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MELHORIA NO DISPOSITIVO DE COLA DA MÁQUINA DE FRALDAS DA  

 

APLICANDO OS CONCEITOS DO LEAN MANUFACTURING. 

 

RESUMO: O presente artigo apresenta melhorias no dispositivo de cola da máquina 

de fraldas existente na Faculdade Max Planck, será proposto um novo dispositivo 

acoplado com o já existente, para que a cola consiga se manter na temperatura 

adequada. Juntamente com a melhoria do dispositivo foi aplicado o conceito de 

manufatura enxuta Lean Manufacturing, utilizando as ferramentas 5S, trabalho 

padronizado e mapeamento de fluxo. Implantando também melhorias no processo e 

no layout, as mudanças propostas serão evidenciadas utilizando o modelamento de 

processo 3D através de testes. 

Palavras-chaves: dispositivo de cola, redução de custo, aumento da produtividade. 

 
 

ABSTRACT: The present article presents improvements in the glue device of the 

existing diapers machine at Max Planck College, a new device coupled with the 

existing one will be proposed, through this, the glue will be able to maintain the 

adequate temperature. Along with the improvement of the device was applied the 

Lean Manufacturing concept, using the 5S tools, standardized work and flow 



mapping. By also implementing process and layout improvements, the proposed 

changes will be evidenced using 3D process modeling through testing. 

 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Antes de 1966, as fraldas usadas nos EUA eram feitas de tecidos de cotton, 

que era lavada e reutilizada. As fraldas eram lavadas em casa ou encaminhadas 

para lavanderias. O primeiro fabricante de fralda foi a Kendall, hoje a Colgate- 

Palmolive, e a Johnson & Johnson. Já existia a fralda descartável no mercado, mas 

sua utilização era mínima, as primeiras unidades eram muito caras e grosseiras no 

seu design, era constituída de várias camadas de seda. Nesta mesma época já o 

maior sucesso as fraldas descartáveis na Suécia. Em 1970 a Johnson & Johnson 

modificou os conceitos de higiene dos bebês iniciando sua produção de fraldas 

descartáveis no Brasil (JOHNSON&JOHNSON, 2018). 

 

O município de Indaiatuba possui uma demanda elevada, em função do 

crescimento do número de idosos e pessoas com necessidade especiais. A 

demanda do município chega a sessenta mil fraldas por mês – entre infantil e 

geriátrica (FEAI, 2018). 

 

Em se tratando de produção, o estudo detalhado do processo é vital para um 

elevado índice de produção e ao avaliar o processo de fabricação adotado na fábrica 

de fraldas da faculdade verifica-se uma grande oportunidade de otimização. Ao 

longo desse artigo será abordado o detalhamento do processo de fabricação de 

fraldas e seus respectivos gargalos. 

 

O projeto parte do princípio da implantação de um sistema de melhoria na 

máquina visando o aumento na qualidade e produção de fraldas, onde hoje existem 

falhas no decorrer do processo, otimizando tempo do processo, seu layout e 

remanejamento do dispositivo de cola. 



METODOLOGIA 

 
CARACTERIZAÇÕES DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Fábrica De Fraldas Faculdade Max Planck 

 

Conforme Kardec (2017a), a faculdade Max Planck de Indaiatuba em parceria 

com a prefeitura da cidade conduz um projeto para a fabricação de fraldas 

geriátricas. Tudo começou entre os anos de 2012 e 2015 com a doação da máquina 

de fraldas feita pelo Funssol (Fundo Social de Solidariedade). Onde os alunos teriam 

de copiar e replicar a máquina, incluir melhorias e produzir, mas com a 

inconsistência de alunos e de agenda acabou não se formando, o projeto foi alterado 

para a produção de fraldas, assim iniciou as melhorias para o aumento da produção. 

 

Tendo uma produção muito fraca, com elevadíssimo número de perda, 

qualidade ruim e muita inconsistência nos dias de produção, um dia se produzia 900 

unidades e outros dias 10 unidades nas mesmas características e condições. 

 

Em 2015 a parte Social da Empresa General Motors entrou na parceria e 

levou a máquina para análise, desenvolvendo possíveis melhorias, foi implantado o 

termostato e feito alinhamento da máquina. Foi acordado que a destinação da 

produção de 1 (um) dia no mês seria de responsabilidade da General Motors. Para 

que o processo de produção da fralda seja realizado, há um espaço físico onde 

estão todos os equipamentos e insumos necessários para a fabricação da mesma, 

porém ainda faltam muitos recursos para melhorar e facilitar essa produção. 

 
 
 

LEAN MANUFACTURING 

 

O SENAI (2018), mostra que a filosofia operacional para a redução de lead- 

times, para entregar serviços e/ou produtos com alta qualidade e menor custo 

através de melhoria no fluxo do produto e eliminação no desperdício de custos no 

fluxo de valor. Felizmente existe um grande aliado a redução de custos, o 

pensamento enxuto. O pensamento enxuto é a forma de identificar valores e definir  

a melhor sequência das partes que resultam em valores, fazer as atividades sem 

interrupções e cada vez de forma mais eficaz. 



O SENAI (2018), mostra que o desperdício é tudo aquilo que não agrega valor 

ao produto que nosso cliente está disposto a pagar. A superprodução, produção não 

planejada gera custos de estoque, aumento no custo de energia e manutenção 

geram desperdício a instituição. Defeitos são causados por deficiências no processo, 

o retrabalho e as paradas toma um tempo adicional e aumenta o custo do produto, 

causando desperdícios. 

 
 

 

SEIS SIGMAS 

 

É uma metodologia revolucionária para a melhoria de processos, desde a 

área de Manufatura até o Comercial, visando melhorias na qualidade e ganhos de 

produtividade drásticos, consequente a redução de custos. Originalmente foi 

desenvolvida pela Motorola e vem sendo aperfeiçoada e adotada por diversas 

empresas como General Eletric, Aliied, Signal, Citicorp (RAMOS, 2018). 

 

O programa incorporou diversos conceitos a partir de outras metodologias de 

melhoria de qualidade, como: gerenciamento de processo, controle estatístico de 

processo (CEP), manufatura enxuta, simulação, benchmarking e delineamento de 

experimentos, consequentemente emprega grande conhecimento no campo a 

Engenharia (RAMOS, 2018). 

 
 

 

O PRODUTO 

 

A necessidade de um produto que tenha a função de reter urina e fezes de 

bebês existia desde a Antiguidade. No século XIX, após a Revolução Industrial foi 

criada a fralda de pano, seu material era de algodão, que rapidamente se 

popularizou no ocidente. As fraldas descartáveis surgiram em meados da década de 

40 no séc. XX, no final da segunda Guerra Mundial, o algodão se tornou um produto 

escasso, o que levou uma empresa sueca de papel a criar fraldas usando folhas de 

papel tissue colocadas dentro de folhas plásticas (PORTAL DA EDUCAÇÃO, 2014). 

 

Nos anos 50, grandes empresas se aperfeiçoaram na produção de fraldas 

descartáveis, porém eram muito caras e sua distribuição era restrita a somente 



alguns países. Nas próximas décadas as fraldas foram aprimoradas, tornando – se 

mais acessível, o papel tissue foi substituído por fibra de celulose, e a descoberta do 

superabsorvente (PSA), já nos anos 80 a deixou mais finas e com menos problemas 

de vazamentos e assaduras. Nas últimas décadas a fralda descartável se tornou 

essencial na vida da maioria das famílias, sendo na utilização infantil ou geriátrica 

(PORTAL DA EDUCAÇÃO, 2014). 

 
 

 

O PROCESSO 

 

A fralda descartável é composta por aproximadamente 43% de polpa de 

celulose, 27% de polímero absorvente (PSA), 10% de polipropileno (PP), 13% de 

polietileno (PE) e 7% de fitas, elásticos e adesivos. Sua fabricação utiliza recursos 

como árvores, petróleo, água e produtos químicos. O polipropileno compõe a 

camada que fica em contato direto com a pele, sua função é facilitar o escoamento 

para a camada absorvente. Os polímeros superabsorventes possuem grande 

afinidade com o líquido, junto a polpa de celulose formam a manta de gel que é 

colocada no recheio da fralda para filtrar o líquido. Seu revestimento é composto de 

polietileno, um polímero hidrofóbico, que não absorve água, que é colocado na parte 

exterior e laterais da fralda para evitar vazamento de líquido para fora. (ECYCLE, 

2018). 

 

No processo de fabricação nas dependências da Faculdade Max Planck, são 

utilizados os seguintes insumos: 

 

 Manta de polietileno gofrado, disponibilizado em rolos; 

 Manta de polipropileno filtrante, disponibilizada em rolos; 

 Manta de polpa de celulose com gel absorvente; 

 Adesivo Hot Melt (cola) de secagem ultrarrápida, adquirido em barras; 

 Elástico 6 fios; 

 Fita adesiva. 



O processo de fabricação é divido em etapas: 

 
1º Etapa: Aquecimento da cola em 100°C, a temperatura é verificada através do 

termostato. 

 

2° Etapa: Inserção do elástico, posicionado de acordo com o absorvente; 

 
3° Etapa: Sobre a manta plástica apoiada a máquina é passada através de cilindros 

com roletes que aplica a cola derretida na posição do elástico; 

 

4º Etapa: É inserido manualmente a manta absorvente de celulose sobre a plástica 

já com a cola aplicada aos elásticos, os cilindros de união do material acionados por 

um motor 220 volts une as mantas de plástico e filtrante envolvendo a manta 

absorvente de celulose; 

 

5º Etapa: Cortam-se as fraldas de acordo com o molde; 

 
6º Etapa: As fitas adesivas reposicionáveis são inseridas manualmente nas laterais; 

 
7ª Etapa: Dobrar e pulverizar com a ajuda de um spray a colônia para dar cheiro a 

fralda; 

 

8ª Etapa: Embalar e selar. 

 
9ª Etapa: Armazenamento. 

 
 

 
Todo o processo de produção de fraldas da Faculdade Max é feito 

voluntariamente pelos alunos, contando assim com um número elevado de mão de 

obra. É feito um cronograma de forma de todos alunos do curso de Engenharia 

possa auxiliar na fabricação das fraldas diariamente. 



FLUXOGRAMA DO PROCESSO 

 

O fluxograma representa os processos existentes hoje na fábrica de fraldas, 

os símbolos utilizados descrevem a natureza do processo utilizado. Sua função é 

mostrar de forma descomplicada as informações do processo de forma sequencial. 

 
 
 

Quadro 1: Fluxograma da fábrica de fraldas 
 



ANÁLISE SWOT 
 

Nos dias de hoje uma palavra essencial para todos os tipos de negócios: 

Planejamento. É o que a análise SWOT nos proporciona, SWOT é um acrônimo de 

palavras como: Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities 

(Oportunidades) e Threats (Ameaças). Conceitualmente falando a Análise SWOT é 

uma ferramenta estrutural de administração, sua finalidade é avaliar os ambientes 

internos e externos, planejando estratégias de negócio para otimizar seu 

desempenho no mercado. (TAVARES, 2018) 

 
 
 

Quadro 2: Análise SWOT 
 

Ambiente Interno 

Forças Fraquezas 

Disponibilidade de mão de obra Condições precárias do equipamento 

Fácil acesso para insumo 
Falta de planejamento na aquisição de 

insumos 
Acesso a ferramentas de Qualidade Falta de divulgação para os demais cursos 

 Processo de cola deficitário* 
Ausência de fluxo de processo, layout, 

treinamento, instruções de trabalho, 
disponibilidade de EPI e procedimento de 

  Emergência.  

Ambiente externo 

Oportunidades Ameaças 

Expansão da fábrica Condições precárias do equipamento 

Aumento da distribuição Falta de parceria para investimento 

 

Abertura de projeto social comunitário 
Ausência de carteira de fornecedores 

homologados 

Maior divulgação de projetos sociais 
existentes na faculdade 

Não aceitação do produto no mercado 



PESQUISA DE MERCADO 

 

O SEBRAE (2018), aponta que as decisões relacionadas a um novo 

empreendimento sempre contêm um certo grau de incerteza, tanto em informações 

quanto as consequências. Por isso é necessária uma pesquisa mercadológica. As 

informações em si não definem o sucesso do negócio, é preciso identificar 

problemas e oportunidades que indiquem caminhos e reduzam as incertezas. 

 

O SEBRAE (2018), aponta que a pesquisa de mercado serve para conhecer o 

perfil do cliente, suas características e aspectos quantitativos e qualitativos. Analisar 

fornecedores e seus sistemas de vendas, distribuição, cobrança e qualidade, avaliar 

suas competências como fornecedores. Serve também, para dimensionar o 

mercado, localizar segmento mais lucrativo e detectar tendências, avaliar a 

performance de seus produtos e serviços. 

 

Segundo as pesquisas de mercado realizadas em maio/2018, obteve-se o 

feedback de alguns consumidores de fraldas geriátricas, foram avaliados o gênero 

que mais utilizará, sua faixa etária, os motivos por se utilizar fraldas, com qual 

frequência o consumidor costuma adquirir a mesma, dentre outras características. 

 

Veja a situação nas figuras abaixo: 

 
Como mostra na figura1, foi realizada pesquisa para avaliar nossos principais 

clientes, para qual público será maior demanda. 

 

 
Figura 1: Gênero dos usuários de fraldas geriátricas. 



Como mostra na figura 2, porcentagem das faixas etárias que mais utilizam as 

fraldas geriátricas. 

 

 
Figura 2: Faixa etária. 

 
 

 
Como mostra na figura 3, obteve-se os principais motivos por se usar as fraldas 

geriátricas. 

 

 
Figura 3: Motivos do uso de Fraldas Geriátricas. 



PESQUISA DE MARKETING 

 

De acordo com Kotler e Keller (2006), na pesquisa de marketing as 

organizações identificarão as necessidades de seus clientes, assim terá parâmetros 

para ampliar sua eficiência produtiva, expandindo seu mercado obtendo lucros. 

Através dos dados adquiridos pelas empresas, é capaz de gerir os problemas 

encontrados transformando em possíveis melhoria, nada mais que reunir elementos 

indicadores que contribuam na elucidação dos problemas. A pesquisa de marketing 

é constantemente utilizada na identificação problemas ou oportunidades através de 

pesquisa de mercado que obtém a análise das preferências, satisfação e opinião  

dos clientes, prognostico de vendas ou mensuração de uma publicidade ou 

propaganda. 

 
 
 

10.1 ETAPAS DESENVOLVIMENTO DE MARKETING 

 
Com o avanço da tecnologia e o aumento constante a cada ano da população 

idosa, o Brasil (América latina) é o país que está em evidência no mercado de 

higiênicos, estamos em terceiro lugar no mercado mundial. Pesquisando  

diretamente o mercado de fraldas geriátricas, com o aumento na perspectiva de vida 

da população acima de 65 anos, considerando as gerações anteriores, a expectativa 

para este mercado é de crescimento progressivo, pois se tratando da incontinência 

urinaria não se tendo um tratamento imediato pode ocorrer a longo prazo 

dependendo dos fatores fisiológicos, atingindo com mais frequência o sexo feminino 

acima de 50 anos, já em idosos muitas vezes se caracteriza mais um problema 

social do que físico. Com um amplo mercado a se conquistar, quem tiver o melhor 

preço juntamente com produtos produzidos com materiais de alta qualidade onde 

possa suprir as necessidades e atingir as expectativas dos usuários, terá mais 

oportunidades de ganhar a confiança e ser a opção de escolha de seus 

compradores (BRUNETTO, 2017). 



DEFINIÇÃO DE SEGMENTAÇÃO DE MERCADO 

 

A segmentação do mercado é utilizada tanto pelo Marketing como por outras 

áreas na definição da sua estratégia, ao identificar o seu mercado alvo. Segmentar 

um mercado significa dividi-lo, ou seja, os consumidores são agrupados por 

segmentos (grupos), por características, necessidades e preferências homogéneas. 

Assim, a empresa poderá identificar e privilegiar um ou vários segmentos de acordo 

com a sua gama de produtos e objetivos. (PORTAL DA GESTÃO, 2010) 

 
 
 

11.1 SEGMENTAÇÃO 

 
O mercado de confecção de fraldas é bem exigente, por ter de oferecer 

conforto e praticidade aos clientes. A qualidade e os detalhes dos produtos são um 

grande diferencial. Visando a população idosa a buscar alcançar o menor custo 

possível, onde se faz viável a todas as classes e torna nosso produto em um grande 

potencial na competição de mercado. 

 

Segundo o IBGE (2012), a cada nove pessoas uma tem mais de 60 anos, a 

estimativa no mundo para 2050 é de uma para cada cinco seja idosa, apontando  

que haverá maior número de idosos do que crianças menores de quinze anos. 

 

Após análise de dados entende-se que o crescimento na produção e 

consequentemente o aumento nas vendas tende-se a seguir o maior fluxo da 

população idosa, nossa empresa propõe conquistar novos clientes, com a 

distribuição de amostras para que possam ter ciência de que o produto é 

confeccionado com competência e qualidade. 

 

 Definição de Negócio: Ramo de atividade de higiene pessoal, tipo fraldas 

descartáveis; 

 Mapeamento: Será feito através de pesquisas de mercado, onde serão 

coletadas informações sobre pontos estratégicos a serem distribuídos nossos 

produtos; 

 Modelagem: Considerando que um modelo é uma representação simplificada 

de nosso público alvo, ou seja, uma demonstração de qual realmente é a 



necessidade e viabilidade do fornecimento de nosso produto; 

 Oportunidade: Expansão na fabricação e na distribuição. 
 
 
 

MARKETING 4 P`S 
 

Segundo Kotler (2000), o marketing Mix influência e determina a forma de 

como montará sua estratégia e como o mercado reagirá. 

 
Atributos dos quatro P’s: Preço, Praça, Produto e Promoção: 

 
 Preço: Com vantagem na otimização da produção, teremos redução 

no custo da fralda, consequentemente obtendo menor desperdício e 

ganho de tempo no processo, gerando um de custo de fabricação de 

R$ 0,69 unidade, portanto o pacote com 10 unidades custará R$ 6,90, 

contudo atingiremos o objetivo de expandir a demanda; 

 Praça:  Será   utilizado   Laboratório   de   produção   de   fraldas,  

onde atenderá as instituições de Indaiatuba; 

 Produto: Foi avaliado que as inovações devem acontecer devido as 

necessidades gerais do usuário: eficiente absorção, suavidade, 

flexibilidade e que necessitam de fraldas confortáveis, confiáveis e a 

mais discreta possível, para que possam desenvolver suas atividades 

sem que sejam notadas; 

 Promoção: Será distribuído amostras de fraldas geriátrica, para que 

nossos potenciais clientes conheçam a qualidade do nosso produto, o 

conforto e o preço, consequentemente obtendo um feedback de onde 

possa melhorar para atingir suas expectativas. 

 
 
 

CLIENTE 

 

Os clientes destacam-se as mulheres maiores de 50 anos e idosos em geral, 

onde cada qual possui uma necessidade especial. Utilizando deste produto para 

atender suas expectativas em obter qualidade de vida. 



Abaixo segue o perfil definido dos possíveis clientes: 

 

 Perfil (PF/PJ): Pessoa Jurídica/Pessoa física 

 Sexo/Gênero: Indiferente 

 Faixa etária: Acima dos 50 anos 

 Localização: Indaiatuba e região 

 Comportamento: Pessoas acima de 50 anos portadoras de alguma 

deficiência que necessita de produtos de higiene básica para ter uma 

qualidade de vida melhor, onde as condições de saúde estão cada vez piores 

sem contar com a participação do governo, com os baixos salários e o 

crescente aumento dos preços de produtos básicos para sua higiene, 

necessitando buscar produtos alternativos, mas com mesma eficiência e 

qualidade. 

 Hábitos de consumo: Consumo alto – 4 vezes ao mês, e depende do grau 

de suas deficiências e necessidades. 

 Necessidades: Maioria dos consumidores são pessoas carentes que buscam 

bom preço, qualidade, conforto e descrição. 

 
 

 

CONCORRENTES 

 
Através da pesquisa de mercado foi traçado os possíveis concorrentes: 

 
 Direto: Maiores concorrentes estão ligados a grupos nacionais (Bigfral, 

Plenitud, Tena). As marcas mais famosas contam com a tecnologia avançada 

na produção industrial, representando alto investimento; 

 Indireto: Fabricantes de pequeno porte, que tem baixo custo na sua 

fabricação, consequentemente ofertar um baixo preço para revenda; 

 Vantagens: Como o preço influência na hora da compra, pode-se 

desenvolver um novo segmento para este mesmo produto, com qualidade e 

baixo preço se sobrepõem à marca famosa; 

 Desvantagens: Com o avanço da tecnologia e profissionais cada vez mais 

capacitados a tendência é de que os concorrentes possam se aperfeiçoar 

ainda mais. 



REFERÊNCIAS 

 

ABRE. Mercado de fraldas cresce demanda e inovação. Disponível em: 
http://www.abre.org.br/noticias/mercado-de-fraldas-para-adultos-cresce-e-demanda- 
inovacao/. Aceso em 20 de Abril de 2018. 

 

BASTO, Marcelo. Análise SWOT: Conceito e Aplicação. Disponível em: 
http://www.portal-administracao.com/2014/01/analise-swot-conceito-e aplicacao.html 
Acesso em 08 de Maio de 2018. 

 

BRUNETO, M. Mercado de fraldas para adultos cresce e demanda inovação. 
Disponível em: https://www.revistahec.com.br/materias/notas-de-mercado/4078/19- 
04-2017/mercado-de-fraldas-para-adultos-cresce-e-demanda-inovacao. Acesso em 
12 de Maio de 2018. 

 

COSTA, D.; CARNEIRO, L. Envelhecimento da população acelera e cresce 16% em 
4 anos no país. Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/envelhecimento- 
da-populacao-acelera-cresce-16-em-4-anos-no-pais-22108208#ixzz5EpShNHxS. 
Acesso em: 03 de Maio de 2018. 

 

ECYCLE. Fraldas descartáveis: práticas e pouco ecológicas. Conheça 
produção, impactos e alternativas. Disponível em 
:https://www.ecycle.com.br/component/content/article/67-dia-a-dia/3831-fralda- 
higiene-infantil-geriatrica-origem-modelos-descartavel-lavavel-pano-absorvente- 
impactos-saude-contato-pele-dermatite-alergia-problemas-meio-ambiente-poluicao- 
tempo-decomposicao-residuo-lixao-aterro-sanitario-alternativas.html. Acesso em 02 
de Maio de 2018. 

 

KARDEC, Alan. Entrevista concedida a Samira Michele. Indaiatuba, 12 set. 2017. 

Johson&Johson. Johson & Johson Brasil. Disponível em: 
https://www.jnjbrasil.com.br/institucionaljohnsonjohnsonbrasil. Acesso em 05  de 
Maio de 2018 

 

LIMA, Fabio Oliveira. O que é 5w2h, 5w3h & 6w2h – Quais são os benefícios 
para o negócio?. Disponível em: https://fabiofol.wordpress.com/2017/02/03/o-que-e- 
5w2h-5w3h-6w2h-quais-sao-os-beneficios-para-o-negocio/. Acesso em 10 de Maio 
de 2018. 

 

MARKETING DO CONTEÚDO. 4 P’s do Marketing: entenda o conceito do Mix de 
Marketing. Disponível em: https://marketingdeconteudo.com/4-ps-do-marketing/ 

 

PORTAL DA EDUCAÇÃO. História das fraldas descartáveis. Disponível em: 
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/historia-das-fraldas- 
descartaveis/20522. Acesso em: 06 de Maio de 2018. 

 

PORTAL DA GESTÃO. Oque é a segmentação do mercado. Disponível em: 
https://www.portal-gestao.com/artigos/6199-o-que-%c3%a9-a- 
segmenta%c3%a7%c3%a3o-do-mercado.html. Acesso em 02 de Maio de 2018 

http://www.abre.org.br/noticias/mercado-de-fraldas-para-adultos-cresce-e-demanda-inovacao/
http://www.abre.org.br/noticias/mercado-de-fraldas-para-adultos-cresce-e-demanda-inovacao/
http://www.portal-administracao.com/2014/01/analise-swot-conceito-e%20aplicacao.html
https://www.revistahec.com.br/materias/notas-de-mercado/4078/19-04-2017/mercado-de-fraldas-para-adultos-cresce-e-demanda-inovacao
https://www.revistahec.com.br/materias/notas-de-mercado/4078/19-04-2017/mercado-de-fraldas-para-adultos-cresce-e-demanda-inovacao
https://oglobo.globo.com/economia/envelhecimento-da-populacao-acelera-cresce-16-em-4-anos-no-pais-22108208#ixzz5EpShNHxS
https://oglobo.globo.com/economia/envelhecimento-da-populacao-acelera-cresce-16-em-4-anos-no-pais-22108208#ixzz5EpShNHxS
https://www.ecycle.com.br/component/content/article/67-dia-a-dia/3831-fralda-higiene-infantil-geriatrica-origem-modelos-descartavel-lavavel-pano-absorvente-impactos-saude-contato-pele-dermatite-alergia-problemas-meio-ambiente-poluicao-tempo-decomposicao-residuo-lixao-aterro-sanitario-alternativas.html
https://www.ecycle.com.br/component/content/article/67-dia-a-dia/3831-fralda-higiene-infantil-geriatrica-origem-modelos-descartavel-lavavel-pano-absorvente-impactos-saude-contato-pele-dermatite-alergia-problemas-meio-ambiente-poluicao-tempo-decomposicao-residuo-lixao-aterro-sanitario-alternativas.html
https://www.ecycle.com.br/component/content/article/67-dia-a-dia/3831-fralda-higiene-infantil-geriatrica-origem-modelos-descartavel-lavavel-pano-absorvente-impactos-saude-contato-pele-dermatite-alergia-problemas-meio-ambiente-poluicao-tempo-decomposicao-residuo-lixao-aterro-sanitario-alternativas.html
https://www.ecycle.com.br/component/content/article/67-dia-a-dia/3831-fralda-higiene-infantil-geriatrica-origem-modelos-descartavel-lavavel-pano-absorvente-impactos-saude-contato-pele-dermatite-alergia-problemas-meio-ambiente-poluicao-tempo-decomposicao-residuo-lixao-aterro-sanitario-alternativas.html
https://www.jnjbrasil.com.br/institucionaljohnsonjohnsonbrasil
https://fabiofol.wordpress.com/2017/02/03/o-que-e-5w2h-5w3h-6w2h-quais-sao-os-beneficios-para-o-negocio/
https://fabiofol.wordpress.com/2017/02/03/o-que-e-5w2h-5w3h-6w2h-quais-sao-os-beneficios-para-o-negocio/
https://marketingdeconteudo.com/4-ps-do-marketing/
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/historia-das-fraldas-descartaveis/20522
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/historia-das-fraldas-descartaveis/20522
https://www.portal-gestao.com/artigos/6199-o-que-%c3%a9-a-segmenta%c3%a7%c3%a3o-do-mercado.html
https://www.portal-gestao.com/artigos/6199-o-que-%c3%a9-a-segmenta%c3%a7%c3%a3o-do-mercado.html


Priscila G. de Lima, 2018 – Perfis de clientes ou possíveis clientes GeMax. 
Disponível em 10/05/2018 em: https://goo.gl/forms/yXT93UAxaoIirb7d2 

 

Priscila G. de Lima, 2018 – Após testes em nosso produto, queremos sua 
opinião. Disponível em 10/05/2018 em: https://goo.gl/forms/gCRkR4oUqntHoaxg1 

 

RAMOS, A. W. Metodologia Seis Sigmas. Disponível em: 
https://www.vanzolini.org.br/download/Metodologia%20Seis%20Sigma.pdf Acesso 
em 10 de Maio de 2018. 

 

SANTAGÊLO, Caio César Ferrari. A importância da pesquisa de marketing. 
Disponível em: http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/a-importancia- 
da-pesquisa-de-marketing/31419/. Acesso em 13 de Abril de 2018. 

 

SDH. Dados sobre envelhecimento no Brasil. Disponível em: 
http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa- 
idosa/dadosestatisticos/DadossobreoenvelhecimentonoBrasil.pdf. Acesso em 05 de 
Maio de 2018. 

 

SEBRAE. Planejamento Estratégico, 2018. Disponível em: 
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/pesquisa-de-mercado-o-que-e- 
e-para-que-serve,97589f857d545410VgnVCM1000003b74010aRCRD. Acesso em: 
28 de Abril de 2018. 

SENAI. Green Belt em Lean Seis Sigma da Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial. Jundiaí, 2018. 

WORDPRESS. A história da fralda descartável. Disponível em: 
https://fraldadepano.wordpress.com/2008/01/03/a-historia-da-fralda-descartavel/. 
Acesso em: 25 de Abril de 2018. 

https://goo.gl/forms/yXT93UAxaoIirb7d2
https://goo.gl/forms/gCRkR4oUqntHoaxg1
https://www.vanzolini.org.br/download/Metodologia%20Seis%20Sigma.pdf
http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/a-importancia-da-pesquisa-de-marketing/31419/
http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/a-importancia-da-pesquisa-de-marketing/31419/
http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-idosa/dadosestatisticos/DadossobreoenvelhecimentonoBrasil.pdf
http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-idosa/dadosestatisticos/DadossobreoenvelhecimentonoBrasil.pdf
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/pesquisa-de-mercado-o-que-e-e-para-que-serve%2C97589f857d545410VgnVCM1000003b74010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/pesquisa-de-mercado-o-que-e-e-para-que-serve%2C97589f857d545410VgnVCM1000003b74010aRCRD
https://fraldadepano.wordpress.com/2008/01/03/a-historia-da-fralda-descartavel/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 



ANEXO A: Pesquisa de mercado qual gênero utilizará mais o produto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B: Pesquisa de mercado qual a faixa etária utilizará mais o produto. 
 
 
 



ANEXO C: Pesquisa de mercado quais os motivos para a utilização do produto. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D: Pesquisa de mercado qual a frequência da utilização do produto. 
 
 
 
 



ANEXO E: Pesquisa de mercado quais meios de compras são utilizados para 

aquisição do produto. 

 

 

 
 
 
 

 
ANEXO F: Pesquisa de mercado quais características agradam em nosso produto. 

 

 



ANEXO G: Pesquisa de mercado quais características decepcionam em relação a 

nosso produto 

 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO H: Pesquisa de mercado qual a faixa de preço que o consumidor considera 

justa na aquisição do produto. 

 

 



ANEXO I: Pesquisa de mercado analisa a porcentagem de pessoas que 

desenvolveram alguma anomalia ou alergia. 

 

 

 
 
 

 
ANEXO J: Pesquisa de mercado qual a probabilidade de o usuário do produto 

indique o mesmo para outra pessoa. 

 
 

 



ANEXO K: Pesquisa de mercado por quanto tempo o usuário faz uso do produto. 
 
 
 



 


