-se, a partir das necessidades do mercado e das 
possibilidades e restrições tecnológicas, e considerando as estratégias competitivas e de 
produto da empresa, chegar às especificações de um projeto de produto e de seu processo de 
produção para que a manufatura seja capaz de produzi-lo. Envolve também as atividades de 
acompanhamento do produto após lançamento.  

Deschamps & Nayak (1997) definem o desenvolvimento de produtos não apenas a luz 
de um produto, mas num sentido mais amplo, à gestão de todo ciclo de vida do mesmo. Dessa 
forma, este desenvolvimento incorpora um processo completo, por focar atividades como: 
descobrir o que os clientes querem ou do que precisam; gerar idéias e tecnologias para 
satisfazer a tais desejos e necessidades; desenvolver, produzir e lançar um novo produto; 
proporcionar atendimento de suporte.    

Amaral et al. (2006) destacam que o PDP se caracteriza por alto grau de incerteza no 
inicio. Porém, é neste momento que são realizadas as escolhas de soluções de projeto 
(materiais, conceitos, processos de fabricação, etc), as quais determinam aproximadamente 
85% do custo final do produto. Assim, é importante fazer com que mudanças ocorram nas 
fases iniciais do desenvolvimento; quando o custo das alterações é menor. Estima-se que são 
possíveis reduções de mais de 50% no tempo de lançamento de um produto, quando os 
problemas de projeto são identificados e resolvidos com antecedência. Estima-se também, que 
o atraso na detecção e correção de problemas, à medida que se avança o projeto para a 
produção e o consumo, representa um aumento do custo de alteração (resolução de 
problemas), que cresce em progressão geométrica de razão 10 a cada fase.  

De acordo com os mesmos autores, três macrofases constituem o processo de 
desenvolvimento do produto: Pré-desenvolvimento, Desenvolvimento e Pós-
desenvolvimento. A macrofase de pré-desenvolvimento envolve as atividades de definição do 
projeto de desenvolvimento, o desdobramento do resultado do planejamento estratégico em 
um portifólio ou carteira de projetos, a declaração de escopo e o plano de projeto inicial de 
um dos produtos previstos no portifólio de projetos, ou um dos produtos da carteira, o qual 
será descrito nas etapas posteriores. Já no desenvolvimento, são produzidas com detalhes 
todas as informações técnicas, de produção e comerciais relacionadas com o produto; 
aprovação dos protótipos e recursos a serem utilizados para sua aprovação e comercialização; 
compra, recebimento, teste e instalação do suporte técnico, fabricação e aprovação de alguns 
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produtos; lançamento no mercado, informação e treinamento das pessoas da cadeia de 
suprimentos - tanto aquelas de empresas parceiras no fornecimento quanto as que estão 
envolvidas na comercialização e suporte. Em alguns casos, novos processos de negócio da 
produção, atendimento ao cliente e assistência técnica foram desenhados e implementados. 
Por fim, o pós-desenvolvimento compreende: o acompanhamento sistemático e a 
documentação correspondente das melhorias de produto ocorridas durante o seu ciclo de vida; 
recebe informações de todos os processos de negócios envolvidos com o produto; quando 
necessário, aciona os processos de apoio correspondentes das mudanças de engenharia; ou 
melhoria do PDP; gerencia também a retirada automática do produto do mercado e finalmente 
uma avaliação de todo o ciclo de vida do produto; garante que parte das pessoas e o 
conhecimento acumulado estejam à disposição da empresa, viabilizando a sua reutilização em 
novos projetos de desenvolvimento.  

A orientação das empresas em busca da efetividade no desenvolvimento de produto, é 
responsabilidade da alta gerência e deve abordar necessariamente o estabelecimento de 
estratégias de posicionamento no mercado e a implementação de práticas ou procedimentos 
que maximizem o desempenho do processo de desenvolvimento (GRIFFIN, 1997). Essas 
duas ações, respectivamente, remetem às duas dimensões da gestão do desenvolvimento de 
produtos (GDP), a estratégica e a operacional. Conforme Cheng (2000), o estudo do PDP a 
nível estratégico, pode ser visto como uma tentativa de articular as necessidades do mercado, 
as possibilidades da tecnologia e as competências da empresa num horizonte tal permita que o 
negócio da empresa tenha continuidade. Com relação às questões operacionais, pode-se dizer 
que grande parte dos estudos da GDP se concentra nesse assunto, abordando fatores como 
estruturação das atividades e processos, times de desenvolvimento, papel dos líderes e 
gerentes de projeto, integração, coordenação das áreas funcionais e gerenciamento de projetos 
individuais. 

Embora os sistemas de desenvolvimento de novos produtos possam diferir de uma 
empresa para outra, os conteúdos das atividades principais são similares. As principais etapas 
do PDP de acordo com Clark & Wheelwright (1992) são: concepção do produto, 
planejamento do produto, engenharia do produto e do processo, produção piloto e lançamento. 
Uma outra abordagem para representar as fases do PDP é apresentada por Rozenfeld (1997). 
Nela, as fases de concepção, conceituação e projeto de produto e processo são semelhantes ao 
modelo de Clark & Wheelwright (1992). A diferença fica com as fases de homologação tanto 
de produto quanto de processo e de ensinar a empresa . Esta última etapa antes da produção, 
consiste na transmissão de informações sobre o produto e seus processos para as demais áreas 
da empresa que tratarão do novo produto/processo. Além disso, essa abordagem mostra 
explicitamente a necessidade de em todas as fases estar fazendo avaliações e propondo ações 
corretivas.  

Ferramentas e métodos de apoio ao desenvolvimento de produto são bastante úteis e 
amplamente citadas por pesquisadores que atuam na área. Devendo ser aplicadas de forma 
integrada, as ferramentas objetivam capacitar as empresas a compreender melhor o mercado, 
a gerenciar o PDP e realizar atividades específicas, a fim de suprir as necessidades dos 
clientes utilizando as capacidades da empresas. Podem ser citadas ferramentas como o 
Desdobramento da Função Qualidade (QFD), ferramentas estatísticas para pesquisa de 
mercado, planejamento de experimentos e confiabilidade. 

Conhecer como o resultado do desenvolvimento pode ser mensurado e quais fatores 
influem efetivamente nesse processo é também relevante para o PDP. De acordo com Cheng 
(2000), a mensuração tem sido feita em pelo menos dois níveis: empresa ou conjunto de 
projetos, e a nível de projeto individual. Nesse sentido, é necessário considerar um conjunto 
de critérios em diferentes dimensões, tais como: satisfação do cliente, retorno financeiro e 
vantagem tecnológica. Além disso, Griffin & Page (1996) destacam que o sucesso de um 
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programa de desenvolvimento depende integralmente da estratégia de inovação da empresa e 
da estratégia da empresa para o projeto, respectivamente.     

Uma questão de grande importância e que deve ser avaliado é a qualidade no projeto 
de produto. De acordo com Toledo (1993), a estratégia de qualidade deve ser orientada para a 
satisfação da qualidade percebida pelo mercado e essa satisfação deve ser buscada em todas 
as características intrínsecas e associadas ao produto.  

3. Postponement: definição e tipos 
O conceito foi introduzido primeiramente na literatura de marketing por Alderson 

(1950), que nota que o postponement pode mudar a diferenciação dos bens (forma, identidade 
e posição do estoque) a um momento tão tarde quanto possível, aproximando-se ao ponto de 
explicitação da demanda, conseguindo assim economias ambas em custos relacionados à 
incerteza e no movimento físico dos bens. Postergar a movimentação do produto foi 
denominado de postergação de tempo (time postponement), enquanto a postergação na 
diferenciação do produto foi denominada de postergação de forma (form postponement).  

Em 1965, Bucklin agregou mais detalhes ao trabalho de Alderson, estudou limites de 
aplicação da estratégia e criou o conceito oposto ao de postponement, o da especulação. A 
especulação é o inverso do postponement e consiste em finalizar todas as operações o mais 
cedo possível no processo de manufatura (BUCKLIN, 1965).  

Depois de 1965, poucos trabalhos abordaram o assunto, e o tema foi retomado no final 
da década de 80 por Zinn & Bowersox (1988) que propuseram que o conceito do 
postponement poderia ser separado em cinco diferentes tipos, cada qual com uma estrutura de 
custo própria. Além do postponement de tempo, o autor destaca quatro tipos de postponement 
de forma: etiquetagem/rotulagem, embalagem, montagem e manufatura. No postponement de 
etiquetagem, a etiqueta só é afixada uma vez que o produto foi vendido numa marca dentre as 
diferentes oferecidas pela empresa. No postponement de embalagem, o produto só é embalado 
após este ter sido vendido em um tamanho, quantidade ou tipo particular de embalagem. Da 
mesma forma, no postponement de montagem, os componentes são montados na forma final 
do produto após o pedido ser recebido. Finalmente, no postponement de manufatura, somente 
uma fração dos componentes do produto é expedida. Uma vez próximo ao mercado, o produto 
é então finalizado com a adição de materiais locais.  

Bowersox & Closs (1996) definem dois tipos de postponement: o postponement de 
manufatura ou forma e o postponement logístico ou de tempo. O postponement de manufatura 
consiste em manter os produtos em estado neutro até o ultimo momento possível. Já o 
postponement logístico consiste em manter toda linha de produtos em estoque já diferenciados 
e centralizados. O deslocamento dos estoques é adiado até o recebimento do pedido dos 
clientes. Quando a demanda ocorre, os pedidos são transportados diretamente ao varejo ou ao 
consumidor. 

Uma importante contribuição é feita por Pagh & Cooper (1998) que combinaram 
quatro estratégias de postponement para a cadeia de suprimentos em uma matriz 2X2 (figura 
1). As duas primeiras estratégias são representadas tanto pelo postponement de manufatura 
como pelo postponement logístico. As outras duas são formadas pela combinação de ambas, 
denominada de estratégia de postponement completo, e pela ausência de ambas, denominada 
de estratégia de especulação completa. 
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FIGURA 1: Matriz P/E e estratégias genéricas da cadeia de suprimentos  

Fonte: Adaptado de Pagh & Cooper (1998, P.15)  

Van Hoek (2001) define além do postponement de forma e tempo, o postponement de 
lugar. Para este autor, o postponement de lugar implica estocagem de produtos acabados em 
locais diferentes do destino final, antes da demanda ocorrer, e o de tempo, como já abordado, 
a movimentação de produtos finais sob pedido. Percebe-se assim, que para Van Hoek (2001) 
o postponement logístico engloba não somente o postponement de tempo, mas também o de 
lugar. 

A aplicação do postponement exige muitas vezes a compra de diferentes matérias-
primas, equipamentos, processos de produção mais flexíveis e mudanças que devem ser 
consideradas desde o projeto do produto e do processo. Além disso, pesquisas realizadas por 
Van Hoek & Dierdonck (2000) destacam que existe uma diferença encontrada dentre os 
setores industriais para a aplicação do postponement na montagem, empacotamento e 
rotulagem final. O postponement de montagem final é geralmente aplicado a produtores 
automotivos, eletrônicos, equipamentos de escritório e tecnologia médica, por outro lado, o 
postponement no empacotamento e rotulagem é praticado em maior amplitude nos setores de 
moda, química e alimentos.  

De acordo com Zang & Tan (2001), desde que o conceito de postponement foi 
primeiramente definido no marketing por Alderson (1950), sua aplicação e escopo foi 
expandido para áreas tais como manufatura e distribuição, e recentemente, para projetos de 
produtos e de processos. Para esses autores, a classificação de postponement de forma, tempo 
e lugar é baseada nas características do produto/processo na cadeia de suprimentos: (a) projeto 
do produto - o conteúdo específico da operação postergada (atrasada), (b) processo - o 
momento em que as atividades são atrasadas no processo, e (c) lugar - a localização onde a 
postergação acontece. 

Um importante conceito ao se abordar o tema postponement e sua aplicação no 
processo de produto/processo é o de Customer Order Decoupling Point (CODP- ponto de 
desacoplamento do pedido do consumidor), que é o ponto do processo de produção até onde o 
consumidor exerce influência direta na produção, ou ainda, é o ponto de separação entre o que 
é produzido para estoque e o que é produzido sob encomenda (PIRES, 2004). Além disso, o 
CODP especifica a posição na cadeia de suprimentos onde a customização ocorre. Assim, 
todas as atividades na cadeia de suprimentos executadas depois do CODP são customizadas e 
etiquetadas no pedido específico do consumidor, enquanto atividades na cadeia de 
suprimentos executadas antes do CODP são padronizadas. 

Para Dornier (2000), o postponement permite explorar as vantagens de escala sem 
comprometer a variedade dos produtos finais (vantagens de escopo). Explora também   
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benefícios de consolidação, reduz a complexidade na manufatura e ajuda a tornar os padrões 
de demanda mais previsíveis. Entretanto, Van Hoek (1997) destaca que o postponement não é 
uma estratégia viável para todas as indústrias, como nem todos os produtos permitem pela 
combinação de uma variedade de produtos acabados de uma pequena base de componentes 
genéricos ou produtos semi-acabados. Entre os fatores operacionais que influenciam o 
postponement, Van Hoek (1999) destaca: intensidade de utilização de tecnologia da 
informação integrando os processos internos; intensidade de utilização da tecnologia da 
informação integrando os processos interorganizacionais; níveis de turbulência do mercado; 
freqüência de mudança tecnológica de produtos e processos; nível de complexidade da etapa 
final do processo de manufatura; grau de modularidade e padronização do produto; nível de 
diferenciação possível durante o estágio final do processo de manufatura e número de 
atividades de customização realizadas pela operação. 
. Yang et al. (2004) destacam que ao mesmo tempo que o conceito postponement vem 
sendo usado por companhias tão diversas quanto Hewlett-packard (HP) Companhia, Dell 
Computer, Motorola, Nacional Bicicle Industry Company no Japão (NBIC), na Toyota Motor 
Corporation, na Gillette Company, e no fabricante de roupas Benneton, suas aplicações são 
atualmente muito menos do que esperadas. No Brasil, poucos estudos abordam o assunto, dos 
quais se destacam os trabalhos de Sampaio (2003); Cardoso (2002); Cunha (2002). Além 
disso, estes trabalhos não retratam da aplicação do postponement no desenvolvimento de 
novos produtos/processos. Assim, destaca-se a importância de investigar o uso do 
postponement no desenvolvimento de novos produtos e processos e seus impactos.   

4. O uso do postponement e seus impactos no desenvolvimento de novos produtos 
Os consumidores estão demandando que as empresas aumentem a diversidade de 

produtos; a fim de permanecerem competitivas, as empresas respondem com muitas versões 
de um produto. Contudo, ao mesmo tempo, os ciclos de vida dos produtos existentes estão 
cada vez menores. A rápida obsolescência dos produtos e emergência de novos mercados 
requer uma rápida alocação de processos no desenvolvimento de novos produtos, ao mesmo 
tempo que a incerteza de mercado e tecnologia demandam flexibilidade no programa (LINT 
& PENNINGS, 2001). 

Nesse sentido, o uso do postponement têm sido visto como uma importante 
contribuição para o desenvolvimento de novos produtos/processos. Porém somente com o 
desenvolvimento recente da tecnologia, especialmente tecnologia da informação e 
comunicação, a tecnologia do transporte e a tecnologia de produção, a sua aplicação tem se 
tornado mais viável e pesquisas relacionando os temas postponement e projeto de produtos 
tem se tornado mais significativa.  

Alguns estudiosos e pesquisadores começaram a investigar os benefícios e 
desvantagens do postponement na introdução de novos produtos/processos. Gil et al. (2004) 
destacam que o postponement pode reduzir os recursos gastos no projeto e a variabilidade no 
conceito desenvolvimento, embora possa por outro lado, aumentar a duração média do 
desenvolvimento. Além disso, o postponement pode permitir a redução de retrabalho do 
projeto sem aumentar o risco de ultrapassar a data da conclusão do projeto.  

De acordo com Iansiti (apud Gil, 2001), estudos empíricos têm demonstrado que 
postergar decisões de projeto é uma estratégia critica para gerenciar o processo de 
desenvolvimento em ambientes com demandas imprevisíveis.   

É possível verificar que isso tem dois impactos nos custos. Por um lado, o 
postponement pode gerar um aumento nos custos de desenvolvimento de produtos, uma vez 
que pode exigir novos equipamentos, materiais, novas formas de processo e maior tempo de 
desenvolvimento de produtos, entre outros. Porém, por outro lado, a habilidade para 
customizar produtos localmente significa que um mais alto nível de variedade pode ser 
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oferecido a mais baixo custo total, habilitando estratégias de customização em massa a serem 
induzidas, bem como redução de custos no desenvolvimento de produtos/processos. Isto 
ocorre por que de acordo com Christopher (2000), o postponement proporciona maior 
flexibilidade, significando que os mesmos componentes, módulos, plataformas, um mesmo 
projeto ou linha de produção podem ser incluídos em uma variedade de produtos finais. 
Assim, não é preciso um projeto ou linha de produção para cada variedade de produto. Além 
disso, com a adoção desse conceito, a configuração final pode ocorrer no ultimo momento 
possível, reduzindo não só custos no desenvolvimento de produtos, mas redução de estoques e 
obsolescência de produtos. Estes fatores devem ser considerados para empresa decidir se deve 
ou não implantar o postponement e o que isto pode afetar os processos de produto/processo.  

Dentre os benefícios do postponement, Appelqvist & Gubi (2005) destacam 
necessidades reduzidas para estoque, responsividade aumentada pela redução do tempo de 
ciclo, pela customização e complexidade reduzida nas operações. Entretanto, manufatura 
postergada pode exigir uma arquitetura de produto modular que pode muitas vezes estar 
demandando e consumindo mais tempo que uma arquitetura de produto integrado. Embora 
não seja condição necessária, a modularização auxilia a aplicação do postponement. Segundo 
Dornier (2000), a modularização é um método de projeto do produto no qual o produto é 
montado a partir de um conjunto de unidades constituintes padronizadas. Diferentes 
combinações para um dado conjunto de unidades padronizadas dão origem a diferentes 
modelos e variações de produtos finais. A modularizacao é bastante aplicada na indústria 
automobilística e componentes, onde módulos de componentes são utilizados para montagens 
de diferentes produtos. De acordo com o mesmo autor, as empresas que melhor 
implementarem esses dois conceitos (modularização e postergação) podem obter vantagem 
competitiva sustentável ao longo da cadeia de suprimentos.  

Por fim, cabe destacar que as características do mercado e do produto influenciarão a 
decisão de aplicar ou não o postponement e seus impactos no projeto do produto. Questões 
como custo, obsolescência, complexidade, variedade de produtos ofertados, segmento do 
mercado a ser atingido, entre outras influenciarão a decisão de aplicar ou não o conceito de 
postponement.   

5. Estudos de Caso  

A seguir será relatado o estudo de caso que investiga a aplicação do conceito 
postponement no desenvolvimento de novos produtos/ processos em uma empresa da 
indústria química situada no interior de São Paulo. Para tanto, foi realizada entrevista semi-
estruturada com o gerente industrial da referida empresa, responsável pelo laboratório de 
desenvolvimento de produtos, produção e gestão da qualidade. 

Por motivo de sigilo, a empresa pesquisada foi denominada empresa X, onde foi 
analisado o segmento de tintas.   

5.1. Caracterização da Empresa (Empresa X) 

A Empresa X é uma empresa da indústria química fundada em 1966. Fornece produtos 
para diferentes indústrias, como usinas, metalúrgicas, indústrias de móveis, couro, indústria 
de embalagens, aviação. Atualmente produz tinta, vernizes, poliuretano, revestimento para 
pisos industriais, revestimentos para embalagens metálicas litográficas, esmaltes primers, 
acabamentos para madeiras e produtos para couro. Dentre seus principais clientes estão a 
Natura, Unilever, Boticário, usinas do interior de São Paulo, curtumes das regiões de Franca, 
Jaú, Sul de Minas e Norte do Paraná. 
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A unidade produtiva da empresa onde foi realizada a pesquisa está situada no interior 
do estado de São Paulo. Emprega aproximadamente 90 funcionários que atendem mais de 
3000 clientes. 

O estudo focou na investigação do processo de desenvolvimento de produtos da 
Empresa X e os impactos da aplicação do conceito de postponement a esse processo. Para 
tanto, a aplicação do postponement foi verificada no desenvolvimento e processo de produção 
de novas tintas nessa empresa. 

O mercado de tintas é um setor de representatividade na economia brasileira. De 
acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (2005), o Brasil é um 
dos cinco maiores mercados mundiais para tintas, com cerca de 300 fabricantes espalhados 
por todo Brasil. Emprega aproximadamente 16 mil empregados diretos e em 2004, o setor 
obteve um faturamento total de US$ 1,5 bilhão.  

5.2. O Processo de Desenvolvimento de Produtos na Empresa X 
A Empresa X possui um departamento de desenvolvimento de produtos, onde é 

realizada a concepção e desenvolvimento da maioria dos seus produtos. Para tanto, existe uma 
equipe responsável por esse processo. Por ser uma empresa de pequeno/médio porte, essa 
equipe não atua somente no desenvolvimento de produtos, ou seja, os indivíduos estão ligados 
a suas áreas funcionais e exercem outras atividades, além do processo de desenvolvimento de 
produtos.  

A Empresa produz e vende para um segmento específico, ou seja, seus produtos são 
vendidos somente para as indústrias, não havendo vendas diretas ao consumidor final. Em 
relação à dinâmica de inovação de produto, esta trabalha principalmente com uma linha de 
produtos tradicionais que estão no mercado há bastante tempo. Porém, também lança novos 
produtos, muitas vezes, atendendo aos pedidos específicos de consumidores, como por 
exemplo, novas cores de tintas.  

Com o processo de reestruturação que vem acontecendo na empresa e no 
desenvolvimento de produtos foi criada uma gerencia de projetos. Como existem várias 
empresas que prestam serviços terceirizados para Empresa X, esta gerencia é responsável pela 
interação dos setores com as empresas terceirizadas, além da concepção e desenvolvimento de 
novos produtos. 

Para identificar os produtos que serão desenvolvidos são utilizadas várias fontes de 
informação, tais como comunicação com os consumidores, funcionários da empresa, pesquisa 
de mercado, produtos concorrentes já disponíveis no mercado, laboratório de pesquisa e 
desenvolvimento de produto e processo, fornecedores, etc. 

De posse das necessidades dos consumidores, o laboratório de desenvolvimento de 
produtos define as atividades a serem realizadas no pré-desenvolvimento, desenvolvimento e 
pós-desenvolvimento, que são na maioria das vezes executadas na própria empresa. 
Aproximadamente 30% dos projetos são totalmente executados por empresas terceirizadas ou 
algumas atividades, como por exemplo, pesquisa de mercado e marketing (no pré-
desenvolvimento). Estes casos ocorrem quando existe um pedido urgente ou para requisições 
que a empresa ainda não tem capacitação para atender. O departamento de desenvolvimento 
de produto/processo realiza uma analise para verificar quando é mais viável desenvolver o 
produto internamente ou contratar o serviço de uma empresa terceirizada, que já esteja mais 
capacitada. Nesse caso, a gerencia de projetos faz a interação com as empresas selecionadas 
enviando a especificação dos produtos a serem desenvolvidos. Segundo o entrevistado, para 
diminuir os custos a empresa tem investido menos em pesquisa, preferindo terceirizar 
algumas de suas atividades. 

Atualmente, a empresa possui uma taxa de sucesso para comercialização de seus 
produtos em torno de 50%. Necessariamente, um produto aprovado tecnicamente não esta 
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pronto para ser comercializado, porque existem várias etapas desde o desenvolvimento até a 
comercialização. O produto pode atingir o objetivo de desenvolvimento, aprovação, mas por 
questões de preço e competitividade não é possível ser comercializado.   

Dentre as ferramentas/ métodos utilizados para auxílio do projeto do produto na 
empresa destacam-se o desdobramento da função qualidade (QFD), analise estatística de 
dados, projeto auxiliado por computador (CAD), gestão de portifólio, entre outras.  

5.3. Aplicação do postponement e seus impactos no projeto do produto 
A empresa X iniciou o processo de aplicação do postponement no segmento de tintas, 

que deverá estar funcionando plenamente até o fim do ano. No mercado de tintas, a aplicação 
do conceito de postponement é conhecida internamente pelo nome de sistema self color ou 
sistema mix. De acordo com Sampaio (2003), este sistema é utilizado nos EUA há décadas, 
onde atualmente 80% das tintas são vendidas pelo sistema self color. Já no Brasil, o self color 
surgiu em 1992, sendo a holandeza Akzo Nobel a primeira a utilizar a tecnologia, seguida 
pela tintas Coral. A Basf entrou neste mercado no final de 1994, praticamente 1995. 
Atualmente, várias empresas do mercado de tintas no Brasil já adotaram esse conceito.  

A idéia original do postponement é fazer as bases das tintas na fábrica e deixar as 
cores para serem definidas no momento que o pedido for realizado pelo cliente. Assim, é 
possível trabalhar com 3 a 5 bases para cada produto na produção (bases universais), ao invés 
de milhares de cores. O resto é possível completar com pigmento após o pedido ser realizado 
pelo cliente. 

Os principais motivos para aplicação do postponement na empresa X foi a demanda 
crescente por mais cores, redução de desperdício e do tempo, atendimento a nichos de 
mercado específicos. 

Os principais impactos do postponement para o projeto do produto observados na 
empresa X estão relacionados a custo, tempo de desenvolvimento de projeto e atendimento ao 
cliente, variabilidade de projeto e produto e redução de desperdícios.  

Para se implantar o sistema self color é importante levar em consideração vários 
fatores que irão afetar o custo do projeto do produto. Supondo um projeto para uma cor de 
tinta, o custo do produto e principalmente do processo seria bem mais elevado que o sistema 
tradicional, uma vez que o projeto se torna mais complexo e a maior parte dos equipamentos 
são importados. Segundo o entrevistado, o equipamento manual (sistema tradicional) custa 
aproximadamente R$ 250.000 a R$ 350.000 e o equipamento tintométrico usado para 
aplicação do postponement, custa no mínimo R$ 700.000. Porém, a diferença de preço é 
maior, avaliando somente uma perspectiva a curto prazo, pois é necessário também verificar 
que com o sistema self color é possível produzir uma variedade de cores bem maior e com um 
tempo mais reduzido, tornando esta opção mais viável a longo prazo. Assim, o projeto inicial 
pode ser mais complexo, mas depois de implantado, o projeto para novas cores é bem mais 
simples e demanda menos tempo que com o sistema manual. Em síntese, o custo do projeto 
do produto é bem elevado para fabricação de poucas variedades de cores. Porém, se for 
utilizado por empresas para fabricação de grande variedade de cores, haverá retorno do 
investimento. Assim, este projeto tem que ser bem analisado antes de ser colocado em 
funcionamento. O ideal é ser feito por etapas. 

Em relação ao custo de vendas, é importante analisar que o custo das matérias-primas 
utilizadas no sistema self color é mais elevado que no sistema tradicional, o que acaba 
elevando também o preço do produto final. De acordo com o entrevistado, o preço do produto 
final pode ser até 50% mais caro que no sistema convencional. As matérias-primas, como 
pigmento tem o mesmo custo, porém resinas e aditivos utilizados para fazer as bases no 
sistema self color tem um preço bem mais elevado. Por outro lado, o ganho de produtividade 
no sistema self color é também bem maior. Este permite que uma grande variedade de cores 
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sejam preparadas muito mais rapidamente que o sistema tradicional. Cabe ressaltar que o 
sistema self color é também utilizado para atingir um nicho especifico de mercado, ou seja, 
clientes que pagam um preço maior pela tinta, mas desejam cores mais personalizadas. 

Outro impacto do postponement a ser destacado está relacionado com a variedade e 
variabilidade de produtos e projetos. A aplicação do postponement possibilita o 
desenvolvimento de maior variedade de produtos, com menor variabilidade nos projetos, pois 
com a elaboração das bases universais é possível fazer diferentes tipos de cores. Assim, com 
um mesmo projeto e linha de produção é possível fazer diferentes produtos com pequenas 
variações no projeto. 

Em relação ao tempo para o desenvolvimento do projeto de produto/processo é 
necessário também avaliar a relação custo beneficio. Foi possível verificar que o projeto do 
produto/processo inicial para sistema self color pode demandar mais tempo que o projeto de 
um sistema tradicional, uma vez que equipamentos e algumas matérias-primas são mais 
sofisticadas e muitas vezes importadas. Porém, à medida que sistema é implantado, o tempo 
despendido no projeto para novas cores e tipos de tintas é bem menor. Isto pode ser verificado 
também no tempo de preparação do produto. Em um sistema convencional a preparação de 
uma nova cor exige a emissão da fórmula, preparação da amostra, testes que podem levar 
aproximadamente dois dias. No sistema self color isso é preparado em aproximadamente 5 a 
10 minutos.   

A redução de desperdício foi um fator destacado para implantação do postponement 
no setor de tintas. No sistema convencional, quando é necessário produzir cinco latas de um 
produto por exemplo, acaba-se produzindo seis para ajuste da tinta. Como o ajuste é feito 
manualmente, pode haver maiores erros e mais desperdício do que o sistema self color. 
Aproximadamente 60% do mercado de tintas da Empresa X vai de 50 a 100 kg. É uma faixa 
ruim para produzir, onde existem perdas de 5 a 10% na produção. Por isso, a empresa está 
investindo nesse sistema, pois este reduz a necessidade de setups e trocas constantes de cores 
no processo produtivo. Além disso, o sistema self color permite produzir diferentes produtos 
com menos recursos, uma vez que uma mesma base e equipamentos podem ser 
compartilhados para fabricar diferentes cores. 

Por fim, cabe destacar que o sistema self color na empresa X tem possibilitado atender 
a quantidade especificada pelo cliente no momento certo. A fábrica reduz sua cartela de cores, 
deixando no portifólio apenas cores de alto volume. Assim, o mais importante não foi a 
redução de estoques, mas o que a empresa deixou de investir para ter o atual portifólio de 
cores. Além disso, reduz a necessidade de controle de qualidade, pois necessita de menos 
ajustes.   

6. Conclusão  

Este artigo apresentou considerações sobre o processo de desenvolvimento de produto 
em uma empresa química e aplicação do conceito de postponement no processo de fabricação 
de tintas. Os impactos deste conceito no desenvolvimento de produtos foram verificados neste 
processo.   

Baseado na revisão bibliográfica foi possível verificar que a aplicação do conceito 
postponement tem aumentado significativamente nos últimos anos. Apesar disso, o assunto é 
pouco explorado, principalmente quais os seus impactos e sua forma de aplicação nas fases do 
projeto do produto.   

Através do estudo de caso foi possível observar que a aplicação do postponement 
requer uma rigorosa avaliação custo-benefício, que deve ser considerada desde o projeto do 
produto/processo. Os impactos da aplicação do postponement no desenvolvimento de 
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produtos/processos estão relacionados principalmente ao custo, tempo de desenvolvimento do 
projeto e do produto, variedade de produtos e projeto e utilização de recursos.  

Os resultados da aplicação do postponement no segmento de tintas nas empresas 
pesquisadas mostraram que embora o custo e a duração do projeto inicial para aplicação do 
conceito possam ser maiores que no sistema convencional, este permite maior variedade de 
produtos com menor variabilidade nos projetos. Com aplicação do postponement, um mesmo 
projeto ou linha de produção pode ser usado para fabricação de diferentes tipos de tintas com 
o uso de bases pré-preparadas. Dessa forma pode-se reduzir o tempo de fabricação do produto 
e novos projetos para novas cores podem ser realizados aproveitando-se projetos anteriores e 
a mesma linha de produção. Isto permite que maior variedade de produtos sejam fabricados 
com maior rapidez e com compartilhamento de mesmos recursos, evitando assim, desperdício 
de tempo e recursos.  
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