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INICIAÇÃO – NOSSO PROBLEMA

“A máquina é uma benção, mas parte do 
trabalho ainda fica por minha conta para 
garantir que as roupas não vão estragar.”

“Faço uso de vários ‘truques’ para que as 
roupas não estraguem na máquina.”

FONTE: Pesquisa de Hábitos e Atitudes

INSIGHTS DOS CONSUMIDORES
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“Gostaria que a máquina cuidasse melhor 

das roupas da minha família, pois se 

estragarem vão virar ‘roupas de ficar em 

casa’.”

“Gostaria de lavar todas as roupas direto na 

máquina, sem trabalho extra e com a certeza 

de que ficarão bem cuidadas.”

O QUE O CONSUMIDOR DESEJA?

2
COMO FAZER?
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FONTE: Pesquisa de benefícios

Planejamento 
Estratégico

Pesquisas Quali
e Quantitativas

Seleção de 
Roadmaps

Desenvolvimento 
de Oportunidades

Escolha da 
Inovação

Execução do 
Projeto

Rentabilidade e 
Market Share

MACRO PROCESSO DE INOVAÇÃO:

2



INICIAÇÃO – OBJETIVOS E INÍCIO DO PROJETO
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Inovação Pagaria mais Credibilidade Cuidado Desejo 

+ + + + 

+ + + 

Cesto Duplo + + + + + 

Resultado da Pesquisa: Cesto Duplo como a solução que 
melhor entrega os objetivos do projeto:

LIBERDADE DA MULHER
Acabaram-se as algemas da vida 
doméstica. Fim da separação das 
roupas, mais tempo livre.

UMA LAVADORA AMIGA DO PLANETA
Menos programas, menos água, 
Menos eletricidade, melhor para o 
planeta

UMA GRANDE IDEIA
Agora encontrei uma lavadora com a minha 
cara. Se o meu marido não quiser comprar, 
troco o marido! Prefiro essa lavadora.

INÍCIO DO PROJETO: 
Time de Marketing (Área Sponsor) e 

PMO elaboram o Project Charter, que 
após ser aprovado pela Diretoria da 

empresa, dá início à execução do 
projeto.



GESTÃO DO ESCOPO
Escopo Macro do Produto e Projeto:

• Design Brastemp, com acabamento Premium.

• Dois modelos: Branco e Grafite Metálico

• 2 Cestos: O Dobro de “cuidado” com as roupas.

• Capacidade da lavadora

- 15Kg para o cesto inferior

-2,5Kg para o cesto superior

• 11 patentes depositadas sobre a solução do 

projeto.

• Lançamento: Agosto/17
Validação e Congelamento do Escopo: Pesquisa Conjoint de produto
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GESTÃO DE TEMPO

WDT

Ago/16Abr/16

LCT PRTSOPIDT

Dez/2017

PC

Mar/16 Ago/17Jun/17 Fev/18

TFE

PC SOPWDT IDT LCT PRTTFE

Projeto
Oficializado

Winning
Proposition

Congelamento
Conceito

Investimento

Lançamento

Produção

Lições
Aprendidas

144 pacotes de 
trabalho 

cross-funcionais

Cronograma de Marcos:

C2CTollgates:
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GESTÃO DA QUALIDADE
Métrica de Satisfação do Consumidor
Definida no Project Charter, a métrica guiou o 
desenvolvimento do produto, trazendo melhorias de 
performance da entrega:

Plano de testes realizado para atingir o target de satisfação do 
consumidor:
• GPA (Aprovação do produto em laboratório): +500 testes 
executados desde o inicio até aprovação do produto (Imagem 1).
•Teste de campo: Consumidores com perfil de uso adequado 
recebem o produto 6 meses antes do lançamento para geração de 
dados de campo (Imagem 2).
•Testes de Lançamento Seguro: Adequação e testes progressivos na 
linha de produção antes do inicio da produção em massa (Imagem 3).

Imagem 1: Aprovação do produto em 
laboratório (GPA) – 500+ testes durante o 
desenvolvimento do produto.

Imagem 2: Testes de campo -
monitoramento semanal em buscas de 
feedbacks técnicos e não técnicos para 
auxilio na definição de ações de qualidade.

Melhorias 

de Produto

Double 

Wash (LOS)

Novas PeçasProduto Base Double Wash 

(Target)

+10%

Imagem 3: Testes de lançamento seguro 
– garantia da conformidade do produto 
montado na fábrica com os requisitos de 
qualidade.

Testes para garantia de conformidade:
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GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

• Core Team: Grupo de 10 pessoas, chamados líderes funcionais,
que representam suas áreas dentro do projeto e realizam a
liderança dos times estendidos.
•Time estendido: ~150 pessoas das 10 áreas funcionais que
compõem o projeto, com atividades e responsabilidades ao longo
do ciclo de vida do projeto.
• Gerente do Projeto realiza a liderança do Core Team cross-
funcional de maneira indireta (doted line), sendo responsável pelo
planejamento e execução do plano do projeto.

Estrutura de Gestão de Projetos
A Whirlpool funciona através de uma estrutura matricial 
forte

Sala do Projeto – Obeya (War Room)
O Time do projeto se concentra em um “War Room”

onde serão executadas reuniões, tomadas de decisões,
gestão a vista e todo o contato funcional entre as áreas.

O Time de Projeto

Pilares do Gerente de Projetos na Whirlpool

Conhecimento 
de Produto

Gerenciamento 
de Projetos

Liderança
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GESTÃO DE CUSTOS

Business Case: Geração do “modelo financeiro” do projeto, 
baseado em premissas calculada pelas áreas funcionais

Indicadores Financeiros: Evolução da maturidade 
financeira ao longo do tempo (base 100)

Gestão de Custo de Material: Evolução e controle de custos da estrutura do produto (Bill of Maerials)
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GESTÃO DE AQUISIÇÕES
Gestão de CapEx: Controle do CapEx total a ser solicitado do
projeto, maturidade de cotações e controle de desembolso de
investimentos

Gestão de Contratos: Controle do cronograma de cada ativo
comprado, monitorando e controlando as aquisições em
detalhes

Early Supplier Involvement: Desenvolvimento de parcerias
estratégicas para desenvolvimento, prototipagem e
produção de componentes do produto.

Staged Release for Fast Tracking: Antecipação da entrega

de moldes e ferramentas críticas utilizando especificação

preliminar para início da confecção (gestão de risco).

Especificação 

Preliminar

Componente

Especificação 

Final 

Componente

Início 

Confecção 

Ferramenta

Finalização 

Confecção 

Ferramenta
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GESTÃO DE RISCOS
Identificação e Criação do Plano de Gestão de Riscos:

Classificação dos Riscos:

LOFs (Letter of Findings) Funcionais:

LOF PAI (Plano de Ação Integrado) base para o tracking
semanal de riscos pelo time de projeto:
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GESTÃO DA COMUNICAÇÃO

Template GGP

Descrição Objetivo Leader Publico alvo Frenquencia Formato

Weekly Status Divulgação dos acontecimentos da semana e 
pedidos de ajuda

Project Manager Chefes e gerentes de areas 
funcionais

Semanal Email

GGP (Grupo de gestão de 
projetos)

Tomada de decisões criticas / pedidos de ajudas Project Manager Gerentes e Directors Mensal Reunião presencial

Aprovação de gates Aprovar gates e “destravar” a sequencia do 
projeto

Project Director VPs Sob demanda, de acordo com 
o plano do proejto

Reunião presencial

Global Status Comunicar “globalmente” a evolução do projeto Project Director VPs globais Quinzenal E-mail

RISKS

Plan for next 4 weeks

• Apresentação WDT projeto Directors – 10/05
• Revisão de design CFM do Galileu / Produto e entendimento de riscos e impactos 

das alterações – 13/05
• Inicio da quotação de moldes protótipos e moldes compra de peças de “mass 

production” de moldes protótipos para refinamento do CAPEX do projeto – 11/05

• Aprovação do WDT com Miri – 31/05
• Fechamento da estratégia de CAEPX do projeto – Industrial / Suprimentos
• Finalização de 2 protótipos nas condições propostas de CFM para aprovação 

conjunta de MKT / Design – Tecnologia 24/05

• Alteração de design do Galileu – Avaliação para definir os caminhos a serem 
seguidos

• Payback muito alto – Fechamento da estratégia final de CAPEX para melhorar o 
numero do case atual

Plano de comunicação do projeto:

Accomplishments since last review
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LANÇAMENTO DO PRODUTO

Q2’17

LANÇAMENTO

• Apresentação a 
revendedores
• Endomarketing

Q3’17 Q4’17

LOJA

•Força tarefa de treinamento

de promotores

• Plano de media online

• Implementação de materiais

de ponto de venda

Plano de Lançamento

EVENTOS

• LCT
• Apresentação 
a equipe de 
vendas

Guia Especial Duplo 

Cesto

Endomarketing

Fotos

Materiais 

diferenciados no 

site Brastemp

Oportunidades PR

Video de produto

Evento de 

lançamento com 

clientes

Treinamento de 

promoters de vends

Video do Conceito

Material de Ponto 

de Venda

Materiais de 

divulgação em 

unidades Whp

Materiais Premium

Materiais de lançamento do produto

PDV Premium Display de produto em ponto de venda
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POST LAUNCH – MONITORAMENTO E CONTROLE DE KPI’s

Report Mensal de Produção e Vendas Report Mensal de Rentabilidade

Report BSC (Compartilhado Mensalmente com Diretoria)

FreightConversionMaterialOther VerMixPriceIDT ActualQuality

+19%

Set Out Nov Dez

+14%

Actual

IDT
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ENCERRAMENTO
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Video Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=ufJUNK7S5UU&t=1s

