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Modelos de Desenvolvimento de 

Produtos 

Com a oferta de produtos similares, abertura de novos 
mercados, maior preocupação com o consumidor e o ambiente 
de mercado, tornou-se indispensável a integração das áreas 
para o sucesso de novos produtos.  

 

Como conseqüência, nos últimos anos, o PDP deixou de ser um 
processo técnico e tornou-se um processo de gestão, que deve 
estar vinculado com o planejamento de negócios da empresa 
(business plan) (Cunha, 2000). 

 

O PDP torna-se, assim, um dos processos de negócio da 
empresa. 
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De Métodos de DP para Modelos de 

negócio 

 O Desenvolvimento de Produto passou a ser um processo 

com administração de recursos, integração de diferentes 

áreas e atividades sincronizadas ao longo do tempo. 

 

 Novos modelos de desenvolvimento foram se 

aperfeiçoando e incluíram novas etapas. 

 

 Surge o conceito de Modelo Referencial de 

Desenvolvimento de Produto 
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O que é um modelo referencial? 

 Modelo referencial – representação gráfica 

ou textual de um PDP ideal, que serve de 

inspiração (base) para elaboração ou 

melhoria do PDP de uma determinada área 

produtiva. 
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 A partir de um modelo de referência genérico, uma 

empresa pode definir o seu modelo específico, que se torna 

um “manual de procedimentos” e serve de base para a 

especificação de projetos de desenvolvimento de produtos. 

 

 Os modelos pretendem assegurar a repetibilidade de seus 

projetos, além de constituir-se em um repositório de 

melhores práticas.  

 

 Os modelos representam o processo são adaptados ao 

setor a empresa e ao tipo de projeto. 

 

Modelo referencial do PDP 
segundo Rozenfeld et al. (2006) 
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 O PDP sistematizado e documentado permite que as 
particularidades de cada projeto da equipe de desenvolvimento 
sejam atendidas e, .. 
 

 ...ao mesmo tempo, garante-se a utilização das melhores 
práticas de projeto e uma visão unificada para toda a empresa. 
 

 Para que um processo-padrão de desenvolvimento de produtos 
seja reutilizado ele é documentado em forma de um modelo. 
 

 O modelo serve para representar a realidade e como os projetos 
serão definidos a partir do modelo, este se chama modelo 
referencial. 

Modelo Referencial de PDP 
segundo Rozenfeld et al. (2006) 
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As abordagens e os Modelos 

Referenciais de PDP 

Provêm das abordagens de DP 

 Equipes multifuncionais 

 Paralelismo de atividades 

 Ferramentas estatísticas  

 PEN ou PEC 

 DP gerenciado pela visão de negócio ou 

mercado - Marketing 

 Modelo de Referência 

 Stage-gate 
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Síntese: Abordagens de DP e modelos de referência 

ANÁLISE 

SÍNTESE 

SIMULA
ÇÃO 

AVALIA
ÇÃO 

DECISÃO 

Ciclo  básico do projeto DP Pahl & Beitz 
PDP 

Rozenfeld et 

al. 
Teorias relacionadas com o Desenvolvimento de Produtos 

1980 2000 1990 

ES 

DIP 
PBB 

Stage 

Gates 

PPD 

Gestão de 
projetos globais 

Integração das 

abordagens de 
DP 

Foco na produção Foco no projeto do 

produto 
Foco no negócio 

Gestão 

projetos 

reconheci- 

mento como 

carreira 

profissional 

1980 1990 2000 



Considerações sobre Modelos do PDP    

 As etapas de desenvolvimento de produto possuem 
muitas vezes denominações diferentes, onde o início e o 
término de cada etapa, muitas vezes, confundem-se, na 
prática.  

 

 Autores ligados a diferentes áreas do conhecimento 
enfatizam determinada fase ou outra, dependendo de 
sua área de origem (“visão da engenharia e visão de 
marketing”). 

 

 No Brasil, para o setor de bens e  serviços Rozenfeld et al 

(2006) apresentou uma alternativa que será utilizada 

como padrão nesta disciplina. 
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 A partir de um modelo de referência genérico, uma 

empresa pode definir o seu modelo específico, que se 

torna um “manual de procedimentos” e serve de base 

para a especificação de projetos de desenvolvimento de 

produtos. 
 

 Os modelos pretendem assegurar a repetibilidade de 

seus projetos, além de constituir-se em um repositório de 

melhores práticas.  
 

 Os modelos representam o processo são adaptados ao 

setor a empresa e ao tipo de projeto. 

 

Modelo referencial do PDP 
segundo Rozenfeld et al. (2006) 
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Modelo referencial proposto por 
Rozenfeld et al (2006) 

Diferença entre Processos e Projeto 

Processos de negócio compreendem um conjunto de 

atividades organizadas entre si visando produzir um bem 

ou um serviço para um tipo especifico de cliente. 

O Processo de Desenvolvimento de Produto não é tão 

estruturado porque cada desenvolvimento envolve um 

projeto diferente. 

 Projetos também são um conjunto de atividades, porém 

são únicos e temporários (possuem inicio e fim). 

  Processos possuem objetivos estabelecidos 

periodicamente. 
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 Projeto: Um esforço temporário empregado para criar um 

produto, serviço  ou resultado exclusivo (PMBOK, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Um PDP pode  contemplar vários projetos em diferentes 

etapas de desenvolvimento.  

tempo tempo

Processo de DP Projeto de DP

Continuos e repetitivos Temporarios e únicos

Objetivos atualizados 

continuamente
Objetivos únicos

Diferenças entre PDP e projeto de DP  
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Diferença entre projetos e processos 

Fonte: Rozenfeld et al, 2006 



Tipos de Projetos de DP 

A classificação do tipo de projeto depende muito do setor. 

Em geral, exitem três categorias de projeto: 

1. Projetos radicais (breakthrough) são os que envolvem significativas 

modificações no projeto do produto ou processo existente, novas tecnologias, 

novos materiais e as vezes processo de manufatura inovador. 

2. Projetos Plataforma ou próxima geração normalmente representam alterações 

significativas sem a introdução de novas tecnologias ou materiais. 

3. Projetos Incrementais ou derivados Envolvem projetos criados por produtos e 

processos que são derivados com pequenas modificações dos produtos já 

exitentes. 

 Os projetos também podem ser classificados em termos de projetos que 

são novos para a empresa e que são novos para o mercado.  
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Portfólio de Projetos de Produto 

 No inicio do desenvolvimento, os produtos são desenvolvidos 
por meio de projetos. 
 

 Esses projetos estão em diferentes estágios de 
desenvolvimento. 
 

 A quantidade de projetos paralelos depende da capacidade da 
empresa, ao conjunto de projetos paralelos denomina-se 
portfólio (carteira) de projetos. 
 

 Inicia-se com grande número de idéias, que são analisadas e 
algumas tornam-se projetos, que são novamente analisados e 
alguns deles seguem andamento e tornam-se projetos de 
produto. 
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Como os projetos de produto estão 

organizados,... 

Tipos de Projeto: Podem ser classificados por linha de produtos, por 

complexidade e grau de novidade na empresa… 

 



Elementos do Modelo 

1

7 

 Fases: O que determina uma fase é a entrega de um 

conjunto de resultados (deliverables) que determinam um 

novo patamar de desenvolvimento do projeto. 

 Os resultados das fases permanecem “congelados” a partir do 

momento em que a fase é finalizada. 

 Qualquer alteração nos resultados da fase somente deve 

acontecer por meio de um processo de mudança, que garanta 

a análise do impacto desta alteração e garanta a 

comunicação a todos os envolvidos no processo. 

www.producao.ufrgs.br/gedepro   gedepro@gedepro.ufrg.br 



Elementos do Modelo 

 Gates : processo de avaliação dos resultados 

(deliverables) da fase do projeto. 

 Trata-se de uma revisão ampla e minunciosa, 

considerando a qualidade dos resultados obtidos, a 

situação do projeto diante do planejado, o impacto dos 

problemas encontrados e a importância do projeto 

diante do portfólio completo de projetos da empresa. 

 A avaliação dos resultados da fase serve também como 

um importante marco para de reflexão sobre o 

andamento do projeto, antecipando problemas e 

gerando conhecimento e aprendizado na empresa. 
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Atividade 02 
Sequência das etapas do PDP 

1. Leia as etapas PDP; 
2. Identifique as atividades de cada etapa do PDP; 
3. Compreenda os resultados de cada etapa; 
4. Ordene as fichas, de acordo com a sua percepção, a 

seqüência das etapas do PDP. 
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Visão Geral do Modelo 

de Rozenfeld e 

colaboradores 

ROZENFELD, H; Forcellini, F. Amaral, D.C; Toledo, J; Alliprandini, D. e Scalice, R.  Desenvolvimento 

de Produto: Uma referência para Melhoria do Processo. São Paulo, Editora Saraiva, 2006. 
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Visão Geral do Modelo Rozenfeld et al (2006) 

ROZENFELD, H; Forcellini, F. Amaral, D.C; Toledo, J; Alliprandini, D. e Scalice, R.  Desenvolvimento 

de Produto: Uma referência para Melhoria do Processo. São Paulo, Editora Saraiva, 2006. 

Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos 

Gerenciamento de mudanças de engenharia 
Processos 
de apoio 

Desenvolvimento  

Projeto 

Detalhado  

Projeto 

Conceitual  

Projeto 

Informacional  

Lançamento 

do Produto 

Preparação 

Produção 

Planejamento 

Projeto 

Pós Pré 

Planejamento 

Estratégico 

dos Produtos 

Descontinuar 

Produto 

Acompanhar 

Produto/ 

Processo 

Processo de Desenvolvimento de Produto 
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As grandes fases do modelo 

Pré-

Desenvolvimento 

Desenvolvimento 
Pós - Desenvolvimento 

dias meses anos 

Entrada: Oportunidades de projetos 

Saída: Plano de Projetos 

Entrada: Plano de Projetos 

Saída: Produtos prontos para comercialização 

Inicio:  Produtos pronto para comercialização 

Final: Fim de vida do produto 
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Desenvolvimento  

Projeto 

Detalhado  

Projeto 

Conceitual  

Projeto 

Informacional  

Lançamento 

do Produto 

Preparação 

Produção 

Planejamento 

Projeto 

Pós Pré 

Planejamento 

Estratégico 

dos Produtos 

Descontinuar 

Produto 

Acompanhar 

Produto/ 

Processo 

Melhores práticas no Modelo de Referência 

Processo de negócio alimentado pelo PE corporativo 

P
E

 

C
o
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o

ra
ti

v
o

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Existência da macro etapa de Pré-Desenvolvimento 

3 Macro etapas, 9 fases, N atividades 

Controle através de Gates Gerenciais e Milestones (gates técnicos) 

Equipes multifuncionais 

Paralelismo de atividades 

Retroalimentação 
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Atividades genéricas durante a 

realização do projeto 

Avaliar 

Fase 

Aprovar 

Fase 

Documentar as 

decisões tomadas e 

registrar lições 

aprendidas 

Monitorar 

viabilidade 

econômica 

Atualizar 

Plano da 

Fase 

Atividades 

Especificas da 

Fase 

Revisão de 

Fase “gate” 

Projeto 

Detalhado  

Projeto 

Conceitual  

Projeto 

Informacional  

Lançamento 

do Produto 

Preparação 

Produção 
Planejamento 

Projeto 

Atividades Genéricas 
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A sistemática de Gates no Modelo 



Rozenfeld et al. Etapas Marketing 

Pré 
Desenvolvimento 

1. Planejamento estratégico de 
produto 

2. Planejamento do projeto 

Avaliação de 
oportunidades, demanda de 
mercado 

Desenvolvimento 

1. Projeto informacional 

2. Projeto conceitual 

3. Projeto detalhado 

4. Preparação da produção do 
produto 

5. Lançamento do produto 

 

Teste do conceito 

Teste de protótipos 

Teste lote piloto  

Pós 
Desenvolvimento 

1. Acompanhar e melhorar o produto 

2. Descontinuar o produto 
Teste do produto no 
mercado 

Macro Etapas do Modelo 



 
 

Módulo 02 
 

Pré - Desenvolvimento 
 Planejamento Estratégico do 

Produto e Plano do Projeto 
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Visão Geral do Modelo 
Rozenfeld et al (2006) 

Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos 

Gerenciamento de mudanças de engenharia 
Processos 
de apoio 

Desenvolvimento  

Projeto 

Detalhado  

Projeto 

Conceitual  

Projeto 

Informacional  

Lançamento 

do Produto 

Preparação 

Produção 

Planejamento 

Projeto 

Pós Pré 

Planejamento 

Estratégico 

dos Produtos 

Descontinuar 

Produto 

Acompanhar 

Produto/ 

Processo 

Processo de Desenvolvimento de Produto 
 

Planejamento 

Estratégico 

dos Produtos 
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Planejamento Estratégico 

PEC (Planejamento Estratégico Corporativo), 

trata das políticas, missão, visão e valores 

organizacionais. 

 

PEN (Planejamento Estratégico do 

Negócio), trata das  dos objetivos, meios e 

metas das unidades de negócio. 

PEDP (Planejamento Estratégico do 

Desenvolvimento de Produto), trata das 

linhas de produtos e a estratégia tecnológica 

dentro das Unidades de Negócio 
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Planejamento Estratégico 

(PEC e PEN) 
 Para que existe a minha empresa? (PEC) 

 

 Quais são os valores organizacionais da empresa, 

provavelmente?  (PEC) 

 

 Qual é o tipo de negócio do grupo? (PEN) 

 

 Qual a necessidade eu estou procurando atender na 

sociedade? No mercado? (PEN) 
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Etapa de Planejamento Estratégico  

 

 

PEDP 

PEN 

PEC Brasil Foods  

Unid. Negócio 

Massas Frescas 

Portfólio 

Unid. Negócio 

Congelados de 
Carne 

Portfólio 

Unid. Negócio 

Industrializados 
de  Carne 

Portfólio 

Planejamento Estratégico do DP 
O resultado da fase PEDP é o portfólio de produtos revisado 

(Planejamento Estratégico da Corporação) 

(Planejamento Estratégico do Negócio) 

(Planejamento Estratégico do 

Desenvolvimento de Produto) 

PE DP P. Projeto 
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Por que as empresas desenvolvem 

produtos? 

Necessidade/Oportunidade 

Função 

Produto 

Benefício 

Simbólica 

Estética 

Prática 

Ecológica 

“Pirâmide de Maslow” 
MASLOW, Abraham H. Diário de Negócios 

de Maslow. Rio de Janeiro: Qualitymark, 

2003 

 

  

Requisitos do Produto 
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Planejamento Estratégico do Negócio 

 Em qual negócio está minha empresa? 

 Qual a necessidade eu estou procurando atender na 

sociedade? No mercado? 

Pirâmide das 

Necessidades 

de Maslow 

MASLOW, Abraham H. Diário de Negócios de Maslow. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003 



 O primeiro passo do Planejamento e definir o 

negocio. Do PE vem as: Políticas, missão, visão e 

valores organizacionais. 

 Ferramentas sugeridas  no planejamento 

estratégico de produtos para análise das 

oportunidades:   

Diagrama de SWOT  e PEST 

 

 SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats); 

 PEST + AL  (Políticas, Estratégias,Tecnológicas); + 

Ambiental e Legal 

 

 

Etapa de Planejamento Estratégico do 

Produtos  

 PE DP P. Projeto 
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SWOT:  Análise de Forças, oportunidades 

e Fraquezas 

 É uma ferramenta simples e sistemática que analisa a 

posição estratégica da empresa.  

 

 Forças e Fraquezas = em geral  se relacionam com fatores 

internos da empresa. 

 

 Oportunidade e Ameaças = antecipam o futuro e se relacionam 

com fatores externos ou ambiente de negócio. 

 

www.producao.ufrgs.br/gedepro   gedepro@gedepro.ufrg.br 



SWOT:  Análise de Forças, oportunidades e 

Fraquezas 

A análise trata-se de uma matriz com quatro quadrantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Baseado em Baxter, 1998. 

FORÇAS 
Bom canal de distribuição 
Reputação da marca 
Boa equipe de vendas 

FRAQUEZAS 
Equipamentos obsoletos 
Concorrência acirrada 
Ciclo de desenvolvimento 
maior que o concorrente 
 
 

OPORTUNIDADES 
Boas perspectivas do 
mercado 
Extensão da linha de 
produtos 
Monopólio em algumas 
cadeias de lojas.  

AMEAÇAS 
Problemas de confiabilidade 
nos novos produtos 
Falta de gestão consolidada 
no desenvolvimento de novos 
produtos. 
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 A análise do PEST procura determinar as condições 

externas que podem influenciar ou ameaçar a empresa 

(Baxter, 1998). 

A análise será tão detalhada quanto for o acesso às 

informações de mercado (ambiente externo); 

 Política (mudanças nas leis e regulamentos, mudanças 

políticas que podem estabilizar ou desestabilizar o mercado). 

 Econômica ( análise macroeconômica, recessão, inflação, 

política fiscal, etc) 

 Social (tendências demográficas, mobilidade social,  

 Tecnológica( novos materiais, processos, energia, etc) 

 Ecológica ou sustentável (agressao ao ambiente, reuso.) 

Analise Política, econômica, social e 

Tecnológica (PEST)   

 PE DP P. Projeto 
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PEST  Fatores Políticos 

 Regulamentos e Proteções 

Ambientais 

 Regulamentos de Comércio 

Internacional e Limitações  

 Legislações Específicas 

 Regulamentos entre 

Concorrência  

 Regulamentos de Segurança  

 Política de Impostos  

 Código de Defesa do Consumidor 

(CDC)  

 Leis Trabalhistas (CLT)  

 Programas e Atitudes do Governo  

 Estabilidade Política 

 Órgãos Fiscalizadores  

 

 Econômicos: 

 Crescimento Econômico 

 Taxas de Juros e Politica 

Monetária  

 Despesas do Governo  

 Inflação  

 Taxa de Cambio  

 Taxa de Desemprego 
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PEST Tecnológicas: 

 Despesas em Pesquisa 

 Novos Produtos e 

serviços  

 Importações  

 Ciclo de vida da 

Tecnologia  

 Aspectos da Energia  

 Mudanças na Tecnologia 

da Informação  

 Mudanças na Internet  

 Mudanças de Tecnologia 

 

Sociais: 

 Distribuição de Renda 

 Aspectos Demográficos  

 Taxa de Crescimento da 

População  

 Distribuição da Idade  

 Mudanças no estilo de 

vida  

 Atitudes do Trabalhador  

 Grau de Instrução  

 Consciência da Saúde e 

Segurança 

www.producao.ufrgs.br/gedepro   gedepro@gedepro.ufrg.br 



 

Atividade 3: Planejamento Estratégico - Fibrax  

 

 1. Assista o vídeo (palavra chave= Curaua): 
http://www.youtube.com/watch?v=lIVhUmuON2I 

 Qual é o tipo de negócio do grupo? 

 Qual a oportunidade que identificaram no mercado? 

 Quais são os valores organizacionais da empresa, 

provavelmente 

 

 2. Identifique: 

 Oportunidade/necessidade; função, produto e benefício 

 Faça a SWOT e PEST 
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Possível PEC do grupo Fibrax 

  Declarações: políticas, missão, visão e valores 

Missão 

Desenvolver soluções sustentáveis em termos de MP e de 

produtos acabados a partir de matérias-primas de origem 

natural 

            

Visão 

Reconhecimento, nos próximos 5 anos, como empresa 

importante no cenário nacional, que propõe produtos 

sustentáveis para problemas brasileiros, usando recursos 

locais 

            

Valores 

organizacionais Estabelecer cuidado com meio ambiente, preocupação com 

3 Rs (reciclar, reusar, reduzir); preocupação com a 

qualidade, ética, agilidade, capacidade de inovação, 

preocupação com o ser humano 
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Possível PEC do grupo Fibrax 

 Declarações: políticas, missão, visão e valores 

 Política: 

 Sustentabilidade:  "suprir as necessidades da geração 

presente sem afetar a habilidade das gerações futuras 

de suprir as suas". 

 Para um empreendimento humano ser sustentável, tem 

de ter em vista 4 requisitos básicos, tem de ser: 

 ecologicamente correcto;  

 economicamente viável;  

 socialmente justo; e  

 culturalmente aceito. 
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PEST (Exemplo) 

Mestrado Acadêmico 

Políticas: 

Incentivo governamental para desenvolvimento 

de produtos biodegradáveis e sustentáveis 

(FINEP, FAPERGS, FAPESP, e outros 

Atendimento a norma 

ISO 14000 

Tecnologias:  

disponível na empresa - cultivo, plantio, 

extração e obtenção da fibra 

Contratar mão de 

obra 

especializada em 

fibras para 

sapatos 

Buscar tecnologia em 

universidades - Pa e 

outras 

Sociais: 

Desenvolver região, contratar mão de obra 

local para produção;  

desenvolver o 

ambiente do 

entorno da 

fazenda Ituá 

Ecológicas: 

Produção na capoeira deve ser limitada para 

garantir a renovação do solo e não destruição 

da fauna e flora locais 

Informações internas 

da empresa: 

Tecnologia disponivel ainda contém problemas, 

perdas de processo 

Clientes: 

Fazer levantamento de informações do setor 

calçadista 

Concorrentes: preço do produto concorrente 

mercados atingidos pelos concorrentes 

modo de escoamento da produção do concorrente 

Revisar declarações 

da empresa  Missão, visão, valores, políticas, etc 



Análise SWOT - EXEMPLO 

Estratégicas deverão:  

Potencializar  as forças e buscar minimização das fraquezas e 

ameaças 



Macro etapa de pré-desenvolvimento  

 

1.ETAPA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE PRODUTOS  

O objetivo do Planejamento Estratégico do Desevolvimento de Produto  

do DP é gerar ou revisar o portfólio de produtos de uma empresa, a 

partir do Planejamento Estratégico da Unidade de Negócio (PEN), para 

definir novos projetos de produto.  

Planejamento 

 Estratégico da  

Empresa 

Planejamento 

Estratégico de  

Produtos 

Alinhamento  

Integração 

Resultado da etapa: Lista de oportunidades de novos produtos a serem 

lançados  

Ênfase nas áreas de PE, P&D   e Marketing. Atividades estratégicas, 

identificação de oportunidades. 

PE DP P. Projeto 
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 Entradas: dados do PEN 

 Etapas:  

 Revisar o portfólio de produtos existente;  

 Identificar novas oportunidades de produto, elaborar minutas;  

 Selecionar, priorizar as minutas de oportunidades de projetos 

de novos produtos; 

 Classificar os projetos na carteira de projetos.  

 Revisar a minuta e definir o coordenador de projeto aprovar e 

realizar a comunicação. 

 

 Deliverable:  Minutas de Projeto (ou oportunidades de 

produto) revisadas e aprovadas 

 

Etapa de Planejamento Estratégico 

dos Produtos  

 PE DP P. Projeto 
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 Entradas: dados do PEN 

 Etapas:  

 Identificar novas oportunidades de 

produto, elaborar minutas;  

 

Etapa de Planejamento Estratégico 

dos Produtos  

 

MINUTA DO PROJETO ou Project Charter é um documento que anuncia 

formalmente o inicio de uma determinada oportunidade de projeto de produto.  

Inclui uma descrição mínima do produto e do projeto a ser desenvolvido.  

Este documento é aprimorado  periodicamente até o final do projeto. 

PE DP P. Projeto 

www.producao.ufrgs.br/gedepro   gedepro@gedepro.ufrg.br 



 No inicio, no pré-desenvolvimento os produtos são 
desenvolvidos por meio de projetos. 

 Esses projetos estão em diferentes estágios de 
desenvolvimento. 

 A quantidade de projetos paralelos depende da capacidade 
de recursos da empresa. Ao conjunto de projetos paralelos 
denomina-se portfólio (carteira)de projetos. 

 O portfólio de projetos de produto é um subconjunto da 
carteira de projetos da empresa. Inicia-se com grande 
número de idéias que se tornam um menor numero de 
projetos, e esses um número menor de produtos lançados. 
Conceito de funil. 

Portfólio de Projetos e produtos 

PE DP P. Projeto 
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Etapa de Planejamento Estratégico do 

Produtos (continuação): 

 

 A Priorização é o “filtro” dos projetos de produto a serem desenvolvidos.  

PE DP P. Projeto 
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Exemplo de PIC ou Minuta de 

Oportunidade de Projeto 

PIC – Product Innovation Charter   N° 01/2004 antinf 

Idéias Gerais Foi identificada uma oportunidade na área de antinflamatórios que exerçam menores 

efeitos de irritação gástrica. 

Foco Existe um mercado amplo para o tratamento de inflamações articulares e para 

medicamentos que dispensam prescrição médica. A empresa dispõe de avançada 

tecnologia para fabricação de medicamentos sólidos e dispositivos transdérmicos. 

Objetivos e 

metas 

Os objetivo para este projeto são: (1) conseguir um medicamento que exerça efeitos 

antinflamatórios, atendendo a demanda identificada; (2) iniciar uma linha de produtos 

antinflamatórios na empresa; (3) aumentar a receita líquida da empresa em R$ 2 

milhões/ano pela venda deste produto. 

Diretrizes Estes objetivos deverão ser atingidos baseados na política atual da empresa de 

desenvolvimento de produtos variantes (similares ou genéricos), com investimentos 

financeiros semelhantes aos dos últimos produtos desenvolvidos, podendo haver 

terceirização de atividades, e com redução de 15 % do melhor tempo de 

desenvolvimento para produto semelhante. 

 
Figura: Exemplo de PIC para projeto de medicamento variante DE PAULA, 2004 
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Elaborar propostas:  “project charter” ou minutas de projeto 

 Project Charter, Product  

         Innovation Charter ou Minuta de projeto 

 Cliente    

 Nome do projeto  

 Elaborado por: 

 Data:  

 Aprovado por:  

 Justificativa do projeto  

 Objetivo  

 Descrição do produto do projeto  

 Premissas   

 Restrições  

 Gerente do projeto  

 Stakeholders 

 Observações  

PE do Desenvolvimento de Produto 

Conteúdos do 

DOCUMENTO 

PE DP P. Projeto 



Exemplo de Project 

Charter 

PE DP P. Projeto 



 Entradas: dados do PEN 

 Etapas:  

 Selecionar, priorizar as minutas de 

oportunidades de projetos de novos produtos; 

 Classificar os projetos na carteira de projetos.  

 

Etapa de Planejamento Estratégico do 

Produtos  

 PE DP P. Projeto 
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Atividade 4: Planejamento Estratégico do 

negócio – Fibrax  (…Continuação) 

 
 3. Assista o vídeo (palavra chave= Curaua): 

http://www.youtube.com/watch?v=lIVhUmuON2I 

 Quais são as possíveis famílias de produtos? 

 Para cada família qual a 

necessidade/função/produto/benefício? 

 Quem seriam as unidades de negócio? 

 O que seria o portfólio de produtos para cada unidade? 

 

 

www.producao.ufrgs.br/gedepro   gedepro@gedepro.ufrg.br 

http://www.youtube.com/watch?v=lIVhUmuON2I


INÍCIO DO PDP - PEDP 

 Os resultados do PEN são informações de entrada para 

o(s) setor(es) responsáveis pela primeira fase do PDP 

 A quem cabe realizar o PEDP nas 

empresas? 

 

UEN  Fibras,  

UEN  Mucilagens, 

UEN  Celulose 
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Possível PEN do Grupo Fibrax 

 Estratégias e diretrizes do PEN 

 Contratar pessoal qualificado em P&D; MKT, patentes; 

PDP 

 Produzir a fibra com os cuidados de agrônomos e 

ambientalistas  

 Dimensionar realisticamente o volume de produção da 

fibra sem destruir o meio-ambiente   

 Focar no desenvolvimento de fibra para produtos de 

alto valor agregado como sapatos e material 

automobilístico  

 Portfólio: Fibras naturais usadas em acessórios para sapatos, 

componentes para carros  - ANÁLISE DE VIABILIDADE 

ECONÔMICO/FINANCEIRA, TECNOLÓGICA, MERCADO 

www.producao.ufrgs.br/gedepro   gedepro@gedepro.ufrg.br 



GRUPO FIBRAX - UEN – FIBRAS  

Família de 

Produtos 

Função 

Benefício 

Necessidade 

Oportunidade 

Fibras naturais para sapatos e acessórios de 

calçados 

Proteger pés, sentir conforto ao caminhar, 

ao praticar esportes, trabalhar, estudar, usando 

fibras naturais. 

Proteção ao corpo e conforto, sem agredir meio ambiente 

Fibras naturais/ecológicas  

Para conferir conforto físico-

fisiológico 
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Análise SWOT da PEN(uN ) 

FORÇAS FRAQUEZAS 

Disponibilidade da materia prima; 

proximidade com empresas calçadistas 

clientes localizadas no NE; disponibilidade de 

recursos financeiros FINEP 

Necessidade de melhorar a 

tecnologia de fibras macias para 

calçados; necessidade contratação 

de mão de obra especializada 

OPORTUNIDADES  AMEAÇAS 

Universidade próxima e disposta a trabalhos 

em colaboração; possibilidade de 

desenvolver um núcleo de designers 

específico para fibras de calçados e seus 

acessórios 

concorrentes com mercado 

sedimentado; custo mais barato da 

fibra sintética; facilidade de 

escoamento da produção 

Estratégias: desenvolver pesquisadores em Design de fibras para 

calçados junto a Universidade; buscar formas de reduzir custos para 

reduzir preço da fibra; buscar parcerias em logistica 



 Gestão de Portfólio trata-se do processo 
estruturado de decisão sobre os quais os projetos 
devem ou não ser desenvolvidos dentro da 
organização.  

 Envolve atividades de avaliação dos projetos e 
produtos existentes, identifica novas idéias e 
oportunidades, prioriza  e define quais serão 
aprovadas, redirecionadas, congeladas ou 
canceladas. 

Gestão do Portfólio do Produto Produtos  
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Gestão do Portfólio do Produto Produtos  

 

Plano Estratégico de 

Negócios (PEN) 

Portfólio de Produtos 

(atual) 

Analisar Portfólio de 

Produtos da Empresa 

P
la

n
e

ja
m

e
n

to
 

E
s
tr

a
té

g
ic

o
 d

e
 P

ro
d

u
to

s
 

Lista de Idéias e 

Oportunidades 

Revisar  metodologia de avaliação de portfólio 

Avaliar posicionamento dos produtos 

Avaliar desempenho dos produtos 

Avaliar tecnologias e plataformas utilizadas 

Consolidar lista de idéias de novos produtos 

Analisar projetos 

Identificar produtos  a serem descontinuados 

Identificar projetos a serem abandonados e 

congelados 

Identificar os novos projetos que deverão ser iniciados 

Preparar as minutas para cada um dos novos projetos 

Avaliar viabilidade econômica do Portfólio aprovado 

Avaliar disponibilidade de recursos 

Avaliar competências 

Obter consenso final sobre o portfólio 

Portfólio de Produtos aprovado 

Adaptado de Rozenfeld et al (2006) 

PE DP P. Projeto 
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Gestão do Portfólio do Produto Produtos  

 

Ferramentas para análise de projetos 
Matriz BCG (Boston Consulting Group) 

Valor Presente Liquido (VPL) 

 Taxa interna de Retorno (TIR) 

Payback 

ROI (Retorno sobre o Investimento) 

Métodos de otimização (utilizam programação linear ou similares para 

modelar a alternativa de projeto que maximiza o lucro) 

Métodos Probabilísticos (simulação de Monte Carlo e Árvore de Decisão) 

Aderência Estratégica 

Ordenamento, pontuação, análise qualitativa dos projetos... 

 

 

Matriz BCG 
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Critérios Peso Projeto A Projeto B Projeto C

TIR% 10 20 15 10

VPL US$ (*) 8 45 26 20

Período de 

retorno anos

8 2 3,5 4

Aumento 

participação 

mercado

7 7 8 10

Melhoria imagem 

empresa

7 8 9 10

Utilização 

capacidade 

ociosa

7 6 9 6

Desenvolvimento 

novas 

tecnologias

4 10 8 10

Pontuação final 98 78,5 70

(*) valor dividido por 10

Gestão do Portfólio do  Produto 

 Priorização e seleção das propostas  

 Organiza-se uma lista ordenada, baseada em uma pontuação 

que contemple aspectos qualitativos e quantitativos 
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 Deliverables:   

 Subconjunto denominado portfólio de oportunidades de 

projeto de produto foi revisado;  

 Algumas famílias de produto foram mantidas, outras não; 

 Alguns produtos foram descartados, outros não; 

 Minutas de Projeto (ou oportunidades de produto) foram 

avaliadas, algumas foram aprovadas; outras não 

 As não aprovadas ficam aguardando na carteira de 

projetos uma oportunidade/viabilidade   

 

Etapa de Planejamento Estratégico do 

Produtos  

 PE DP P. Projeto 

www.producao.ufrgs.br/gedepro   gedepro@gedepro.ufrg.br 



Categoria N° Projeto Gerente Conclusão 

prevista 

Orçamento 

previsto 

PIC - hiperlink 

Plataforma A – Medicamentos de venda livre 

Medicamento 

alopático 

01/2004 Antinflamatório 

com efeitos 

gástricos 

reduzidos 

Adélia_Marketing 

e Vendas 

Jul 2005 R$ 85.000,00 PIC01/2004antinf 

Medicamento 

fitoterápico 

04/2004 Chá 

hipoglicemiante 

Kellen_Marketing 

e Vendas 

Set 2005 R$ 50.000,00 PIC04/2004hipogl 

Plataforma B – Medicamentos de venda sob prescrição médica 

Medicamento 

alopático 

02/2004 Antinflamatório 

uso crônico 

Paulo _Marketing 

e Vendas 

Jun 2006 R$100.000,00 PIC02/2004antfcron 

Serviços 

Logística de 

distribuição 

03/2004 Melhoria no 

serviço de 

distribuição de 

medicamentos 

aos clientes 

Tânia_Marketing 

e Vendas 

Jan 2005 R$ 25.000,00 PIC03/2004logist 

 

Carteira de projetos ou Porfólio de 

projetos de produto 

Figura: Exemplo de carteira de projetos para uma empresa hipotética 

DE PAULA, 2004 
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Visão Geral do Modelo Rozenfeld et al (2006) 

Desenvolvimento  

Projeto 

Detalhado  

Projeto 

Conceitual  

Projeto 

Informacional  

Lançamento 

do Produto 

Preparação 

Produção 

Planejamento 

Projeto 

Pós Pré 

Planejamento 

Estratégico 

dos Produtos 

Descontinuar 

Produto 

Acompanhar 

Produto/ 

Processo 

Processo de Desenvolvimento de Produto 
 

Planejamento 

Projeto 

PE DP P. Projeto 
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1. Elaborar propostas:  “project charter” ou minutas de 

projeto 

2. Definir critérios, priorizar e selecionar propostas 
(Analisar viabilidade das propostas) – matriz de 
decisão 

 

3. Indicar gerente e equipe 

4. A partir da minuta elaborar o  Plano do projeto 

 

Gate 0: Aprovação do projeto!  

Plano de Projeto para cada projeto de produto vindo da 

análise de portfólio 

A
n
á
lis

e
 d

e
 

p
o
rt

fó
lio

 

P
la

n
o
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o
 

P
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to
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PE do Desenvolvimento de Produto 

 Atividades do Plano do 

projeto 

 

Em geral, o líder de 

projeto é 

responsável pela 

elaboração do 

Plano de 

gerenciamento 

do escopo 

 

EQUIPE, COMUNICAÇÃO E  PLANO DO PROJETO   
  

EQUIPE DE PROJETO   
  

a.   Nome do  Gerente  do projeto :   
b.   Componentes da  Equipe:   

  
Nomes   Competências e habilidades   

    
    
    
    
    
    
  
COMUNICAÇÃO   –  Lista de Stakeholders   
  

a.   Definir e descrever como será realizada a com unicação no projeto    
b.   Preencher planilha com nomes e contatos   

Nomes   Contatos   
    
    
    
    
    
    
  
GERENCIAMENTO DO ESCOPO   
  
a.  Reuniões    
  Freqüência: semanal, mensal   
  Dia da semana:   
  
b.  Forma de documentação de reuniões   
  Atas    
  
c.  Mecanismo de gerenciamento d o escopo   
  Durante as reuniões deverão ser indicadas solicitações de alteração do escopo do  
projeto pelo stakeholders (equipe e interessados). O encaminhamento da solicitação de  
alteração de escopo deverá ser feita por escrito junto a uma justificativa. A a lteração do  
escopo deverá ser avaliada e aprovada em reunião pelo gerente de projetos, sponsors,  
shareholders e stakeholders.   
  
  
  
  

PE DP P. Projeto 



Planejamento do projeto 2 

 Contempla a elaboração do Plano do Projeto, definição de 

interessados (pessoal envolvido durante o ciclo de vida do 

projeto do produto:  clientes, pessoal de assistência de 

técnica, manufatura, etc),  complementando as 

informações da fase anterior. 

 

Ciclo de vida do projeto do produto: são os estágios pelas quais 

o produto passa, projeto informacional, planejamento do 

processo, produção, lançamento, uso, retirada e reciclagem 

corresponde também quanto a a evolução de vendas o 

lançamento, maturidade e declínio.  

Deliverable: Plano do Projeto do Produto concluído 

 

PE DP P. Projeto 

www.producao.ufrgs.br/gedepro   gedepro@gedepro.ufrg.br 



Importância do plano do projeto 

PEN 

PEDP 

Plano Projeto 
WBS 

Orçamento R$ 

Diretrizes para o time de 

projeto 

Idéias de novos negócios/produtos/benefícios 

Idéias de novos produtos/benefícios 

É isto 

que a 

direção 

deseja?? 

PROJETO 

INFORMACIONAL 

sim 

Gerente de 

projeto + time 

não 

PE DP P. Projeto 



3 Plano de Projeto 

O plano do projeto apresenta informações do escopo do 
produto e do projeto, duração das atividades, prazo, 
orçamento e pessoal responsável, recursos necessários, 
analise de riscos e indicadores de desempenho.  

Escopo do Projeto: conjunto de informações que delimitam o 
conteúdo do trabalho do projeto, pessoas, atividades, duração, 
orçamento pessoal responsável, recursos necessários, 
especificações de critérios e procedimentos de avaliação, 
possíveis normas a serem atingidas, analise de risco.   

Pode ser representado na WBS e na lista identada. 

Escopo do Produto: descreve um conjunto de características 
gerais, funcionalidades e o desempenho desejado do produto. 

PE DP P. Projeto 
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Adaptação do Modelo Referencial 

Grau de complexidade x novidade 

Complexidade

N
o
v
id

a
d

e

Projetos que necessitam 

de todas as atividades 

do Modelo Referencial   

Projetos em que algumas 

atividades são implementadas 

do Modelo  
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Complexidade

N
o
v
id

a
d

e

V1 

V2 

V3 

V1 V2 V3

Plano do Projeto
Definir interessados do projeto 

Definir escopo do produto

Detalhar escopo do projeto

Adaptar o modelo de referência

Preparar cronograma...

Projeto Informacional
Atualizar o Plano do Projeto Informacional 

Revisar e Atualizar o Escopo do Produto

Detalhar ciclo de vida do produto e definir seus clientes 

Definir requisitos do produto

Definir especificações meta do produto...

Projeto Conceitual
Modelar funcionalmente o produto

Desenvolver princípios de solução para as funções

 Desenvolver as alternativas de solução para o produto

Analisar Sistemas, Subsistemas e Componentes (SSC)

Monitorar a viabilidade econômico-financeira do produto..

Projeto Detalhado
Criar e detalhar SSCs, documentação e configuração 

Desenvolver fornecedores

Projetar recursos de fabricação 

Otimizar Produto e Processo

Testar e Homologar produto...

Preparação da Produção
Planejar Produção Piloto

Produzir Lote Piloto

Certificar produto

Desenvolver processo de manutenção  ...

Lançamento do Produto/Processo
Desenvolver processo de vendas

Desenvolver processo de atendimento ao cliente

Promover marketing de lancamento

Lançar produto...

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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WBS do Projeto 

PE DP P. Projeto 
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Cronograma do Projeto 

Engenharia de Produção e Transportes  - UFRGS  www.producao.ufrgs.br/gedepro   

gedepro@gedepro.ufrg.br 
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Visão geral Modelo Rozenfeld 

Fonte: Rozenfeld et al, 2006 
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Módulo 2 

Macro-etapa: 

Desenvolvimento 
Do projeto Informacional à Liberação para 

Comercialização 
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Visão Geral do Modelo 
Rozenfeld et al (2006) 
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Macro etapa de Desenvolvimento  

 

 ETAPA DE PROJETO INFORMACIONAL: 

 O Objetivo é, a partir das informações levantadas no 

planejamento e outras fontes como clientes e 

competidores, mercado, etc. desenvolver um conjunto de 

requisitos do produto capazes de preencher a 

necessidade/oportunidade identificada na fase anterior. 

 Essas especificações orientam a geração de soluções e 

provem  a base para elaboração dos critérios da tomada 

de decisão utilizados nas próximas etapas do PDP.  

 

Projeto 
Informacional 

Projeto 
Conceitual 

Projeto 
Detalhado 

Preparação 
Produção 

Lançamento 
Produto 
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Atividades do Projeto Informacional 

Documentar as 

decisões tomadas 

e registrar lições 

aprendidas 
Monitorar 

viabilidade 

econômica 

Atualizar o Plano do 

Projeto Informacional 

Revisar e 

atualizar o escopo 

do produto 

Detalhar ciclo de vida do 

produto e definir seus clientes  

Identificar os requisitos 

dos clientes do produto 

Definir 

requisitos do 

produto 

Definir 

especificações 

meta 
Avaliar 

Fase 

Aprovar 

Fase 

Projeto 

Informacional 

Idéia do produto 

Especificações-Meta 
•Requisitos com valores 

meta 

•Informações adicionais 

qualitativas 

(Especificações para 

desenvolvimento –  

modelo textual do produto) 

Fonte: Rozenfeld et al, 2006 

Ciclo de vida 

segundo a 

evolução das 

vendas 

Ciclo de vida 

segundo as 

atividades pelo qual 

o produto passa: 

PEP, projeto, 

produção, 

lançamento, uso, 

retirada, reciclagem 

Consolidar 

informações 

tecnológicas e 

de mercado 
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Nomenclatura 

 Necessidades dos clientes: Dados originais dos 

desejos dos clientes. 

 Requisitos dos Clientes: Necessidades dos clientes 

organizadas, categorizadas e estruturadas. 

 Requisitos do produto: Características do produto 

que devem atender aos valores meta desdobrados 

a partir dos requisitos dos clientes. 

 Especificações-meta: objetivos meta que o produto 

deve ter para atender aos requisitos dos clientes. 

Projeto 
Informacional 

Projeto 
Conceitual 

Projeto 
Detalhado 

Preparação 
Produção 

Lançamento 
Produto 
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Classificação dos  Requisitos 
Rozenfeld et al, 2006 

 Clientes externos: qualidade, baixo preço, eficiência, 

segurança, durabilidade, confiabilidade,fácil operação, visual, 

incorpore novidades tecnológicas, atenda meio ambiente. 

 Clientes Intermediários: distribuição, compra, vendas, 

embalar, armazenar, transportar, expor ao público. 

 Clientes internos: fabricantes, pessoal envolvido, utilizar 

recursos disponíveis, instalações e equipamentos, matéria prima e 

mão-de-obra. 

 

Projeto 
Informacional 

Projeto 
Conceitual 

Projeto 
Detalhado 

Preparação 
Produção 

Lançamento 
Produto 
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Check-list para os requisitos do produto 

Desempenho    Armazenamento e vida de prateleira 

Meio Ambiente    Testes 

Vida em serviço    Segurança 

Eficiência     Política do produto 

Transporte     Implicações sociais e políticas 

Embalagem    Responsabilidade do produto 

Quantidade     Operação e instalações 

Infraestrutura      Re-uso, reciclagem e descarte 

Tamanho e peso 

Materiais 

Normas 

Ergonomia 

Estética, aparência e acabamento 

 

Projeto 
Informacional 

Projeto 
Conceitual 

Projeto 
Detalhado 

Preparação 
Produção 

Lançamento 
Produto 
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Especificações meta do produto 

 Segundo Rozenfeld et al (2006): 

 As especificações meta do produto são parâmetros quantitativos e 

mensuráveis que o produto projetado podera ter.  

 Estas terão valores metas os quais poderão ter valores especificos (15 kg/s) ou 

faixas de tolerancia (15 ± 5).  

 As especificações além de atuarem como guia para a geração de soluções para 

o problema do projeto, fornecem a base para a qual serão montadas os 

critérios de avaliação e de tomada de decisão utilizados nas etapas posteriores 

de projeto. 

 As especificações dos requisitos podem ser conflitantes, isto é o valor ótimo de 

uma pode causar um efeito negativo em outro requisito. 

 As especificações possuem natureza evolucionária e devem ser reavaliadas 

constantemente 

 A matriz da qualidade do QFD é uma ferramenta utilizada para  

auxiliar a equipe na geração das especificações-meta.  

Projeto 
Informacional 

Projeto 
Conceitual 

Projeto 
Detalhado 

Preparação 
Produção 

Lançamento 
Produto 
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Exemplo aplicado ao Desenvolvimento de um Trator 

Florestal  

Projeto 
Informacional 

Projeto 
Conceitual 

Projeto 
Detalhado 

Preparação 
Produção 

Lançamento 
Produto 
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Obj. 

E s p.

1

1

2

2

2

3

3

4

4 O  que você espera da  maquina? 

Quais  os  atritutos  do produto da concorrência que não são interessantes?

Quais  os  defeitos  dos  produtos  da concorrência?

P orque não compraria o produto da concorrência?

O  que você gostaria que tivesse no produto que não tem hoje? 

Quais   são as  vantagens  no nosso produto em relação a concorrência?

 Quem é o operador do produto ? 

Quais  são os  fatores  menos  importantes  na decisão de compra? 

Quais  são os  fatores  mais  importantes  na decisão de compra? 

P roblema: Necess idade de termos  dois  tipos  de máquina para a atividade florestal. 

Objetivo G eral:   Identificar as  caracterís ticas  valorizadas  pelo cliente.

Objetivos  E s pec ífic os :

1 - Identificar fatores  favoráveis  à compra 
2 -  Identificar pontos  fracos  em relação aos  produtos  atuais
3 - Identificar as  vantagens  do nosso produto em relação ao produtos  atuais
4 -  Identificar as  preferências  do cliente

P erg unta

Pesquisa 

de Mercado 

Projeto 
Informacional 

Projeto 
Conceitual 

Projeto 
Detalhado 

Preparação 
Produção 

Lançamento 
Produto 



Requisitos do Cliente e Produto 
Secundário

C aracteris ticas  
fis icas

Número de ferramentas  (unid)

Número de controles  (unid)

T empo de treinamento (h)

Dis ponibilidade de máquina (% )

Velocidade de des locamento (K m/h)

T empo das  funções  hidráulica (s eg)

C us to de matéria-prima (R $)

C us to de produção (R $)

C ons umo de combus tível (l/h)

Manutenção

Des empenho

C us to

S egurança

S etup rapido ou inexis tente

F acil de operar

Terciário

Menor número de peças  para repos ição

P eças  de repos ição aces s iveis

F acil manutenção

As s is tencia tecnica eficiente

B aixo número de paradas

Us o de um operador apenas

E conomia de combus tível

Agil na movimentação

B aixo cus to de aquis ição

E s tabilidade

Durabilidade

E rgonomia adequada

C ompacta

Inclinação de regulagem do encos to do as s ento (°)

C omprimento total (m)

L argura total (m)

Altura total (m)

Vida útil total (h)

Ângulo de inclinação lateral (°)

D is tância dos  controles  (cm)

Dis tância dos  pedais  (cm)

Qtde de operadores  (unid)

Vida útil antes  de reforma (h)

T empo de s etup (min)

T empo de entrega da pç (h), 

T empo para o atendimento (h)

 E ficácia para a s olução (% )

Itens  padronizados  (% )

Caracteristicas da Qualidade

Número de ferramentas  (unid)

L iberdade de aces s o (1-10)

 P es o dos  componentes  (kg)

Organizando a Voz do consumidor 

Projeto 
Informacional 

Projeto 
Conceitual 

Projeto 
Detalhado 

Preparação 
Produção 

Lançamento 
Produto 



 Projeto Informacional e o QFD 

 

 

Dados da pesquisa,  protocolo do produto, 
necessidades/demandas/exigências técnicas e legais 

Especificações-meta 
do produto 

 

 

REQUISITOS 

DO CLIENTE 

REQUISITOS 

DO PRODUTO 

P
R

IO
R

IZ
A

Ç
Ã

O
 

Estratégica 

/mercado 
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Idi Ei Mi IDi*

Facil manutenção 9 9 9 6 9 9 3 9 1 2,7 0,5 1,5 2,4

Peças de reposição 

acessiveis
6 9 9 9 6 1 9 2,7 2 1,5 4,7

Assistencia tecnica 

eficiente
6 3 6 9 9 9 6 3 1 9 2,7 1 1 2,7

Menor número de 

peças para reposição
6 3 9 3 6 6 2,3 0,5 2 2,3

Setup rapido ou 

inexistente
9 6 9 9 9 3 9 6 3 9 3 3 3 12,0 1 1,5 15

Facil de operar 9 9 9 1 6 3 6 6 6 6 6 6 9,6 1 1 9,6

Baixo número de 

paradas por quebra
9 9 9 6 6 1 6 9 3 12,0 2 1,5 21

Agil na 

movimentação
6 9 9 9 9 3 6 6 6 9 9 9 10,2 1 1 10

Baixo custo de 

aquisição
1 6 3 3 3 9 9 1 1 1 1 3,7 2 0,5 3,7

Economia de 

combustível
1 6 9 6 3 9 3 3 3 4,4 1,5 1 5,4

Uso de um operador 

apenas
6 3 1 9 1 1 1 3 3 3 4,4 0,5 1 3,1

Durabilidade 6 6 1 1 6 3 9 9 4,4 1,5 1 5,4
Estabilidade 3 1 6 3 3 9 6 6 6,5 1 1 6,5

Ergonomia adequada 6 3 1 3 1 3 9 9 9 1 1 1 5,7 1 1,5 6,9

Compacta 1 3 3 3 9 9 9 3,3 1 1 3,3

IQJ  17 30 22 27 27 28 37 24 31 58 38 18 25 10 11 5 26 5 5 14 24 24 24 22 25 25

Dificuldade de 
Atuação

1,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1 1 0,5 1,5 2 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5

Analise 
C ompetitiva

1 1,5 1 1 1 1 1,5 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1

IQJ * 21 26 16 33 33 28 45 17 27 58 27 12 25 5 6 5 26 2 2 14 34 34 29 27 31 31

30000 9 325 1,5 100 45 3130 25 26 20 1500040 9048 48 90 30 280000 70000 7
E specificações  

Atuais
30 6 15000

Ferramenta: Matriz da Qualidade 

(QFD) 

Requisitos do Cliente em Requisitos do Produto  
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Atuação

1,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1 1 0,5 1,5 2 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5

Analise 
C ompetitiva

1 1,5 1 1 1 1 1,5 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1

IQJ * 21 26 16 33 33 28 45 17 27 58 27 12 25 5 6 5 26 2 2 14 34 34 29 27 31 31

30000 9 325 1,5 100 45 3130 25 26 20 1500040 9048 48 90 30 280000 70000 7
E specificações  

Atuais
30 6 15000

Especificações Meta do Produto 

Projeto 
Informacional 

Projeto 
Conceitual 

Projeto 
Detalhado 

Preparação 
Produção 

Lançamento 
Produto 



 

 

 Resultados: Especificações-meta: requisitos de 

produtos associados com valores-meta, incluindo 

parâmetros quantitativos e mensuráveis que o produto 

projetado deverá contemplar.  

 Nesta etapa o  QFD é útil para trabalhar com as 

informações e transformá-las em especificações meta 

de projeto.  

 

 

 

Ênfase nas áreas de Engenharia e Projetos. 

Projeto 
Informacional 

Projeto 
Conceitual 

Projeto 
Detalhado 

Preparação 
Produção 

Lançamento 
Produto 

www.producao.ufrgs.br/gedepro   gedepro@gedepro.ufrg.br 



Desenvolvimento 

Projeto 

Detalhado  

Projeto 

Conceitual  

Projeto 

Informacional  

Lançamento 

do Produto 

Preparação 

Produção 
Planejamento 

Projeto 

Descrição do 

Produto no 

Portfólio 

Especificações 

Meta 

Requisitos com valores 

meta 

Informações adicionais 

qualitativas 

Plano do 

projeto 

Escopo do Projeto 

Escopo do Produto 

(conceito) 

Atividades 

Pessoal 

Prazos 

Orçamento 

Recursos 

Qualidade 

Riscos 

Indicadores 

Entrada 

Saída 
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Atividade 6 e 7:  Projeto Informacional 

Atividade 6: Entendendo requisitos 

 Defina um produto desenvolvido na sua empresa ou pense em um 

produto de uso comum; 

 Como exemplo, liste alguns requisitos do cliente e transforme em 

requisitos do produto; 

 Liste as especificações-meta correspondentes para estes requisitos. 

(contemple as categorias: Normas, leis governamentais, mercado, 

armazenamento, facilidade de manutenção, demanda do cliente , 

benéficos em relação à concorrência, meio ambiente, etc.) 

Atividade 7:    Incorporar melhores práticas no PDP 

 Comparar as etapas do Projeto Informacional modelo referencial (ver 

arquivo. xls  - Modelo Rozenfeld) 

 Como acontece na empresa?  
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Projeto 
Informacional 
 

Etapa do Modelo Como acontece na Empresa? 

O objetivo é, a partir das 
informações levantadas no 
planejamento e em outras 
fontes como clientes, 
concorrentes, mercado, 
desenvolver um conjunto de 
informações, o mais completo 
possível, chamado 
especificações meta do 
produto. Essas especificações 
orientam a geração de 
soluções e fornecem a base 
para a elaboração dos 
critérios de tomada de 
decisão utilizados nas 
próximas fases do PDP. 

Atualizar o Plano do Projeto Informacional  

Revisar e Atualizar o Escopo do Produto 

Detalhar ciclo de vida do produto e definir seus 

clientes  

 Identificar os requisitos dos clientes do produto 

Definir requisitos do produto 

Definir especificações meta do produto 

Monitorar a viabilidade econômico-financeira do 

produto 

Avaliar fase 

Aprovar fase 



Macro etapa de Desenvolvimento  

 
 ETAPA DE PROJETO CONCEITUAL:  

 O projeto Conceitual cria soluções de projeto a partir das 

especificações-meta do produto e seleciona a (as) 

concepção do produto. Define a função global do 

produto, a tecnologia e a forma esperada a partir de um 

conjunto de alternativas. 

 Resultados: Tecnología e forma definidas para atender a uma 

função do produto, arquitetura, lista inicial de materiais, layout e 

estilo do produto, macro-processo de fabricação, lista inicial de 

Sistema, Subsistemas e Componentes (SSCs).  

Ênfase nas áreas de Engenharia, Projeto, Ergonomia e 

Produção. 

Projeto 
Informacional 

Projeto 
Conceitual 

Projeto 
Detalhado 

Preparação 
Produção 

Lançamento 
Produto 
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Exemplo: Processo do Projeto Conceitual 

Trade-off 

Studies 

Detailed 

CAD&CAE 

Design Parameters Parametric CAD Automated CAE Model 

Functional Analysis 

Fonte:  Rozenfeld et al, 2006) 
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Informações sobre as atividades da fase de Projeto 

Conceitual 

 

Documentar as 
decisões 

tomadas e 
registrar lições 

aprendidas 

Monitorar 
viabilidade 
econômica 

Atualizar o Plano do 
Projeto Conceitual 

Avaliar 
Fase 

Aprovar 
Fase 

Projeto 
Conceitual 

Especificações Meta 

Concepção do Produto  

•Integração dos princípios de 
solução (para atender à função 
total do produto) 

•Arquitetura do produto (BOM 
inicial e interfaces) 

•Layout e estilo produto 

•Macro-processo de fabricação 
e montagem 

•Lista inicial dos SSCs 
principais 

Definir 
arquitetura 

Definir parcerias de 
co-desenvolvimento Definir 

ergonomia  
e estética 

Selecionar 
concepções 
alternativas 

Modelar 
funcionalmente 

Desenvolver 
princípios de solução 

para as funções 

Desenvolver as 
alternativas de solução 

(modelo conceitual do produto) 

Definir plano 
macro deprocesso 

Analisar 
SSCs 

Fonte: Rozenfeld et al, 2006 



No projeto conceitual a equipe busca, cria e representa a seleção de 
soluções para o problema de projeto. 
 Busca: pesquisa catálogos,feiras, pesquisa de mercado 

 Cria: livre de restrições direcionada as necessidades dos clientes 

 Representação: Listas, desenhos, croquis. 

 Em linhas gerais o projeto conceitual compreende: 
(1) Modelar funcionalmente: 

(2) Desenvolver princípios de soluções para as funções 

(3) Propor alternativas de concepção e Definir Arquitetura 

(4) Analisar os SSCs 

(5) Selecionar o conceito 

 *SSCs: Sistemas, Subsistemas e Componentes 

 
   

Macro etapa de Desenvolvimento  

 Projeto 
Informacional 

Projeto 
Conceitual 

Projeto 
Detalhado 

Preparação 
Produção 

Lançamento 
Produto 
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(1) Modelar Funcionalmente 
 

 Identifica as funções do produto e  representa o produto 
desmembrado em suas funções. 

 A Estrutura funcional do produto: representa de forma 
hierárquica e estruturada as funções do produto 

 A arquitetura do produto são combinações dos elementos 
funcionais do produto em partes físicas pode ser representado 
em forma gráfica (layout do produto) ou em forma de 
estruturada (BOM inicial) 

 

 BOM (Bill of Material): primeira versão dos itens que 
compõem o produto e documentos relacionados 

 

Projeto 
Informacional 

Projeto 
Conceitual 

Projeto 
Detalhado 

Preparação 
Produção 

Lançamento 
Produto 
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 Estrutura funcional do produto 

 

 

 
Energia 

Sabão 

Roupas sujas 

Energia 

Roupas limpas 

Água suja Água limpa 

Inf. (grau de 
lavagem) 

Fronteira do sistema 

molhar  

roupas 

esfregar 

roupas 

secar 

roupas 

enxaguar 

roupas 

 

energia 

Informação 
(grau de 

lavagem) 

água 
limpa 

roupas 
limpas 

água 
suja 

Fronteira do sistema 

sabão 

secar 
roupas 

molhar  
roupas 

alternar 

movimento 
produzir 

movimento 

misturar 
água e 

sabão 

enxaguar 
roupas 

esfregar 
roupas 

roupas 
sujas 

energia 

Figura: Desdobramento da função “lavar roupas” 

Figura: Estrutura Funcional  da função “lavar roupas” Fonte: Rozenfeld et al, 2006 
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(2) Desenvolver Princípios de solução 

 Desenvolver princípios de soluções 

 

Fonte: Rozenfeld et al, 2006 

Figura : Exemplos de princípios de solução para uma alavanca 

 

F 

Ponto de apoio na extremidade e 
carga do lado da força 

Alavanca com relação entre 
braços fixa 

Efeito físico da alavanca 

Alavanca com relação entre 
braços variável 

Ponto de apoio incorporado à 
alavanca 

P 

F 

P 

F 

F 

P 

P 
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(3) Arquitetura do Produto 

Fonte: Rozenfeld et al, 2006 
Figura 7: Exemplo de modelo de concepção para um elevador de automóvel 

 



Ferramenta Projeto conceitual: Matriz 

Morfológica 
Projeto 

Informacional 
Projeto 

Conceitual 
Projeto 

Detalhado 
Preparação 
Produção 

Lançamento 
Produto 
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Ferramenta: Alternativas de Conceito 

Projeto 
Informacional 

Projeto 
Conceitual 

Projeto 
Detalhado 

Preparação 
Produção 

Lançamento 
Produto 
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(4) Analisar sistemas, subsistemas e 

componentes (SSCs) 

 
 

 Consiste na divisão hierárquica do produto em sistemas, 

subsistemas e componentes.  

 

 Modelos de concepção: descrição aproximada das 

tecnologias, formas, materiais e um dimensionamento 

inicial dos SSCs 
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Fonte da figura: www.cimm.com.br  

Torno 

S suporte 

S fixação 

da peça 

S fixação e 

movimento da 

ferramenta 

S de avanço 

S acionamento 

principal 

S de controle 

SS Carro longitudinal 

SS Carro transversal 

SS Carro porta-ferramenta 

SS Torre de fixação 

Fuso 

Vara 

Motor de avanço 

Controlador de avanço 

SS Painel de controladores 

SS Computador CN 

SS Canal de comunicação 

SS Sensoreamento 

Software 

SS Emissão de fluido de corte 

SS Recolhimento de cavaco 

Cabos, conectores, etc... 

Sistema Subsistema 

Estrutura fundida 

Elementos de fixação 

Estrutura cabeçote 

Guia de movimento 

Elementos de fixação 

Mecanismo de acionamento 

Contraponta 

Motor de acionamento 

Controlador de acionamento 

SS Eixo árvore 

SS Redutor 

SS Cabeçote móvel 

Motor de posicionamento 

Controle de posicionamento 

Placa de fixação 

Apoio 

SS Barramento 

Sensores 

Guia 

Subsistema / componente 

Itens comprados Itens fabricados S: sistema SS: subsistema 

Exemplo de uma estrutura resultante da concepção  

Fonte: Rozenfeld et al, 2006 



(5) Selecionar Concepção do Produto 

 

Concepções geradas 

Selecionar a 
concepção do 

produto 

Analisar as concepções 
alternativas 

Valorar as concepções 
alternativas 

Concepção escolhida 

Especificações meta  
Necessidades dos clientes 

Matriz de decisão  

Métodos, ferramentas, 
documentos de apoio 

Relação com outras 
atividades 

Projeto 
Conceitual 

Selecionar a concepção mais 
adequada 
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Ferramenta: Seleção de conceito 
Matriz de Pugh 

CRITÉRIO Idi* A B C D E F

Facil manutenção 2,36 1 -1 R -1 -1 -1

Peças de reposição acessiveis 4,73 0 0 R 0 0 0

Assistencia tecnica eficiente 2,66 0 0 R 0 0 0

Menor número de peças para reposição 2,28 1 -1 R -1 -1 -1

Setup rapido ou inexistente 14,71 1 1 R 1 1 1

Facil de operar 9,57 -1 1 R 1 1 1

Baixo número de paradas por quebra 20,81 -1 -1 R -1 1 1

Agil na movimentação 10,19 -1 -1 R 0 1 1

Baixo custo de aquisição 3,66 1 1 R -1 -1 -1

Economia de combustível 5,36 -1 -1 R 0 1 1

Uso de um operador apenas 3,09 0 0 R 0 0 0

Durabilidade 5,36 -1 -1 R 0 1 1

Estabilidade 6,49 -1 -1 R 0 1 1

Ergonomia adequada 6,92 -1 0 R 1 0 1

Compacta 3,33 -1 -1 R 0 1 1

Materiais 9,00 1 1 R -1 -1 -1
Manufaturabilidade 15,00 1 0 R -1 -1 -1

-21,02 -19,24 0 -21,91 43,525 50,449

Projeto 
Informacional 

Projeto 
Conceitual 

Projeto 
Detalhado 

Preparação 
Produção 

Lançamento 
Produto 
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Etapas de aplicação da Matriz de Pugh 

1. Gerar conceitos que contemplem as exigências do produto; 

2. Definir critérios de seleção dos conceitos; 

3. Definir um conceito benchmarking (referencial); 

4. Avaliar cada conceito contra o conceito referência; 

5. Atribuir (+) se para aquele critério o conceito for superior; (-) caso 
contrário e (S) se for similar ao conceito referencial. 

6. Reavaliar as pontuações; 

7. Criar um conceito híbrido que reúna os critérios superiores e 
remover critérios inferiores; 

8. Selecionar uma nova referência baseado no novo conceito 
resultante da combinação dos critérios onde a alternativa foi 
superior; 

9. Repetir o processo; 

10. Um ou mais conceitos superiores são selecionados. 
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Desenvolvimento 

Projeto 

Detalhado  

Projeto 

Conceitual  

Projeto 

Informacional  

Lançamento 

do Produto 

Preparação 

Produção 
Planejamento 

Projeto 

Descrição do 

Produto no 

Portfólio 

Especificações 

Meta 

Concepção 

do Produto 

Requisitos com valores 

meta 

Informações adicionais 

qualitativas 

Plano do 

projeto 

Escopo do Projeto 

Escopo do Produto 

(conceito) 

Atividades 

Pessoal 

Prazos 

Orçamento 

Recursos 

Qualidade 

Riscos 

Indicadores 

Arquitetura Produto 

Alternativas de Solução 

Lista SSCs principais 

Especificações iniciais 

dos SSCs  

Desenhos iniciais 

Plano macro  processo 

Entrada 

Saída 

Fonte:  Rozenfeld et al, 2006 
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Atividade 8:   

Projeto Conceitual 
 Levantar problemas e dificuldades nas etapas de 

Desenvolvimento do Projeto Informacional e Projeto 

Conceitual. 

 Compare as etapas e atividades do Projeto Informacional 

e Projeto Conceitual do Modelo com as atividades e 

etapas executadas na Empresa. 

• Modelar utilizando a estrutura de swim lanes o projeto 

informacional e o projeto detalhado comparando as 

atividades com o modelo referencial 
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Atividade 02 
 
Projeto Conceitual 
 

          Etapa do Modelo           Como acontece na Empresa? 

Busca, criação e seleção 
de soluções para o 
problema do projeto. 
Definir função global do 
produto; a tecnologia e a 
forma esperada, dentre 
um conjunto de 
alternativas. 

Atualizar o Plano do Projeto Conceitual 

Modelar funcionalmente o produto 

Desenvolver princípios de solução para as funções 

Desenvolver as alternativas de solução para o produto 

Definir arquitetura para o produto 

Analisar Sistemas, Subsistemas e Componentes (SSC) 

Definir ergonomia e estética 

Definir fornecedores e parcerias de co-desenvolvimento 

Selecionar a concepção do produto 

Planejar o processo de manufatura macro/Definir plano 
macro de processo 

Atualizar estudo de viabilidade econômica e monitorar a 
viabilidade econômico-financeira do produto 
 

Avaliar fase , aprovar e registrar lições aprendidas 



Projeto Detalhado 

Objetivo: No projeto detalhado as informações sobre a 

concepção do produto são detalhadas em informações 

técnicas com a definição de sistemas, subsistemas e 

componentes do produto.  

 Nesta etapa são criadas e detalhadas detalhas as 

informações técnicas com a definição dos SSC’s. 

Desenvolver fornecedores. Em paralelo, planejar o 

processo de fabricação e montagem.   

 

Projeto 
Informacional 

Projeto 
Conceitual 

Projeto 
Detalhado 

Preparação 
Produção 

Lançamento 
Produto 
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 As informações provenientes da proposta de conceito 

constituem a base para a proposta de projeto do produto.  

 

 O projeto preliminar (encorpação de projeto) aproxima a 

concepção do produto gerado na fase anterior.   

 

 O projeto preliminar especifica como será a realização do 

produto em termos de investimentos do disponibilidade 

de recursos para realização do projeto e uma análise de 

riscos mais formal, incluindo planos de contingência 

financeiro, recursos e riscos tecnológicos.  

Projeto 
Informacional 

Projeto 
Conceitual 

Projeto 
Detalhado 

Preparação 
Produção 

Lançamento 
Produto 

Projeto Detalhado 
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O Projeto Detalhado: Etapas 

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 montagem 
Otimizar produto 

e processo  

Decidir fazer ou 

comprar SSCs  

Desenvolver 

fornecedores 

Criar e detalhar SSCs, 

documentação e 

configuração  

Monitorar 

viabilidade 

econômica 
Fonte:  Rozenfeld et al, 2006 



 O resultado desta fase é uma versão preliminar do próprio 
produto, artesanalmente construído. 
 

 Após a aprovação da proposta de especificação do projeto 
(fase anterior), o desenvolvimento do produto, processo e 
qualificação de componentes preparam a avaliação do 
protótipo. 
 

 A avaliação do protótipo é constituída de todos os testes 
necessários e dados de desempenho do produto 
(qualificação de materiais e componentes, simulações, 
revisão de fornecedores, análise de risco e segurança, 
utilização de componentes em protótipos).  

Projeto 
Informacional 

Projeto 
Conceitual 

Projeto 
Detalhado 

Preparação 
Produção 

Lançamento 
Produto 

Projeto Detalhado 
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Produto 

Sistema Sistema Sistema 

Subsistema 

Componente 

Componente 

Componente 

Componente 

Componente 

Componente 

Subsistema 

Componente 

Componente 

Componente 

Componente 

Plano de 

processo 

Definir 
Atender requisitos 

Integrar 
Avaliar 

Produto 

Sistema Sistema Sistema 

Subsistema 

Componente 

Componente 

Componente 

Componente 

Componente 

Componente 

Subsistema 

Componente 

Componente 

Componente 

Componente 

Plano de 

processo 

        Projeto Detalhado 
Projeto Conceitual 

SSC: sistemas, subsistemas e 

componentes 
Fonte: Rozenfeld et al, 

2006 

Comparação entre o projeto conceitual e o 

projeto detalhado 



     Projeto  

Conceitual 

Detalhar a documentação do produto 

Modelar produto, prototipar e simular 

Projeto  

Detalhado 

Desenvolver Plano de Processo para os 
Componentes 

Fonte: Rozenfeld et al, 2006 

Selecionar e determinar 

Concepções Alternativas 



  

 Resultados: Especificações dos SSCs, lista final de materiais, 

projetos de tolerâncias, planos de processo, projeto de 

embalagem, material de suporte do produto, prototipo 

funcional, projeto de recursos, plano de fim de vida do 

produto, projeto aprovado para desenvolvimento. O conjunto 

de todos estes outputs culmina na homologação do Produto.  

Ênfase nas áreas de Engenharia, Projeto e Produção.  

Projeto Detalhado 
Projeto 

Informacional 
Projeto 

Conceitual 
Projeto 

Detalhado 
Preparação 
Produção 

Lançamento 
Produto 
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Fonte: Rozenfeld et al, 2006 Resumo das Fases 



Principais resultados das fases  

 

Especificações finais 

 

Protótipo funcional 

Projeto dos recursos 

Plano de fim de vida 

Desenvolvimento 

Projeto 

Detalhado  

Projeto 

Conceitual  

Projeto 

Informacional  

Lançamento 

do Produto 

Preparação 

Produção 
Planejamento 

Projeto 

Protótipo aprovado 

Produto homologado Descrição do 

Produto no 

Portfólio 

Especificações 

Meta 

Concepção 

do Produto 

Requisitos com valores 

meta 

Informações adicionais 

qualitativas 

Plano do 

projeto 

Escopo do Projeto 

Escopo do Produto 

(conceito) 

Atividades 

Pessoal 

Prazos 

Orçamento 

Recursos 

Qualidade 

Riscos 

Indicadores 

Arquitetura Produto 

Alternativas de Solução 

Lista SSCs principais 

Especificações iniciais 

dos SSCs  

Desenhos iniciais 

Plano macro  processo 

Especificações dos SSCs 

BOM final 

Desenhos finais com tolerâncias 

Planos de Processo  

Projeto de embalagem 

Material de suporte do produto 

Entrada 

Saída 

Fonte: Rozenfeld et al, 2006 



Atividade 9:  Projeto 

Detalhado 
 Liste os problemas que você encontra no projeto 

detalhado na sua empresa; 

 

 Compare as atividades do Modelo Referencial do modelo 

proposto por  Rozenfeld e colaboradores com as 

praticadas em sua empresa; 
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Atividade 03 
 
Projeto Detalhado 
 

          Etapa do Modelo             Como acontece na Empresa? 

A partir das informações 
levantadas na fase anterior, 
tem-se como objetivo criar e 
detalhar os Sistemas, 
Subsistemas e Componentes 
(SSCs), decidindo comprar ou 
fazer e desenvolver 
fornecedores. Em paralelo se 
planeja o processo de 
fabricação e montagem. 

 Atualizar o Plano do Projeto Detalhado 

Criar e detalhar SSCs, documentação e 

configuração  

Decidir por fazer ou comprar SSC  

Desenvolver fornecedores 

Planejar o processo de fabricação e montagem 

Projetar recursos de fabricação  

Avaliar SSCs, configuração e documentação do 

produto e processo  

Otimizar Produto e Processo 

Criar  material de suporte do produto e  projetar 

embalagem 

Testar e Homologar produto 

Enviar documentação do produto a parceiros 

Monitorar a viabilidade econômico-financeira do 

produto 

Avaliar fase, aprovar e registrar lições aprendidas 



Preparação para a Produção 
Projeto 

Informacional 
Projeto 

Conceitual 
Projeto 

Detalhado 
Preparação 
Produção 

Lançamento 
Produto 

 Objetivo: Testar e planejar a produção através do 

Lote piloto, liberar o produto para a produção com 

as especificações de produção de manutenção e 

capacitação pessoal.  
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 Paralelo às atividades de qualificação de materiais e 
componentes e a validação do protótipo, a equipe 
prepara o planejamento para a produção, que envolve os 
processos de manufatura e os resultados dos testes de 
confiabilidade. 

 Simultaneamente a isso, ocorre o planejamento de 
marketing, serviços e vendas, organiza os testes na linha 
piloto, a elaboração do cronograma e a alocação de 
recursos econômicos de acordo com o planejado.  

 Esta fase preocupa-se com aspectos de gestão da 
produção e após detalha a fabricação/construção em 
aspectos operacionais ligados à fabricação do produto. 

Preparação para a Produção 
Projeto 

Informacional 
Projeto 

Conceitual 
Projeto 

Detalhado 
Preparação 
Produção 

Lançamento 
Produto 
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 ETAPA DE PREPARAÇÃO DA PRODUÇÃO   

 Garantir internamente à empresa e aos fornecedores 

para que estes consigam produzir no volume definido  

de acordo com o plano do projeto.  

 Produzir com a mesma qualidade  do prototipo e 

atendendo aos requisitos dos clientes durante o ciclo de 

vida do produto.  

Ênfase  nas áreas de Engenharia e Produção 

Projeto 
Informacional 

Projeto 
Conceitual 

Projeto 
Detalhado 

Preparação 
Produção 

Lançamento 
Produto 

Preparação para a Produção 
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 ETAPA DE PREPARAÇÃO DA PRODUÇÃO 

 Resultados: Obtenção dos recursos de fabricação 

especificados anteriormente. Preparação, revisão do 

processo produtivo. Planejamento da produção e lote 

piloto. Aprovação dos recursos comprados ou 

construídos internamente na empresa. Teste e definição 

dos parâmetros de controle do produto e processo  

Plano de marketing: promoção, logística, divugação e 

preço final.  

 O conjunto de todos esses resultados se chama de 

homologação do processo.  

Projeto 
Informacional 

Projeto 
Conceitual 

Projeto 
Detalhado 

Preparação 
Produção 

Lançamento 
Produto 

Preparação para a Produção 
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HOMOLOGAR PRODUTO HOMOLOGAR PROCESSO 

•na fase de projeto detalhado 

•com base no protótipo 

•aprovar a funcionalidade 

•avaliar os parâmetros críticos 

•atender aos requisitos 

•meios produtivos definitivos 

•mesmos critérios de aprovação 

•testes não exaustivos 

•sem ensaios (na maioria das vezes) 

•avaliação do produto aprova os recursos 

Fonte: Rozenfeld et al, 2006 

Consigo produzir em série com a mesma  

qualidade que o protótipo? 

Qual a diferença entre homologar o processo e o produto? 

Projeto 
Informacional 

Projeto 
Conceitual 

Projeto 
Detalhado 

Preparação 
Produção 

Lançamento 
Produto 

Preparação para a Produção 
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Principais resultados das fases  

 

Especificações finais 

 

Protótipo funcional 

Projeto dos recursos 

Plano de fim de vida 

Desenvolvimento 

Projeto 

Detalhado  

Projeto 

Conceitual  

Projeto 

Informacional  

Lançamento 

do Produto 

Preparação 

Produção 
Planejamento 

Projeto 

Liberação da Produção 

Documentos de homologação 

Espec Proc de Produção  

Espec Proc Manutenção 

Capacitação de pessoal 

Protótipo aprovado 

Produto homologado 

Lote piloto aprovado 

Processo homologado 

Produto certificado 

Descrição do 

Produto no 

Portfólio 

Especificações 

Meta 

Concepção 

do Produto 

Requisitos com valores 

meta 

Informações adicionais 

qualitativas 

Plano do 

projeto 

Escopo do Projeto 

Escopo do Produto 

(conceito) 

Atividades 

Pessoal 

Prazos 

Orçamento 

Recursos 

Qualidade 

Riscos 

Indicadores 

Arquitetura Produto 

Alternativas de Solução 

Lista SSCs principais 

Especificações iniciais 

dos SSCs  

Desenhos iniciais 

Plano macro  processo 

Especificações dos SSCs 

BOM final 

Desenhos finais com tolerâncias 

Planos de Processo  

Projeto de embalagem 

Material de suporte do produto 

Fonte: Rozenfeld et al, 2006 



Atividade 10 : Preparação 

Para produção 
 Organizar tabela de entradas e saidas para a fase de 

projeto detalhado e preparação da produção. 

 

 Modelar o Projeto detalhado e a preparação da produção 

incluindo as atividades sugeridas no modelo referencial 
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Lançamento do Produto 

 Objetivo: Executar o planejamento de 

vendas, marketing e logística, planejar o 

acompanhamento do produto no mercado. 

Projeto 
Informacional 

Projeto 
Conceitual 

Projeto 
Detalhado 

Preparação 
Produção 

Lançamento 
Produto 
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Lançamento do Produto 

 O final do estágio envolve a implementação do plano de 
lançamento (marketing) e do plano de operações 
(produção).  
 

 O projeto de desenvolvimento do produto está terminado, 
a equipe de projeto é dispensada e o produto torna-se um 
produto regular na empresa. 
 

 Andeasen & Hein (1987) descrevem esta etapa como a 
etapa da execução, que envolve atividade inicial das 
vendas, feedback dos clientes, política de fixação de 
preços, adaptação do produto no mercado e ajustes na 
linha de produção. 

Projeto 
Informacional 

Projeto 
Conceitual 

Projeto 
Detalhado 

Preparação 
Produção 

Lançamento 
Produto 
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 Os últimos dados de rendimentos, custos de 
expedição, estimativas de lucro e estimativas de 
tempo de execução são comparados com os valores 
estimados nas fases anteriores. Esta fase pode 
apresentar ajustes que alterariam o projeto.  

 

 O registro de pontos que ocorreram durante o 
desenvolvimento do projeto e resultaram em 
problemas posteriores, ou soluções que resultaram 
em sucesso podem ser registradas num documento 
denominado na bibliografia por “Best Practices” 

Lançamento do Produto 
Projeto 

Informacional 
Projeto 

Conceitual 
Projeto 

Detalhado 
Preparação 
Produção 

Lançamento 
Produto 
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Fonte: Rozenfeld et al, 2006 



 No modelo de Rozenfeld et al (2006), executa-se o o 

plano de marketing, vendas e produção 

 Inicio da produção para a comercialização; atualizar 

plano de fim de vida do produto 

 Resultados 

 Documento de lançamento  

 Especificação do processo de vendas;  

 Especificação do processo de distribuição 

 Especificação do processo de assistência técnica 

 Especificação do processo de atendimento ao cliente 

Lançamento do Produto 
Projeto 

Informacional 
Projeto 

Conceitual 
Projeto 

Detalhado 
Preparação 
Produção 

Lançamento 
Produto 
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Especificações finais 

 

Protótipo funcional 

Projeto dos recursos 

Plano de fim de vida 

Desenvolvimento 

Projeto 

Detalhado  

Projeto 

Conceitual  

Projeto 

Informacional  

Lançamento 

do Produto 

Preparação 

Produção 
Planejamento 

Projeto 

Liberação da Produção 

Documentos de homologação 

Espec. Proc. de Produção  

Espec Proc. Manutenção 

Capacitação de pessoal 

Protótipo aprovado 

Produto homologado 

Lote piloto aprovado 

Processo homologado 

Produto certificado 

Documento Lançamento 

Espec. Proc Vendas 

Espec. Proc Distribuição 

Espec. Proc Assistência Técnica 

Espec. Proc Atendimento Cliente 

Produto 

lançado 

Descrição do 

Produto no 

Portfólio 

Especificações 

Meta 

Concepção 

do Produto 

Requisitos com valores 

meta 

Informações adicionais 

qualitativas 

Plano do 

projeto 

Escopo do Projeto 

Escopo do Produto 

(conceito) 

Atividades 

Pessoal 

Prazos 

Orçamento 

Recursos 

Qualidade 

Riscos 

Indicadores 

Arquitetura Produto 

Alternativas de Solução 

Lista SSCs principais 

Especificações iniciais 

dos SSCs  

Desenhos iniciais 

Plano macro  processo 

Especificações dos SSCs 

BOM final 

Desenhos finais com tolerâncias 

Planos de Processo  

Projeto de embalagem 

Material de suporte do produto 

Fonte: Rozenfeld et al, 2006 
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O Pós-Desenvolvimento 
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gedepro@gedepro.ufrg.br 

Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos 

Gerenciamento de mudanças de engenharia Processos 

de apoio 

Desenvolvimento  

Projeto 

Detalhado  

Projeto 

Conceitual  

Projeto 

Informacional  

Lançamento 

do Produto 

Preparação 

Produção 

Planejamento 

Projeto 

Pós Pré 
Planejame

nto 

Estratégico 

dos 

Produtos 

Descontin

uar 

Produto 

Acompanhar 

Produto/ 

Processo 

Gates >> 

Processo de Desenvolvimento de Produto 
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O Pós-Desenvolvimento 

PRÉ-

DESENVOLVIMENTO 
DESENVOLVIMENTO 

PÓS-

DESENVOLVIMENTO 

Acompanhamento do  

produto 

Avaliação da satisfação do  

cliente 

Encerramento do ciclo de vida  

do produto 

• No pós  desenvolvimento acompanha-

se o desempenho do produto no 

mercado e melhorias são realizadas. 

• A macro-fase do pós-desenvolvimento 

compreende a retirada do produto no 

mercado e finalmente, uma avaliação de 

todo o ciclo de vida do produto. 

• No pós-desenvolvimento garante-se 

que o conhecimento durante o 

desenvolvimento seja armazenado e 

esteja disponível para desenvolvimentos 

futuros. 
www.producao.ufrgs.br/gedepro   gedepro@gedepro.ufrg.br 



Pós-Desenvolvimento 
Acompanhar produto e Processo 
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Melhoria do processo de 

desenvolvimento de 

produtos 

Gerenciamento de 

mudanças de 

engenharia 

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 



Pós-Desenvolvimento 
Acompanhar produto e Processo 

Produto e  

Processo  

Acompanhar  

Produto e  

Processo  

Registrar lições  

aprendidas  

Realizar auditoria  

pós - projeto  

Avaliar  

satisfação do  

cliente  

Monitorar  

desempenho do  

produto  

Registrar lições  

aprendidas  

Realizar auditoria  

pós - projeto  

Avaliar  

satisfação do  

cliente  

Monitorar  

desempenho do  

produto  

Relatórios de acompanhamento do desempenho do produto 

Reclamações e problemas percebidos pelo cliente como o uso do 

produto em campo 

Plano de fim de vida do produto 

Relatórios de ocorrências da assistência técnica 

Especificações de projeto do produto 

Estratégia do produto 

Avaliação econômica do produto 

Custo-alvo do produto 

Relatórios de avaliação da satisfação do cliente 

Propostas de necessidades de modificações no 

produto ou em seus serviços relacionados 

Propostas de oportunidades de melhorias 

Necessidades de mudança para adequação 

ambiental 

Síntese das lições aprendidas 

Solicitações de descontinuidade do produto 



Pós-Desenvolvimento 
Acompanhar produto e Processo 

atividades 

 Avaliar satisfação do cliente 

 Com base nas informações sobre as expectativas dos clientes 

e nos primeiros retornos logo após o lançamento, é gerado um 

plano de atividades para se avaliar a satisfação do cliente. 

 Dessa tarefa, resultam evidências sobre o nível de satisfação 

de clientes, estratificados por grupos de produtos, nichos de 

mercado, tipos de problemas, etc. 



Pós-Desenvolvimento 
Acompanhar produto e Processo 

atividades 

 Monitorar desempenho do produto 

 Desempenho técnico do produto no mercado e nos serviços associados  

 São divergências e problemas entre a expectativa ou a percepção do cliente e 

da assistência técnica em relação às especificações técnicas do projeto do 

produto. 

 Desempenho técnico do produto na produção  

 Confronto das especificações técnicas de projeto do produto e do processo 

com os resultados coletados pelo controle da qualidade. 

 Desempenho do processo de produção do produto 

 Acompanhar o desempenho em termos de conformidade, confiabilidade, 

capacidade de produção, cumprimento de prazos. 

 Desempenho em vendas 

 Confronto das informações sobre projeção de vendas e estratégia de mercado 

planejados com o desempenho efetivo em vendas, participação no mercado e 

tipos de mercado atingidos.  



Pós-Desenvolvimento 
Acompanhar produto e Processo 

atividades 

 Monitorar desempenho do produto 

 Avaliação econômica do produto 

 Comparação entre o faturamento realizado versus o previsto e as 

contribuições marginais atingidas. 

 Custo do produto 

 Considerando o custo-alvo do produto, os gastos com desenvolvimento, os 

investimentos realizados e os custos do produto, avalia-se o desempenho de 

custo do produto. 

 Aspectos relacionados ao meio ambiente 

 Monitoramento da legislação ambiental, na sua análise e seus impactos no 

produto e no negócio 

 Consolidar informações sobre desempenho do produto 

 Consolidação dos resultados levantados durante o monitoramento, gerando 

um conjunto de relatórios sobre o desempenho e sobre alterações potenciais 

do produto que devem ser analisadas. 



Pós-Desenvolvimento 
Curva ‘S’ do desenvolvimento da Tecnologia 
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Pós-Desenvolvimento 
Acompanhar produto e Processo 

atividades 

 Realizar auditoria pós-projeto 

 Utilizar essas informações para gerar proposições para a gerência 

do PDP, visando correções de erros, mudanças na sistemática de 

desenvolvimento e ações de capacitação; 

 Capturar, armazenar e disseminar o conhecimento gerado. 

 Registrar lições aprendidas 

 Sistematização das informações armazenadas durante o processo 

 Análise e execução da “síntese das lições aprendidas no projeto” 



Pós-Desenvolvimento 
Descontinuar Produto 
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Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos 

Gerenciamento de mudanças de engenharia Processos 

de apoio 

Desenvolvimento  

Projeto 

Detalhado  

Projeto 

Conceitual  

Projeto 

Informacional  

Lançamento 

do Produto 

Preparação 

Produção 

Planejamento 

Projeto 

Pós Pré 

Planejamento 

Estratégico 

dos Produtos 
Descontinuar 

Produto 

Acompanhar 

Produto/ 

Processo 

Gates >> 

Processo de Desenvolvimento de Produto 
 



Pós-Desenvolvimento 
Descontinuar Produto 

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 Pós Pré 

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 



Pós-Desenvolvimento 
Descontinuar Produto 

 A empresa deve estar preparada para executar o plano 

de fim de vida do produto logo após o término da fase de 

lançamento do produto. 

  O início efetivo da descontinuidade de produtos 

produzidos e vendidos acontece a partir da primeira 

devolução do produto por um cliente. 

 O final da fase é marcado pela finalização do suporte ao 

cliente. 
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Pós-Desenvolvimento 
Descontinuar Produto 

atividades 
 Analisar e aprovar descontinuidade do produto 

 Planejar a descontinuidade do produto 

 Preparar o recebimento do produto 

 Acompanhar o recebimento do produto 

 Descontinuar a produção 

 Finalizar suporte ao produto 

 Avaliação geral de encerramento do projeto 
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Atividade 11: Diagrama de Causa 

e efeito 

 Realizar o diagrama Causa e Efeito com os problemas 

mais impactantes, rever resultados com os  demais 

setores da empresa 

 Modelar o PDP de acordo com o que  a empresa faz 

atualmente 

 Próxima aula: Intervenção no PDP! 

 Cruzar os Problemas X Melhores Praticas X 

Atividades do PDP 
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Modulo 3 

Diagnóstico e 

Intervenção no PDP 
Adaptar o Modelo Referencial e planejar 

projetos de Melhoria: níveis de maturidade 

e transformação do PDP 
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Adaptação do Modelo ao tipo de produto 



Adaptação do Modelo de Referência 

Complexidade

N
o
v
id

a
d

e

Plano do Pro jeto

Projeto  In form acional

Projeto  Conceitua l

Projeto  Detalhado

Preparação da  Produção

Lançam ento do Pro duto /Processo

Projeto  01

Plano do Pro jeto

Projeto  In form acional

Projeto  Conceitua l

Projeto  Detalhado

Prep aração da  Produção

Lançam ento d o Pro duto /Processo

Projeto  02

Plano do Pro jeto

Projeto  In form acional

Projeto  Conceitua l

Projeto  Detalhado

Preparação da  Produção

Lançam ento do Pro duto /Processo

Projeto  03

Projetos que 

necessitam de 

todas as atividades 

do Modelo 

Referencial   

Projetos em que 

algumas 

atividades são 

implementadas 

do Modelo  
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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

v
id

a
d

e
 

complexidade 

3 e 4 7 2 5 6 

3 e 4 2 6 7 5 

7 6 5 2 

3 e 4 

Adaptação do modelo  em relação as etapas 

do desenvolvimento 
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Como adotar um modelo referencial? 

 A adoção de um modelo referencial passa pelos 

questionamentos: 

 A empresa está preparada para adotá-lo? 

 Ela atingiu o nível de maturidade para isso? 

 Quais os passos que a empresa deve trilhar para 

alcançar uma melhoria incremental no PDP? 

 

Um único modelo referencial ideal não existe, ele  

precisaria ser adaptado às características específicas  

de uma empresa particular. 
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O Método de Intervenção no PDP 

MKT 

P&D 

QUAL 

PROD 
MODELO 

FINAL 

Pacotes de trabalho/atividades Descot prod 

Pacotes de trabalho/atividades Acomp produto 

Pacotes de trabalho/atividades Lan ç amento 

Pacotes de trabalho/atividades Prepara ç ão  prod 

Pacotes de trabalho/atividades Proj detalhado 

Pacotes de trabalho/atividades Prof conceitual 

Pacotes de trabalho/atividades Proj informacional 

Pacotes de trabalho/atividades Planej produto 

Pacotes de trabalho/atividades PE produto 

Descri ç ão PDP  Rozenfeld et al. (2006) 

Pacotes de trabalho/atividades Descot prod 

Pacotes de trabalho/atividades Acomp produto 

Pacotes de trabalho/atividades Lan ç amento 

Pacotes de trabalho/atividades Prepara ç ão  prod 

Pacotes de trabalho/atividades Proj detalhado 

Pacotes de trabalho/atividades Prof conceitual 

Pacotes de trabalho/atividades Proj informacional 

Pacotes de trabalho/atividades Planej produto 

Pacotes de trabalho/atividades PE produto 

Descri ç ão PDP  Rozenfeld et al. (2006) 

Pacotes  trab / ativ 9. Descot prod 

Pacotes  trab / ativ 8. Acomp produto 

Pacotes  trab / ativ 7.Lan ç amento 

Pacotes  trab / ativ 6.Prepara ç ão  prod 

Pacotes  trab / ativ 5.Proj detalhado 

Pacotes  trab / ativ 4. Prof conceitual 

Pacotes  trab / ativ 3.Proj  

informacional 

Pacotes  trab / ativ 2. Planej produto 

PIC N aprovado? 

Avan ç ar fase 2? 

Oportunidades  
identif (PIC);  classif 

Pacotes  trab / ativ PE corp, dados  
mercado,  portf . emp 

1.PE produto 

Gate 

(decisões) 

Sa í da 

( doc ,  sub prod ) 

Descri ç ão  
PDP  

Entrada 

( doc ,  infor ) 

Rozenfeld et al.  
(2006) 

Pacotes  trab / ativ 9. Descot prod 

Pacotes  trab / ativ 8. Acomp produto 

Pacotes  trab / ativ 7.Lan ç amento 

Pacotes  trab / ativ 6.Prepara ç ão  prod 

Pacotes  trab / ativ 5.Proj detalhado 

Pacotes  trab / ativ 4. Prof conceitual 

Pacotes  trab / ativ 3.Proj  

informacional 

Pacotes  trab / ativ 2. Planej produto 

PIC N aprovado? 

Avan ç ar fase 2? 

Oportunidades  
identif (PIC);  classif 

Pacotes  trab / ativ PE corp, dados  
mercado,  portf . emp 

1.PE produto 

Gate 

(decisões) 

Sa í da 

( doc ,  sub prod ) 

Descri ç ão  
PDP  

Entrada 

( doc ,  infor ) 

Rozenfeld et al.  
(2006) 

Modelo referencial Ferramenta de modelagem 

MKT 

P&D 

QUAL 

PROD 

fases e atividades modeladas 

Entrevistas 

Textos 

descritivos 

Dados 

históricos 

Pacotes trabalho/atividades 

Entradas, saídas e gates Macro fases, gates e doc modelados 

Entradas 

Processamento 

Saída 

Em roxo as atividades  

que foram incorporadas no modelo 

por influência do modelo referencial 



Niveis de maturidade - PDP 

DIMENSÕES PARA AVALIAR O MODELO DE REFERENCIA 

 Quais atividades propostas no modelo de 

referência se aplicam a empresa? 

 

 Como são realizadas essas atividades? 

(Ferramentas e métodos empregados) 

 

 Em que etapa do ciclo incremental de evolução o 

processo se encontra? 
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Niveis de maturidade - PDP 

 

 Qual o novo patamar que a empresa deseja 

atingir? 

 O nível de maturidade é um patamar evolucionário de  

melhoria no processo. 

 Existem várias propostas  que classificam o nivel de 

maturidade. 

 

 O CMMI considera o DIP que envolve várias 

tecnologias e é uma evolução do CMM que antes 

tratava somente do desenvolvimento de software. 
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CMMI 

CMMI (Capacity Maturity Model Integration  do software Engineering Institute 

Nível Características Áreas de enfoque 

5 
Otimização 

Melhorias são retro-alimentadas no 

processo 

Automação; Gerência de projeto; 

Planejamento de projeto; 

Gerência da configuração 

4 
Gerenciamento 

Quantitativo. Processo previsível e 

mensurável 

Tecnologia em mudança: Análise de 

Problemas & Prevenção 

3 
Definição 

Qualitativo. Processos são 

padronizados, consistentes e 

independentes dos indivíduos 

Medida do processo; 

Análise do processo; 

Planos de qualidade quantitativos 

2 
Repetibilidade 

Intuitivo. O processo é disciplinado, 

porém dependem dos indivíduos 

Treinamento: práticas técnicas; 

Foco em processo 

1 
 Inicial 

Caótico. Processos são raramente 

reutilizados e refletem qualidade de 

trabalho e produtividade variáveis 

Visão tecnicista 



Classificação do Nivel de 

maturidade 

 O modelo referencial apresenta fases que compreendem 

atividades e as atividades podem ser desmembradas em 

tarefas. As atividades executadas auxiliam na 

classificação do nível de maturidade.  

 Para classificar os níveis de maturidade Rozenfeld et al 

(2006) propõem agrupar as áreas de conhecimento e 

demonstrar a contribuição de cada uma delas para o 

processo de desenvolvimento. (tabela 1) 

 

 CMMI: Atividades agrupadas por área de processo 

divididas em níveis de maturidade (24 áreas e 5 níveis).  
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Niveis de Maturidade (Rozenfeld et al) 

 O resultado é a 

classificação: o 

processo está de 

acordo com o 

nível de 

maturidade n do 

modelo XX. 

 Níveis de 

maturidade para 

o PDP: 

 

 

Básico Algumas atividades são realizadas 

Intermediário As atividade são padronizadas e os 

resultados são previsíveis, ainda não 

utiliza métodos e ferramentas no 

Desenvolvimento do produtos 

Mensurável Existem e são utilizados indicadores 

para medir o desempenho das 

atividades e qualidade nos resultados 

Controlado Trabalha de forma sistemática para 

corrigir as atividades cujos os 

indicadores se desviam do valor 

esperado 

Melhoria 

Contínua 

Processos de apoio, gestão das 

mudanças de engenharia e modelos de 

transformação 
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Tabela 1. Temas e atividades por área de conhecimento 

 (Rozenfeld et al (2006) 

. 

 

Área de 

conhecimento 

Atividades típicas 

Gestão de Projetos Definição de escopo, tempos, recursos humanos, qualificação e controle das 

atividades 

Meio ambiente Sustentabilidade, reúso, remanufatura, reciclagem, reutilização do material, 

descarte 

Engenharia de Produto Soluções de estilo, de material. Funcionais, estruturais, de comportamento do 

produto, integração de tecnologia, etc. 

Marketing Relacionamento com o mercado, levantamento das necessidades, inserção e 

avaliação dos produtos no mercado vigilância tecnológica 

Engenharia de 

Processo 

Processos e operações de fabricação e montagem, especificação e projeto de 

recursos de manufatura 

Produção Atividades  que consideram a manufatura dos produtos em desenvolvimento 

Suprimentos Envolve atividades de relacionamento com parceiros, fornecedores, clientes da 

cadeia de suprimentos e o projeto da logística para viabilizar produção 

Qualidade Gestão constante dos requisitos dos produtos, mas cobre também o 

acompanhamento da qualidade dos processos de negócio resultantes do 

desenvolvimento de produtos e a qualidade dos produtos no mercado após o 

seu lançamento 

Custos Definições de preços e custos-alvo, elaboração do orçamento, estudos de 

viabilidade e o monitoramento constante dessas informações. 



Distribuição típica das atividades 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 



Niveis de maturidade  
 Nesses modelos as atividades são agrupadas em 

áreas de processo da empresa. (tabela 1) 

 

 Essa divisão permite enquadrar uma empresa em 

um determinada categoria, de acordo com o 

modelo adotado. 

 

  O modelo discutido na seqüência é o proposto 

pelos autores do livro Rozenfeld et al, 2006.  
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Tabela 1 - Síntese dos níveis de maturidade 



Atividade 12 :Nivel de 

Maturidade 
 A partir da Tabela de classificação do Nivel de 

Maturidade (Rozenfeld et al 2006), discuta com a equipe 

sinalizando o nivel de maturidade da empresa sob 

estudo.  

 

 Indique, a partir dessa classificação quais os projetos de 

melhoria para migrar a um novo patamar de qualidade. 

 

 Tempo para a atividade: 20 – 30 minutos  
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Módulo 3 

Intervenção no PDP 
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Intervenção no PDP 

 A transformação tem como objetivo conduzir as 

melhores práticas de desenvolvimento de produtos 

para aumentar o nível de maturidade do PDP. 

 

 Melhores práticas: incorporar atividades não 

executadas anteriormente, aplicar métodos e 

ferramentas, controle do PDP. 
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Intervenção: Transformação  

ou Melhoria? 
 Depende do motivo e grau de mudança da 

implantação da nova solução   

 mudança de maturidade e significativa  transformação 

 mudança mais pontual  melhoria incremental   

 Quando o nível de maturidade da empresa é 

baixo, os conceitos se confundem. 

 Uma das primeiras transformações do PDP é a 

sistematização do PDP. Um conjunto de 

melhorias incrementais pode resultar em uma 

transformação do PDP. 
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Integração entre transformação e melhoria incremental do PDP 

(Rozenfeld et al, 2006) 



Propósitos da Intervenção 

 Intervir representa estabelecer um plano de melhorias 

para implementar melhores praticas de um modelo 

referencial e experiência da empresa. 

 Esta implantação pode estar em três niveis: 

 1. Forma: estruturar o PDP (macro-etapas, 

atividades, documentos) 

 2. Estratégico (gestão do PDP, responsabilidades, 

tomada de decisão, controle do PDP por meio de 

métricas 

 3. Suporte (implantação de ferramentas, 

gerenciamento de melhorias, gestão da 

informação). 

170 
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Níveis de abstração para representação de um 

processo de negócio 

Diagramas 

Instruções gerais 

Templates  

Responsáveis  

Indicadores Workflows 

Procedimentos 

detalhados 

Telas e transações  

Ferramentas 

Métodos 

Conhecimentos 

Fonte: Rozenfeld, H. - Palestras 



Estrutura do Projeto de Intervenção 

Gerente de 

Projeto 

Equipe 

Intervenção 

compras produção qualidade custos RH 

Lideres 

De 

Setores 
engen. 

EMPRESA X 
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Estrutura do Projeto 
Gerente de 

Projeto 

compras produção qualidade custos RH 

Lideres 

De 

Setores 
engen. 

Colaboradores do projeto 
Engajamento com o projeto 

Ser responsáveis por atualizar as tarefas 

Atender as demandas 

Cooperar com o processo 

EMPRESA 

Responsabilidades 
Disponibilizar uma pessoa para 

auxiliar na condução de todas 

as atividades 

Disponibilizar sala e infra-

estrutura para as reuniões de 

trabalho 

Identificar pessoas para 

gerenciar os projetos e para 

compor os grupos de trabalho 

dos projetos 

Indicar participantes para 

composição das equipes 

Participar ativamente na 

identificação de sinergias entre 

os dois projetos Gestão do PDP 

e Gestão do Funil de Idéias. 

Participar ativamente na 

realização das tarefas proposta 

dos projetos 

Responsabilidades 
Entregar os produtos 

previstos no projeto; 

Preparar relatórios 

referentes a cada entrega do 

projeto; 

Coordenar as tarefas; 

Oferecer suporte às 

atividades previstas; 

Gerenciar as reuniões; 

Manter contato com os 

gerentes de projeto da 

empresa. 

Responsabilidades 
Ser responsáveis por 

atualizar as tarefas 

Relatar dos resultados 

Cooperar com o processo 
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Método de Intervenção no 

PDP 
 Consiste em uma seqüência de atividades que 

auxiliam a seleção dos projetos de melhorias 

mais indicados para a minimização dos 

problemas do PDP da empresa. 
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Processo de Intervenção 
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Diagnóstico 

Análise 

Projetos 
de 

melhoria 



Método de Intervenção 

etapas 
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 1- Levantamento dos problemas 

 2- Freqüência dos problemas 

 3- Causas raiz dos problemas 

 4- Localização dos problemas 

 5- Seleção das melhorias 

 6- Implantação de melhorias 



Levantamento dos 
problemas 

Freqüência 
dos 

problemas 

Causas raiz 
dos 

problemas 

Localização 
dos 

problemas 

Seleção das 
melhorias 

Implantação 
dos 

melhorias 

1 Levantamento de problemas 
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Atividades 

Liste os setores envolvidos com o desenvolvimento de produtos da 

empresa 

Entrevistar os representantes dos setores da empresa (identificar 

problemas e oportunidades de melhoria) 

Listar problemas do PDP identificados 

Listar possibilidades de melhorias identificadas 

Atualizar o repositório de problemas 

Mapeamento do PDP atual 

•Entradas 

Roteiro de entrevistas de 

diagnóstico do PDP 

Repositório de problemas no 

PDP 

Categorias de problemas no PDP 

•Resultados 

Visão geral das atividades do PDP na empresa 

Identificação dos problemas por setor  

Repositório de melhorias 

Repositório de problemas atualizado 

Mapeamento do PDP atual 



Levantamento dos 
problemas 

Freqüência 
dos 

problemas 

Causas raiz 
dos 

problemas 

Localização 
dos 

problemas 

Seleção das 
melhorias 

Implantação 
dos 

melhorias 
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1 Levantamento de problemas 

 

Mapeamento do PDP 

Listagem de Problemas 



Ferramenta de Modelagem: swim-lanes 

 Modelagem de processos 

Swim lanes ou deployment flow chart 

 

http://www.inastrol.com/images/Article_Images/9806_swimlane.gif 

Quem 



PDP DE UMA 

EMPRESA DE 

TRATORES/RS 



PDP DE UMA 

EMPRESA DE 

TRATORES/RS 



2 Freqüência dos problemas 

182 
Engenharia de Produção e Transportes  - UFRGS  www.producao.ufrgs.br/gedepro   

gedepro@gedepro.ufrg.br 

Atividades 

Atualizar o questionário de freqüência de problemas 

Aplicar questionário de freqüência dos problemas 

Fazer gráfico de Pareto dos 25% problemas mais freqüentes 

no PDP 

Fazer gráfico de radar com as freqüência dos problemas 

de acordo com a sua categoria 

Entradas 

Repositório de problemas 

atualizado 

Modelo de questionário de 

freqüência dos problemas 

Resultados 

Lista dos 25% mais freqüentes no PDP 

Identificadas quais categorias os 

problemas são mais freqüentes  

Levantamento dos 
problemas 

Freqüência 
dos 

problemas 

Causas raiz 
dos 

problemas 

Localização 
dos 

problemas 

Seleção das 
melhorias 

Implantação 
dos 

melhorias 
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Intervenção no PDP 

2 Freqüência dos problemas 

Gráfico de radar com as 

categorias de problemas 

Questionário de freqüência 

de Problemas 

25% dos problemas mais 

freqüentes no PDP 

Levantamento dos 
problemas 

Freqüência 
dos 

problemas 

Causas raiz 
dos 

problemas 

Localização 
dos 

problemas 

Seleção das 
melhorias 

Implantação 
dos 

melhorias 



Intervenção no PDP 

3 Causas raiz dos problemas 
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Atividades 

Construir árvore de causa e efeito com os 25% dos 

problemas mais freqüentes no PDP 

Entradas 

Os 25% dos problemas mais 

freqüentes 

Resultados 

Identificação das causas raiz dos problemas do 

PDP da empresa 

Levantamento dos 
problemas 

Freqüência 
dos 

problemas 

Causas raiz 
dos 

problemas 

Localização 
dos 

problemas 

Seleção das 
melhorias 

Implantação 
dos 

melhorias 



Levantamento dos 
problemas 

Freqüência 
dos 

problemas 

Causas raiz 
dos 

problemas 

Localização 
dos 

problemas 

Seleção das 
melhorias 

Implantação 
dos 

melhorias 

CAUSAS BÁSICAS 
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Intervenção no PDP 

3 Causas raiz dos problemas 



Diagrama de Causa Efeito 
Rozenfeld et al. 2006 



4 Localização dos problemas 
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Atividades 

Localizar no mapeamento do PDP 

a) os problemas causas raiz 

b) os 5% problemas mais freqüentes 

Entradas 

Os problemas causas raiz 

Os 5% dos problemas mais 

freqëntes 

Mapeamento do PDP atual 

Resultados 

Identificação das fases do PDP onde estão os 

problemas 

Reflexão sobre a seqüência de atividades e os 

problemas 

Repositório de melhores práticas atualizado 

Levantamento dos 
problemas 

Freqüência 
dos 

problemas 

Causas raiz 
dos 

problemas 

Localização 
dos 

problemas 

Seleção das 
melhorias 

Implantação 
dos 

melhorias 



4 Localização dos problemas 
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Mapeamento do PDP com a 

localização dos problemas 

Levantamento dos 
problemas 

Freqüência 
dos 

problemas 

Causas raiz 
dos 

problemas 

Localização 
dos 

problemas 

Seleção das 
melhorias 

Implantação 
dos 

melhorias 



Intervenção no PDP 

5 Seleção das melhorias 
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Atividades 

Atualizar o repositório de melhores práticas e ferramentas 

do PDP 

Localizar as melhores práticas e ferramentas por fase do 

PDP 

que mais se adaptam para resolver os problemas priorizados 

 
Entradas 

Os problemas causas raiz 

localizados no PDP 

Os 5% dos problemas mais 

freqüentes localizados no PDP 

Repositório de melhores práticas 

e ferramentas 

Repositório de melhorias 

Resultados 

Os problemas causas raiz localizados no PDP 

Os 5% dos problemas mais freqüentes 

localizados no PDP 

Repositório de melhores práticas e ferramentas 

Repositório de melhorias 

Levantamento dos 
problemas 

Freqüência 
dos 

problemas 

Causas raiz 
dos 

problemas 

Localização 
dos 

problemas 

Seleção das 
melhorias 

Implantação 
dos 

melhorias 



Levantamento dos 
problemas 

Freqüência 
dos 

problemas 

Causas raiz 
dos 

problemas 

Localização 
dos 

problemas 

Seleção das 
melhorias 

Implantação 
dos 

melhorias 

5 Seleção das melhorias 
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Matriz de seleção das melhorias do PDP 

 

Instruções: 

Preencha com o 1 as ATIVIDADES  DO PDP / ATIVIDADES 

DE GESTÃO / FERRAMENTAS DO PDP  que possuem 

relação com o problema em questão: 

 

Pergunta 
Se a ATIVIDADE  DO PDP / ATIVIDADES DE GESTÃO / 

FERRAMENTAS DO PDP for aplicada/executada, o 

problema X será  resolvido ou minimizado??? 



5 Seleção das melhorias 
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Levantamento dos 
problemas 

Freqüência 
dos 

problemas 

Causas raiz 
dos 

problemas 

Localização 
dos 

problemas 

Seleção das 
melhorias 

Implantação 
dos 

melhorias 



Levantamento dos 
problemas 

Freqüência 
dos 

problemas 

Causas raiz 
dos 

problemas 

Localização 
dos 

problemas 

Seleção das 
melhorias 

Implantação 
dos 

melhorias 

5 Seleção das melhorias 
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Atividade Prática 
Identificar a relação dos 3 problemas mais importantes do PDP da 

empresa com as práticas e ferramentas. 

 

Utilizem o arquivo 2011_MPDP_Intervenção.xls 

  



6 Implantação das melhorias 
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Atividades 

Elaborar plano de ação para implantação das atividades e 

ferramentas selecionadas 

Atualizar o mapeamento do PDP 

Entradas 

Melhores práticas e ferramentas 

para a minimização dos problemas 

do PDP da empresa 

Resultados 

Plano de ação para a implantação das 

atividades e ferramentas indicadas 

Mapeamento do PDP atualizado 

Levantamento dos 
problemas 

Freqüência 
dos 

problemas 

Causas raiz 
dos 

problemas 

Localização 
dos 

problemas 

Seleção das 
melhorias 

Implantação 
dos 

melhorias 



Analisar a situação 

Entender a motivação 

das melhorias 
Definir ações 

Implantar 

Prover Infra-estrutura 

Educar / Treinar 

Problemas e 

Oportunidades 

Planejar Requisitos Desenhar Liberar Executar 

Projetos de Melhoria  de Processo  Fonte: Rozenfeld et al, 2006 

Intervenção no PDP 

6 Implantação das melhorias 
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