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Resumo 

A incessante busca pelo “novo” faz do homem Estratégico, a fim de caminhar focado 

rumo ao sucesso de uma nova ideia implementada. 

O Planejamento está contido em um nível alto de maturidade Organizacional, onde a 

Gestão visualiza respostas preventivas ou até mesmo corretivas para fatores processuais com 

potencial de desalinhamento ou desalinhados respectivamente. 

 A atuação sustentável inovadora faz do mundo um extremo a ser desvendado, a 

capacidade de potencialização de materiais, processos, seres humanos em constante evolução, 

exalam expectativas de bons resultados aos gestores inovadores, empreendedores. 

 

Palavras Chave: Sustentabilidade, planejamento estratégia, inovação, gerenciamento. 

    



 

 

Abstract 

The incessant search for the "new" makes Strategic man, in order to walk focused 

towards the success of a new idea implemented.  

The Plan is contained in a high level of Organizational maturity, where management 

displays or even corrective preventive responses to procedural factors with potential for 

misalignment or misaligned respectively.  

Sustainable innovative performance makes the world an extreme being unraveled, the 

ability of potentiation of materials, processes, human beings in constant evolution, exude 

expectations of good results to innovative managers, entrepreneurs. 

 

Key Words: Sustainability, strategic planning, innovation, management. 
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1. INTRODUÇÃO  

Atualmente, a sustentabilidade tem sido muito visada quando fala-se em 

desenvolvimento de produtos. A conscientização das Companhias tem aumentado em paralelo 

a conscientização social a fim de minimizarem impactos ambientais causados por produtos 

“ecologicamente incorretos”. Exigências quanto a isso tem aumentado por meio de órgãos, 

defensores e atuantes globais em busca de um desenvolvimento sustentável. 

Questionamentos Organizacionais em meio ao desenvolvimento de novos projetos 

sustentáveis, que sejam inovadores e impactantes, vãos além dos materiais a serem utilizados, 

a estética aplicada, processo de fabricação, enfim, termos estes de extrema importância 

também, porém o foco inicial é a Estratégia Implementada, a real necessidade do usuário 

final, onde atuar, de que forma produzir a fim de obter sucesso mútuo projetual. 

Grandes indústrias constantemente devem atentarem-se aos sistemas de segurança no 

trabalho, o foco não simplesmente devem limitarem-se em cumprir normas externas ou até 

mesmo definições internas, mais sim em fornecer aos profissionais equipamentos que sejam 

confortáveis, com uma estética agradável, que estimule a usabilidade, além de ser sustentável, 

contendo uma política ambientalmente correta. 

O Equipamento de Proteção Auricular mostra-se com o passar das atuações 

profissionais sua extrema importância, devido a degradação auditiva muitas vezes 

imperceptíveis, tornando-se assim um foco projetual estratégico: 

 Como atuar e em quais setores; 

 Como conscientizar; 

 Como envolver os públicos (abrangendo externamente as indústrias); 

 Como impactar as Companhias dos benefícios de um novo produto com 

conceito sustentável aplicado (custo x tempo x escopo); 

Profissionais qualificados são essenciais nas etapas de estratégia e desenvolvimento do 

projeto, consolidando as etapas de forma ordenada, contendo base para alinhamentos futuros 

necessários. 
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2. PROBLEMA  

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Grandes problemas hoje dentro das organizações, que serão abordados no projeto, são: 

Referente ao negócio: 

 Falta de líderes, que abordem uma gestão qualificada, com embasamento; 

 Falta de planejamento estratégico de um novo negócio;  

Referente ao produto: 

 Potencialização funcional e ergonomia; 

 Conhecimento social do produto abordado; 

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 Problemas estes que podem respectivamente acarretar em: 

 Descontentamento profissional e desqualificação do negócio 

 Não embasamento técnico para guiar o projeto; 

 Desenvolvimento de produtos sem potencialização funcional e ergonômica (que gera 

incomodo); 

 Falta de alerta populacional da importância do produto abordado no projeto; 
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3. OBJETIVO 

O objetivo do projeto é a divulgação de uma gestão adequada para confecção de um novo 

produto sustentável implantado no mercado, caracterizando: 

 Gestão do Projeto dentro das áreas de conhecimento (PMBOK, 2008); 

 Planejamento estratégico (atuação no mercado, objetivos); 

 Próprio produto e suas características inovadoras; 

 Sustentabilidade; 

 Conscientização social; 

 Otimização dos processos de fabricação; 

 Padronização projetual / processual; 

 Objetividade; 

 Parametrização de novos conceitos referentes ao produto trabalhado e otimizado; 

 

Figura 1: Objetivo 

Fonte: http://www.camargosports.com.br/ 
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4. DESENVOLVIMENTO 

 Busca-se incessantemente no universo de desenvolvimento de produto a junção entre 

funcionalidade e estética, e isso deve estar interligado a gestão do projeto (exemplo: escopo, 

qualidade, custo) e uma estratégia de mercado onde se defini quais são os valores do produto, 

a missão e a posição futura. 

 Uma linha de base bem definida, ajustada e integrada consolida a competitividade do 

conceito sustentável implementado. O foco, objetivo e os valores desejados com o 

desenvolvimento do projeto, quando divulgados de forma adequada, vão fixando sua 

coerência do ponto de vista social, organizacional. 

“Missão: Propósito, razão da existência”. 

“Visão: Como devo ser reconhecido”. 

“Valores: Ideias a serem seguidas”. 

David M. Lobato, Jamil M. Filho, Maria 

C. Torres, Murilo R. A. Rodrigues - 

(Gestão Estratégica 2012) 

 A Segurança Industrial deve ser sistemática do ponto de vista Estratégico e 

Operacional, a fim de tornar-se respectivamente bem sucedida teórico, tecnicamente e nas 

ações periódicas. 

 O gerenciamento do projeto é base para evidenciar a qualificação do posterior processo 

(alcance do alinhamento desejado). 

“Gerenciamento de Projetos: Aplicação de conhecimentos, habilidades, 
ferramentas e técnicas às atividades de projeto a fim de atender aos seus 

requisitos”. 

PMI (Guia PMBOK 2008) 

 Produtos sustentáveis necessitam de tecnologias aplicadas e pesquisas bem elaboradas 

(material, desempenho, usabilidade), conceituando então características importantes para o 

sucesso projetual. 
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4.1. CONCEITO SUSTENTÁVEL (REFERÊNCIA AO PRODUTO E A GESTÃO) 

Sustentabilidade define-se por: Interação da sociedade com o planeta, capacidade de 

utilizar recursos naturais de forma consciente e benéfica. 

 

Figura 2: Sustentabilidade 

Conceitos Sustentáveis: 

Ecológico: Preservação de recursos naturais para utilização futura; 

Social: Melhoria de qualidade de vida da população além da conscientização social; 

Econômico: Investimentos viáveis, utilização de recursos com custo benefício; 

 Visando o futuro por meio de uma gestão coesa e sustentável, projetos neste âmbito 

tornam-se potenciais meios de melhorias contínuas. O interesse de empreendedores em 

visualizar ideias e capacitá-las (ecologicamente, socialmente, economicamente) de forma a 

beneficiar um determinado grupo, faz de elementos ou conceitos descartáveis, fatores nobres 

de desenvolvimento. 

 A gestão ambiental vai além de uma gestão comum, devido aos próprios fatores 

naturais que demandam de maneira inconstante as dependências do homem, por isso é 

importante a administração de recursos adequadamente. Produtos sustentáveis com materiais 

naturais são teoricamente brilhantes do ponto de vista fornecedor x organização (cliente) x 

usuário (cliente), porém a transmissão da ideia inicial (fornecedor) é essencial na integração 

dos conceitos positivos desejados na confecção da inovação. 
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4.1.1. FOCO DA GESTÃO SUSTENTÁVEL NO FUTURO 

Devido a percepção humana quanto a escassez de recursos naturais iniciou-se na 

segunda metade do século XXI (década de 60), movimentos a fim de adequar-se quanto a 

importância da utilização e administração desses importantes elementos naturais, que são 

fatores essenciais a vida do homem na terra. 

Primordial a importância do sustentável é a visualização do futuro: 

 Como estarão os recursos naturais no futuro? 

 O que precisa ser feito para que haja uma conscientização quanto ao uso deliberado 

de artifícios naturais? 

 Qual a adaptação de projetos ecologicamente incorretos a fim de utilizar recursos 

naturais viáveis melhorando consequentemente o estilo de vida da população hoje e 

no futuro? 

 Onde pode-se melhorar? 

 Quais são os trabalhos necessários a serem feitos referentes a descarte, coleta, 

distribuição e processamento de materiais sustentáveis? 

A gestão adequada é essencial pra a resolução de problemas e questionamentos 

similares aos citados acima. Projetos estruturados vão além do ambiente interno, a estratégia 

sustentável verifica de forma ampla as situações, sejam: 

 Ambiente externo, referente ao conceito sustentável (sociedade, indústrias 

envolvidas); 

 Viabilidade do ponto de vista externo (o que o público alvo necessita); 

 Pesquisa de viabilidade de matérias, bem como sua disponibilidade; 

 Enfim; 

Importante ressaltar que um gerenciamento adequado não deve se adaptar as 

inconstâncias / premissas de um projeto sustentável e sim deve estar preparado para sanar 

qualquer tipo de desnível processual; 
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4.2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 A visualização benéfica de um novo produto no mercado necessita de uma adequação 

nas atividades. Uma metodologia bem definida é base estratégica para o sucesso. 

 “estratégia de desenvolvimento de produto – preconizam investimentos 
em pesquisa e desenvolvimento para a geração de novos produtos que 

tenham atributos diferenciados e que atendam a necessidades e desejos 

específicos dos mercados já existentes...”.  

David M. Lobato, Jamil M. Filho, Maria 

C. Torres, Murilo R. A. Rodrigues - 

(Gestão Estratégica 2012) 

4.2.1. GUIA ESTRATÉGICO 

 O que será feito: 

- Equipamento de Segurança o trabalho: Protetor Auricular 

 

Figura 3: Pesquisa Industrial 

Fonte: Protetor Auricular Sustentável e Sua Conscientização Industrial (2011) 

 

 Público Alvo 

- Indústrias de grande porte; 
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 Missão 

- Atuar de forma consciente e respeitando a segurança dos profissionais industriais, por meio 

de protetores auriculares eficientes, ergonômicos e confortáveis, com diferencial estético 

atendendo de forma ética as necessidades sustentáveis da sociedade. 

 Visão 

- Ser referencia internacional na confecção de protetores auriculares sustentáveis, modelo em 

gestão, tecnologia e desenvolvimento estético funcional. 

 Valores 

- Empreendedorismo – Foco em resultados; 

- Segurança – Prezar pela segurança auditiva dos profissionais industriais brasileiros; 

- Ética ambiental – Respeito ao maior patrimônio do ser humano na terra; 

- Ética profissional – Gestão centrada e respeitosa a fim de alcançar resultados fabris de 

impacto 

 Posicionamento Futuro 

- Atuação nas maiores indústrias e implementação dos conceitos de sustentabilidade, 

segurança, ética em gestão e utilização de materiais naturais para desenvolvimento de 

produtos inovadores. 

 Ambiente Interno 

- Ambiente de desenvolvimento interno qualificado para atender as demandas de serviço, 

contendo metodologias para otimização de processos e levantamento de novas ideias e 

melhorias; 

- Controle de Produtos não conforme com sistemática para resolução de problemas (diagrama 

de ishikawa, brainstorming); 

- Avaliação técnica de matéria-prima sustentável; 

- Dinamicidade na fabricação e análise de desempenho; 

 Ambiente Externo 

- Adequação quanto as normas de segurança; 

https://www.google.com.br/search?biw=1231&bih=627&q=diagrama+de+ishikawa&spell=1&sa=X&ei=uUBpUt3PIObB4AOr_YGwCA&ved=0CCkQvwUoAA
https://www.google.com.br/search?biw=1231&bih=627&q=diagrama+de+ishikawa&spell=1&sa=X&ei=uUBpUt3PIObB4AOr_YGwCA&ved=0CCkQvwUoAA
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- Adequação quanto aos registros do produto; 

- Verificação da usabilidade dos materiais sustentáveis para esse tipo de produto; 

- Verificação de oportunidades (acontecimentos externos que podem beneficiar o negócio) e 

ameaças (acontecimentos externos que podem interferir negativamente ao negócio); 

 Objetivos 

- Fabricar um produto de baixo custo, que agregue valor aos clientes e que contenha um preço 

adequado e rentável (Perspectiva Financeira); 

- Reconhecimento e parcerias no mercado (Perspectiva do cliente); 

- Melhorar os processos de fabricação constantemente, otimizando-os, criando procedimentos 

padrões que façam com que as atividades sejam uniformes (Processos Internos); 

- Ter uma política interna que foque no aprendizado dos envolvidos, consequentemente 

gerando crescimento dos participantes do projeto (Aprendizado e Crescimento); 

 

MAPA ESTRATÉGICO 

Fabricar um produto de baixo custo, que agregue valor aos clientes e que contenha um preço 

adequado e rentável (Perspectiva Financeira); 

Reconhecimento e parcerias duradouras no mercado (Perspectiva do cliente); 

Melhorar os processos de fabricação constantemente, otimizando-os, criando procedimentos 

padrões que façam com que as atividades sejam uniformes (Processos Internos); 

Ter uma política interna que foque no aprendizado dos envolvidos, consequentemente 

gerando crescimento dos participantes do projeto (Aprendizado e Crescimento); 

 

Tabela 1: Mapa Estratégico 
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 Plano de Ação: 

OBJETIVO PLANO DE AÇÃO 

Fabricar um produto de baixo custo, que 

agregue valor aos clientes e que contenha um 

preço adequado e rentável (Perspectiva 

Financeira); 

Otimização de processos, uso adequado de 

material, fluxo com operações adequadas, 

sistemática para resoluções preventivas de 

potenciais problemas; 

Reconhecimento e parcerias duradouras no 

mercado (Perspectiva do cliente); 

Potencialização do trabalho de marketing, 

transição cultural referente ao conceito 

sustentável; 

Melhorar os processos de fabricação 

constantemente, otimizando-os, criando 

procedimentos padrões que façam com que as 

atividades sejam uniformes (Processos 

Internos); 

Implementação de um Sistema de Gestão da 

Qualidade na fabricação do produto;  

Ter uma política interna que foque no 

aprendizado dos envolvidos, 

consequentemente gerando crescimento dos 

participantes do projeto (Aprendizado e 

Crescimento); 

Consolidar uma gestão que foque nas 

pessoas envolvidas no projeto, investindo na 

manutenção contínua do maior patrimônio 

existente no projeto (homem); 

 

Tabela 2: Plano de Ação 
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4.2.2. ASPECTOS HISTÓRICOS – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Planejamento estratégico teve início com os militares (guerras), nesse caso busca-se 

melhor posicionamento / tática de combate contra o inimigo. Do ponto de vista dos negócios, 

planejamento estratégico é de extrema importância no desenvolvimento de um projeto. 

“Com uma população global que já ultrapassou 7 bilhões de habitantes, 

teremos, cada vez mais, de refletir sobre relação demanda x oferta de bens 
e serviços. Esse cenário impõe a necessidade de as empresas tratarem 

estrategicamente suas opções, no sentido de enfrentar as turbulências 

ambientais com proatividade e vigor. A competitividade é o desafio 

imposto pela globalização às empresas do mundo inteiro. Dentro desse 

enfoque, as empresas que têm êxito são as que preveem, geram e 

desenvolvem as mudanças, com flexibilidade e rapidez, dando foco e 

direção às suas ações estratégicas...”.  

David M. Lobato, Jamil M. Filho, Maria 

C. Torres, Murilo R. A. Rodrigues - 

(Gestão Estratégica 2012) 

Com as constantes mudanças globais, organizações e pessoas devem estar aptas a 

mudanças, abrangendo ao máximo sua visão, amplificando consequentemente os resultados 

positivos. A estratégia é de extrema importância para mitigar ao máximo os riscos envolvidos 

em inovações no mercado.  

A evolução tecnológica dimensiona (atribuição de recursos, ferramentas) cada vez 

mais o planejamento, potencializando seu alcance de forma extrema, tornando-se desafiador e 

oportuno para o desenvolvimento de um determinado setor ou produto. 

 

Figura 4: Planejamento Estratégico 

Fonte: http://bahiaglam.com.br/2011/04/pontualidade-e-sinonimo-de-respeito-e-educacao/ 
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4.3. SEGURANÇA INDUSTRIAL 

 É de extrema importância a conscientização Organizacional quanto aos padrões 

técnicos de segurança do trabalho, consequentemente essa importância deve refletir-se nas 

atitudes operacionais.  

 
 

Tabela 3: Ruídos 

Fonte: NR-15 

  

Problemas auditivos podem degradar-se lentamente com o tempo, e estes problemas no 

fim podem ser irreversíveis.  

A conscientização industrial vai além da distribuição e cobrança do uso dos 

equipamentos de segurança, permeia-se principalmente pelo exemplo dos superiores, pela 

disponibilidade de equipamentos que não interfiram no desempenho do usuário 

(funcionalidade, conforto) e uma estética convincente. 

 É importante que os trabalhos nas companhias sejam flexíveis, coesos, esclarecedores 

e não resistentes e controladores, cuja repressão negativa aquilo que é benéfico aos 

envolvidos. O uso de equipamento deve ser natural, e é importante que a gestão do projeto 

obtenha-se de conceitos que transpareçam isso a sociedade, de forma clara e inteligente 
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4.4. METODOLOGIA DO PROJETO 

 

Figura 5: Metodologia 

Fonte: http://www.institutomindset.com.br/quem-somos/metodologia/ 

A Metodologia aplicada no gerenciamento do projeto está diretamente ligada as boas 

práticas de gerenciamento de projetos (9 áreas de conhecimento + gerenciamento de 

Stakeholders) 

 Gerenciamento de Escopo; 

 Gerenciamento do Tempo; 

 Gerenciamento do Custo; 

 Gerenciamento da Qualidade; 

 Gerenciamento do RH; 

 Gerenciamento das Aquisições; 

 Gerenciamento da Integração; 

 Gerenciamento do Risco; 

 Gerenciamento da Comunicação; 

Metodologia aplicada a fim de melhor atender aos requisitos gerais do projeto, ajustando-

se a uma fabricação de excelência e competência, contendo entradas e saídas, ferramentas e 

técnicas. 
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4.5. LISTA DE REQUISITOS (GESTÃO E PRODUTO) 

 

Figura 6: Requisitos 

Fonte: http://wordpress.concurseirosolitario.com.br/dicas-de-concurseiros/quitacao-das-obrigacoes-eleitorais-

e-outros-requisitos-que-os-editais-exigem 

Requisitos específicos do projeto são: 

 Gestão Ética; 

 Planejamento Estratégico potencial; 

 Sustentabilidade (Gestão Ambiental); 

 Processos de fabricação com custeio adequado e com dinamicidade nas operações; 

 Geração de informações que vão além das indústrias (conscientização social); 

Referente ao produto: 

 Produto Estético e Funcional; 

 Ergonômico; 

 Produto Econômico; 

 Prático; 

 Seguro; 

 Higiênico; 

 Inovador; 
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4.6. INOVAÇÃO DO MERCADO INDUSTRIAL 

O Protetor Auricular Sustentável vem com uma ideia inovadora que une: 

 Estética; 

 Funcionalidade; 

 Gestão de projetos e Sustentabilidade; 

 

Figura 7: Protetor Auricular Sustentável 

Fonte: Protetor Auricular Sustentável e Sua Conscientização Industrial (2011) 

 

Os materiais utilizados na confecção do produto são: 

 Fibra de Coco; 

 Polpa de Celulose; 

 Poliuretano 

 Aço Inox; 
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A ideia é fazer da Gestão Sustentável benéfica não somente nas indústrias, mais sim no 

dia a dia de cada um, preocupando-se com os recursos naturais, e até mesmo implementando-

os em otimizações viáveis as necessidades.  

Uma atribuição é expandir o gerenciamento sustentável a sociedade, por meio de 

companhias que obtenham desse artifício implementado, ou seja, exemplos organizacionais 

transmitem conhecimento aos setores operacionais que levam a ideia para seu cotidiano. 

 

4.6.1. INFOGRÁFICO E MATERIAIS 

 

Figura 8: Infográfico 

Fonte: Protetor Auricular Sustentável e Sua Conscientização Industrial (2011) 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

4.7. GERENCIAMENTO DO PROJETO / PROCESSO 

A gestão do produto ocorre da seguinte forma: 

 Marketing e Venda; 

 Planejamento e Controle da produção e Engenharia; 

 Produção; 

 Almoxarifado; 

 Aquisições; 

 Controle de Qualidade; 

 Logística; 

 Coleta de Materiais; 

 

Figura 9: Fluxograma 
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Processo: 

a) Marketing e Venda: Trabalho de Marketing e divulgação do produto para clientes 

potenciais e venda; 

b) Planejamento e Controle de Produção e Engenharia: Encaminhamento do pedido de 

venda ao departamento de Planejamento, para liberação da Ordem de Produção 

(contém numeração, descrição do produto, quantidade e roteiro de fabricação) e 

Projeto para confecção dos produtos; 

Nota 1: Produção somente com Ordem a fim de não manter estoque do produto correndo risco de 

degradação do material; 

Nota 2: Importante fazer acompanhamento dos insumos disponíveis, requisitando-os 

antecipadamente caso haja indisponibilidade; 

c) Produção: Recebimento da documentação para confecção dos produtos, importante: 

 Seguir roteiro contido na ordem 

 Passar o código de barras em cada operação de fabricação; 

d) Almoxarifado: Liberar materiais conforme solicitação da produção (referência: Ordem 

de Produção); 

e) Aquisições: No caso de solicitação de material, realizar compra conforme requisitado; 

f) Controle de Qualidade: Inspecionar lotes dos produtos, liberando-os ou não para 

entrega; 

g) Logística: Encaminhamento dos produtos para o cliente; 

h) Coleta de Materiais: Posterior ao uso dos protetores, o mesmo é descartado e coletado 

para reprocessamento do material; 
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4.7.1. ÁREAS DE CONHECIMENTO 

O projeto é composto por todas as áreas de conhecimento, buscando sintonia entre: 

Escopo, tempo, custo. 

 

Figura 10: Triângulo das Restrições 

 

4.7.1.1. GERENCIAMENTO DE ESCOPO 

  

Figura 11 e 12: Escopo do projeto e Escopo do Produto 

Fonte: http://ideas.scup.com/pt/suas-ideias/como-gerir-um-projeto-em-midias-sociais/ 

Fonte: http://blog.novomundo.com.br/apple-tecnologia-design-e-funcionalidade-em-eletronicos/ 

O escopo do projeto está engloba características que prezem por um produto que alcance 

o sucesso esperado: 

 Entregas dentro do prazo com os requisitos determinados bem alinhados; 

- Métodos para p atendimento aos requisitos sustentáveis e funcionais; 

 Com um custeio que agregue valores a ambas as partes; 
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- Compressão das atividades operacionais, realizando trabalhos com enfoque único em 

atividades primordiais e necessárias; 

 Qualidade processual atendendo a normas internas e externas; 

- Maturidade interna para planejar, realizar, controlar e atuar em melhorias constantes, 

alcançando resultados valiosos para as otimizações processuais contínuas; 

 Enfim. 

A busca incessante é de sintonia entre cliente e fornecedor. 

 Escopo do produto está voltado as características, funcionalidades e materiais da 

inovação trabalhada, ou seja, suas especificações técnicas: 

 Produto Sustentável de uso industrial, contendo uma estética agradável, conforto, 

higiene e que atenda as exigências fabris referentes aos ruídos; 

 Medidas ergonômicas, que obtenha-se de características que são diferenciais para a 

usabilidade operacional; 

 Enfim. 

Referente ao produto a sintonia é entre fornecedor, cliente e usuário (operador). 

 

4.7.1.2. GERENCIAMENTO DO TEMPO 

 

Figura 13: Tempo do Projeto 

http://www.adhd-app.com/2013/05/15/10-tips-for-time-management-with-adhd/ 

 Um dos grandes problemas existentes nas empresas atualmente é o prazo de entrega, 

sejam produtos ou serviços, sendo assim o projeto sustentável unificado a uma gestão 

competente busca: 
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 Serviço de vendas: Conjunto ao departamento de planejamento para verificação da 

demanda fabril; 

 Planejamento: Cronograma de entrega contendo atividades bem definidas e 

sequenciadas, reuniões contínuas para alinhamento processual / fabril, estratégia para 

atendimento dos requisitos dos clientes referente a prazos de entrega, serviço e estudos 

para aprimoramento do estoque, mantendo em um nível regular devido a degradação 

do produto, porém com foco em possíveis solicitações urgentes; 

 Qualidade processual: por meio de treinamentos internos, elaboração de 

procedimentos, acompanhamento fabril, tomadas de ações, abrangência da visão para 

melhorias contínuas; 

 Logística: Trabalho de logística por meio de profissionais qualificados, com 

sistematização de rotas para entregas, enfim; 

  Atuação preventiva da gestão, focando em potenciais problemas que possam interferir 

na fabricação dos produtos; 

O tempo é o resultado do estimulo profissional, recursos e produtividade, alinhando-se 

a visão da empresa em respeitar e empreender por meio de uma gestão centrada e que 

investe em recursos potenciais, sejam máquinas ou seres humanos. 

 

4.7.1.3. GERENCIAMENTO DO RH 

Organograma da Companhia 

 

Figura 14: Organograma do Projeto 
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 O Plano de Gerenciamento do RH da Companhia busca: 

 Desenvolvimento / Treinamento; 

- O desenvolvimento dos recursos inicia-se desde a integração do profissional, que treina 

(procedimento), de acordo com a atividade que será realizada; 

- No desenvolvimento do profissional são identificados periodicamente treinamentos 

importantes a serem realizados, a fim de capacitar a equipe interna para melhoria na 

confecção dos produtos e atividades referentes ao escopo da organização; 

 Gerenciamento dos recursos humanos; 

- Realização de avaliações de desempenho; 

- Pesquisa de Clima; 

- Melhorias ambientais; 

- Atividades ocupacionais; 

- Serviços referentes ao ambiente externo do profissional (família); 

 Bonificações / Inspiração Profissional 

- Bonificação por meio do desenvolvimento departamental, gerando estimulo e 

consequentemente melhorias no desempenho organizacional; 

 Segurança 

- Auxílio médico; 

- Segurança no ambiente de trabalho; 

 

Figura 15: Recursos Humanos 

Fonte: http://waelson.com.br/2013/10/13/jboss-hornetq-treinamento-completo/ 
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4.7.1.4. GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO 

 

Figura 16: Comunicação 

Fonte: http://www.infoescola.com/pre-historia/idade-da-pedra/ 

É de muita importância desde os primórdios a comunicação entre os seres humanos, 

em um projeto de um produto, que obtenha-se de diversas áreas e atividades envolvidas, é 

importante que o alinhamento comunicativo esteja consolidado. A atuação da Comunicação 

no desenvolvimento do produto sustentável ocorre da seguinte forma: 

 Planejamento da Comunicação 

- Determinar as necessidades de informação dos Stakeholders no projeto (cliente, 

departamentos, órgãos ambientais, sociedade, enfim), definindo também a abordagem. 

 Gerenciar a Comunicação 

- Colocar em prática o planejado; 

 Controlar a Comunicação 

- Comunicação e interação com os Stakeholders para atender suas necessidades, realinhando o 

processo quando necessário. 

REUNIÕES 

Importante realizar reuniões de acompanhamento departamental, evidenciando em ata 

os planejamentos, as mudanças, melhorias, desempenhos, enfim.  

RELATÓRIO DE DESEMPENHO 
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 Relatório de desempenho é de responsabilidade dos gerentes de área a fim de coletar 

informações importantes para atuações nos principais pontos críticos do processo. 

SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA 

 As solicitações de mudança ocorrem por meio de toda a equipe envolvida no projeto, 

essa solicitação é avaliada por um especialista, o qual define em conjunto as áreas envolvidas 

a viabilidade de implementação. 

 A solicitação contém as seguintes informações: 

 Número; 

 Data de Abertura; 

 Solicitante; 

 E-mail; 

 Telefone 

 Descrição e Justificativa da mudança; 

 Impactos; 

 Aprovação; 

 

4.7.1.5. GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

 O Gerenciamento da Qualidade do projeto foca nos Indicadores de Desempenho 

referente a fabricação do produto, informações importantes: 

 Escopo bem definido (Estrutura Analítica do Projeto - EAP); 

 Cronograma do Projeto; 

Referente a fabricação do produto os indicadores potenciais de qualidade são: 

1) Produtividade: 

- Objetivo: Medir a produtividade mensal da empresa referente a fabricação dos produtos. 

- Responsável: Gerente de Produção; 

- Meta: 98% do planejado mensal 

- Base de cálculo: Peças apontadas na fabricação mensal / Peças planejadas para fabricação 

mensal; 
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- Ações: Trabalhar nas ações preventivas dos equipamentos (Responsável: Manutenção), 

liberar documentações de produção antecipadamente (Responsável: Planejamento), planejar 

as entregas com prazo adequado (Comercial), realizar treinamentos com a equipe 

potencializando-as para atendimento da demanda (RH). 

- Periodicidade da medição: Mensal; 

2) Qualidade dos produtos fabricados: 

- Objetivo: Medir a qualidade dos produtos fabricados no mês 

- Responsável: Gerente do Controle de Qualidade 

- Meta: 98% da fabricação mensal (tolerância considerando intoxicação dos insumos 

naturais); 

- Base de cálculo: Peças Aprovadas / Quantidade de peças programadas no mês; 

- Ações: Atentar aos requisitos do produto – ficha técnica (produção), treinamento 

operacional para fabricação dos produtos (RH). 

- Periodicidade da medição: Mensal; 

 

RELATÓRIO DE PRODUTOS NÃO CONFORME 

 Continuamente, o processo de fabricação é avaliado por meio do Diagrama de 

Ishikawa (contido no Relatório de Não Conformidade – RNC), buscando aperfeiçoamento 

fabril e compressão dos processos internos para melhor atendimento aos requisitos do cliente. 

Segue guia abaixo: 
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Figura 17 e 18: Relatório de Não Conformidade A e B 

ÍNDICE 

Descrição: Contém a descrição do problema ou potencial problema (para ações corretivas e 

preventivas respectivamente); 
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Emitente: Emitente do Relatório de Não Conformidade; 

Setores envolvidos na RNC: Quem está diretamente ligado ao processo; 

Ação Imediata: Ação imediata ao ocorrido, a fim de sanar o problema; 

Causas Prováveis (diagrama de Ishikawa): Por meio de uma reunião (brainstorming) com 

os Stakeholders definem-se as causas do problema levantado. Desconsiderar levantamento de 

causas no caso de ações preventivas. 

Causas Selecionadas: Selecionar as causas potenciais levantadas em conjunto a equipe 

Plano de Ação: Por meio das causas selecionadas, define-se um plano de ação para sanar os 

problemas, não havendo reincidências. 

Abrangência: São planos de ação não diretamente envolvidos ao problema levantado, mais 

que são potenciais e podem afetar o mesmo. 

Eficácia: Verificação da Eficácia nos eventos futuros. 

INDICADOR REFERENTE AO PROCESSO 

Tratamento das RNCs: 

- Objetivo: Verificar o desenvolvimento das equipes quanto a execução dos planos de ação 

definidos; 

- Responsável: Gerente da Gestão da Qualidade; 

- Meta: 95% das RNCs devem estar tratadas no tempo previsto; 

- Base de cálculo: RNCs tratadas no Mês / RNCs previstas para serem tratadas no mês; 

- Ações: Organizar e informar equipe quanto ao plano a fim de que haja sinergia na atividade 

(Gerente da gestão da Qualidade e Gerentes departamentais), criar planejamentos para 

execução das tarefas de melhorias (Gerentes departamentais); 

- Periodicidade da medição: Mensal; 
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4.7.1.6. GERENCIAMENTO DE RISCOS (AÇÕES ANTERIORES AO 

DESENVOLVIMENTO FÁBRIL DO PRODUTO) 

 

Figura 19: Riscos 

Fonte: http://www.goliveproject.com.br/2012/08/como-identificar-os-principais-riscos.html 

“Gerenciamento de Riscos é o processo de identificação, análise, 
desenvolvimento de respostas e monitoramento dos riscos em projetos, 

com objetivo de diminuir probabilidade e impacto de eventos negativos e 

de aumentar a probabilidade e o impacto de eventos positivos”.  

 (PMIBOK 2008) 

O levantamento dos Riscos no projeto é de grande avalia, buscando registrar as 

ameaças existentes no projeto e as oportunidades, podendo atuar de maneira adequada para 

saná-las ou potencializá-las respectivamente. 

“O objetivo do processo de identificação dos riscos é gerar uma lista 
refinada daqueles que podem ameaçar ou gerar oportunidades com 

relação aos objetivos do projeto”.  

 (Hillson 2001) 

O trabalho dos Riscos do Projeto segue o seguinte fluxo: 

 Planejamento; 

 Identificação; 

 Análise; 

 Resposta; 

 Controle; 
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ESTRUTURA ANALÍTICA DOS RISCOS 

Os riscos do projeto são categorizados da seguinte forma: técnicos, fatores externos, 

fatores internos, gestão: 

 

Figura 20: Estrutura Analítica dos Riscos 

 

 Os fatores principais de análise dos riscos foram (Ameaças e Oportunidades): 

 Problemas de saúde causados pelos materiais naturais que contatem a pele humana 

(20%); 

 Problemas com a captação dos materiais utilizados para reprocessamento; 

 Aceitação no mercado; 

 Inovação e ganho nos custeio da fabricação; 

 Atendimento de uma grande parcela no mercado que prezem pelo sustentável; 

 Enfim... 

Ferramentas processuais utilizadas no levantamento dos Riscos e Plano de Ação: 

 Análise SWOT; 

 Brainstorming; 

O Plano de ação levantado para as Ameaças e Oportunidades identificados foram: 

PRIORIZAÇÃO - RISCO 

(PROBABILIDADE) 

CATEGORIA 

PLANO DE AÇÃO (INVESTIMENTO) 

A O 

Problemas de saúde causados pelos 

materiais naturais que contatem a pele 

humana (Muito Baixo - 20%) 

X  

Investimento em laboratórios especializados na 

verificação dos materiais e inspeções (R$ 

600.000,00); 

Problemas com a captação dos 

materiais utilizados para 

reprocessamento (Alto - 60%) 

X  

Investir em frotas que atendam a demanda 

nacional e contratar especialistas na área de 

logística (R$ 1.200.000,00); 
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PRIORIZAÇÃO - RISCO 

(PROBABILIDADE) 

CATEGORIA 

PLANO DE AÇÃO (INVESTIMENTO) 

A O 

Aceitação no mercado (Alto - 70%)  X 

Atuar estrategicamente na área de marketing, 

utilizando diversas mídias por meio de 

profissionais qualificados (R$ 200.000,00); 

Inovação e ganho nos custeio da 

fabricação (Muito Alto - 90%) 
 X 

Definir processos padronizados e adequados de 

fabricação bem como seu reprocessamento e 

treinamento operacional (R$ 30.000,00) 

Atendimento de uma grande parcela no 

mercado que prezem pelo sustentável 

(Médio - 50%) 

 X 

Realizar trabalhos comerciais em empresas 

potenciais que prezem pelo sustentável, 

apresentando o material de marketing 

desenvolvido, colocando-se a disposição do 

cliente (R$ 80.000,00). 

 

Tabela 4: Ameaças e Oportunidade 

Observação: A= Ameaça, O= Oportunidade; 

 

RESERVA GERENCIAL E DE CONTINGÊNCIA 

O motivo de o projeto ser desconhecido, define-se perceptivamente a necessidade de 

margens de reserva no projeto: Reserva Gerencial e Reserva de Contingência, sendo: 

 Reserva Gerencial: Cobrir os Riscos desconhecidos, incertezas não identificadas 

antecipadamente (sabemos que não sabemos); 

 Reserva de Contingência: Calcula-se o valor previsto dos riscos do projeto a fim de 

saná-los havendo ocorrência; 

PRIORIZAÇÃO  

 A priorização dos riscos dá-se primeiramente pela saúde dos usuários, fazendo com 

que o projeto preze por uma inspeção qualificada, consolidando um padrão de qualidade.  

CONTROLE 
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 Os Riscos são todos controlados por meio de responsáveis setoriais, a fim de alertar os 

demais envolvidos caso haja ocorrência potencial. 

 A revisão dos riscos ocorre periodicamente, havendo mudança no projeto ou 

ocorrência de um determinado fato. 

 O gerenciamento dos Riscos busca o sucesso do projeto devido ao foco em suas 

inércias, prevendo situações e preparando-se gerencialmente para fatores paralelos ao 

planejado. 

Observação: Valores Mensurados 

“Eu não me preocupo com as coisas que sei que não sei. Eu só me 

preocupo com as coisas que não sei que não sei. Porque as coisas que sei 
que não sei, é fácil – é só procurar, que vou saber. Porém, as coisas que 

não sei que não sei, não tem nem por onde começar”.  

 (Einstein 1940) 
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4.7.1.7. GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

 

Figura 21: Custos 

Fonte: http://www.carlostristacci.com.br/blog/gerenciamento-do-custos-do-projetos/ 

“Processo de Gerenciamento de Custos: Estimar os Custos, Determinar 

Orçamento, Controlar os Custos”.  

 (PMIBOK 2008) 

A planilha de custos é dada pelas: operações, custo das operações, tipo de custo, 

quantidade de esforço, valor estimado e se o custo é fixo ou variável. 

A previsão do custo do produto unitário é: R$ 9,80, visando: 

 Matéria-Prima: R$ 3,00; 

 Mão-de-Obra: R$ 1,20; 

 Energia: R$ 0,70; 

 Comissão: R$ 0,20; 

 Demais Custos: R$ 1,10; 

Observação: Valores Mensurados 

As variações no custo do produto são acompanhadas periodicamente por meio de uma 

curva S (previsto / realizado - via sistema), que identifica as áreas desniveladas. 
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4.7.1.8. GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES 

 

Figura 22: Aquisições 

Fonte: http://www.carlostristacci.com.br/blog/gerenciamento-do-custos-do-projetos/ 

 “Processo de Gerenciamento de Custos: Planejar as aquisições, 

Realizar as aquisições, administrar as aquisições, encerrar as aquisições”.  

 (PMIBOK 2008) 

Aquisições importantes para o projeto são: 

 Certificação em Sistema de Gestão e Meio Ambiente bem como trabalhos de 

consultoria - R$ 30,000. 00; 

 Sistema Operacional (ERP) e Servidor – R$ 160.000, 00; 

 Equipamentos fabris (mercado e desenvolvimento) – R$ 800.000, 00; 

Observação: Valores Mensurados. 

 A empresa disponibiliza junto aos departamentos estratégicos (nível gerencial), 

treinamentos de negociação e linguagem corporal, a fim de estar apto para as atividades do 

mercado, compra (fornecedores), venda (clientes), além de possíveis investidores que venham 

interessar-se por parcerias. 
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4.7.1.9. INTEGRAÇÃO 

 

Figura 23: Integração 

Fonte: http://chenglab.stanford.edu/ 

 O projeto que tem como base inovar o mercado de Protetores Auriculares Industriais 

tem como objetivo interno criar um ambiente que haja sinergia, algumas ferramentas 

importantes para a integração departamental são: 

 Reuniões periódicas; 

 Sistema contendo relatórios sistêmicos; 

 Procedimentos Operacionais; 

 Gestão de processos; 

 Enfim. 

Obtendo-se de um ambiente onde a equipe sobressai cria-se vínculos familiares entre os 

departamentos, atendendo a uma demanda Industrial e a uma demanda da própria natureza 

que necessita de inovações que prezem pelo sustentável. 

Uma gestão ética, técnica e de essência na liderança é segredo para o sucesso de um 

produto com uma interface inovadora que atrai visualmente e consolida a conquista por meio 

de uma ideia nobre de sucesso. 
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4.8. MARKETING 

O trabalho de marketing abrange temas referentes aos valores do produto e da 

organização, ou seja, sustentabilidade, saúde, gestão, respeito a saúde operacional, design. 

  

Figura 24: Marketing Visual 

Fonte: http://segundacomeca.com.br/alimentacao-e-protecao-da-visao/ 

O fluxo das ideias de marketing são: 

 Interesse visual (através do design); 

 Identificação com o conceito sustentável oferecido pelo produto; 

 Identificação com o sistema gerencial de reprocessamento do material; 

 Consolidação do produto através de sua ergonomia que gera conforto e satisfação 

estética; 

Os meios de divulgação são: 

 TV; 

 Folders; 

 Feiras sustentáveis; 

 Feiras de Segurança do Trabalho; 

 Eventos de inovação; 

 Site; 

 Enfim... 

Uma importante ferramenta de marketing planejado é o contato pessoal operador x 

sociedade, onde a identificação do usuário com o produto faz com que o conceito “produto 

sustentável” passe a ser assunto social, abrangendo os seguintes temas: 
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 Na empresa onde trabalho utiliza-se um protetor auricular sustentável; 

 Confortável; 

 Com um design diferenciado; 

 Higiênico; 

 Tem um processo de captação dos produtos utilizados; 

 Há uma preocupação com o usuário final; 

 

Figura 25: Mídia Social 

Fonte: http://sucessonainternet.net/o-que-e-marketing-viral/ 

A mídia social “boca a boca” é fundamental para a multiplicação da ideia do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

4.9. IMPLANTAÇÃO CULTURAL DO CONCEITO DO PROJETO 

O projeto tem como conceito cultural, estimular as pessoas nos seguintes aspectos: 

 Renovação de mente; 

 Conscientização; 

 Saúde; 

 Enfim... 

    

Figura 26 e 27: Conceito Sustentável e Natureza 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_renov%C3%A1vel 

http://betaeq.blogspot.com.br/2013_03_01_archive.html 

Em um mercado onde os consumidores prezam cada vez mais pelo diferencial, os 

produtos devem adequar-se a fim de atender as diversas exigências. Sendo assim o protetor 

vem com uma ideia de “fixação tecnológica, inteligente, estética e sustentável” ao 

consumidor, atribuindo segurança, leveza, respeito e ética aqueles profissionais que são a 

energia das indústrias mundiais. A expansão do conceito permeia por: 

 Escolas e Universidades (por meio de seminários com abordagens a 

sustentabilidade e gestão ambiental, segurança e desenvolvimento de produtos 

ecológicos); 

 Dentro das próprias casas (por meio das explicações dos operadores aos familiares 

referente ao produto, cujas características são de conforto, segurança e estética); 

 Órgãos específicos às abordagens do produto (segurança. Sustentabilidade, 

design); 

A geração do conhecimento parte da interação do assunto tratado junto ao interesse dos 

envolvidos, tornando-se natural de ambas as partes e respectivamente aproveitáveis para 

evoluções conceituais dos emissores das informações e para desenvolvimento pessoal dos 

ouvintes, sejam acadêmicos, profissionais, familiares, enfim. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_renov%C3%A1vel
http://betaeq.blogspot.com.br/2013_03_01_archive.html
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CONCLUSÃO 

O objetivo deste trabalho foi evidenciar e estimular o desenvolvimento de novas ideias 

sustentáveis, centralizando conceitos de gestão de projetos e estratégia. 

Atualmente, as condições de negócio tem exigido inovações de produtos, processos, 

projetos, enfim, exigências estas que dependem de qualificação profissional, sinergia, 

interesse, conceitos inovadores, atitude e liderança. 

O Protetor Auricular Sustentável focado em inovação, estética, gestão, conscientização 

ambiental, saúde e segurança apresenta-se como uma alternativa inovadora contemplando 

uma gestão focada em conceitos e normas mundiais, que se unindo consolida a apresentação 

de um potencial sucesso no mercado. 

Projetos exigem desafios, quebras de barreiras e paradigmas para tornarem-se 

referências, projetos cujos ideais sejam centrados em padrões de mercado podem ocorrer de 

maneira devida, porém não deixam o legado que as inovações propõem a um mundo sedento 

por novas propostas. 

O projeto inovador propõe e conclui como sucesso que uma ideia potencial deve ser 

planejada e documentada por meio de conceitos técnicos de estratégia e gestão, unindo-se a 

isso atribui o impacto social (estética e preocupação ambiental), e finalizando a estrutura 

aplica-se funcionalidade (ergonomia e segurança). 

Ideias podem até crescer com o desejo de uma mente brilhante, porém grandes ideias 

tornam-se mitos quando o desejo do sucesso é mútuo por meio de diversas pessoas comuns. 

O protetor auricular sustentável vem com uma ideia que ofusca qualquer proposta que 

não seja impecável, falando-se em gestão, ser humano, planejamento estratégico, 

sustentabilidade. O foco é na consolidação dos alvos, a ideia é potencializar grandes conceitos 

em um produto que possui nos bastidores ideais e valores que vão além do sucesso 

econômico, agregando valores a família (segurança do trabalhador), a natureza e a satisfação 

mútua das partes. 
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POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 Nada se cria a fim de que fique estático e não evolua, o mundo, bem como as ideias 

que giram ao redor dele, necessitam de evoluções e melhorias constantes. 

 O projeto do protetor auricular sustentável tem como foco a contínua reformulação, 

visando: utilização de novos materiais, novos métodos de gestão e planejamento, melhorias 

estéticas e ergonômicas, enfim. O alvo futuro está focado em pesquisas de usabilidade em 

campo do produto, e para isso deve ser fabricado e testado nos mais potenciais laboratórios 

existentes, sendo assim a divulgação do projeto já busca parcerias para desenvolvimento e 

potencialização do conceito. 

 Definição de processo, ajustes de materiais, funcionalidade e estática, apontamento dos 

benefícios de uma gestão centrada, enfim, são idealizações futuras que dependem de um 

início, início gerado por uma ideia inovadora, ideia que transacione a mente humana e 

movimente o mercado de forma positiva e eficaz. 

 Outro desdobramento está na logística de fábrica no momento em que o produto 

estiver sendo fabricado, buscando-se respostas para alguns questionamentos como: Qual é o 

melhor fluxo de fabricação do produto, aquele que irá proporcionar um menor custo e 

consequentemente um preço de venda mais acessível.  

 Do ponto de vista humano, qual será o tratamento dos funcionários envolvidos no 

processo de desenvolvimento e produção do produto, o grau de respeito e motivação é um 

fator de extrema importância a fim de que os alinhamentos internos estejam consolidados em 

uma política de sustentabilidade mútua (social, econômico, ambiental). 

Pode-se integrar em desenvolvimentos futuros também as manutenções dos 

equipamentos necessários para a fabricação dos protetores, como serão realizadas, de forma 

corretiva, preventiva, preditiva, enfim, o nível de manutenção interna, tanto de processos 

quanto o físico (humano e máquina) devem obter-se de uma maturidade elevada, a fim de que 

saltos mais altos sejam dados continuamente. 
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