
Gestão de 

Portfólio 
como fonte competitiva das empresas 



Com foco no talento humano, maior 
ativo da organização, e olhar atento 
no mercado e nos clientes, a Marelli 
cresceu, nesses 34 anos, a passos 
firmes e maduros, tornando-se 
referência no segmento de 
mobiliário corporativo no Brasil e na 
América Latina. 

Fundada em 2 de abril de 1983, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a 
Marelli tem sua história marcada pela visão empreendedora e de 
vanguarda dos seus sócios-fundadores, que imprimiram um modelo 
singular de gestão sustentado em pilares essenciais e sinérgicos para o 
crescimento sustentável do negócio. 



*Rede com 35 lojas exclusivas 



NEGÓCIO 

Produtos e serviços em 
mobiliário corporativo para 
aumentar a produtividade 
dos nosso clientes 



mobiliário 

divisórias piso-teto 
cadeiras 

estofados 

OFFICE 



Overview: 10.000 SKU’S 
Soluções Marelli: Assentos 



Soluções Marelli: Assentos // Linhas 



Soluções Marelli: Assentos // Linhas Profit 

Temos todas as soluções? Atendemos todas as demandas? 
Nosso portfólio é completo? Somos realmente competitivos? 
Como o mercado nos enxerga?  



Análise do 
Passado 

Análise do 
Presente 

Projeção do 
Futuro 

Plano de 
Implantação 

Método de 
Gestão 

Entender o 
passado 

para definir 
estratégias 
específicas 

para os 
diferentes 

segmentos. 

Definir a 
tendência 

do 
mercado 

para 
simplificar 
o portfólio 

atual. 

Projetar o 
portfólio 
futuro a 

partir dos 
critérios 

de decisão 
dos 

clientes 

Definir como 
atender o 
mercado à 

luz do 
portfólio 

definido e da 
estratégia da 

empresa 

Definir 
método de 
gestão do 

portfólio sob 
a perspectiva 

do ciclo de 
vida dos 
produtos 

Desenvolvimento de uma metodologia para 
Gestão de Portfólio 



Matriz 80/20 – histórico e reavaliação das 
estratégias 



MENSAGENS GERAIS 6.  QUAIS AS TENDÊNCIAS DE CONSUMO? 

 

 Área de Convivência:  
- Tendência de crescimento no office 

 

- Fabricantes apresentando oferta reduzida de poltronas, cadeiras, 
mesas e acessórios já que nesse caso exigem maior customização.  
 

- Lojas Multimarcas ganhando força nesse aspecto. 
 
 

 Staff:  
- Aumento do número de mesas compartilhadas, estando essas 

cada vez menores 
 

- Cadeira é o foco da decisão – principais critérios considerados na 
escolha são design e ergonomia 

 

  
” 

Tem sido cada vez mais comum a exigência pelos próprios 

funcionários de área de convivência maiores onde podem não só 

se alimentarem mas também fazerem bate papos rápidos e 

descontrair. Essa foi uma premissa básica para o novo escritório 

Entre as principais tendências estão o aumento e valorização das áreas de 
convivência e a decisão da cadeira como sendo foco norteador da compra para 
staff 

INFLUENCIADORES CONCORRENTES CLIENTES PÚBLICOS MARELLI CLIENTES PRIVADOS 

Pesquisa de mercado – fatores de decisão de 
compra e mindset 



 

• Desenvolvimento da matriz 16th Box a partir das variáveis de decisão do mercado; 

• Entendimento do tamanho do mercado em cada um fractal; 

• Posicionamento dos produtos atuais da Marelli e dos concorrentes em cada fractal; 

• Reconhecimento das “oportunidades” existentes no portfólio atual da empresa; 

• Decisão sobre quais fractais serão atendidos e a definição dos produtos; 

Estudo para projeção de um portfólio “assertivo” 
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0 – 3,0 3,1 – 4,0 4,1 – 4,5 4,6 – 5,0 

Design 

Ergonomia 

16th Box – Produtos Marelli (Interno) 



Criado classificações “verticais”, fomos 

atrás de critérios classificatórios 

“horizontais”. 

 

Entendemos que os arquitetos precisam de 

soluções funcionais competentes mas que se 

encaixem no perfil de exigência de cada 

cliente. 

Por exemplo, temos o diretor de 

uma startup e o diretor de uma 

multinacional. Todos exigirão uma 

cadeira com características 

diretivas, porem condizentes com 

sua expectativa de investimento. 

Percebemos grandes lacunas de produto sob 

nossos próprios parâmetros em relação ao 

tamanho do mercado. 

 

Sobrepondo avaliação de concorrência sob 

mesmos critérios, percebemos inúmeras 

lacunas do mercado corporativo, assim como 

evidenciamos alguns pontos fortes e fracos 

de nosso portfolio. 

Para priorizar todos estes novos 

projetos criamos um “termômetro 

de mercado”, preenchendo as 

lacunas conforme 

representatividade monetária de 

cada quadrante. 

Matriz de qualificação de portfólio 



AMBIENTE APLICAÇÃO Design/Ergonomia Premium Intermediário Econômico Conceito 

Executivo Diretiva 0/5 $ $$ $$ $ 

Operativas Gerencia / Staff 0/5 $$ $$$$$ $$$$$ $ 

Colab Áreas Colaborativas 0/5 $ $$ $$ $$ 

Meetings e transmissão 
de conhecimento 

Reunião / Meeting 0/5 $ $$$ $$$ $ 

Treinamento 0/5 $ $$ $$ $ 

Diálogo / aproximação 0/5 $ $$ $$ $ 

Auditórios 0/5 $$ $$$$ $$$ $ 

Lounge Recepção 0/5 $ $$ $$ $ 

Geral Multiuso 0/5 $$ $$$ $$$ $ 

Mindset: aplicação e ambientes 



- Produto conceito  (parceria internacional) 

- Linha de auditório (novos 
desenvolvimentos) 

- Sobreposição de produtos similares 
(retirada dos produtos que se canibalizam) 

- Priorização de produtos estratégicos em 
ações comerciais e de marketing 

- Nova linguagem para site e catálogo 

- Nova lógica de especificação de produto na 
loja 

- Oferta de produto mais qualificada/técnica 

- Avaliação periódica do ciclo de vida dos 
produtos 

Exemplos de ações resultantes 
do estudo de portfólio 



- Comitê de Gestão de portfólio; 
 

- Projeto de modularização de componentes; 
 

- Produtividade e ganhos de escalas buscando aumentar a 
competividade/rentabilidade; 
 

- Ofertas complementares usando estratégias que não consumam recursos 
produtivos; 

 

Restringiremos nosso portfólio aos 14 SKU’s? 



Gestão de 

Portfólio 
como fonte competitiva das empresas 

por Rogério Monteiro // Diretor Industrial 


