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Programa da disciplina 

Objetivo 

 Apresentação de abordagens de PDP; 

 Visão geral de modelo de referência do PDP; 

 Elementos do modelo referencial: modelagem, 
ferramentas e formas de gestão do PDP; 

 Capacitar ao entendimento das etapas do PDP; 

 Compreender o processo de intervenção no PDP. 
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Programa da disciplina 

Metodologia de ensino 
 Aulas expositivas: apresentação de conceitos e 

definições fundamentais. Realização de exercícios em 
aula. Leitura e discussão de artigos. 

 Leitura Programada:  Estão previstas  6 artigos para 
discussão durante o semestre. Todos devem ler os artigos e 
a discussão será por questões direcionadas aos alunos.  Ver 
Roteiro Leitura (site da disciplina 
www.producao.ufrgs.br/disciplinas/metodol,..) 

Critérios de avaliação 
 Realizar um relatório: diagnóstico numa empresa a 

partir dos conceitos adquiridos. 

 Avaliação de atividades realizadas em aulas.  
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Introdução 

 
Processo de 

Desenvolvimento de 

Produto 
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O Processo Desenvolvimento 

Produtos 

 Desenvolver produtos se refere a um conjunto de atividades 

que busca entender as oportunidades do mercado e 

transformá-las em especificações de um produto. 

 As especificações do produto devem atender às expectativas 

do mercado, às restrições tecnológicas e às restrições da 

empresa e do produto. 

 Além disso é necessário considerar as questões de 

manufatura assegurando redução de custos e qualidade; 

 Contempla o gerenciamento de  recursos, descontinuidade 

do produto e registro de lições aprendidas ao longo do ciclo 

de vida  do produto. 
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 O PDP tem  por função identificar ou antecipar as 

necessidades do mercado e propor soluções (por meio de 

projetos e serviços) que atendam a tais necessidades. 
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O Processo Desenvolvimento 

Produtos 

empresa mercado 
Desenvolvimento 

de Produto 



O que é Desenvolvimento de 

Produto? 

O DP consiste em um conjunto de atividades pelas quais se 

busca, a partir das: 

 necessidades do mercado,.. 

 possibilidades e restrições tecnológicas  

 estrategias competitivas, 

 Para obter as especificações de projeto de um produto para 

que a manufatura seja capaz de produzí-lo. 

Necessidades 

do 

Mercado

Produtos da 

Empresa

Restrições Estr
ate

gias

(Rozenfeld et al., 2006) 
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Processos relacionados ao PDP 

Desenvolvimento 

de  

Produto 

(Rozenfeld et al., 2006) 
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Atender cliente 

Assistência Técnica 

Produção 

Suprimentos Distribuição 

P & D 

Plan. Estratégico 

Monitorar Mercado 

Vender 



Processo de Desenvolvimento 

de Produto 
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 Ou seja, todas as atividades que possibilitam a 

colocação de um pedido do novo produto para a 

empresa 

 Enfim, quais as atividades que estão compreendidas 

dentro do PDP??? 

idéia 

Desenvolvimento de produto 

produto 
 



Importância econômica do PDP 

 A maioria do projetos no Brasil referem-se a 

adaptações e melhorias nos produtos existentes 

 Produtos como setor automobilístico, farmacêutico, 

equipamento eletrônicos são projetados quase 

exclusivamente em países desenvolvidos. 

 No Brasil ocorrem adaptações (tropicalização) e 

participação em alguns projetos. 

 O desenvolvimento do país depende muito da sua 

capacidade em agregar valor aos seus produtos 
(vender menos commodities e mais produtos industrializados) 
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O PDP no Brasil 

 Segundo Rozenfeld et al (2006), para exportar 

produtos de maior valor agregado,  exige-se maior 

capacitação e esforço no DP, a fim de que os 

produtos atinjam padrões equivalentes aos 

importados.  

 

 Isso passa, segundo os autores, por uma melhoria 

na qualificação do corpo técnico e gerencial das 

empresas em Gestão do Processo de 

Desenvolvimento de Produto. 
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Desenvolvimento de produtos como 

um processo 

 
 Segundo Rozenfeld et al (2006) dois processos são importantes 

para o enfoque da estruturação e gestão do desenvolvimento 
de produtos: O conceito do processo e o fluxo de informações 
do PDP. 

 Processo: Conjunto de atividades realizadas em seqüência 
lógica  com o objetivo de produzir um bem específico a um 
mercado específico. 

O processo auxilia na visualização das atividades, na 
integração e inter-relação das duas operações. 

 O Fluxo de Informações: Administra a entrada e saída de 
conhecimento e informações nas atividades e no processo 
como um todo interagindo com as diversas fontes de 
informação. 
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Módulo 1 

 
Contextualização 

Histórica e Abordagens 

do Desenvolvimento de 

Produtos 
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2. Evolução Histórica do DP 

 As atividades de: criação da tecnologia, relação 
entre retirada do produto do mercado e obtenção de 
idéias para novos produtos foram sendo integradas 
ao desenvolvimento de produtos NPD (New Product 
Development). 

 Houve um salto qualitativo, com a percepção de que 
era importante alinhar o DP com o Planejamento 
Estratégico Corporativo. 

 Mudança de visão de “DP centrado nas atividades 
funcionais e de engenharia”, para visão de “Negócio 
baseado no DP” 

 Destaca-se a Importância do Mercado 
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Histórico do PDP 

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 

 ES = Engenharia Simultânea 

 PPD = Phased Product Development – Stage Gates 

 DIP = Desenvolvimento Integrado de Produtos 

 PBB = Product Based Business e outras 
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Abordagens do PDP 

21 

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 DP  

visto como  

atividade do  

setor de  

engenharia 



Abordagens do PDP 
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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 

Eng Sequencial 

X  

Eng Simultânea 



Resumo - evolução do PDP 

FASES Períodos  Principais Características 

Planejamento do Projeto e 

Desenvolvimento 

Décadas 

anos 60,70 

e 80 

Aumento da complexidade tecnológica 

Foco no detalhamento da fase projetual 

Modelos de desenvolvimento faseados 

Gerenciamento dos 

Recursos e Estratégia de 

Desenvolvimento 

Final dos 

anos 80 e 

década dos 

anos 90 

 

Modelos de fases do PDP  

Utilização de métodos e técnicas X 

Engenharia Concorrente 

Informática impulsiona a tecnologia de 

projetos 

Surge conceito de Desenvolvimento 

Integrado de Produto 

Equipes multidisciplinares /interfaces áreas 

de desenvolvimento 

Processo de Inovação e diferenciação de 

produtos 

Desempenho do PDP 

Final dos 

anos 90 e 

inicio dos 

anos 2000 

Estratégias de produto (plataformas) e 

globalização da economia 

Métricas de desenvolvimento e melhores 

práticas (Best Practices) 



3. Abordagens e Etapas do PDP 

Abordagens de gestão do processo de 

desenvolvimento de produtos (PDP)  

 Metodologia de projeto 

 Engenharia Simultânea - ES 

 Funil de desenvolvimento  

 Stage Gates  

 Desenvolvimento Integrado de Produto - DIP 

 Product Based Business - PBB 

 Novas abordagens: Design for Six Sigma (DFSS),  Lean 

Development, Abordagem dos Modelos de Maturidade, 

Gerenciamento do Ciclo de Vida de Produtos (PLM) 

24 
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3.1.  Abordagem metodologia de 

projetos 
 

 O foco está na busca da excelência da área 
funcional, ou seja, dentro de cada departamento. 
 

 Busca por uma melhor seqüência das etapas e 
atividades  no PDP. 
 

 Não existe uma visão de processo que integre as 
diversas atividades entre os setores funcionais. 
 

 Não há uma visão compartilhada do ciclo de vida do 
produto. 
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 3.2. Abordagem da Engenharia 

Simultânea 

 Este movimento ajudou também a difundir a importância 
de se utilizar técnicas sistemáticas de projeto para 
aumentar a produtividade do trabalho da engenharia e 
diminuir erros.  
 

 Foram os primeiros autores a colecionar estas técnicas, 
classificá-las, geralmente em filosofias, técnicas e 
métodos, e a tentar entender a relação entre elas. 
(Rozenfeld et al., 2005) 
 

 Foi neste momento que muitas das (tais como o QFD, 
matriz de seleção de Pugh, FMEA) foram sistematizadas e 
propostas para trabalhar conjuntamente. 
 

26 
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marketing 

especificações 

design 

design componentes 

engenharia 

manutenção 

 3.2. Abordagem da Engenharia 

Simultânea 

 Exemplo de engenharia seqüencial 



 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

Desenvolvimento 

do Produto 

Desenvolvimento 

da Produção 

Desenvolvimento 

do Produto 

Desenvolvimento 

da Produção 

Engenharia Seqüencial 

Engenharia Simultânea 
t 

Ganho em 

time-to-market 

Ganho em tempo de 

desenvolvimento 

do produto 

PARALELISMO NO TEMPO  

Fonte: Cunha et al (2003) 
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 3.2. Abordagem da Engenharia 
Simultânea 



3.3. Abordagem dos Gates  

 

 Uma forma de integrar diferentes áreas no 
processo de decisão é utilizar a abordagem dos 
gates.  

 Na metodologia baseada nos gates, o processo de 
desenvolvimento é dividido geralmente em 4 a 6 
estágios. Esses estágios compreendem múltiplas 
e paralelas atividades previamente definidas, que 
transcendem as barreiras funcionais. 

 

 

 

 Gate 1 

 

Gate 2 

 

Gate 3 

 

Gate 4 

 

Gate 5 

 

Sistema de desenvolvimento de produtos por STAGE-GATES (Cooper, 1990) 
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Stage Gates - Phased Product Development 

NASA (metade década 1990) 

 Cooper (1993) esclarece que o sistema Stage Gates vai além deste conceito de 

controle, o define como uma proposta de condução do produto através dos vários 

estágios de desenvolvimento e de gestão do risco: 

 

 (i) se o risco for alto, mantenha os valores de investimento nos estágios em níveis baixos; 

dê passos pequenos;  

 (ii) à medida que as incertezas diminuem, os investimentos nos estágios do processo 

poderão crescer; dê passos mais largos;  

 (iii) incremente o processo, fragmente as decisões do tipo tudo ou nada em vários estágios 

e decisões; cada novo estágio deverá envolver mais recursos financeiros do que o anterior;  

 (iv) encare cada estágio como uma forma de reduzir a incerteza, esteja preparado para 

pagar por informações relevantes para a redução do risco;  

 (v) providencie pontos de escape, ou seja, pontos de decisão que permitam livrar-se do 

negócio.  

 

Estágio

 1

GERAÇÃO

 DA IDÉIA

Gate 1

INVESTIGAÇÃO

PRELIMINAR

Estágio

 2
Gate 2

INVESTIGAÇÃO

DETALHADA

Estágio

 3
Gate 3

DESENVOLVIMENTO

Estágio

 4
Gate 4

TESTE E

VALIDAÇÃO

Estágio

5
Gate 5

PRODUÇÃO

INDUSTRIAL E LANÇAMENTO

NO MERCADO

Triagem

 inicial

Triagem

secundária

Aprovação do

projeto

Revisão pós-

desenvolvimento

Análise pré-

comercialização

Revisão pós-

implementação



 

 Separando os estágios estão os gates ou pontos de 
decisão, que são pontos de verificação da evolução 
da execução do processo de desenvolvimento de um 
novo produto.  

 Os gates constituem um conjunto de critérios ou 
pontos de avaliação dentro do PDP, a serem 
analisados por uma equipe de decisão que tem o 
poder de dar continuidade, reciclar ou abortar o 
projeto. 

 A contribuição de todas as áreas aumenta a chance 
de sucesso, devendo conduzir à realização de projetos 
com menor tempo de desenvolvimento. 
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3.3. Abordagem dos Gates  



3.4 Abordagem do Funil de 

Desenvolvimento 
 

 Clark e Wheelwright (1992) descreveram um processo em 
forma de Funil através do qual projetos potenciais são 
analisados.  

 

 O formato de funil se refere ao problema de alocação de 
recursos, jamais existe tempo e recursos financeiros 
suficientes para todos projetos de inovação, então deve-se 
decidir quais idéias deverão ser financiadas para futuro 
desenvolvimento.  

 

 O objetivo é criar um portfólio de projetos que se alinharão 
aos objetivos do negócio ao mesmo tempo que fortalece a 
habilidade da organização em conduzir estrategicamente 
seus futuros projetos.  

32 

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

gedepro@gedepro.ufrg.br 



 Trata do processo  de tomada de decisões durante a gestão do 

portfólio  de projetos 

 Funil de decisões é uma forma de avaliar risco e incerteza ao longo 

do processo de DP 

3.4 Abordagem do Funil de 

Desenvolvimento 

Idéias 

Projetos 

Produtos 

33 



3.5 Abordagem do Desenvolvimento 

Integrado de Produtos 

 O DIP é uma filosofia de gestão que busca essa integração 
através das atividades em equipes executadas  
simultaneamente e dos modelos de desenvolvimento que 
incorporam a visão do mercado, incluindo fases de 
marketing em todo o período do PDP (integrando a visão 
estratégica). 

 

 O principal objetivo é a integração das atividades de 
desenvolvimento nas áreas de mercado, produto e 
produção, estabelecendo uma integração entre projeto e 
produção, incluindo a necessidade de um planejamento 
contínuo (ANDREASEN; HEIN, 1987). 
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 O DIP propõe um paralelismo entre as etapas de 
desenvolvimento, sobretudo definindo uma estrutura de 
desenvolvimento de produtos e uma uniformidade no processo 
de decisão. 

 Uma forma de uniformizar a tomada de decisão é através da 
incorporação da abordagem dos stage-gates, avaliando o 
processo com a participação colaborativa e integrada das 
diferentes áreas.   

 Com isso, há uma maior aproximação entre o mercado, o 
produto e a produção, minimizando as possibilidades de 
retrabalho no processo.  

 A contribuição de todas as áreas aumenta a possibilidade de 
sucesso, e também determina maior probabilidade de 
diminuição do time to market.  
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3.5 Abordagem do Desenvolvimento 

Integrado de Produtos 



3.6. Abordagem PBB (Product 

based Business) 
 

 O desenvolvimento de produtos não diz respeito a atividades 

de engenharia e tecnologia, mas trata, fundamentalmente, 

de um processo de negócio e, portanto, deve ser tratado 

como tal; 

 

 A sobrevivência da empresa estaria no equilíbrio entre as 

quantidades de produtos que determinada empresa tivesse, 

distribuídos nos diferentes estágios de ciclo vida, ou seja, 

produtos recém introduzidos no mercado, produtos em fase 

de crescimento, produtos em fase de maturidade e produtos 

em fase de declínio.   
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3.7 Abordagem do DFSS 

 O DFSS (Design for Six Sigma) reúne ferramentas 
analíticas de engenharia e de estatística 
conhecidas como análise multivariada, QFD, FMEA, 
DOE num contexto de desenvolvimento de produto.  

 

 As ferramentas servem para auxiliar a equipe de 
desenvolvimento como uma nova forma de 
gerenciar a informação do mercado traduzindo 
estas para especificações técnicas e tolerâncias de 
processo.   
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O DFSS não apresenta ferramentas novas, apenas é um 
nome que estabelece um guarda-chuva com ferramentas 
já conhecidas. 

As principais contribuições do DFSS são: 

 Desenvolver produtos a partir do estudo do mercado e 
relacionando as características demandadas com 
parâmetros críticos e utilizando essa informação para o 
ajuste das tolerâncias dos parâmetros de fabricação.  

 Apresenta um método estruturado para conduzir 
processos de desenvolvimento tecnológico como suporte 
ao desenvolvimento de novos produtos  (Creveling et al, 
2003) 

 Utiliza a filosofia de solução de problemas e 
implantação de melhorias utilizada no 6-sigma voltada 
ao PDP. 
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3.7 Abordagem do DFSS 



 Busca por meio da identificação e eliminação das 
perdas, isto é, atividades que não agregam valor 
ao produto. 

 Lean Thinking – definir o que é valor para o cliente, 
ou ainda soluções para os clientes. 

 Desenvolver soluções que tem como foco a escala 
de valores do cliente. 

 Fluxo de Valor - É um sistema que visa gerar, 
melhor, mais barato e mais rapidamente, fluxos de 
valor lucrativos 
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3.8 Abordagem Lean 



3.8 Abordagem Lean 
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 Gerente Heavyweigth, um líder empreendedor experiente 

que participa e controla o processo; 

 Formação de times de  especialistas , co-responsáveis 
pelo processo 

 Ritmo cadenciado, lógica no fluxo de atividades e 
informações e agilidade são capazes de garantir baixos 
custos no processo 

 Decisões postergadas afim de não invalidar possíveis 
alternativas; diversos protótipos. (Toyota faz 5-20 protótipos 

esc.1/5 diferentes, US & JP  fazem em média 3) 

 Keiretsu (Organização da cadeia de suprimentos) 

 Guest Engeneering 
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Mapeamento de Perdas no PDP  
(Morgan e Liker, 2008 e Pessôa, 2008) 

 

1. Produção em excesso: falta de sincronia entre as tarefas do PDP 

pode gerar problemas de balanceamento; 
 

2. Espera: tempo de espera por decisões, resultados ou distribuição da 

informação; 
 

3. Transporte: movimentação de pessoas, materiais ou informações 

sem que isto resulte em valor ao produto; 
 

4. Processamento: compreende o trabalho que não agrega valor, tais 

como: tarefas redundantes, variações e falta de padronização das 

atividades 
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Mapeamento de Perdas no PDP  
(Morgan e Liker, 2008 e Pessôa, 2008) 

 

5. Estoque: inclui os materiais, informações ou conhecimento parado ou 

não utilizado no processo ou no seu final, tal como protótipos não 

utilizados; 
 

6. Movimentação: trajetos longos demais, reuniões redundantes e 

revisões superficiais; 
 

7. Correção: concretização da qualidade externamente, retrabalho; 
 

8. Defeitos: atividades que resultam em outputs com problemas; 
 

9. Wishful thinking: se refere às decisões que não estão de acordo 

com os requisitos estabelecidos no planejamento do produto; 
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Mapeamento Fluxo de Valor no PDP  
PDVSM (Product Development Value Stream Mapping) 

 

 Técnica para demonstrar graficamente as atividades, 
bem como o fluxo de informações e produtos entre as 
atividades, além de oferecer uma visão inteira do processo 
(MORGAN e LIKER, 2008).  

 

 Indicada para eliminar as perdas existentes no 
processo, melhorar o desempenho do ciclo de resolução 
de problemas, com foco principalmente nas atividades de 
engenharia do PDP (McMANUS, 2005). 

 



3.9 Abordagem de Modelos de 

Maturidade 

  Uma classificação de maturidade mais conhecida é 

o CMMi ou Capability Maturity Model, proposto pela 

SEI.  (Software Engineering Institute) 

 

 Níveis de maturidade de uma organização são um 

meio de predizer o estado atual de organização. 

Cada nível de maturidade representa um plateau de 

melhoria de organização do processo.  
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3.9  Abordagem de Modelos de 

Maturidade - CMMI 

Níveis de 

Maturidade 
Descrição 

1 - Inicial 
O nível inicial se caracteriza pela completa falta de organização dos 

processos que dependem somente da competência das pessoas 

2- Repetitivo 
O processo dependente dos indivíduos que trabalham por memória 

ou simplesmente repetem o padrão que vem sendo executado 

3- Padronizado 
Processo possui documentos que são organizados para auxiliarem 

e padronizar os processos 

4- Controle 

Objetivos quantitativos são baseados em necessidades dos 

consumidores e usuários finais.  As equipes utilizam medidas para 

monitorar o processo e corrigir desvios do alvo; aqui, variações do 

processo podem ser distinguidas das variações aleatórias; 

5- Otimização 

As medidas são utilizadas para melhorar o processo como um todo, 

alinhado aos objetivos estratégicos. O processo passa por 

contínuas melhorias, as equipes medem os aspectos críticos do 

processo que apontam onde as melhorias podem ser realizadas e, 

após as ações serem tomadas, é avaliado se estas foram efetivas. 
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3.9  Abordagem de Modelos de 

Maturidade - CMMI 

Níveis de Maturidade no PDP 

Modelo de Maturidade baseado no CMM (versão por estágios) 

Tempo 

D
e

s
e

m
p

e
n

h
o

 

1. Inicial 

2. Repetitivo 

3. Definido 

4. Gerenciado 

5. Otimizado 

PDP sistematizado 

ou adota um 

modelo de 

referência  



 Patterson (1993) realizou uma comparação utilizando o 

modelo de maturidade dos processos. 

 

 Segundo ele, a maioria das empresas tem seus processos de 

manufatura no nível 4, de padronização e controle das 

atividades;  

 

 Enquanto seus processos de desenvolvimento de produto 

estão no nível 2, isto é, os processos não estão documentados 

e os procedimentos estão apenas na memória dos envolvidos. 

Esta situação, atualmente pode ser vista em pequenas e 

médias empresas. 
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3.9  Abordagem de Modelos de 

Maturidade - CMMI 



        Níveis de Maturidade e o PDP  

 Neste processo de amadurecimento, os modelos que 

representam o PDP têm ocupado forte papel, por 

sistematizar e formalizar as atividades de desenvolvimento 

– padronização que antecede a melhoria dos processos. 

 

 A adoção de ferramentas e práticas gerenciais  costumam 

facilitar o processo de DP nestas  organizações, mais 

recentemente a gestão da informação tem recebido 

atenção especial e dedicação dos pesquisadores da área. 
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Estabeleça uma relação entre as abordagens de DP que foram 
surgindo da década de 1980 até os dias de hoje; 

Escreva palavras-chave ou frases curtas que exprimam esta relação, 
a qual determinou o foco principal da abordagem, no quadro abaixo. 

Classif Abordagem Palavras-chave ou frase 

DESENV. 

SEQÜENCIAL 

Tradicional ou seqüencial 

Metodologia de projeto 

 

DESENV. 

INTEGRADO  de 
PRODUDOS 

(DIP) 

Engenharia Simultânea 

Stage Gates 

Modelo de funil 

DIP e PBB 

 

NOVAS 
ABORDAGENS 

DESENV. 

INTEGRADO 
PRODUDOS 

(DIP) 

Lean 

Design for Six Sigma – DFSS 

Modelos de maturidade 

Gerenciamento do Ciclo de 
vida de produtos 

Atividade 1:  Histórico x Abordagens 



Evolução da 

Gestão do DP 

Abordagens 

de DP 

Foco principal da 

abordagem 
Principais contribuições 

Desenvolvimento 

Seqüencial 

Tradicional ou 

seqüencial Divisão de tarefas 

Especialização 

Ênfase nas áreas funcionais 

Técnicas para produtos 

Metodologia de 

projeto 

Sistematização das atividades, 

métodos de obtenção de soluções, 

projeto dos processos 

Desenvolvimento 

Integrado de 

Produtos  

Engenharia 

Simultânea 

Equipes multidisciplinares 

Co-localização 

Busca paralelismo entre 

atividades independentes 

Equipes multifuncionais co-

localizadas 

Emprego de filosofias, técnicas, 

ferramentas e métodos 

Stage Gates 

Foco no processo de 

negócio 

Foco na avaliação da 

transição de fases – gestão 

risco 

Procedimentos sistemáticos para 

transição de fases 

Relacionamentos entre transição 

de fases e gestão de risco 

Modelo de funil 

Foco no processo de 

negócio 

Integração do DP com 

estratégia de mercado e 

tecnológica – gestão de 

portfólio 

Integração entre o pós-

desenvolvimento  e pré 

desenvolvimento (aprendizagem e 

auditoria entre fases) 

DIP e PBB 
Idem Modelo funil e Stage 

Gates 

contraste entre “controle 

gerencial” versus “liderança” e 

maior enfoque na visão de negócio  



Evolução da 

Gestão do DP 

Abordagens 

de DP 

Foco principal da 

abordagem 
Principais contribuições 

Novas 

abordagens de 

DP 

Lean 

Trabalho em equipe 

Simplificação e 

padronização 

Ênfase nas fases iniciais 

Atividades de busca de 

novas soluções 

Valorização do Front-end fases iniciais 

Uso da padronização e simplificação 

para diminuir o esforço nas atividades 

rotineiras e aumentar o esforço em 

testes e busca de novas soluções 

Design for Six 

Sigma – DFSS 

Otimização das soluções de 

projeto utilizando 

principalmente ferramentas 

estatísticas 

Relacionamento entre requisitos de 

produto, especificações do produto e 

processo por meio de técnicas 

estatísticas e de otimização 

Comprovação estatística da robustez 

da tecnologia empregada no DP 

Modelos de 

maturidade 

Possui foco na melhoria 

incremental e radical do 

PDP por meio de níveis de 

maturidade 

Proposição do conceito de níveis de 

maturidade 

Uso de indicadores para avaliar o grau 

de evolução do processo de negócio 

Gerenciamento 

do Ciclo de 

vida de 

produtos 

Integração de todas as 

etapas do ciclo de vida do 

produto incluindo a 

produção e interprojetos 

Gestão integrada de todos projetos 

ferramentas computacionais 

Gestão das etapas do PLC usando 

recursos de TI 



Abordagens de DP 
 (adaptado Rozenfeld, et al.,2006) 

http://www.numa.org.br 

http://www.pdp.org.br 

http://www.portaldeconhecimentos.org.br 

Mais informações em 

http://www.numa.org.br/
http://www.pdp.org.br/
http://www.portaldeconhecimentos.org.br/


Módulo 2 

 
Modelos 

Referencias de PDP  
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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 

Referenciais 

55 

 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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Modelos referenciais do PDP 

 O PDP vem sendo sistematizado e estruturado nos 

denominados modelos de referência, que representam o 

processo e servem como um guia para orientar a sua 

aplicação. 

 

 Um modelo referencial é um conjunto de macro etapas, 

etapas, atividades e tarefas organizadas de forma a 

padronizar e unificar o desenvolvimento dos produtos. 

 

 As etapas descritas nestes modelos detalham as atividades 

para consecução do desenvolvimento do produto 

propriamente dito. 
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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”). 
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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. 
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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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Próxima Aula 

 

Discussão dos Modelos de 

Desenvolvimento de Produto 
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