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1. RESUMO 

 

 Este projeto buscará, por meio de um estudo de caso, demonstrar a influência 

da melhoria de produto, no caso a redução do diâmetro da coroa da bicicleta infantil 

aro 12’, no custo. A obtenção de dados dar-se-á pelo acervo histórico e arquivos da 

empresa de bicicletas infantis, foco do estudo. Será descrito, primeiramente, a 

empresa e o projeto original da bicicleta aro 12’. Em seguida será estudado com 

maior profundidade o funcionamento da melhoria contínua, da melhoria de processo 

e a melhoria de produto. Após discorrido a respeito destes temas analisar-se-á o 

novo projeto com a redução diâmetro da coroa da bicicleta infantil aro 12’, 

considerando seus efeitos no custo. Demonstrar-se-á por meio de gráficos e 

planilhas comparativas a diferença do custo antes e depois da mudança considerada 

como melhoria de produto.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 Nos dias de hoje as organizações enfrentam grandes pressões do mercado, 

isso é evidenciado quando as estatísticas demonstram que 48% das empresas 

brasileiras encerram suas atividades em três anos (REVISTA PEQUENAS 

EMPRESAS GRANDES NEGÓCIOS: 2014, ON LINE). 

 Para buscar superar esta estática desfavorável a empresa de bicicletas 

infantis analisada no estudo de caso investiu em pesquisas que visavam 

desenvolver possibilidades de redução de custos para seu produto, bicicleta infantil 

aro 12’, tornando-o mais competitivo no mercado. 

 A bicicleta infantil aro 12’ passou por uma avaliação minuciosa. Com isso o 

engenheiro responsável pela empresa junto ao proprietário chegaram a diversas 

conclusões, entre elas, o foco do nosso estudo: a redução do diâmetro da coroa da 

bicicleta infantil aro 12’. 

 O estudo de caso servirá para dar embasamento prático aos estudos teóricos 

sobre as melhorias de produto. A tomada decisão estratégica, especialmente no que 

tange a mudança da estrutura de um produto, deve ser realizada por meio de estudo 

prévio, para ser assertiva deve apresentar resultados positivos que a levarão a sua 

continuidade. 
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 A redução do diâmetro da coroa da bicicleta infantil aro 12’ pode ser 

considerada como evidência da tomada de decisão estratégica assertiva e precisa 

ser estudada para auxiliar outros possíveis projetos com viés similar. 

   

3. OBJETIVO 

 

 O principal objetivo deste projeto é estudar a redução do custo do produto: 

coroa da bicicleta infantil aro 12’. 

 

4. METODOLOGIA 

 

 O projeto será baseado em um estudo de caso que de acordo com Oliveira 

(2014) “é um método qualitativo (...) útil quando o fenômeno a ser estudado é amplo 

e complexo e não pode ser estudado fora do contexto onde ocorre naturalmente (...) 

busca determinar ou testar uma teoria, e tem como uma das fontes de informações 

mais importantes, as entrevistas”.  

 Este projeto é um estudo de caso descritivo que irá utilizar-se, além das 

entrevistas com os responsáveis pelo produto e suas modificações, da coleta de 

dados secundários a partir de documentos, arquivos e estudos de viabilidade do 

antigo e do novo projeto da bicicleta infantil aro 12’ produzido pela organização 

estudada.  

Serão utilizados, também, livros e artigos que irão embasar o 

desenvolvimento teórico sobre melhoria contínua, melhoria de processo e melhoria 

de produtos pode afetar diretamente o custo do produto estudado.  

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Dado o estagio do cronograma do projeto, ainda não foi possível levantar 

resultados preliminares concretos que nos leve a alguma afirmação quanto ao tema 

estudado. 
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6. DESENVOLVIMENTO 

 

Este projeto é um estudo de caso, portanto um dos pontos focais é a visão do 

gestor na época do desenvolvimento do projeto de redução de custo da bicicleta 

infantil. Para atingi-la desenvolveu-se um questionário que servirá de base à 

entrevista. 

O questionário, junto ao referencial teórico e os dados do projeto, será a linha 

guia para entender o processo de redução de custo e como ele é desenvolvido nesta 

empresa em particular. 

Entre as perguntas mais importantes desenvolvidas podemos citar: 2) Como 

surgiu e se desenvolveu esta possibilidade de redução de custo do produto? 

(Verificar como funciona o processo de melhoria continua e redução de custos da 

empresa); 3) A mudança no produto afetou sua estrutura? Ela foi percebida pelo 

público? (Entender que tipo de alteração o produto sofreu e se ela foi tão sensível a 

ponto do público alvo final percebe-la); 7) Em números porcentuais qual foi o valor 

da redução do custo por peça que a mudança gerou? (Verificar qual o valor relativo 

da redução de custo); etc. 
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