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Gestão do Desenvolvimento 
de Produtos (GDP)

Prof. Henrique Rozenfeld
Grupo EI2 - SEP - NUMA - IFM - EESC - USP

NUMA

Problemas típicos do PDP

Diagnóstico do Processo de Desenvolvimento de Produtos (DP)
Árvore de causa - efeito (exemplo)

: problema raíz

NUMA

O 
responsável 

pelo DP 
gerencia 

rigidamente 
como PCP

A Empresa perde 
participação no 

mercado

O período para retorno 
do investimento é

pequeno

O produto não 
é competit ivo

O produto 
não é caro

O ciclo de vida 
do produto após 
o DP é menor 

que o planejado
O ciclo do 
DP é alto

O ciclo de vida 
do produto após 
o DP é menor 

que o planejado

O cliente não 
fica  satisfeito  
com o produto

Os prazos de 
lançamento não 
são cumpridos

Os projetos não 
são viáveis 

economicamente

Novas tecnologias,  
materiais e soluções 

técnicas não são 
conhecidas

As pessoas 
perdem tempo 

procurando 
informações

Existe baixa 
produtividade 

no DP

Existe excesso 
de trabalho e 

retrabalho

A busca de 
informação 

não é
eficiente

Os prazos das 
atividades não 
são cumpridos

O cronograma 
de DP é muito 

detalhado

O processo de DP 
é seqüencial e 

demorado

Existe uma 
duplicidade 

de atividades

Existem 
problemas de 
comunicação 

entre as pessoas 
envolvidas no DP

Existe uma 
grande 

quantidade de 
alterações 

durante o DP

O especialista 
não considera 

outros 
aspectos do 
produto além 
da sua área

A ISO 9000 
burocratiza 
a empresa

As diretrizes da 
alta cúpula não 
permeiam o DP

As pessoas 
envolvidas no 

DP  estão 
desmot ivadas

O responsável 
pelo DP não 

consegue 
motivar as 
pessoas

Existem problemas 
de relacionamento 

pessoal

O especialista 
não valoriza as 

outras áreas 
envolvidas no DP

O trabalho 
em equipe 

não é eficaz

Não existe um 
comprometime

nto nem 
valorização do 

DP

A engenharia é
considerada 

eficiente pelas 
outras áreas 
da empresa

A participação 
da engenharia 

em  outros 
processos não 
é reconhecida

A 
organização 
para o DP 

não é eficaz

Os conceitos de 
gerenciamento de 

projetos e de DP não 
são conhecidos

Falta a visão abrangente 
do business process 

(BP) desenvolvimento 
de produto (DP)

A especificação 
dos sistemas  
de informação 

é limitada.

O potencial da 
tecnologia de 

informação para o DP 
não são conhecidos

A especificação 
do projetos não 

considera as 
necessidades 

do cliente

O projeto do 
produto não 

visa a 
manufatura

O projeto não 
atende às 

necessidades 
do cliente

Existe uma 
grande 

quantidade de
erros no 
projeto

O projeto é
incompatível 

com a 
capabilidade 
de produção

As pessoas 
trabalham com 
informações 

desatualizadas

Existe 
inconsistência 

nas informações

O controle das 
informações e das 

alterações de 
projeto é ineficiente

As técnicas e os 
métodos de DP não 

são conhecidos

O sistema de 
informação não é
integrado e não 

atende às 
necessidades do DP

O projeto possui 
custo de 

Fabricação 
elevado

O produto do 
concorrente é

lançado primeiro

Os produtos 
são 

ultrapassados

Existe uma grande 
quantidade de alterações 

durante o DP

O processo de DP 
é seqüencial e 

demorado

A ISO 9000 
burocratiza a 

empresa

As diretrizes da alta 
cúpula não 

permeiam o DP

A participação da 
engenharia em  outros 

processos não é 
reconhecida

As pessoas trabalham com 
informações desatualizadas

Os conceitos de gerenciamento de 
projetos e de DP não são conhecidos

Falta a visão abrangente do business 
process (BP) desenvolvimento de produto 

(DP)

O potencial da tecnologia de 
informação para o DP não são 

conhecidos
As técnicas e os métodos de DP 

não são conhecidos

Causas raízes

Efeitos indesejáveis

Árvore de causa -efeito
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Objetivos da palestra

• Fornecer uma visão abrangente da gestão do 
desenvolvimento de produtos

• Apresentar um modelo de referência do 
processo de desenvolvimento de produtos 
(PDP), suas fases, principais ferramentas e 
conceitos

• Mostrar como melhorar o processo de 
desenvolvimento de produtos

Sumário

• Conceitos básicos de GDP
– Definições
– Características do PDP
– Interrelações entre os processos de negócio
– Problemas típicos do PDP

• Conceitos sobre modelo de referência / processo padrão
• Modelo de referência (livro)
• Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos

GDP: gestão do desenvolvimento de produtosPDP: processo de desenvolvimento de produtos
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Escopo do Processo de Desenvolvimento de 
Produtos (PDP)

desenvolver produtos

planejamento 
estratégico

desenvolver 
produtos

produção 

alta cúpula 
marketing engenharia manufatura

novo escopo

produçãoplanejamento 
estratégico

pessoas de diversas áreas

vi
sã

o 
tr

ad
ic

io
na

l

Definição de Desenvolvimento de Produto

Processo de Desenvolvimento de Produto

planejar
estratégia

de acordo com as estratégias da empresa

informações 
tecnológicas e 
de mercado

Produtos
/ serviços

atendendo às 
necessidades 
de mercado

produção, 
acompanhamento e 

retirada de um 
produto do mercado

atender 
cliente

assistên
cia 

técnica

bens e informações

Processos
de negócio

atender 
pedido

(produzir)
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Sumário

• Conceitos básicos de GDP
– Definições
– Características do PDP
– Interrelações entre os processos de negócio
– Problemas típicos do PDP

• Conceitos sobre modelo de referência / processo padrão
• Modelo de referência (livro)
• Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos

GDP: gestão do desenvolvimento de produtosPDP: processo de desenvolvimento de produtos

marketing

gerencia
r

demand
a

planejar
produção

programar
controlar

entregar

vender

Interrelação entre processos de negócio 
típicos

conceituar

projetar

lançar

comprar

entregar

planejar
estratégia

atender pedido
(produzir)

atender pedido
(produzir)

suprirsuprir

portfólio

desenvolver  produtodesenvolver  produto

monitorar mercado

atender 
cliente

Pesquisa & 
Desenvolvimento

assistênci
a técnica

gerenciar ordens

executar
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Diferença entre processos e projetos 

contínuos e repetitivos

objetivos atualizados
periodicamente

tempo tempo
processos projetos

temporários e únicos

objetivos únicos

de negócio

Definições dos termos Projeto e Design 

Projeto = project
Projeto = design

Design = estilo 
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Projetos resultantes de um processo (de 
referência)

Projeto
do produto A

Projeto
do produto B

Projeto
do produto C

Processo de
desenvolvimento de produtos 

Importância de se especificar projetos a 
partir de processos de referência  

Especificar projetos com 
base em uma referência 
garante:

•que nada será esquecido 
no planejamento do 
projeto

•a repetibilidade dos 
projetos
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Sumário

• Conceitos básicos de GDP
• Conceitos sobre modelo de referência / processo padrão

– Definição de processo X projeto
– Projetos resultantes de um processo
– Características de um modelo de referência
– Tipos de modelos
– Fatores que diferenciam o PDP

• Modelo de referência (livro)
• Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos

GDP: gestão do desenvolvimento de produtosPDP: processo de desenvolvimento de produtos

Papel de um modelo de referência

Processo de Desenvolvimento de Produtos

representa o processo
(referência)
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Modelo de referência de processo como mapa 
comum na empresa

Recursos

Atividade Informação

Elementos de um processo (de negócio)

Estratégia
Metas

Indicadores

Organização / Pessoas

Clientes
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Sumário

• Conceitos básicos de GDP
• Conceitos sobre modelo de referência / processo padrão

– Definição de processo X projeto
– Projetos resultantes de um processo
– Características de um modelo de referência
– Tipos de modelos
– Fatores que diferenciam o PDP

• Modelo de referência (livro)
• Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos

GDP: gestão do desenvolvimento de produtosPDP: processo de desenvolvimento de produtos

Tipos de modelos de referência

Modelos de referência genéricos

Projeto 1 Projeto 2 Projeto 3 Projetos derivados de 
um modelo de 

referência específico

Empresa DEmpresa A Empresa B Empresa C
Modelos de referência específicos
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Níveis de abstração para representação de 
um processo de negócio

Figura geral

Diagramas

Instruções gerais
Templates 

Responsáveis 

IndicadoresWorkflows

Procedimentos 
detalhados

Telas e transações 

Ferramentas

Métodos

Conhecimentos

Sumário

• Conceitos básicos de GDP
• Conceitos sobre modelo de referência / processo padrão

– Definição de processo X projeto
– Projetos resultantes de um processo
– Características de um modelo de referência
– Tipos de modelos
– Fatores que diferenciam o PDP

• Modelo de referência (livro)
• Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos

GDP: gestão do desenvolvimento de produtosPDP: processo de desenvolvimento de produtos



Workshop Gestão de Projetos em Desenvolvimento de Produto 
31/03/08

Prof. Dr. Henrique Rozenfeld
USP – São Carlos

UFRGS - PPGEP - LOPP – GEDEPRO
www.producao.ufrgs.br/gedepro 1-11

Fatores que diferenciam o processo de 
desenvolvimento de produtos
• Setor / tecnologia
• Autonomia
• Conhecimento disponível
• Complexidade/grau de novidade  do produto > tipo de projeto
• Nível de verticalização
• Complexidade de interface x complexidade tecnológica
• Posição na cadeia de suprimentos
• Relacionamento na cadeia de suprimentos
• Estratégia de produção

Grau de complexidade e novidade (reuso) 
podem determinar variações no projeto de 
desenvolvimento de produtos 

n
o

vi
d

ad
e

complexidade

Desenvolvimento está em 
configurar produtos com 

base em padrões e 
soluções sistematizadas

anteriormente

Somente neste caso 
são realizadas todas 

as atividades

Tecnológica
Quantidade de itens

Duração
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Tipos de projetos
Projetos radicais (breakthrough)

•alterações significativas
•nova categoria ou família de 
produtos 
•novas tecnologias e materiais
•requer processo de manufatura 
inovador 

Projetos follow-source (seguir a fonte)

•de outras unidades do grupo, clientes ou 
contrato tecnologia
•não requer alterações significativas
•unidade local adapta para condições locais
•envolve validação do processo, 
equipamentos, ferramentas, a produção do 
lote piloto e o início da produção.

Projetos plataformas ou próxima geração

•alterações significativas 
•sem novas tecnologias ou materiais
•novo sistema de soluções para o cliente
•estrutura comum entre os diversos 
modelos de uma família 

Projetos incrementais ou 

derivados

•pequenas modificações 
em relação aos existentes
•para redução de custo, por 
exemplo 
•inovações incrementais 
nos produtos/processos

Multi e Transdisciplinaridade no PDP

Complexidade do Conteúdo Tecnológico +-

C
om

pl
ex

id
ad

e 
da

 
In

te
rf

ac
e 

c/
 o

 C
lie

nt
e

+

-

Produtos 
cujo 
parâmetro é 
qualitativo

Produtos 
cujo cliente 
sabe o que 
quer e os 
parâmetros 
são 
objetivos e 
bem 
definidos.Ex
. Compra 
Técnica

Mínimo de Mínimo de 
Complexidade Complexidade 

TecnológicaTecnológica

Mínimo de Mínimo de 
Complexidade Complexidade 

da Interfaceda Interface
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Posição na cadeia de suprimentos

Fornecedor
de serviços

Fornecedor
de tecnologia

Fornecedor
de material

Montador

Fornecedor de 
equipamentos
e ferramental

Fornecedor
de commodities

Fornecedor
de 1º nível

Fornecedor
de 2º nível

Desenvolvimento
Projeto

Detalhado 
Projeto

Conceitual 
Projeto

Informacional 
Lançamento
do Produto

Preparação
Produção

Planejamento
Projeto

Parceiro de Risco

Planejamento 
Estratégico de 

Produtos
Parceiro de Risco

Minuta de 
Projeto

Parceiro de Risco
Co-Desenvolvedor (parceiro)

Co-Desenvolvedor
Parceiro de Tecnologia

Fornecedor de Serviços
Fornecedor de Peças-Padrão

Fornecedor de Serviços

Desenvolvimento da Tecnologia
Parceiro de Tecnologia

Tipos de parcerias na cadeia de suprimentos
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Tipos de estratégias de produção

Desenvolvimento PósPré MTS: make to stock
MTO: make to order
ATO: assembly to order

Produtos de consumo duráveis e de capital não intensivo

Para produtos ETO (engineering to order), a maior 
parte das atividades são reaproveitadas e 

realocadas em outras fases com adaptações 
descritas após a apresentação do modelo

Fatores que diferenciam o processo de 
desenvolvimento de produtos
• Setor / tecnologia
• Autonomia
• Conhecimento disponível
• Complexidade/grau de novidade  do produto > tipo de projeto
• Nível de verticalização
• Complexidade de interface x complexidade tecnológica
• Posição na cadeia de suprimentos
• Relacionamento na cadeia de suprimentos
• Estratégia de produção

Para cada combinação de fatores:
•um tipo de processo padrão ou 
•um tipo de projeto de desenvolvimento (resultante da 
adaptação do processo padrão)
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Sumário

• Conceitos básicos de GDP
• Conceitos sobre modelo de referência / processo padrão
• Modelo de referência (livro)

– Introdução / características do modelo do livro
– Estrutura organizacional
– Fases, principais atividades, métodos e ferramentas
– Atividades genéricas
– Processos de apoio
– Comentários sobre o modelo de referência

• Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos

GDP: gestão do desenvolvimento de produtosPDP: processo de desenvolvimento de produtos

Henrique Rozenfeld
Fernando Antônio Forcellini
Daniel Capaldo Amaral
José Carlos Toledo
Sergio Luis da Silva
Dário Henrique Alliprandini
Régis Kovacs Scalice

O livro apresenta um 
modelo de referência
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Modelos de referência genéricos, específicos 
e projetos Modelos de referência genéricos

Projeto 1 Projeto 2 Projeto 3 Projetos derivados de 
um modelo de 

referência específico

Empresa DEmpresa A Empresa B Empresa C
Modelos de referência específicos

Partes do livro

Parte I
O Processo

Parte II
O Modelo

Parte III
A Aplicação

Conceitos sobre gestão do PDP
Visão geral e conceitos do modelo

Fases, atividades e processos de apoio
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Visão geral do processo de desenvolvimento de 
produtos

Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos

Gerenciamento de mudanças de engenhariaProcessos
de apoio

Desenvolvimento

Projeto
Detalhado 

Projeto
Conceitual 

Projeto
Informacional 

Lançamento
do Produto

Preparação
Produção

Planejamento
Projeto

PósPré
Planejame

nto
Estratégico 

dos 
Produtos

Descontin
uar

Produto

Acompanhar
Produto/
Processo

Gates >>

Processo de Desenvolvimento de Produto

Desenvolvimento e 
Pós-DesenvolvimentoPlaneja-

mento do 
Projeto

R
ep

re
se

nt
aç

ão
 G

rá
fic

a

3.2 3.4 3.5 3.63.3

3.2 3.4 3.5 3.63.3

?

$

$

$

$

B
3.2 3.4 3.5 3.63.3

3.2 3.4 3.5 3.63.3

3.2 3.4 3.5 3.63.3

3.2 3.4 3.5 3.63.3

3.2 3.4 3.5 3.63.3

3.2 3.4 3.5 3.63.3

Plano 
Estratégico  da 

Unidade de 
Negócio (PEUN)

Portfólio de 
Produtos

Minuta de 
Projeto

Plano 
Estratégico da   

Corporação 
(PEC)

Plano do 
Projeto

Documentos 
Principais

Planejamento 
Estratégico do 

Negócio

Planejamento 
Estratégico de 

Produtos 

Planejamento 
Estratégico da 

Corporação

Fases

Planejamento Estratégico

Processos

Processo de Desenvolvimento de Produtos

Pré-Desenvolvimento
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Elementos da Estratégia de Produto 

Mercado

Estratégia Tecnológica

Estratégia de Produto / Mercado

Visão geral do processo de desenvolvimento de 
produtos

Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos

Gerenciamento de mudanças de engenhariaProcessos
de apoio

Desenvolvimento

Projeto
Detalhado 

Projeto
Conceitual 

Projeto
Informacional 

Lançamento
do Produto

Preparação
Produção

Planejamento
Projeto

PósPré
Planejame

nto
Estratégico 

dos 
Produtos

Descontin
uar

Produto

Acompanhar
Produto/
Processo

Gates >>

Processo de Desenvolvimento de Produto
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Desenvolvimento e 
Pós-DesenvolvimentoPlanejam

ento do 
Projeto

R
ep

re
se

nt
aç

ão
 G

rá
fic

a

3.2 3.4 3.5 3.63.3

3.2 3.4 3.5 3.63.3

?

$

$

$

$

B
3.2 3.4 3.5 3.63.3

3.2 3.4 3.5 3.63.3

3.2 3.4 3.5 3.63.3

3.2 3.4 3.5 3.63.3

3.2 3.4 3.5 3.63.3

3.2 3.4 3.5 3.63.3

Plano 
Estratégico  da 

Unidade de 
Negócio (PEUN)

Plano 
Estratégico de 

Produtos 
(PEP)

Plano 
Estratégico da   

Corporação 
(PEC)

Plano do 
Projeto

Documentos 
Principais

Planejamento 
Estratégico do 

Negócio

Planejamento 
Estratégico de 

Produtos 

Planejamento 
Estratégico da 

Corporação

Fases

Planejamento Estratégico

Processos

Processo de Desenvolvimento de Produtos

Pré-Desenvolvimento

Áreas de conhecimento do gerenciamento de 
projetos

Integração de 
Projeto

Escopo do 
Projeto

Tempo do 
Projeto

Custo do 
Projeto

Qualidade do 
Projeto

Recursos 
Humanos do 

Projeto

Comunicação 
do Projeto

Riscos do 
Projeto

Aquisições do 
Projeto

Fonte: PMI
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Projeto
Detalhado

5

Projeto
Conceitual 

4

Projeto
Informacional

3

Lançamento
do Produto

7

Preparação
Produção

6

Planejamento
Projeto

2

n
o

vi
d

ad
e

complexidade

3 e 4 72 5 6

3 
e 
4

2 6 75

7652

3 e 4

Adaptar modelo de referência

Atividades genéricas durante a realização do projeto

Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos

Gerenciamento de mudanças de engenhariaProcessos
de apoio

Desenvolvimento

Projeto
Detalhado 

Projeto
Conceitual 

Projeto
Informacional 

Lançamento
do Produto

Preparação
Produção

Planejamento
Projeto

PósPré
Planejame

nto
Estratégico 

dos 
Produtos

Descontin
uar

Produto

Acompanhar
Produto/
Processo

Gates >>

Processo de Desenvolvimento de Produto

Atividades GenéricasAtividades GenéricasAtividades GenéricasAtividades Genéricas
Avaliar 
Fase

Aprovar 
Fase

Documentar as 
decisões tomadas e 

registrar lições 
aprendidas

Monitorar 
viabilidade 
econômica

Detalhar 
Plano da 

Fase

Atividades 
Especificas da 

Fase

Revisão de 
Fase “gate”
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Visão geral do processo de desenvolvimento de 
produtos

Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos

Gerenciamento de mudanças de engenhariaProcessos
de apoio

Desenvolvimento

Projeto
Detalhado 

Projeto
Conceitual 

Projeto
Informacional 

Lançamento
do Produto

Preparação
Produção

Planejamento
Projeto

PósPré
Planejame

nto
Estratégico 

dos 
Produtos

Descontin
uar

Produto

Acompanhar
Produto/
Processo

Gates >>

Processo de Desenvolvimento de Produto

Ciclo de vida segundo a evolução das 
vendas do produto.

 

CrescimentoLançamentoDesenvolvimento Maturidade Declínio

Vendas

Lucro

Fluxo de caixa

V
en

d
as

Tempo
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Ciclo de vida em espiral e identificação dos 
clientes

 

(Clientes internos) (Clientes externos) 

(Clientes intemediários) 

 Fabricação 

Montagem e 
Embalagem 

Armazenagem 

Transporte

Venda  Compra 

Uso 

Função 

Manutenção 

Desativação/ 
Reciclagem 

Descarte Projeto 
Projeto 

Conceitual 
Projeto 

Detalhado 

Setores de Mercado

Setores e Consumo 

Pré- 
Desenvolvimento 

Projeto 
Informacional 

Setores Produtivos

Especificações  
meta 

Escopo  
do produto 

Ciclo de vida do produto: fluxo de material

F luxo principal (direto)

F luxo s ecundário (revers o)

Res íduos

Ins umos

Ins umos

R es íduos

F luxo principal (direto)

F luxo s ecundário (revers o)

Res íduos

Ins umos

Ins umos

R es íduos

F luxo principal (direto)

F luxo s ecundário (revers o)

Res íduos

Ins umos

Ins umos

R es íduos



Workshop Gestão de Projetos em Desenvolvimento de Produto 
31/03/08

Prof. Dr. Henrique Rozenfeld
USP – São Carlos

UFRGS - PPGEP - LOPP – GEDEPRO
www.producao.ufrgs.br/gedepro 1-23

Princípio da Casa da Qualidade

Especificação
do desempenho

do sistema

ProjetistaProjetista

Requisitos 
dos Clientes

Demanda dos clientes

Características 
Técnicas

ClienteCliente

Visão geral do processo de desenvolvimento de 
produtos

Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos

Gerenciamento de mudanças de engenhariaProcessos
de apoio

Desenvolvimento

Projeto
Detalhado 

Projeto
Conceitual 

Projeto
Informacional 

Lançamento
do Produto

Preparação
Produção

Planejamento
Projeto

PósPré
Planejame

nto
Estratégico 

dos 
Produtos

Descontin
uar

Produto

Acompanhar
Produto/
Processo

Gates >>

Processo de Desenvolvimento de Produto
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Projeto
Detalhado

5

Projeto
Conceitual 

4

Projeto
Informacional

3

Lançamento
do Produto

7

Preparação
Produção

6

Planejamento
Projeto

2

n
o

vi
d

ad
e

complexidade

3 e 4 72 5 6

3 
e 
4

2 6 75

7652

3 e 4

Aplicação do projeto conceitual

Para novas concepções

Para avaliar a 
robustez da 
concepção 
existente

Projeto conceitual – Coleção de técnicas para aumentar 
robustez

 

 

energia mecânica 

mexilhões 

água com rejeitos 

mexilhões sujos 

água 

energia  

Limpar 
mexilhões 

 

energia 
mecânica 

mexilhões 
sujos 

mexilhões 
limpos 

água com 
rejeitos 

água 

energia  

Agrupar 
mexilhões 

Agitar 
mexilhões 

Extrair 
detritos 

Separar 
detritos 

Lavar 
mexilhões 

Pegar 
mexilhões 

Transportar 
mexilhões 

Coletar 
mexilhões 

Guiar água 
com rejeitos 

Coletar água 
com rejeitos Métodos para incentivar a 

criatividade
Brainstorming, 
Método 365
etc...

Decomposição 
funcional

Matriz Morfológica
Modularidade

Definição da 
Arquitetura

Modelos
 

1 

2 

i 

n 

funções 

princípios de 
soluções 

F1 

F2 

Fi 

Fn 

1 2 … j … m 

S11 S12 

S21 S22 

Si1 Si2 

Sn1 Sn2 

S1j 

S2j 

Sij 

Snj 

S1m 

S2m 

Snm 

Sim 

2 1 Combinação 
de princípios 

  

  

Modularidade em permutar 
componentes 

Modularidade em compartilhar 
componentes 

  

Modularidade em adaptar para a 
variedade 

Modularidade através de barramento 

 

Modularidade seccional 
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Visão geral do processo de desenvolvimento de 
produtos

Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos

Gerenciamento de mudanças de engenhariaProcessos
de apoio

Desenvolvimento

Projeto
Detalhado 

Projeto
Conceitual 

Projeto
Informacional 

Lançamento
do Produto

Preparação
Produção

Planejamento
Projeto

PósPré
Planejame

nto
Estratégico 

dos 
Produtos

Descontin
uar

Produto

Acompanhar
Produto/
Processo

Gates >>

Processo de Desenvolvimento de Produto

Ciclos do projeto detalhado

Criar e detalhar SSCs, 
documentação e configuração 

Integrar

Completar BOM

Finalizar documentos

Decidir fazer ou 
comprar SSCs

Desenvolver 
fornecedores

Avaliar SSCs, 
configuração e 

documentação do 
produto e processo 

Planejar 
processo de 
fabricação e 
montagem

Otimizar 
produto e 
processo 

Calcular Desenhar

Criar, reutilizar, procurar

Ciclo de 
otimização

Ciclo de 
detalhamento

Ciclo de 
aquisição

Projetar 
recursos

SSC: sistemas, 
subsitemas e 
componentes
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Integrar os SSCs

Produto

SistemaSistema Sistema

Subsistema

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Subsistema

Componente

Componente

Componente

Componente

Plano de 
processo

Definir
Atender requisitos

Integrar
Avaliar

Produto

SistemaSistema Sistema

Subsistema

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Subsistema

Componente

Componente

Componente

Componente

Plano de 
processo

Projeto Detalhado
Projeto Conceitual

SSC: sistemas, subsitemas e componentes

Integração e avaliação dos itens

Arquitetura do 
produto

Especificações 
dos sistemas e 
subsistemas

Especificações dos 
componentes

Avaliação do 
produto

Avaliação  dos 
sistemas e 

subsistemas

Integração
Análise das interfaces

Definir
Atender requisitos

Integrar
Avaliar

In
te

lig
ên

ci
a 

de
 m

er
ca

do

Processo 
fabricação e 

aquisição

Processo 
montagem e 

aquisição

Engenharia
Simultânea

Clientes
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Exemplos de recursos

• Dispositivos especiais
• Ferramentas especiais
• Máquinas
• Instalações
• Fábricas

X

Alternativas para avaliação do produto e 
seus itens

Sem protótipo

Com protótipo
virtual ou
modelo

Com protótipo
não funcional

Com protótipo
funcional

qualitativa analítica experimental

Análise de 
falhas

Análise de 
Tolerâncias

Realidade 
virtual

Clinicas 
(focus group)

Planejamento  de 
experimentos

CAE: computer aided engineering
CAT: computer aided tolerancing

Análise Experimental
de Tolerâncias

Cálculos 
Específicos

Simulações
CAE, CAT
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Manual
Drafting

Physical
Prototyp

e

Physical Test
and 

Redesign

Product
Development
Evolution
(Past)

Product
Development
Evolution
(Past)

Hardware
Based

Product Development

3D
CAD

Digital
Mock-up

Product
Development
Evolution
(Future)

Product
Development
Evolution
(Future)

Functional
Virtual

Prototyping

Virtual
Product Development
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Ciclos do projeto detalhado

Criar e detalhar SSCs, 
documentação e configuração 

Integrar

Completar BOM

Finalizar documentos

Decidir fazer ou 
comprar SSCs

Desenvolver 
fornecedores

Avaliar SSCs, 
configuração e 

documentação do 
produto e processo 

Planejar 
processo de 
fabricação e 
montagem

Otimizar 
produto e 
processo 

Calcular Desenhar

Criar, reutilizar, procurar

Ciclo de 
otimização

Ciclo de 
detalhamento

Ciclo de 
aquisição

Projetar 
recursos

SSC: sistemas, 
subsitemas e 
componentes

Projeto 
Detalhado

Especificações Preliminares
Mockup (protótipo não funcional)
Relatórios de testes 

Especificações Finais
•Configuração final do produto
•Desenhos finais com tolerâncias
•Planos de Processo Fabricação / 
Montagem
•Projeto de embalagem
•Material de suporte do produto

Protótipo funcional
Projeto dos recursos
Plano de fim de vida

Avaliar SSCs, 
configuração e 

documentação do 
produto e processo 

Atualizar o Plano do 
Projeto Detalhado

Criar  material de 
suporte do produto

Projetar 
embalagem

Projetar 
recursos de 
fabricação

Enviar 
documentação 
do produto a 

parceiros
Documentar as 

decisões 
tomadas e 

registrar lições 
aprendidas

Planejar fim de 
vida do produto

Avaliar 
Fase

Aprovar 
Fase

Testar e 
Homologar 

produto

Planejar processo de 
fabricação e montagemOtimizar produto 

e processo 

Decidir fazer ou 
comprar SSCs

Desenvolver 
fornecedores

Criar e detalhar SSCs, 
documentação e 

configuração 

Monitorar 
viabilidade 
econômica

Informações principais e dependência entre 
as atividades da fase de Projeto Detalhado
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Projeto 

Conceitual

Selecionar e determinar 
Concepções Alternativas

Detalhar a documentação do produto

Modelar produto, prototipar e simular

Projeto 

Detalhado

Desenvolver Plano de Processo para os 
Componentes

Atividades podem ultrapassar as fases

Visão geral do processo de desenvolvimento de 
produtos

Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos

Gerenciamento de mudanças de engenhariaProcessos
de apoio

Desenvolvimento

Projeto
Detalhado 

Projeto
Conceitual 

Projeto
Informacional 

Lançamento
do Produto

Preparação
Produção

Planejamento
Projeto

PósPré
Planejame

nto
Estratégico 

dos 
Produtos

Descontin
uar

Produto

Acompanhar
Produto/
Processo

Gates >>

Processo de Desenvolvimento de Produto
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•Processo de Produção
•Logística com fornecedores
•Processo de Manutenção

•Vendas e Distribuição
•Suporte ao cliente
•Campanhas de marketing

Produto MercadoProdução

Preparação da Produção

Lançamento do Produto

ESCOPOESCOPO

(Cadeia de Suprimentos)

Escopo da Preparação da Produção e do 
Lançamento do Produto

Distribuição típica das atividades (esforço) 
por área de conhecimento nas fases do 
desenvolvimento

Desenvolvimento
Projeto

Detalhado 
Projeto

Conceitual 
Projeto

Informacional 
Lançamento
do Produto

Preparação
Produção

Gestão de 
projetos

Meio ambiente

Marketing

Engenharia de 
produto

Engenharia de 
processo

Produção

Suprimentos

Qualidade

Custos

Áreas de 
conhecimento

Áreas de 
conhecimento
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Visão geral do processo de desenvolvimento de 
produtos

Desenvolvimento PósPré
Planejame

nto
Estratégico 

dos 
Produtos

Descontin
uar

Produto

Acompanhar
Produto/
Processo

Processo de Desenvolvimento de Produto

Terminou o projeto de desenvolvimento !!!

Gestão de projetos
Desenvolvimento

Projeto
Detalhado 

Projeto
Conceitual 

Projeto
Informacional 

Lançamento
do Produto

Preparação
Produção

Gestão de 
projetos

Áreas de 
conhecimento

Áreas de 
conhecimento

Não é só o planejamento inicial.
Recursos e
Esforços

Início

Planejamento

Controle

Execução

Fechamento

Fonte: PMI (2000)
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Visão geral do processo de desenvolvimento de 
produtos

Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos

Gerenciamento de mudanças de engenhariaProcessos
de apoio

Desenvolvimento

Projeto
Detalhado 

Projeto
Conceitual 

Projeto
Informacional 

Lançamento
do Produto

Preparação
Produção

Planejamento
Projeto

PósPré
Planejame

nto
Estratégico 

dos 
Produtos

Descontin
uar

Produto

Acompanhar
Produto/
Processo

Gates >>

Processo de Desenvolvimento de Produto

Duração típica das macro-fases

Desenvolvimento

Projeto
Detalhado 

Projeto
Conceitual 

Projeto
Informacional 

Lançamento
do Produto

Preparação
Produção

Planejamento
Projeto

PósPré
Planejame

nto
Estratégico 

dos 
Produtos

Descontin
uar

Produto

Acompanhar
Produto/
Processo

Gates >>

Processo de Desenvolvimento de Produto

Pós-desenvolvimento 

anosdias meses

Desenvolvimento 

Pré-desenvolvimento 
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Fontes de informação para a fase “Acompanhar 
produto e processo

Melhoria do processo 
de desenvolvimento de 

produtos

Gerenciamento 
de mudanças 
de engenharia

Processos
de apoio

Acompanhar
Produto/

Processo

Realizar auditoria pós projeto
Avaliar satisfação do cliente
Monitorar desempenho
Registrar lições aprendidas

Planejamento
Estratégico

Monitorar
Mercado

Atender 
Cliente

Assistência 
Técnica

Distribuição Produção

Macro-fase de pós-desenvolvimento

vida de um 
produto 
junto ao 
cliente

Receber o produto de volta:
reutilizar

remanufaturar
reciclar

descartar 

Liberação
da produção

Fim da 
vida

Início:
1a idéia

Final da 
produção 

Desenvolvimento PósPré

Ciclo de vida do produto

Volume de vendas

período de produção
período de assistência técnica / atendimento ao cliente / Acompanhar o produto

Descontinuar o produto

Descontinuar 
a produção

Finalizar 
suporte ao 

produto

Cliente 1

Cliente 2 Cliente n

compra do 
produto 

pelo cliente 

1a devolução 
do produto 
pelo cliente 

Preparar 
para retirar
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Relação entre o processo e os métodos e 
ferramentas

Desenvolvimento PósPré
Planejame

nto
Estratégico 

dos 
Produtos

Descontin
uar

Produto

Acompanhar
Produto/
Processo

Processo de Desenvolvimento de Produto

Métodos e ferramentas

Uso em uma 
fase / atividade Uso em várias 

fases / atividadesA atividade necessita 
de vários métodos

102 quadros no livro

Visão geral do processo de desenvolvimento de 
produtos

Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos

Gerenciamento de mudanças de engenhariaProcessos
de apoio

Desenvolvimento

Projeto
Detalhado 

Projeto
Conceitual 

Projeto
Informacional 

Lançamento
do Produto

Preparação
Produção

Planejamento
Projeto

PósPré
Planejame

nto
Estratégico 

dos 
Produtos

Descontin
uar

Produto

Acompanhar
Produto/
Processo

Gates >>

Processo de Desenvolvimento de Produto
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Partes do livro

Parte I
O Processo

Parte II
O Modelo

Parte III
A Aplicação

Conceitos sobre gestão do PDP
Visão geral e conceitos do modelo

Fases, atividades e processos de apoio

Comentários sobre o Modelo Unificado

• O modelo apresentado é o mais completo 
possível e contém as melhores práticas

• É difícil encontrar uma empresa que já esteja 
nesse patamar de maturidade, ou seja, uma 
empresa que emprega todas essas práticas

• Uma empresa que pretende sistematizar o 
seu processo, precisa conhecer o nível em 
que se encontra e o nível que pretende atingir

• Uma empresa não consegue o atingir o nível 
mais maduro de uma vez
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Sumário

• Conceitos básicos de GDP
• Conceitos sobre modelo de referência / processo padrão
• Modelo de referência (livro)
• Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos

– Método de transformação
– Níveis de maturidade
– Exemplos de projetos de transformação
– Abordagens de desenvolvimento de produtos
– Visão integrada dos modelos do livro

GDP: gestão do desenvolvimento de produtosPDP: processo de desenvolvimento de produtos

Método de transformação

Desenvolvimento 
de produtos

Gerenciamento 
de Mudanças 

(apoio)

Melhoria do 
PDP  (apoio)

Processos
Prover infra-estrutura

Educar / Treinar

Definir 
Ações

Implantar

Entender 
motivação

Projetos de Transformação 

Analisar situação
Motivação

Planejar Requisitos Desenhar Executar Liberar
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Síntese dos níveis de maturidade

Exemplos de projetos de transformação

P ro v er in fra -es tru tu ra

E d u ca r /  T re in ar

D e fin ir  
A çõe s

Im plan ta r

E nten d er 
m o tiva ção  d as  

m elho rias  

Pro je to s  d e  M elh o r ia  d e  P ro c es so  

A n a lisa r s itua ção

P rob le m as
O po rtu n ida d es

P lan e ja r R e qu is ito s D e sen har E xe cuta r L ib erar
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P lan e ja r R e qu is ito s D e sen har E xe cuta r L ib erarP lan e ja rP lan e ja r R e qu is ito sR e qu is ito s D e sen harD e sen har E xe cuta rE xe cuta r L ib erarL ib erar
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Lições aprendidas na aplicação

• Reconhecer o PDP como um processo
• Mapear a situação atual (seja aproximadamente 

correto que precisamente incorreto) – workshop
• Aprender, redesenhar e melhorar são contínuos
• ...mas

Problemas típicos do PDP

Diagnóstico do Processo de Desenvolvimento de Produtos (DP)
Árvore de causa - efeito (exemplo)

: problema raíz

NUMA

O 
responsável 

pelo DP 
gerencia 

rigidamente 
como PCP

A Empresa perde 
participação no 

mercado

O período para retorno 
do investimento é

pequeno

O produto não 
é competit ivo

O produto 
não é caro

O ciclo de vida 
do produto após 
o DP é menor 

que o planejado
O ciclo do 
DP é alto

O ciclo de vida 
do produto após 
o DP é menor 

que o planejado

O cliente não 
fica  satisfeito  
com o produto

Os prazos de 
lançamento não 
são cumpridos

Os projetos não 
são viáveis 

economicamente

Novas tecnologias,  
materiais e soluções 

técnicas não são 
conhecidas

As pessoas 
perdem tempo 

procurando 
informações

Existe baixa 
produtividade 

no DP

Existe excesso 
de trabalho e 

retrabalho

A busca de 
informação 

não é
eficiente

Os prazos das 
atividades não 
são cumpridos

O cronograma 
de DP é muito 

detalhado

O processo de DP 
é seqüencial e 

demorado

Existe uma 
duplicidade 

de atividades

Existem 
problemas de 
comunicação 

entre as pessoas 
envolvidas no DP

Existe uma 
grande 

quantidade de 
alterações 

durante o DP

O especialista 
não considera 

outros 
aspectos do 
produto além 
da sua área

A ISO 9000 
burocratiza 
a empresa

As diretrizes da 
alta cúpula não 
permeiam o DP

As pessoas 
envolvidas no 

DP  estão 
desmot ivadas

O responsável 
pelo DP não 

consegue 
motivar as 
pessoas

Existem problemas 
de relacionamento 

pessoal

O especialista 
não valoriza as 

outras áreas 
envolvidas no DP

O trabalho 
em equipe 

não é eficaz

Não existe um 
comprometime

nto nem 
valorização do 

DP

A engenharia é
considerada 

eficiente pelas 
outras áreas 
da empresa

A participação 
da engenharia 

em  outros 
processos não 
é reconhecida

A 
organização 
para o DP 

não é eficaz

Os conceitos de 
gerenciamento de 

projetos e de DP não 
são conhecidos

Falta a visão abrangente 
do business process 

(BP) desenvolvimento 
de produto (DP)

A especificação 
dos sistemas  
de informação 

é limitada.

O potencial da 
tecnologia de 

informação para o DP 
não são conhecidos

A especificação 
do projetos não 

considera as 
necessidades 

do cliente

O projeto do 
produto não 

visa a 
manufatura

O projeto não 
atende às 

necessidades 
do cliente

Existe uma 
grande 

quantidade de
erros no 
projeto

O projeto é
incompatível 

com a 
capabilidade 
de produção

As pessoas 
trabalham com 
informações 

desatualizadas

Existe 
inconsistência 

nas informações

O controle das 
informações e das 

alterações de 
projeto é ineficiente

As técnicas e os 
métodos de DP não 

são conhecidos

O sistema de 
informação não é
integrado e não 

atende às 
necessidades do DP

O projeto possui 
custo de 

Fabricação 
elevado

O produto do 
concorrente é

lançado primeiro

Os produtos 
são 

ultrapassados

Existe uma grande 
quantidade de alterações 

durante o DP

O processo de DP 
é seqüencial e 

demorado

A ISO 9000 
burocratiza a 

empresa

As diretrizes da alta 
cúpula não 

permeiam o DP

A participação da 
engenharia em  outros 

processos não é 
reconhecida

As pessoas trabalham com 
informações desatualizadas

Os conceitos de gerenciamento de 
projetos e de DP não são conhecidos

Falta a visão abrangente do business 
process (BP) desenvolvimento de produto 

(DP)

O potencial da tecnologia de 
informação para o DP não são 

conhecidos
As técnicas e os métodos de DP 

não são conhecidos

Causas raízes

Efeitos indesejáveis

Árvore de causa -efeito
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Lições aprendidas na aplicação 

• Reconhecer o PDP como um processo
• Mapear a situação atual (seja aproximadamente 

correto que precisamente incorreto) – workshop
• Aprender, redesenhar e melhorar são contínuos
• ...mas... sem mudar as pessoas e cultura, as 

mudanças serão passageiras
• Mudar não é aplicar uma nova técnica 

(reducionismo dos engenheiros)
• Liderança precisa aprender, estar motivada, 

apoiar de forma intensiva e segurar ansiedade
• Agentes internos são necessários 

Modelo de referência é útil????

• Há 15 anos vem sendo aplicado
• Liderança acredita que vem sendo aplicado, mas 

a realidade é diferente do que está documentado
• Algo que vem de fora não pode ser ensinado, 

implantado e seguido pelas pessoas
• Partir da realidade atual – nível de maturidade
• Conheça as relações de causa-efeito
• Veja onde o pessoal gasta tempo
• Mudança de cultura não é um projeto
• Modelo deve documentar a realidade, evolutivo, 

conter as melhores práticas, ser fácil de acessar
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Processo de 
Transformação 

do PDP

Modelo de Referência do PDP

P lan ejam ento 
estratégic o do  

pro duto

P la neja m en to 
do projeto

P rojeto 
inform ac ion al

P rojeto 
c oncei tua l

P rojeto 
detalh ado

P repara ção 
da  produç ão 

Lança m e nto 
do  produto

A c om panha r  
p roduto e 
proc esso

D esc ontinuar  
produto

G eren ciar 
m u danç as de 

eng enharia

E ngenh aria 
produto

1.1 c om pra 
rec ursos

M ark eting e 
qual id ade 1.2

l ibera 
produç ão

E ngenh aria 
proc essos, 
produç ão e  
suprim entos

1.3

produz  lo te 
p i loto e 

hom ologa 
proce sso

G estão de 
projetos e 
cus tos

1.4 pensa  em  
portf o lio

realiza  estud o 
v ia bil id ade, 

util iza s iste m a

planeja 
lança r

E ngenh aria 
produto

2.1

p lane jam ento 
d as 

plataform as de 
pro duto 

integrad a ao 
portf o lio

real iz a anál ise 
de riscos , 
q ualidade

ap lica 
FM E A , 

uti liza CA E

M ark eting e 
qual id ade

2.2

real iz a ge stão 
de  portf o l io 

integrad a ao 
p lane jam ento 
estrategic o da  

e m pre sa

E ngenh aria 
proc essos, 
produç ão e  
suprim entos

2.2

G estão de 
projetos,  
cus tos e m e io 
am bie nte

2.3

3

4

5

N ív el
S ub 

Nív el
Áre a de 

co nhecim ento

in
te

rm
ed

ia
rio

: u
til

iz
a 

pa
dr

oe
s,

 m
et

od
os

; g
er

en
ci

a 
at

iv
id

ad
es

; é
 

re
pe

tit
iv

iv
o

R esul tado s são 
m ensuráv e is

E xiste cont role  e 
correç ões

M elhoria c ontín ua

P ré-desenv olv im ento D esenv o lv im ento P ós-desen v olv im ento  

conv ersa c om  
al ta cupu la

co nsid era requisi tos n a 
hom ologaç ão do produto

real iza t odas a tiv idad es de gestão  de p rojeto; ex iste integraçã o ent re  planos;  real iz a gates de 
p rojeto c om  cri terios pré def in idos; m o nitora c ontinuam ente  custos, v olu m es  e preç os p rev istos;   
m o nit ora riscos;  ac om p anha indicad ores de  gestã o de proje tos; desenv o lv im ento sustentav el  é 

c onsiderado

possu i indicad ores de desem pen ho para todas  ativ id ades. 

B
ás

ic
o:

 re
al

iz
a 

as
 a

tiv
id

ad
es

P roce ssos de  apoio

def ine requ isi tos,  con cepç ão, estrutu ra, 
desenho s, ut il iz a C A D,  dim en sion a it ens

esco po, 
ativ ida des 
m ac ro e 
te m p os

des dobra 
requisi tos, 

anal isa  ciclo 
de v id a

plane ja p rocess o m acro,  
conv ersa c om  
fornece dores atende  à legislac ao

integra 
ac oes

realiza do de 
m aneira 
info rm al

inte grado a o 
P DP , ex iste  

tim e de 
acom pan ham

e nto

planos  de reu til izac ao, 
reciclagem  e desc arte 

integrados  e real izados

ciclo de t ransform ação do P D P  integrad o ao de m elhoria  inc rem enta l, ao gere nciam ento de m udan ças e  ao p lane jam ento do proje to

oco rre  con trole de todas ativ ida des c om  base nos indicado res e s ão tom ad as aç ões c orretiv as inte gradas a os proc essos de ap oio de gere nciam ento de 
m u dança s e m elhoria increm ental.  A plica -se o g erenc iam ento dos parâm etros crít ic os, e projeto rob usto (m étodo T agushi ).

integra pa rc ei ros da cade ia 
de sup rim ento s

m odelagem  funcional , 
def in e princip ios de 
solução,  apl ic a D Fx ,  

c once pcoe s al ternat iv as,  
aplica  Q FD 

detalha o  proce sso de  
fab ric ação e m onta gem , 

util iza C A P P  e PD M

proces so 
form aliza do,  
cont ro lad o,  
usa sistem a

os p rocesso s de negóc io 
resul tan tes sã o 

d esenhad os e proje tados 
sim ultaneam ente

real iz a aprov ação sim ples de  fa ses (ga tes) 

Modelo de Maturidade do 
PDP

Desenvolvimento

Projeto
Detalhado 

Projeto
Conceitual 

Projeto
Informacional 

Lançamento
do Produto

Preparação
Produção

Planejamento
Projeto

PósPré
Planejame

nto
Estratégico 

dos 
Produtos

Descontin
uar

Produto

Acompanhar
Produto/
Processo

Infra-estrutura

Educar / Treinar

Implantar

Entender 
motivação

Projetos de Transformação 

Analisar 
situação

Planejar Requisitos Desenhar Executar Liberar

Definir Ações

Legenda

Relaciona-
mento entre 

modelos

Modelos de referência genéricos, específicos 
e projetos Modelos de referência genéricos

Projeto 1 Projeto 2 Projeto 3 Projetos derivados de 
um modelo de 

referência específico

Empresa DEmpresa A Empresa B Empresa C
Modelos de referência específicos
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Interpretação e aplicação do conteúdo do 
livro

• Coleção de melhores práticas
• Integração entre métodos e ferramentas
• Aprendizado em desenvolvimento de produtos
• Referência para estudos detalhados
• Referência para definição de processos
• Referência para benchmarking

Material complementar do livro (em construção)
Livro Site Saraiva UniSite Saraiva Uni

www.saraivauni.com.br

www.pdp.org.brSite LivroSite Livro

Modelo navegável 
na web

Manual professor
Apresentações

•Capítulos
•Complementar

Roteiros práticas
Formulários
Respostas questões
Provas 

Modelo
•Na web
•Arquivo pdf

Errata livro
Sugestões 
Novos itens
Apresentações
Referências
Links
Formulários
Templates
Ferram. free
Exemplos
Cases
Comunidades
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Complemento do livro na internet (PDPNet)

http://www.pdp.org.br

http://www.portaldeconhecimentos.org.br


