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RESUMO

O tempo para lançamento de um produto desde sua fase inicial como uma
ideia até o início de produção e posterior venda no mercado (time-to-market) é um
indicador crucial para se medir a competitividade das empresas. E para se obter
melhorias neste indicador, várias empresas vêm buscando melhorias em seus
processos de desenvolvimento de produtos (PDP) através de revisões periódicas e
comparativos com modelos de referência teóricos e práticos. O presente trabalho é
sobre a pesquisa-ação realizada em uma empresa de consumo (materiais de
escritório) para o diagnóstico e a revisão de seu PDP tendo como referência dois
modelos teóricos estruturados (modelo Stage-Gate e o APQP) e a utilização de
ferramentas gerenciais e técnicas típicas do setor de autopeças. Como estrutura do
trabalho são apresentados conceitos, base teórica para as ferramentas gerenciais
selecionadas e, analisados vários aspectos advindos da transposição de
ferramentas de um cenário técnico e cultural distinto, que

normalmente são

apontados como empecilhos à obtenção dos resultados esperados. Também é
detalhado o ciclo CPDCA, que foi convertido em grande base para a criação e
desenvolvimento

de uma

cultura

genuína

da

qualidade, suporte para a

implementação de um novo modelo estruturado de desenvolvimento de produtos.
Além disso, é apresentado e discutido o mais importante resultado qualitativo obtido,
o novo PDP, e as ferramentas definidas e implementadas em cada uma das suas
quatro fases: Investigação, Desenvolvimento, Implementação e Melhoria Contínua.
Também foram discutidos alguns resultados quantitativos advindos da melhoria de
gestão do portfólio de projetos e em termos de time-to-market estimado com base
nas reduções do tempo despendido nas fases iniciais do PDP. A eficácia da
utilização dos modelos de referência e da transposição de ferramentas gerenciais é
comprovada, o que pode servir de base para a melhoria organizacional de diversas
instituições.
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ABSTRACT
The reduction in the time-to-market as a motivator for adopting product
development tools from auto parts to consumer goods segment.
The timing for launching one product since its initial phase, an idea, till its start
of production and later sale in the market is an important indicator of the companies’
competitiveness. In order to get improvements in its indicator, some companies have
been searching for improvements in their product development process (PDP)
through frequent revisions and benchmarking with theoretical and practical reference
models. The present work is about an action research performed at a multinational
company from the consumer goods segment for a diagnosis and revision of its PDP
having two theoretical models (Stage-Gate and APQP) and utilization of managerial
and technical tools typically used in the auto parts segment. As a frame for the study
are introduced some concepts, the baseline for the chosen managerial tools and
analyzed many aspects caused by the transference of tools coming from a different
technical and cultural scenarios, that are normally seen as barriers to achieve the
desirable goals. It is also detailed the CPDCA, that has been converted in the broad
base for the creation and development of a genuine quality culture, the support for
implementing a structured new product development model. Furthermore, it is
presented and discussed the main important qualitative goal, the new PDP and
defined and implemented tools in each one of its four phases: Investigation,
Development, Implementation and Continuous Improvement. It has also been
discussed the quantitative results due to the better portfolio management and in
terms of time-to-market, based on the time saving in the initial phases of the PDP.
The efficacy of using the reference models and the transference of managerial tools
have been proved and that could be a base for continuous improvement in other
institutions.

Keywords: Operations Management, Product Development, Project Management,
Advanced Quality Planning and PDCA.
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1 INTRODUÇÃO
O processo de desenvolvimento de um produto visto integralmente e
detalhadamente, pode ser uma boa forma de diagnosticar se uma empresa é
competitiva ou não e, indicar planos de ação que possam permear toda a
organização, gerando uma espiral positiva. Esse processo é efetuado através de
várias

técnicas

conhecidas

e

que

são

inter-relacionadas,

incluindo

o

desenvolvimento de fornecedores, times multifuncionais, engenharia simultânea,
integração de vários aspectos funcionais de cada projeto, o uso de uma forte
estrutura humana e o gerenciamento estratégico de cada projeto. (Karlsson e
Ahlstrom, 1996).
O primeiro que se busca, como fator de competitividade, é que se reduza o
tempo de desenvolvimento de um produto, permitindo-se que uma empresa tenha
uma arma estratégica frente à seus competidores, especialmente em momentos de
turbulência ou franca concorrência. Essa redução será essencial para que a
empresa chegue mais rapidamente ao mercado, reduzindo-se então o time-tomarket. Mas, esse indicador é fruto de uma série de benefícios importantes, que
permeiam a organização e, que são a base para a criação de uma cultura de
melhoria contínua, o que pode dar sustentabilidade e longevidade à esta
organização.
Segundo Karlsson e Ahlstrom (1996), esses benefícios seriam:
- A ênfase na colaboração entre as diferentes áreas funcionais da empresa, o
que melhora a capacidade de fabricação dos produtos;
- Um esforço consciente para usar a qualidade como um princípio em todas as
fases do desenvolvimento, prevenindo dificuldades e custos no início da
produção;
- A utilização de fornecedores, como especialistas, no desenvolvimento de
produtos:

assegurando-se

a

sofisticação

tecnológica

dos

produtos,

acelerando-se a implementação destas tecnologias, o que reduz o tempo de
desenvolvimento e, por conseguinte, o lançamento ao mercado.
Em um estudo examinando-se 21 empresas que implementaram o modelo
Stage-Gate com sucesso, Cooper (2000) constatou uma melhoria no trabalho em

14

equipe, menos retrabalhos, detecção mais cedo de falhas (início do PDP), e 30% de
redução no tempo de desenvolvimento. Ele também afirma que empresas líderes
têm revisado seus processos de inovação em produtos, incorporando fatores críticos
descobertos por meio de pesquisas em melhores práticas. Segundo vários estudos
de pesquisas independentes (Ex.: Product Development & Management, AMR
Research, Booz-Allen Hamilton, etc), entre 70-80% das empresas líderes nos
Estados Unidos usam hoje o modelo Stage-Gate para levar seus novos produtos até
o mercado (Cooper, 2010).
Dessa maneira, constatou-se a necessidade de se estruturar melhor o PDP atual
da empresa e se iniciar concomitantemente um processo de transposição de
ferramentas típicas do setor de autopeças para o setor de consumo. Escolheu-se o
setor de autopeças pelo conhecimento prévio adquirido pelo autor, mas também
pela reconhecida pressão por qualidade, prazo e custos envolvidos neste segmento.
Segundo Young (1996) e Vieira (2007), é evidente que a padronização e os
sistemas da qualidade têm papel fundamental no setor automotivo. Os requisitos
para manufatura interna e bens fornecidos sempre foram e serão mais rigorosos,
sendo que a indústria automobilística tem sido o líder histórico na evolução em
gestão da produtividade e qualidade. Através destas normas, essa padronização e
busca pela melhoria contínua poderá ser alcançada pela cadeia de fornecimento.
Os fornecedores da indústria automobilística enfrentam uma concorrência cada
vez mais acirrada para participar de novos negócios. Uma vez ganhadores de um
negócio, têm encontrado dificuldades para desenvolver o produto e o processo
necessários para atender os requisitos dos clientes. Normalmente, o prazo para
desenvolvimento e aprovação é exíguo e existe uma exigência por níveis cada vez
mais elevados de qualidade e redução no preço das peças e serviços (Vieira, 2007 e
Child et al, 2005).
O esforço consciente de se utilizar a qualidade em todas as etapas do processo
está evidenciado ao longo do presente trabalho pela introdução dos ciclos PDCA (do
inglês Plan, Do, Check and Act), em que se incorpora a compreensão cultural
previamente ao planejamento e, durante todo o ciclo de desenvolvimento. Esse ciclo
é a base de implementação do Planejamento Avançado da Qualidade e,
responsável por se criar uma cultura viva de melhoria contínua. Mais do que acertos
frequentes e pontuais, busca-se um caminho certo com ajustes periódicos e com
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válvulas abertas, tanto para entrada de novas ideias, práticas e cenários como de
saída de ideias superadas, práticas improdutivas e cenárias ultrapassados, ou seja,
um caminho “vivo”.
1.1 Justificativa

O presente trabalho justifica-se pela necessidade de se manter a evolução dos
modelos de referência dos processos de desenvolvimento de produtos sob o ponto
de vista acadêmico. Isso, através da implementação e refinamento de modelos
existentes na Literatura, que podem levar a uma melhoria de competitividade das
empresas localizadas no Brasil, frente à crescente concorrência internacional.
Segundo Silva (2001), o mercado passa por transformações que formam um
novo contexto dinâmico para as organizações e em especial para a indústria
brasileira. Os produtos precisam competir em preço e com qualidade similares aos
estrangeiros, vindos tanto de países com elevado nível de desenvolvimento
tecnológico

quanto de

países

com

baixos

custos

de fabricação,

devido

principalmente ao menor valor da mão-de-obra e matérias-primas. Isso força a
empresa brasileira a assimilar e a desenvolver continuamente novas tecnologias e
produtos, visando à redução de custos, manutenção e, se possível, ampliação do
mercado, e mantendo-se competitiva num ambiente cada vez mais globalizado.
Observa-se a presença de nações e organizações que, embora de menor porte
e com menor disponibilidade de capital, assumem a liderança em certos segmentos
de mercado graças à uma administração eficaz dos recursos disponíveis (humanos,
materiais, etc) e também à uma correta e, principalmente, eficiente política de
desenvolvimento de produtos. Os produtos têm uma vida útil limitada e precisam ser
aperfeiçoados, desenvolvidos e inovados se a empresa deseja manter-se
competitiva (Barnett e Clark, 1998 apud Silva, 2001).
Sob forte concorrência internacional, sobretudo asiática, a organização objeto de
estudo, uma empresa do segmento de consumo (materiais para escritório), resolve
rever toda a sua estrutura e procedimentos de desenvolvimento de produtos,
buscando melhorar inicialmente seu indicador de time-to-market e que culminou por
obter vários benefícios adicionais pela mudança do modelo de desenvolvimento de
produtos.
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1.2 Objetivos

O presente trabalho, sob a forma de uma pesquisa-ação (discutida em maiores
detalhes no capítulo seguinte), mostra a análise do contexto inicial da empresa e o
comparativo com dois modelos teóricos de desenvolvimento de produtos (o modelo
Stage-Gate e o APQP).
Como objetivo geral é apresentado o diagnóstico e revisão do PDP da empresa
estudada, utilizando-se dois modelos de referência teóricos e também a
transposição de uma série de ferramentas já “maduras” do setor de autopeças para
uma empresa do segmento de consumo (materiais de escritório). Objetivos
específicos são observados no decorrer do trabalho:
a) A revisão da literatura sobre as ferramentas aplicadas ao desenvolvimento
de produtos e planejamento avançado da qualidade;
b) A revisão da literatura sobre os modelos referenciais teóricos (modelo
Stage-Gate e o APQP);
c) A extrapolação de um conceito bastante difundido como o PDCA,
agregando-se um fator adicional de entendimento ou adaptação cultural (C);
d) A revisão da literatura quanto à divulgação de lições aprendidas no processo
de desenvolvimento do produto;
e) A análise do processo de desenvolvimento de produtos da empresa em
questão, possibilitando as respostas para a redução no time-to-market, sem
perda de qualidade nos produtos.
f)

Comparativo e implementação de melhorias sugeridas pelos modelos de
referência teóricos utilizados.

g) Transposição

de

ferramentas

gerenciais

permitindo

uma

implementação do modelo estruturado de PDP (melhoria técnica).
h) A utilização prática da metodologia “pesquisa-ação”.

melhor
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1.3 Aspectos Metodológicos

Optou-se por se utilizar a metodologia da pesquisa-ação, utilizando-se o
referencial teórico proposto por Coughlan e Coghlan (2002). Isso pela experiência do
autor no setor de autopeças e, a participação direta e concomitante deste como
pesquisador e, também, como gerente responsável pela implementação do novo
modelo de desenvolvimento de produtos na empresa objeto de estudo.
A pesquisa-ação é um termo genérico que cobre muitas formas de pesquisas
orientadas à ação, e que indica a diversidade na teoria e na prática entre os
pesquisadores, permitindo uma grande variedade de escolhas sobre o que seria
adequado para uma determinada questão a ser estudada por um potencial
pesquisador (Reason e Bradbury, 2001).
Gummesson (2000) e Coughlan e Coghlan (2002) listam as dez características
principais da pesquisa-ação:
1) Os pesquisadores participam da ação, ou seja, não estão meramente
observando o que acontece, mas estão ativamente trabalhando para que
aconteça.
2) A pesquisa-ação sempre envolve dois objetivos: resolver um problema e
contribuir para a ciência.
3) A pesquisa-ação é interativa. Ela necessita cooperação entre os
pesquisadores e o pessoal envolvido, o que leva a um contínuo ajuste
para novas informações e eventos. Nela, as pessoas envolvidas são copesquisadores.
4) A pesquisa-ação objetiva desenvolver uma compreensão holística durante
um projeto e reconhecer a complexidade envolvida. Segundo Senge
(1990), trabalhar com sistemas organizacionais requer uma habilidade
para se trabalhar com complexidade dinâmica, que descreve quão
complexo um sistema é, não por causa da quantidade de detalhes
(complexidade do detalhe), mas pelas causas múltiplas e os efeitos
durante o tempo observado.
5) A pesquisa-ação é fundamentalmente a respeito de uma mudança. São
necessários o conhecimento e as habilidades sobre a dinâmica da
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organização em que ocorre a mudança. Esse conhecimento informará o
quanto um sistema reconhece a necessidade da mudança e articulará os
objetivos desejáveis desta mudança, assim como seus respectivos planos
e implementações que levarão ao futuro almejado.
6) A pesquisa-ação requer uma compreensão da estrutura ética, dos valores
e normas utilizados no contexto particular em que se faz a pesquisa.
7) A pesquisa-ação pode incluir todos os tipos de obtenção de dados. É
importante que o planejamento e o uso das ferramentas de obtenção de
dados sejam claramente conhecidos pelo pessoal envolvido na pesquisa e
de acordo como o processo da pesquisa-ação em si.
8) A pesquisa-ação requer um conhecimento prévio do ambiente corporativo,
das condições do negócio, da estrutura e dinâmica dos sistemas
operacionais e da teoria por detrás de tais sistemas.
9) A pesquisa-ação deve ser conduzida em tempo real, mas também é
aceitável se conduzida de forma retrospectiva.
10) A pesquisa ação requer seu próprio critério de qualidade. Ela não deve
ser julgada sob os critérios da ciência positivista, mas sob critérios
próprios.
Reason e Bradbury (2001) listam o que consideram importante para uma
escolha ou questão com qualidade em pesquisa-ação:
a) Quão bem a pesquisa-ação reflete a cooperação entre o pesquisador e os
membros da organização objeto de estudo?
b) O projeto da pesquisa-ação é orientado por constante e iterativa reflexão
durante o processo da mudança ou melhoria organizacional?
c) A pesquisa-ação inclui a pluralidade de conhecimentos que garantem a
integridade conceitual, estende os caminhos do conhecimento e a
assertividade metodológica?
d) A pesquisa-ação é utilizada num projeto significante?
e) O resultado da pesquisa-ação é uma nova infraestrutura? O projeto resulta
numa mudança sustentável?
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Coughlan e Coghlan (2002) ainda citam um estudo conduzido Karlsson e
Ahlström (1996) sobre o processo de implementação do desenvolvimento de produto
“lean” como um dos projetos de pesquisa em que a pesquisa-ação poderia ser
utilizada com sucesso. Esse projeto possui similaridades com o presente trabalho
quanto aos seus objetivos principais: reduzir o tempo de desenvolvimento e melhorar
a fabricação dos produtos.
O roteiro do projeto de pesquisa, inicialmente seguiu as orientações presentes
no trabalho de Coughlan e Coghlan (2002), conforme abaixo e, figura 1:
1) Um “pré-passo”, para se entender o contexto e as necessidades, o que se
chamou de fase de compreensão cultural da organização.
2) Seis passos principais – colher (data gathering), discutir (data feedback),
analisar dados (data analysis), planejar (action planning), implementar
(implementation) e avaliar ações (evaluation);
3) Um “meta-passo” de monitoramento, que seria uma fase de elaboração do
trabalho acadêmico e, de listar possíveis lições aprendidas que podem iniciar
ciclos de melhoria contínua futuros, desejáveis à organização objeto de
estudo.

Figura 1 – O ciclo da pesquisa-ação
Fonte: Coughlan e Coghlan (2002)

Para o ponto (1), necessita-se responder basicamente a duas perguntas:
- Qual o racional utilizado para as ações?

20

No presente trabalho, o projeto inicialmente visava à redução do time-to-market
e, essa necessidade veio da pressão de mercado à que está submetida a empresa
estudada. Com o decorrer da pesquisa, a mudança em si do processo de
desenvolvimento de produtos torna-se o enfoque principal.
- Qual o racional utilizado para a pesquisa?
Esse projeto é interessante sob o ponto de vista acadêmico, pois é complexo,
envolve várias áreas do conhecimento e visa contribuir ao relatar um caso
específico, mas que pode ser extrapolado como base de análise para outros casos
práticos e para a comparação com outros casos relatados na Literatura. Esse caso
possui associações interessantes como a transposição de ferramentas gerenciais de
um segmento para outro e a utilização prática de modelos de referência teóricos
para o desenvolvimento de produtos (vide quadro 1).
O

ponto

(2)

dividido

Características
O pesquisador toma ação (não é mero observador)

em

seis

passos,

é

relatado

no

quadro

2.

Presente Trabalho
Atuação do pesquisador por meio da participação ativa e passiva em reuniões de projetos de
desenvolvimento de novos produtos e de parte dos trabalhos de gestão de portfólio e de restruturação
do processo de desenvolvimento de produtos.

A partir de um problema inicial de tempo longo no desenvolvimento de produtos, foi associada uma
revisão completa do procedimento de desenvolvimento de novos produtos e o balanceamento de
A pesquisa-ação envolve dois objetivos: 1. Solucionar
portfólio da empresa. A contribuição teórica esperada é direcionada para a utilização de modelos
um problema; 2. Contribuir para a ciência
teóricos de referência para desenvolvimento de projetos, somada à introdução de ferramentas de
gestão típicas do setor de autopeças, conduzidas nas etapas e fases de desenvolvimento de produto.

A pesquisa-ação é interativa (cooperação e
interatividade entre os envolvidos)

A pesquisa-ação objetiva desenvolver um
entendimento holístico

A pesquisa-ação é fundamentalmente relacionada à
mudança

O nível de interatividade (com os envolvidos e com a organização) foi bastante intensa fruto da
participação ativa nas mais diversas atividades tanto de revisão como atuação na gestão de
desenvolvimento de produtos, durante 10 meses e possibilitando contato com todos os níveis
hierárquicos e provenientes de diversas áreas funcionais da organização e de outros membros da
cadeia produtiva (clientes, fornecedores, governo, etc.).
O trabalho proporcionou um entendimento abrangente do problema a ser tratado e também da
organização. Pode-se revisar a literatura quanto ao modelo de referência teórica para o desenvolvimento
de produtos, assim como os modelos práticos de conhecimento do pesquisador e dos demais colegas
membros da equipe da empresa estudada.
A mudança é inerente a esse projeto, pois seu escopo é de uma implementação em um ambiente de
restruturação do processo de desenvolvimento de novos produtos em uma empresa. Essa mudança
envolve um trabalho de longo prazo (iniciado e acompanhado durante os 10 meses, mas com atividades
posteriores), aferindo as alterações ocorridas a partir da intervenção do pesquisador em variados níveis
de intensidade.

A pesquisa-ação pode incluir diferentes métodos e
técnicas de coleta de dados (quantitativas e
qualitativas)

Foram adotadas tanto técnicas qualitativas quanto quantitativas para a coleta e análise dos dados, por
meio de registro de reuniões de projeto, redação de relatórios sobre o andamento do trabalho, bem
como elaboração de apresentações internas para os envolvidos diretamente com o trabalho e para as
gerências e direção da empresa. Foram também empregados levantamentos de cunho quantitativo
(questionários para verificação do nível de conhecimento dos membros das equipes de projeto), bem
como de cunho qualitativo (interpretações dadas para as informações qualitativas das reuniões de
projeto). Também existem dados quantitativos relacionados ao balanceamento de portfólio e, o resultado
mais importante qualitativamente, que foi o fluxo final de desenvolvimento de produtos.

A pesquisa-ação deve ser conduzida em tempo real
(um estudo de caso “vivo”)

O trabalho foi conduzido pelo período de 10 meses, de forma ininterrupta, com participação na empresa
todos os dias úteis, conduzindo os aspectos de intervenção e influência nas decisões organizacionais
em tempo real.

A pesquisa-ação requer critérios próprios de
qualidade para sua avaliação

Além da literatura de referência para a condução do trabalho, foram desenvolvidos critérios específicos
para a avaliação da pesquisa, que incluíam auditorias do sistema de qualidade da empresa,
apresentações para a direção geral da empresa e Comitê de Projetos e outras apresentações feitas na
própria empresa, para seus clientes, fornecedores, além de eventos abertos ao público.

Quadro 1 – As principais características da pesquisa-ação e o presente trabalho
Fonte: O autor, adaptado de Coughlan e Coghlan (2002) e Cauchick (2009)
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Passos

Descrição

Meios da Pesquisa

Coletas e registros de dados

Dados são gerados por meio do
envolvimento com o processo
organizacional

Participação nos projetos de desenvolvimento de novos produtos;
reuniões para discussão do processo de desenvolvimento de
produtos; análise documental; elaboração dos roadmaps
relacionados à pesquisa e às ações a serem implementadas.

Feedback dos dados

Os dados são retornados para a
organização visando disponibilizá-los
para análise

Relatórios elaborados pelo pesquisador; atas de reuniões,
apresentações feitas para as equipes de projeto, para a alta
direção; feedback informais.

Análise dos dados

Análise conjunta realizada pelo
pesquisador e membros envolvidos (por
exemplo: membros dos times de
trabalho)

Apresentações feitas pelas equipes de projeto para o e para a alta
direção; organização dos dados em planilhas e relatórios. Os
critérios de análise necessitam estar relacionados aos propósitos
da pesquisa e da intervenção

Planejamento da ação

Em primeiro lugar, procurou-se elaborar um roadmap, cronograma
com objetivos para os 10 meses. Esse se tornou o mapa
Atividade conjunta que estabelece o que estratégico principal e dai se derivavam os planos táticos e mais
vai ser feito e com que prazo
operacionais. Pensando-se já em termos de PDCA, durante as
etapas de verificação das ações, os roadmaps eram revisados e
também as eficácias das ações previstas.

Implementação da ação

A ação estabelecida é então
implementada visando promover as
mudanças planejadas

Utilização do modelo de referência teórico na condução da revisão
do procedimento de desenvolvimento de novos produtos, redação
de procedimentos operacionais para o PDP e para as ferramentas
gerenciais sugeridas, em colaboração com os envolvidos.

Avaliação

Reflexão dos resultados esperados ou
não decorrentes da implementação da
ação

Apresentações de avaliação feitas para a alta direção, relatórios
periódicos de andamento dos projetos e auditoria interna de
projetos.

Quadro 2 – Seis passos do ciclo de condução a partir de Coughlan e Coghlan, 2002.
Fonte: O autor, adaptado de Coughlan e Coghlan (2002) e Cauchick (2009)

O ponto (3) refere-se ao monitoramento dos seis passos anteriores (ponto 2) e
foi realizado, efetivamente, de várias maneiras dos quais destacamos a fase de
verificação prevista no ciclo CPDCA e no monitoramento da execução das diversas
fases da pesquisa-ação, tanto academicamente como na prática, dentro da
empresa.
O Quadro 3 resume os ciclos principais desta pesquisa-ação, enquanto o quadro
4 mostra o delineamento da pesquisa. Os dados são qualitativos e derivados da
interpretação de todos os dados gerados por aspecto analisado.
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Propósitos

Ciclo 1

Ciclo 2

Ciclo3

Restruturação do processo de
Implementar o novo
Realizar um diagnóstico e
desenvolvimento de novos
processo de
propor um PDP revisado
produtos
desenvolvimento

Ajustar o processo de
desenvolvimento (revisar
as atividades em cada
fase)

Multiplicar a aplicação
Aplicar as ferramentas em
destas ferramentas para
Implementação de ferramentas teste piloto para algumas
um conjunto maior de
gerenciais sugeridas
situações já existentes na
situações existentes na
empresa
empresa

Introduzir essas
ferramentas nas
respectivas fases e etapas
do PDP

Quadro 3 – Os principais ciclos desta pesquisa-ação
Fonte: O autor, adaptado de Cauchick (2009)
Aspecto Analisado

Seleção do objeto de análise

Conceitos e Práticas
A companhia estudada no presente trabalho é uma empresa multinacional
fabricante de materiais de escritório com cerca de 3.000 funcionários e
faturamento aproximado de 400 milhões de reais. O Brasil representa uma
parcela significativa (maior que 40%) de todo o seu faturamento global. A
concorrência mais agressiva enfrentada tem origem nos países asiáticos,
sobretudo Índia e China (materiais de escrita).

Elaboração de
sobre CPDCA

Estudos sobre os modelos teóricos mostrando o ciclo de evolução do PDCA e
baseados nos trabalhos de ANDRADE (2003), IMAI (1986), MOEN e NORMAN
referencial teórico
(2009). Sobre a compreensão cultural (“C”) somam-se os trabalhos sobre
redução sociológica e fenomenologia de Husserl: BERGUE e KLERING (2010),
GALEFFI (2000), HUSSERL (1927 e 1962), MOREIRA (2004) e RAMOS (1966).

Elaboração
sobre PDP

O trabalho proporcionou um entendimento abrangente do problema a ser tratado e
também da organização. Pode-se revisar a literatura quanto aos modelos de
referência teórica para o desenvolvimento de produtos (Stage-Gate e APQP),
referencial teórico
assim como os modelos práticos de conhecimento do pesquisador e dos demais
colegas membros da equipe da empresa estudada. Principais referências:
COOPER (1993, 2000, 2010), VIEIRA (2007), ROZENFELD et al (2006), SMITH
(1999), KARLSSON e AHLSTROM (1996), SALGADO (2010), ZANATTA (2010).

de

A mudança é inerente a esse projeto, pois seu escopo é de uma implementação
em um ambiente de restruturação do processo de desenvolvimento de novos
Elaboração de referencial teórico produtos em uma empresa. Essa mudança envolve um trabalho de longo prazo
sobre Gerenciamento de Projetos
(iniciado e acompanhado durante os 10 meses, mas com atividades posteriores),
aferindo as alterações ocorridas a partir da intervenção do pesquisador em
variados níveis de intensidade. Principal Referência: PMI (2004).
Coleta de Dados

O trabalho foi conduzido pelo período de 10 meses, de forma ininterrupta, com
participação na empresa todos os dias úteis, conduzindo os aspectos de
intervenção e influência nas decisões organizacionais em tempo real.

Análise de Dados

Além da literatura de referência para a condução do trabalho, foram desenvolvidos
critérios específicos para a avaliação da pesquisa, que incluíam auditorias do
sistema de qualidade da empresa, apresentações para a direção geral da
empresa e Comitê de Projetos e outras apresentações feitas na própria empresa,
para seus clientes, fornecedores, além de eventos abertos ao público.

Quadro 4 – Delineamento da Pesquisa
Fonte: O autor, adaptado de Cauchick (2009)
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A partir do anteriormente exposto sobre esta pesquisa-ação, podemos listar no
quadro 5 a síntese metodológica empregada:
Aspecto Metodológico

Categorização

Abordagem

Pesquisa-ação

Objeto de análise

Empresa

Unidade de análise

Processo de desenvolvimento de novos produtos

Tipos dos dados

Predominantemente qualitativos

Coleta dos dados

Múltiplas fontes de evidência; triangulação

Análise dos dados

Lógica indutiva

Qualidade e validade da pesquisa

Imparcialidade e isenção; apresentações públicas; uso de múltiplas fontes de
evidência

Quadro 5 – Síntese Metodológica
Fonte: O autor, adaptado de Cauchick (2009)
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 O ciclo CPDCA:

O ciclo PDCA é uma evolução dos modelos iniciais propostos por Shewhart
(figuras 2 e 3) em 1939 e Deming nos anos 50 (figura 4). Esses modelos iniciais
quebravam a visão original da produção como algo linear: especificação, produção e
inspeção. Inicialmente, Shewhart não quebra a sequência mas, sugere um ciclo em
que as atividades são revistas de tempo em tempo. Na verdade, o ciclo proposto
busca uma integração com o chamado método científico oriundo dos trabalhos de
Galileu Galilei, bases para a ciência moderna.

Figura 2 – O ciclo antigo de Shewhart
Fonte: Moen et al (2009).

Figura 3 – O ciclo novo de Shewhart
Fonte: Moen et al (2009).

Deming dá ênfase na importância da constante interação entre projeto,
produção, vendas e pesquisa e que esses quatro passos deveriam “rodar”
constantemente, com o objetivo de melhoria da qualidade do produto e do serviço.
Assim, o círculo de Shewhart é ligeiramente modificado, conforme figura 4.
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Figura 4 – O ciclo de Deming
Fonte: Moen et al (2009).

Segundo Imai (1986), executivos japoneses traduzem o ciclo de Deming
(durante um seminário em 1950) e criam o chamado “ciclo PDCA”. Esse ciclo é
apresentado na figura 5 e constitui-se de quatro passos para a resolução de
problemas, incluindo: planejamento (definição do problema e a hipótese das
possíveis causas e soluções); execução (implementação do plano); checagem
(avaliação dos resultados) e ação (correções de rota de volta ao plano, caso os
resultados sejam insatisfatórios ou padronização, caso os resultados sejam
satisfatórios). O ciclo PDCA enfatiza a prevenção de recorrência de erros ao
estabelecer padrões e contínua modificações destes padrões (melhoria contínua).
Ishikawa chamava o processo de padronização como ciclo SDCA (do inglês
standardize-do-check-action) e dizia: “Se padrões e regulagens não são revisadas a
cada seis meses, é uma prova de que ninguém seriamente as utiliza”.
Segundo Lillrank e Kano (1989), por volta de 1960, o ciclo PDCA evolui no
Japão para um ciclo de melhoria e uma ferramenta gerencial. As sete ferramentas
básicas seriam: check list, histogramas, diagrama de Pareto, diagrama de Ishikawa
(“espinha de peixe”), diagramas de dispersão (cartas de controle) e estratificação.
Essas ferramentas representariam o princípio central da qualidade japonesa e, em
conjunto com o ciclo PDCA e a história do controle de qualidade (QC) leva à
fundação do conceito de melhoria contínua no Japão (kaizen).
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Figura 5 – O ciclo PDCA
Fonte: Moen et al(2009).

Para a utilização do ciclo PDCA como uma ferramenta mais ampla do ponto de
vista gerencial, várias adaptações são então propostas, do qual se destaca a
modificação proposta por Deming em 1986, o chamado PSDA, alterando a etapa de
verificação (check) para uma etapa de estudo (study). Esta concepção dará origem a
vários novos modelos de ciclos de melhoria contínua, conciliando etapas adicionais
em cada uma das quatro grandes fases (figura 6).

Figura 6 – O ciclo PDSA de Deming
Fonte: Moen et al (2009)

O presente trabalho propõe como ciclo a introdução de uma fase adicional que
chama-sede “C” (do inglês comprehend) e, que será o conhecimento da organização
para propor adaptações na fase de transposição de ferramentas gerenciais,
conforme enunciado nos capítulos anteriores, assim o ciclo alterado segundo a
figura 7. Essa fase “C” seria então representada por um círculo maior envolvendo
todo o ciclo PDCA original, exaltando o espírito crítico de uma determinação
organização e influenciando cada fase e etapa do anteriormente previsto, tomandose todo o cuidado quanto às análises fenomenológicas praticadas e, da transposição
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de ferramentas já adaptadas ao novo contexto, além da cascatear

as lições

aprendidas durante todo o processo.
O trabalho de Bergue et al (2010) detalha muito bem a análise da transposição
de ferramentas gerenciais (no caso, gestão pela qualidade e da certificação ISO
9001), através do processo de redução sociológica proposta por Alberto Guerreiro
Ramos com base nos trabalhos filosóficos de Husserl (1927). . Esse estudo pode
ser boa base para uma análise mais ampla do conceito proposto pelo atual trabalho,
em que se sinaliza de forma similar à Bergue et al (2010), que “existe uma
convergência essencial em termos de conceitos gerenciais e pressupostos de
organização, sugerindo que as incompatibilidades entre as tecnologias gerenciais e
os sistemas de gestão das organizações públicas residem, fundamentalmente, nas
limitações envolvendo a identificação, compreensão e ressignificação dos conceitos
essenciais".
Ainda segundo Bergue et al (2010), entende-se que o processo de transposição
é um fenômeno complexo, e que não se esgota na esfera da descrição e proposição
de um método de adaptação, mas que adentre no nível dos conceitos estruturantes
da tecnologia de gestão.
Os autores, a partir do enunciado geral da redução sociológica (Ramos, 1996),
apresentam cinco categorias teóricas para análise dos processos de transposição de
tecnologias gerenciais para organizações públicas:
1) Percepção e consciência de contexto: percepção e consideração das
transformações no contexto de inserção da organização (institucional);
2) Permeabilidade da organização às inovações gerenciais;
3) Comprometimento e autonomia de pensamento dos agentes com a
organização e a administração pública; e oposição à atitude subordinada e
repetitiva;
4) Identificação dos conceitos e pressupostos essenciais das tecnologias
gerenciais;
5) Ressignificação de conceitos e construção de soluções gerenciais
endogenamente orientadas: reflexão e ressignificação dos conceitos e
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pressupostos subjacentes às tecnologias, seguida da produção de soluções
gerenciais coerentes com o sistema de gestão da organização.
O presente trabalho baseia-se também neste conjunto metodológico em que a
compreensão dos conceitos, do ambiente em sua amplitude, segundo o modelo da
redução fenomenológica, traria o essencial de cada técnica aliada à uma semântica
e sintaxe claras, levando-se à uma correta apropriação e minimizando-se fatores de
divergência.
Moreira (2004) oferece aos pesquisadores um quadro rápido para referência,
para que a utilização do método da redução fenomenológica seja feito com mais
segurança e propriedade. O autor identifica bastante semelhança entre todos os
métodos, que se auto intitulam fenomenológicos, na “coleta de dados” e na
“apresentação dos resultados”. As principais estratégias na “coleta de dados”, que
aderem ao modelo proposto pela pesquisa-ação, seriam:
- Entrevista: os participantes descrevem verbalmente suas experiências de um
fenômeno;
- Descrição escrita de experiências pelo próprio participante;
- Relatos autobiográficos, em forma escrita ou oral;
- Observação participante: aqui o pesquisador parte das observações do
comportamento verbal e não verbal dos participantes, de seu meio ambiente,
das anotações que ele mesmo fez no campo, de áudio e vídeos disponíveis,
etc..
Ainda segundo Moreira (2004), questões finais importantes se impõem como:
- Na “coleta dos dados” existem dois planos em que podem ocorrer problemas
com a confiabilidade dos dados: a autenticidade do relato e a interação entre
o pesquisador e o sujeito da análise;
- A amostra tomada no método fenomenológico não será, quase certamente,
estatística. Ao contrário, ela deve ser “intencional”, ou seja, os sujeitos
tendem a ser escolhidos por causa de certas características que os
habilitavam a integrar o grupo. Assim, será possível destacar somente a
“generalização

lógica”,

que

será

sempre

limitado

se

comparado

à

generalização estatística: os resultados da amostra intencional podem ser
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(supondo-se validade interna satisfatória) transpostos para uma parcela mais
ou menos definida da população de trabalho que tenha fortes semelhanças
com os sujeitos da atual amostra. Este julgamento de adaptação poderá ser
feito pelo pesquisador nos seus comentários, mas será frequentemente
realizado também pelo leitor ou usuário da pesquisa.

Figura 7 – O ciclo CPDCA, considerando uma fase adicional “C”.
Fonte: O autor

2.2 Planejamento Avançado da Qualidade do Produto
Segundo Souza (2006), o APQP (do inglês Advanced Product Quality Planning,
que se traduziu como Planejamento Avançado da Qualidade do Produto), é uma
metodologia que define uma série de fases para o processo de desenvolvimento do
produto e do processo. Não há, de forma explícita, a recomendação de uma
abordagem de gestão destas fases e dos sub processos para que todas as metas
globais do projeto sejam alcançadas. As saídas de todo projeto de autopeças, seus
meios de produção, controle, validações, distribuição, entre outras, têm apenas um
objetivo que é o abastecimento dos clientes com custo, prazo, qualidade e
quantidade, por eles requeridos.
Apesar de não haver uma necessidade explícita pelo APQP, é interessante
desenvolver-se um método de gestão que possa tratar o projeto de forma holística
ao mesmo tempo em que controla atividades menores sem desviar-se dos principais
objetivos deste. Este método, aliado aos requisitos propostos pelo APQP, forma uma
base sólida para aumentar a probabilidade de sucesso no lançamento de produtos
(Souza, 2006). Um dos principais requisitos buscados é o do zero defeito, pois num
cenário extremamente competitivo, os clientes cada vez menos estão dispostos a
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aceitar qualquer defeito, fato esse ainda mais agravado na indústria automotiva
devido ao alto valor pago pelo cliente em um novo veículo (Vieira, 2007). Outro
requisito fundamental é a comunicação, que se torna mais direta em função das
definições,

conceitos

e

requisitos

claros

(semântica)

e

do

processo

de

desenvolvimento amplamente compartilhado, discutido e entendido por toda a
cadeia de suprimentos (sintaxe).
Alguns dos principais benefícios da utilização do APQP são:
- Direcionar recursos para satisfazer os clientes;
- Comunicação eficiente com todos os envolvidos;
- Propiciar uma identificação precoce de modificações que sejam necessárias;
- Evitar modificações tardias;
- Riscos mínimos ou nenhum problema de qualidade no lançamento de
produtos (Zero Defeito);
- Assegurar que um produto ou serviço de qualidade seja disponibilizado no
tempo certo, com o menor custo.
O APQP é suportado por alguns pilares sem os quais não há sentido utilizá-lo:
1) O APQP utiliza uma equipe multifuncional: todas as áreas e processos da
organização devem estar presentes, simultaneamente ou não, às definições
traçadas pela equipe de APQP para que se obtenha máximo ganho com
relação às experiências, conhecimentos, lições aprendidas, restrições e
políticas a serem utilizadas no desenvolvimento de um novo produto ou
processo para a organização;
2) O APQP precisa de um método estruturado de análise, resolução de
problemas e retroalimentação das informações. Planejar, Realizar, Estudar e
Agir são as quatro fases recomendadas pelo manual do APQP. O
desenvolvimento de um projeto é interativo, pois cada item depende de
outros para que o sistema como um todo funcione harmonicamente.
3) O APQP é baseado na Engenharia Simultânea (ES): as pressões do
mercado por desenvolvimentos mais rápidos, de menor custo, com maior
qualidade e flexibilidade e que promovam a satisfação do cliente exigem que
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a ES seja utilizada no processo de APQP de forma a integrar todas as
capacidades técnicas e administrativas da organização e da própria cadeia
de fornecimento.
Além disso, o processo de APQP também possui a característica de
continuidade. Através do ciclo Planejar-Realizar-Estudar-Agir, reconhecido pela sigla
PDSA,

Plan-Do-Study-Act,

busca-se

contínua

melhoria

no

processo

de

desenvolvimento, conforme discutido no capítulo anterior.

Figura 8 – Cronograma do APQP
Fonte: Souza (2006)

O processo de APQP (figura 8) é dividido em cinco fases e baseado na
Engenharia Simultânea, que se entende como o desenvolvimento do produto e
todos os seus processos associados como manufatura, assistência e distribuição, ao
mesmo tempo (McGrath,1992) e, um processo onde equipes multidisciplinares
perseguem uma meta comum. Nas duas definições a essência é o abandono de
uma abordagem sequencial para a realização de atividades, de modo concomitante,
com o objetivo de acelerar o lançamento de produtos de qualidade, Souza (2006).
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2.3 Processo de Desenvolvimento de Produtos
Segundo Salgado et al (2010), os modelos de referência para o processo de
desenvolvimento de produtos podem contribuirpara facilitar a compreensão e a
comunicação entre os coordenadores do projeto do produto, para auxiliar nas
decisões sobre as funções da gestão do projeto, tais como o planejamento e
organização. Nos últimos anos, uma atenção maior tem sido dada à construção de
modelos de processo de desenvolvimento de produtos. Compreender e modelar o
processo

é

a

primeira

etapa

importante

na

construção

do

modelo.

O

desenvolvimento de produtos é um processo complexo e os modelos serão úteis
para auxiliar nas decisões gerenciais (Smith e Marrow, 1999).
Segundo Vernadat (1996), modelos de referência são modelos parciais que
podem ser usados como base para o desenvolvimento ou avaliação de modelos
específicos. Chamam-se parciais por não atenderem ao processo existente em uma
determinada realidade.
Muitos autores buscam representar a realidade do desenvolvimento de
produtopor meio de modelos de referência. Os modelos auxiliam na concepção de
uma visão única do PDP, descrevendo e servindo de referência para que empresas
e seus profissionais possam desenvolver produtos segundo um padrão estabelecido.
Os modelos referenciais podem ser elaborados para serem aplicados para atender
um tipo de organização, um setor industrial, uma arranjo produtivo local, ou seja,
pode ser aplicado a qualquer tipo de PDP (Mendes, 2008). Isso é confirmado por
Schmidt, Sarangee, Montoya (2009), que afirmam que diferentes organizações têm
números diferentes de estágios, de atividades e de pontos da tomada de decisão no
seu PDP. Além disso, Bujis (2003) afirma que dependendo dos objetivos e metas da
empresa deve-se escolher um modelo específico, uma versão específica do modelo
ou um nível de detalhamento específico.
Como os modelos são interpretados pelos seus usuários e aplicados nas
empresas, ocorrem diversas maneiras de usar um mesmo modelo. Diferentes
usuários enfatizam diferentes características do modelo e usam estas características
das mais variadas formas. Dessa forma, a prática do desenvolvimento de produtos
pode sermelhorada pela execução de novos modelos. Isso é foi mostrado em
pesquisa realizada por Zancul, Marx e Metzker (2006) em duas empresas
automobilísticas.
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O modelo pode contribuir para facilitar a compreensão e a comunicação entre
oscoordenadores do projeto do produto, para auxiliar nas decisões quando
necessário e para auxiliar as funções da gestão do projeto, tais como o
planejamento e organização. No PDP é importante usar a modelagem de
ferramentas ou de diagramas para descrever as características do processo para
facilitar o gerenciamento e a análise (JUN e SUH, 2008). Sendo assim, pode-se
definir modelo de referência como sendo a união das melhores práticas relacionadas
a um determinado processo de desenvolvimento, sendo estas representadas de
uma forma clara a qualquer usuário deste processo (Salgado et al, 2010).
Salgado et al (2010) mostra ainda um interessante mapeamento dos modelos de
referência utilizados para o PDP e, conclui que tem havido um maior enfoque em
ressaltar o que é comum aos vários modelos de desenvolvimento de produtos mas,
pouco enfoque dado aos aspectos que os tornam diferentes e mais adequados a um
ou outro tipo de negócio. Diante deste cenário, identifica-se uma tendência em
realizar pesquisas focando modelos de desenvolvimento de produtos para
determinados setores industriais.
O presente trabalho adota o modelo de referência criado por Cooper (2000) e
conhecido como o modelo Stage-Gate. Ele é um processo operacional e conceitual,
com equipe multifuncional, utilizado para mover o projeto de um novo produto da
fase de ideia até o seu lançamento. Este processo divide os esforços em fases
(stages) distintas, separadas por pontos de decisão gerenciais (gates), vide figura 9.

Figura 9 – O modelo “Stage Gate” típico
Fonte: Cooper (2000)

Além desse modelo de referência, em virtude da forte força da marca da
empresa em questão, agregou-se o modelo do funil de desenvolvimento, em que
pode se integrar o planejamento estratégico com o PDP (Clark e Wheelwright, 1992).
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Também, leva-se em consideração todo o ferramental proposto por Karlsson e
Ahlstrom (1996), conhecido como Lean Product Development e já discutido na
Introdução.
Basicamente, o modelo de Stage-Gate está dividido nos seguintes estágios:
1) Estágio Inicial em que as ideias são geradas ou captadas;
2) Estágio 1, em que ocorre uma avaliação técnica e de mercado preliminar;
3) Estágio 2, mais complexa, em que ocorre a identificação do conceito no
mercado, o conceito do produto e dos processos envolvidos, uma justificativa
do negócio (business case) e planos de ação para os estágios subsequentes;
4) Estágio 3, o desenvolvimento do produto propriamente dito (etapas técnicas
de engenharia), definição do processo de produção e meios de controle,
definição do plano de marketing e das fases de validação do produto e do
processo;
5) Estágio 4, realização dos testes de verificação e validação do produto (fábrica
e mercado) e do processo produtivo em si;
6) Estágio 5, o início da produção em série e do respectivo lançamento no
mercado;
7) Estágio 6, uma fase de melhoria contínua em que eventuais problemas sejam
corrigidos e as lições aprendidas listadas para projetos futuros.
2.4 Gestão de Projetos
Segundo Lima e Rocha (2009), o tema gerenciamento de projetos vem
despertando interesse em empresas de vários países ao redor do mundo, assim
como a utilização de práticas de gerenciamento de projetos difundidas por
instituições como o Project Management Institute (PMI) e o International Project
Management Association (IPMA). As práticas de gerenciamento de projetos advêm
dos conhecimentos adquiridos teoricamente ou de experiências passadas dos
integrantes da equipe do projeto e dos stakeholders que, naturalmente, tendem a
buscar a reutilização de tais práticas nos projetos que porventura eles venham a
participar.
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A transferência de práticas de gerenciamento de projetos adquiridas,
anteriormente, para o projeto atual é um processo complexo e custoso, o qual requer
da organização receptora um ambiente aberto e propicio para receber o novo
conjunto de práticas, assim como uma cultura organizacional aderente as práticas
propostas.
Segundo o PMI (2004) para que a equipe de gerenciamento de projetos
gerencie um projeto é preciso que ela entenda e use o conhecimento e as
habilidades de pelo menos cinco áreas de especialização:
a) O conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos;
b) Conhecimento, normas e regulamentos da área de aplicação;
c) Entendimento do ambiente do projeto;
d) Conhecimento e habilidades de gerenciamento geral; e
e) Habilidades interpessoais.
O presente trabalho partiu das definições tradicionais de projeto, como as
listadas no estudo de Rabecchini et al (2002):
- “Um processo único, consistindo de um grupo de atividades coordenadas e
controladas com datas para início e término, empreendido para o alcance de um
objetivo conforme requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, custo e
recursos” (Norma ISO 10006, 1997);
- “Um empreendimento temporário feito para criar um produto ou serviço único”
(PMI, 2004).
- “Um projeto é uma organização de pessoas dedicadas visando atingir um
propósito e objetivo específico. Projetos geralmente envolvem gastos, ações
únicas ou empreendimentos de altos riscos no qual tem que ser completado
numa certa data por um montante de dinheiro, dentro de alguma expectativa de
desempenho. No mínimo todos os projetos necessitam seus objetivos bem
definidos e recursos suficientes para poderem desenvolver as tarefas
requeridas” (Tuman, 1983).
As áreas de conhecimento da gestão de projetos são definidas pelos seus
requisitos de conhecimento e descritas através de seus processos de composição,
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práticas, entradas, saídas, ferramentas e técnicas. Segundo a ESI (2005), as áreas
de conhecimento da gestão de projetos descrevem o conhecimento e práticas do
gerenciamento de projetos através de seus processos. Cabe ao gerente do projeto
ou à equipe, definir quais áreas deverão ser utilizadas em um projeto específico. Em
cada uma das áreas de conhecimento, aplicar-se-ão os cinco grupos de processo do
projeto de tal forma que cada uma delas contenha a iniciação, o planejamento, a
execução, a monitoração e controle e o fechamento.
O PMI (2004) define nove diferentes áreas importantes para o gerenciamento de
um

projeto: Integração, Escopo, Tempo, Custo, Qualidade, Recursos Humanos,

Comunicação, Riscos e Aquisições. O presente trabalho procurou integrar todos os
aspectos listados, como se vê no capítulo sobre os resultados obtidos, e também
integrou dois sub tópicos: O Planejamento Estratégico e, outro sobre Balanceamento
de Portfólio, ambos discutidos no final do capítulo.
A Integração visa consolidar os planos do projeto e os recursos para realização
das atividades do projeto através da tomada de decisões de onde os recursos
deverão ser concentrados, quais as realizações prioritárias do projeto, o que pode
tornar-se um ponto fraco no futuro e como antecipar as ações para estes pontos,
antes que eles se tornem críticos. Trata-se de tomar decisões em prol da realização
dos objetivos do projeto. Todo projeto possui demandas concorrentes que devem
ser priorizadas tendo em vista o melhor resultado na realização do projeto. Estas
demandas obrigam a equipe de projeto a priorizar, escolher, destinar recursos e
mitigar riscos segundo seu entendimento sobre qual é o melhor caminho para obter
maximização no resultado dos projetos.
A segunda área, o Escopo, preocupa-se com a definição e controle do que está
e do que não está incluído no projeto. Desta forma, assegura que todo o trabalho
necessário e suficiente para completar o projeto com sucesso está previsto neste
escopo.
A área referente ao Tempo inclui todos os processos necessários para garantir
que o projeto seja concluído dentro do tempo previsto, como:
1) Definição das atividades;
2) Sequenciamento das atividades;
3) Estimativa dos recursos para completar as atividades;
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4) Desenvolvimento do planejamento do tempo;
5) Controle do planejamento do tempo.
Um cronograma de boa qualidade deve ser desdobrado até o nível julgado ótimo
para se estabelecer:
a) Escopo do trabalho a ser realizado no projeto, de uma forma macro, contudo,
inteligível para todos os stakeholders em seus principais pontos;
b) Desdobramento das fases principais em estágios, pacotes de trabalho ou
atividades, conforme necessário ao projeto;
c) A atividade ou pacote de trabalho deve ser realizado;
d) O prazo necessário determinado para a realização do pacote de trabalho;
e) A duração deste evento e quanto de recurso material, financeiro e humano
estão sendo utilizados para a realização do pacote;
f)

O responsável por completar o pacote de trabalho ou, em outras palavras,
quem responde pelo sucesso ou insucesso desta parte do projeto;

g) A interação ou relação de dependência entre as atividades, pacotes de
trabalho entre si e com recursos compartilhados utilizados no projeto.
O Custo inclui os processos necessários para planejar, estimar, alocar e
controlar os custos do projeto de tal forma que o mesmo possa ser completado
dentro do custo total previsto. Envolve os processos de estimativa de custos,
alocação de recursos e controle de custos.
Da Qualidade, faz parte todo o planejamento, controle e garantia da qualidade e
suas respectivas ferramentas de gestão, o que é amplamente discutido no presente
trabalho.
Quanto aos Recursos Humanos, a primeira recomendação do PMI (2004) é que
tanto mais cedo se consiga o envolvimento dos membros do projeto, maior o
comprometimento com os objetivos, melhor a capacitação e especialização técnica e
mais rico o planejamento. Basicamente, quatro processos fazem parte da área:
1) Planejamento de recursos humanos ;
2) Aquisição do time do projeto;
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3) Desenvolvimento do time do projeto;
4) Gerenciamento da equipe de projeto.
A Comunicação se ocupará de planejar a comunicação como um todo, distribuir
toda a informação necessária a realização do projeto com eficácia, gerar e assegurar
a compreensão dos relatórios de desempenho e, por fim, gerenciar as demandas de
informações solicitadas pelos stakeholders.
A área de Riscos analisa uma condição ou evento incerto que, se ocorrer, tem
um efeito positivo ou negativo em pelo menos um objetivo do projeto, tal como
escopo, prazo, custo ou qualidade. Busca-se aumentar a probabilidade e o impacto
de eventos positivos aos projetos ao mesmo tempo em que minimiza a probabilidade
e o impacto de eventos negativos ao projeto, considerando:
1) Planejamento do gerenciamento do risco;
2) Identificação do risco;
3) Análise qualitativa do risco;
4) Análise quantitativa do risco;
5) Planejamento de resposta ao risco;
6) Monitoração e controle do risco.
Quanto às Aquisições, O PMI (2004) define os seguintes processos para esta
área:
1) Planejamento de compras e aquisições;
2) Planejamento da contratação;
3) Coleta das respostas dos fornecedores;
4) Seleção de fornecedores;
5) Administração de contratos;
6) Fechamento de contratos;
O Planejamento Estratégico é um processo complexo, ou seja, abrange muitos
pontos ou elementos que podem ser observados sob diferentes perspectivas e, que
podem ser relacionados de várias maneiras. Assim, é de se esperar um trabalho
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final aproximando-se à realidade de um determinado momento (meta-processo)
mas, longe da presunção de se obter algo preciso e totalmente consistente.
Vale assinalar que nem modelos matemáticos consagrados como os expressos
no Principia Mathematica de Newton, podem ser ditos como consistentes, como
demonstrou Gödel em seu famoso Teorema da Incompletude. Segundo D’Alkaine
(2006), o próprio Gödel considerava que ele demonstrara não as limitações do
formalismo ou mesmo da formalização em Lógica , mas simplesmente o fato de que
o pensamento não poderia ser automatizado via procedimentos mecânicos. Ele via
seu Teorema como uma confirmação de que o pensamento matemático necessita
dos processos intuitivos do homem. Essa reflexão é interessante para se evitar
propostas formalistas de que se possam deduzir teorias complexas de gestão a
partir de outras mais simples até se chegar a teorias básicas evidentes.
Assim como o suposto rigor de um teste de consistência do Teorema de Gödel
pode em princípio sugerir um ceticismo e quebra de confiança sobre um
determinado conhecimento (ainda que não negue os processos racionais, mas
apenas demonstre os seus limites), na verdade o que se expressa é a
impossibilidade prática de se obterem resultados infalíveis e, esse conceito de cria
um universo de oportunidades para se tangenciar tais limites do conhecimento e, se
criarem novos ramos ou conceitos até então desconhecidos ou ignorados.
Em termos gerenciais práticos, a impossibilidade de se obter um planejamento
estratégico onisciente e infalível cria a necessidade de considerá-lo como um
documento “vivo”, no sentido de que sofrerá e, com maior ênfase, que é desejável e
recomendável haver planos concomitantes trabalhando com cenários mutáveis em
que variáveis possam ser modificadas adequando-se ao ambiente externo e interno
das organizações.
Partindo-se do pressuposto de um planejamento estratégico “vivo”, revisões
periódicas deverão estar contidas neste e, darão o patamar de importância do
dinamismo na organização. É um fator importante para a competitividade das
organizações que estas sejam flexíveis e dinâmicas.
Segundo Bethlem (2001), há alguns fatos que são claros e bem definidos e, que
podem ajudar a resolver o problema se operacionalizar conceitos

na área de
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Estratégia (cujas dificuldades semânticas são enormes e para os quais existem
inúmeras definições):
1) Estratégia é um conceito que precisa ser aprendido. (Aprender significa
saber utilizar; sem saber utilizar um conceito não há como aplicá-lo).
2) Estratégia para ser tornada real, ou seja, bem executada,

tem que ser

aprendida por várias pessoas e aceitas por todas elas.
3) A transformação de ideias “estratégicas” em ações “estratégicas” que
venham dar aos estrategistas os resultados que almejam exigirá várias
etapas que são enumeradas a seguir:
1ª etapa: Um processo intelectual individual ou coletivo de geração de
propostas da ação que se pode chamar de planejamento estratégico;
2ª etapa: Um processo comportamental social de obtenção de concordância
e apoio de outros indivíduos às propostas da etapa anterior, cujo resultado
se pode chamar de plano estratégico ou plano de ação. Até essa etapa o
produto do trabalho existe apenas “no papel” e pode ser abandonado sem
grandes consequências.
3ª etapa: Outro processo comportamental social em que os mesmos
indivíduos, ou mais alguns indivíduos cooptados, iniciem, junto com o
ou autores das ideias, o processo de concretizar no mundo real as

autor
ações

propostas no plano da etapa anterior. Pode-se chamar esta etapa de
implementação estratégica. Esta última etapa já vai alterar as condições
materiais da organização pela utilização de recursos e poderá provocar
modificações no ambiente em que tal organização atua, caso haja reação
das demais organizações coparticipantes ou formadoras

deste

ambiente

analisado (adaptado por Bethlem).
4ª etapa: Um processo dinâmico de finalização das ações iniciadas na etapa
anterior.
Reforçando a necessidade do planejamento estratégico por parte das empresas,
Porter (2008) em poucas palavras, diz que para se manter a rentabilidade por um
longo prazo as empresas devem responder estrategicamente à competição. Isso
quer dizer um foco direto em seus atuais competidores, o que se espera que já seja
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praticado mas, também, sugere-se uma varredura em toda a arena de competição,
ou seja, olhando-se além dos competidores atuais.
Para tal, Porter (2008) indica que quatro forças adicionais podem destruir a
rentabilidade de uma determinada empresa (vide Figura 10) e a ideia principal é
buscar caminhos em que as forças sejam minimizadas. Esse seria o caminho
principal para a rentabilidade.

Figura 10 – O modelo das cinco forças competitivas de Porter
Fonte: Porter (2008)

Não é o enfoque do presente trabalho a implementação de um planejamento
estratégico, pois como será visto no decorrer deste, a empresa estudada já possuía
um planejamento estratégico, mas a sua integração com o processo de
desenvolvimento de produtos é fator crucial para que se evite despender esforços
para projetos que serão cancelados durante sua execução, por motivos de falta de
aderência à estratégia da empresa, e que deixou de ser visto nas etapas
preliminares do projeto.
Quanto ao Balanço de Portfólio, segundo Cooper et al (2000), existem duas
maneiras de um negócio ser bem sucedido em novos produtos: fazer os projetos
corretamente e fazer os projetos corretos. A maioria das prescrições para os novos
produtos focam na primeira rota – por exemplo, no efetivo gerenciamento do projeto,
utilizando times multifuncionais e seguindo as diretrizes dos clientes. O
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gerenciamento do portfólio de projetos foca na segunda rota, ou seja, fazer os
projetos corretos.
As dificuldades principais para um efetivo gerenciamento do portfólio de projetos
seriam:
1) O balanceamento dos recursos pois as demandas normalmente excedem a
disponibilidade;
2) A dificuldade de priorizar projetos entre si pois todos parecem bons,
especialmente nas etapas iniciais;
3) Executar a decisão de cancelar ou seguir com um projeto na inexistência de
informações confiáveis;
4) A existência de muitos projetos “pequenos” comparados a outros que podem
efetivamente representar uma real ruptura, inovação quanto à engenharia, à
tecnologia empregada, ao mercado ou ao desempenho financeiro.
O trabalho de Cooper et al (2000) apresenta então uma contribuição relevante
para o presente trabalho ao indicar uma série de ações e ferramentas para contribuir
para o gerenciamento de portfólio e, que foram empregadas com grande sucesso
neste caso, a saber:
a) Adoção de um modelo de referência Stage-Gate, melhor discutido
anteriormente;
b) Introdução de ferramentas de análise de recursos disponíveis versus a
demanda;
c) Desenvolver um sistema de gestão da inovação em produtos e estratégica
tecnológica;
d) Integrar um sistema de gestão de portfólio de projetos no sistema de
desenvolvimento de produtos.
As ferramentas selecionadas, assim como a solução global para a integração
entre Inovação, Estratégia Tecnológica, Gestão de Portfólio de Projetos e Processo
de Desenvolvimento de Produtos são apresentadas no capítulo de Resultados
Obtidos e, foram – conjuntamente – base para a redução do time-to-market.
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3

RESULTADOS OBTIDOS
Neste ponto, vale ressaltar que, conforme já previsto pelo trabalho de Karlsson e

Ahlstrom (1996), foram tantos outros benefícios mapeados e discutidos no decorrer
do trabalho que, ao final, alcançaram um grau de importância similar ao indicador
principal de desempenho e motivador da pesquisa, o tempo de lançamento (time-tomarket).
No presente contexto, de 93 projetos que continuaram ativos após o ajuste
promovido pelo novo procedimento de desenvolvimento de produtos, foram
escolhidos 12 projetos (em que existia histórico para comparação) para a medição
específica do time-to-market e elaboração também de algum efeito já mensurável,
quantitativo.
Pela inicial barreira cultural quanto à mudança foram executadas uma série de
medidas

apoiadas

nos

conceitos

estruturantes,

na

consultoria

externa

comportamental e nas discussões internas, que levaram a uma maior curiosidade
acadêmica quanto aos resultados qualitativos, como por exemplo, o fluxo do
desenvolvimento de novos produtos e sua comparação com o procedimento anterior
(vide capítulo 3.2.4).
3.1 O primeiro passo:
O primeiro passo foi referente à junção entre o “meta-passo” preconizado pela
pesquisa-ação (Coughlan e Coghlan, 2002) para conhecer a cultura da organização
com os tópicos indicados por Bergue et al (2010). Assim, analisamos por entrevistas
individuais e debates coletivos com os diversos membros da divisão de Engenharia
e Produtos e, também com membros de departamentos com interfaces diretas com
o processo de desenvolvimento de produtos. Esse processo durou cerca de 1 mês e
também incluiu a contratação de uma consultoria em gestão de mudanças,
pautando-se principalmente no comportamental dos membros envolvidos no
desenvolvimento de produtos.
De uma forma geral, constatou-se que:
1) O pesquisador pode obter dados relevantes (entrevistas individuais,
coletivas, revisão de procedimentos e normas, revisão de desenhos
técnicos, acompanhamento de reuniões internas ao departamento e
externas com interfaces, fornecedores e clientes) para perceber e ter
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consciência do contexto da organização, assim como necessidades em
termos de estrutura, procedimentos e ferramentas;
2) A organização não era tão permeável às inovações gerenciais, na prática.
Para se tornar possível às mudanças gerenciais foi contratada uma equipe
de apoio comportamental, além do que envolver todos os participantes na
busca de uma base acadêmica e prática que tornasse as mudanças
atraentes;
3) A partir do convencimento por meio de respaldo acadêmico e trabalho
coletivo de análise, pode-se garantir um certo grau de comprometimento e
de autonomia para proposições de todos os participantes;
4) Foram identificados claramente os significados e contextos dos conceitos
das ferramentas gerenciais e tecnológicas sugeridas para transposição;
5) A etapa fundamental foi a ressignificação dos conceitos adaptando-se à
realidade da organização, garantida pelas reuniões individuais e coletivas de
validação das propostas levantadas, discutidas e redatadas sob a forma de
procedimentos. Essa etapa pode garantir ainda mais o comprometimento e
autonomia dos participantes da pesquisa-ação.
O resultado inicial foi a elaboração de um roadmap, enumerando as principais
ações quanto à estrutura, procedimentos e ferramentas, além de um resumo das
pretensões, cronograma e grau de cumprimento destas. O roadmap seguiu o
conceito de um documento “vivo”, ou seja, de acordo com um ciclo PDCA e,
garantindo-se sua aplicação em acordo com o contexto da organização, que
também se alterava à medida da introdução das mudanças, gerando demandas e
pretensões inéditas. O roadmap numa fase intermediária do projeto é mostrado no
Anexo A.
3.2 Seis passos principais:
Seguindo-se o referencial proposto por Coughlan e Coghlan (2002), passou-se
então a uma fase posterior (já definida pelo roadmap inicial) em que os dados eram
colhidos, discutidos e analisados e, redigidos planos de ação mais específicos para
a obtenção dos resultados pretendidos. Para tal, dividiram-se didaticamente as
ações mais estratégicas em estrutura, procedimentos e ferramentas, alinhando-os
com os 9 tópicos (e dois sub tópicos) de gerenciamento de projetos, discutidos no
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capítulo 2.5. Ressalta-se aqui, que para garantir o foco no trabalho realizado
ineditamente durante a pesquisa ação desenvolvida, só serão discutidos os
impactos realmente gerados por tal mudança. Por exemplo, ferramentas já
existentes e de pleno conhecimento da organização, foram simplesmente incluídas
no procedimento e constarão dos fluxos de desenvolvimento mas, não são
discutidas em maiores detalhes aqui.
3.2.1 Estrutura:
No presente estudo, a empresa definiu por criar um grupo de estudos entre os
departamentos de Pesquisa e Desenvolvimento e Engenharia de Produtos e
Processos, além de outros Gerentes convidados para a elaboração de um time para
definição do sistema de desenvolvimento de produtos, utilizando-se a gestão por
plataformas de projetos. Esse time foi apoiado também por uma consultoria de
gestão de mudanças (recursos humanos), que trabalhou com várias atividades
denominadas de team building para consolidar a equipe e trabalhar as ansiedades
de todos.
Formada a equipe e tendo-se uma rodada inicial de expectativas e discussões
francas, passou-se ao trabalho de análise bibliográfica para se construir algo
genuíno e adaptado à empresa mas, com base na literatura existente e com critérios
de benchmarking com outras empresas (no caso, um grande cliente corporativo e
uma empresa muito conhecida no mercado de consumo).
Inicialmente a estrutura encontrada na empresa era típica de uma estrutura
dividida em departamentos e sem a preocupação de se trabalhar em equipe.
Conforme figura 11, essa estrutura era composta por 40 funcionários e 6 estagiários
e não havia desenvolvimento em plataformas mas, sim os chamados coordenadores
de projeto buscando os recursos juntos aos diversos departamentos da empresa,
incluindo o próprio, de Engenharia de Produtos e de Processos. Nota-se uma divisão
de tarefas individualizadas e que a maioria dos funcionários são coordenadores de
projetos, porém sem a devida preocupação com a formação e a experiência
necessárias para se exercer tal função.
Passou-se então a uma estrutura matricial já dentro do departamento de
Engenharia de Produtos e de Processos, visando criar uma “semente” para uma
gestão por plataformas em toda a companhia. Pela barreira cultural encontrada,
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procurou-se, inicialmente, desenvolver essa cultura num laboratório, o próprio
departamento e, então estendê-la pelos outros departamentos, começando-se pelas
interfaces ligadas ao processo de desenvolvimento de produtos. O resultado é
apresentado na figura 12 e, já se mostram os primeiros benefícios como:
1) Redução do número de pessoas do departamento (35 funcionários e 4
estagiários);
2) Redução de R$ 337.000,00 anuais (-17%) por conta da redução de pessoal;
3) Uma melhor distribuição das tarefas (conhecimento e históricos distribuídos
sistematicamente, pela plataforma);
4) A “semente” de uma estrutura matricial com gestão por projetos (divisão em
gestão de projetos, engenharia de produto, engenharia da qualidade e
engenharia de processos);
5) Coordenadores focados em gestão (rentabilidade, time-to-market e outros
fatores estratégicos);
6) Interfaces mínimas dimensionando o restante da equipe partindo-se de uma
eficiência máxima;
7) Indicadores de desempenho podem ser mais claros (gestão x desempenho
tático-operacional).
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Figura 11 – A estrutura da organização antes da mudança
Fonte: O autor

Figura 12 – A estrutura da organização depois da mudança
Fonte: O autor
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Optou-se também por atrelar a Engenharia da qualidade à Engenharia de
Produto, pelos produtos eminentemente técnicos da empresa. Resumidamente,
temos a ideia de “semente” matricial pela figura 13, em que vemos uma gestão
matricial do Coordenador de Projetos atuando junto aos Engenheiros de Produto, de
Qualidade, Projetistas e Engenheiros de Processos, que respondem funcionalmente
a um Gerente de Engenharia de Produto e a um Gerente de Engenharia de
Processos. Dessa maneira, há alguém funcionalmente controlando as atividades dos
técnicos especializados e desenvolvendo cada vez mais seus potenciais técnicos,
além de balancear suas atividades.
O objetivo final seria levar a uma estrutura completa e matricial de projetos
permeando toda a empresa e, por conseguinte, todos os seus departamentos,
conforme figura 14.

Figura 13 – A “semente” matricial dentro do departamento
Fonte: O autor

Figura 14 – A plataforma matricial de projetos pretendida
Fonte: O autor

49

Conforme já mencionado, a nova estrutura reflete um desejo de organização
com conhecimentos e habilidades bem desenvolvidas, com especialistas em suas
tarefas e com divisão claras das mesmas. A figura 15 ilustra o conceito geral
aplicado no departamento e, os maiores detalhes são discutidos no capítulo seguinte
sobre as mudanças nos procedimentos.

Figura 15 – A divisão de tarefas no Departamento de Engenharia
Fonte: O autor

3.2.2 Procedimentos:
Após toda a fase de adaptação cultural à nova organização e tendo-se em
mente o conceito de ressignificação dos conceitos preconizado pela Fenomenologia,
definiu-se em primeiro lugar qual seria o conceito de projeto mais apropriado à
empresa em particular, dando-se preferência à seguinte: “Um projeto é uma ideia
com aderência estratégica, recursos técnicos e humanos disponíveis e com
orçamento aprovado”.
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Contextualizando ainda mais essa definição, tem-se que introduzir o conceito de
“Inovação”, especialmente em conjunto com outro importante conceito, o
Planejamento Estratégico, o que foi discutido previamente no capítulo 2.
3.2.2.1 O funil de desenvolvimento de produtos
Com base nos conceitos estruturantes discutidos no capítulo 2, em especial o
modelo Stage-Gate, decidiu-se então seguir a concepção desse modelo, porém com
livre adaptação para o contexto da empresa, conforme figura 16.

Figura 16 – O funil de desenvolvimento da empresa
Fonte: O autor

Esse modelo consistirá de 4 fases divididasem 11 etapas, conforme figura 18.

Figura 17 – O modelo de desenvolvimento da empresa
Fonte: O autor
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O que se buscou foi retirar o caminho de que tudo virava “projeto” e, já consumia
os escassos recursos existentes. Assim, determinou-se uma fase preliminar de
análise chamada de Investigação, cujo início era na geração de ideias sobre os
produtos existentes ou as ditas inovações de ruptura, conceitos totalmente novos
sejam do ponto de vista de produto, processos ou pensando-se em qualidade ou
logística reversa.
3.2.2.2 A fase de Investigação
O modelo então se inicia com a fase de Investigação cujo responsável seria o
Coordenador de Investigação, em síntese, um coordenador de projetos para essa
fase. O objetivo da fase será “Garantir que os recursos técnicos necessários,
informações de mercado, análises de risco e, investimentos estejam disponíveis
para a tomada de decisão sobre a sequência ou não de um pré-projeto”. Essa fase
está ilustrada na Figura 18.

Figura 18 – O fluxo da fase de Investigação
Fonte: O autor

Acompanhando o fluxograma resumido da Figura 18, nota-se que o início de
tudo se dá com a introdução de novas ideias à organização. Estas podem ser
originadas de várias fontes como Universidades, Benchmarking com outras
empresas, cada um dos setores da organização, outras organizações. Estas ideias
seriam acumuladas em um repositório e, passariam por um filtro inicial de aderência
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estratégia. Dependendo da organização, esse filtro será mais ou menos sofisticado.
Sendo aprovada, a ideia passaria a ter o rótulo de oportunidade, ou seja, uma ideia
que possui aderência estratégica.
A oportunidade é então tratada com maior profundidade, preparando-se um
escopo mais detalhado, adequando-se ao portfólio da organização e determinando
seu tipo de cronograma. Também, são disparadas as primeiras análises técnicas
(como um rendering, no caso de ser um produto, entenda-se rendering como os
primeiros trabalhos de modelamento em CAD (desenho por computador) e
protótipos rápidos (não funcionais, que não serão testados) e, prospecções junto a
possíveis fornecedores (para fabricação futura ou atuação como codesign). Logo
após essas etapas, faz-se um primeiro filtro de viabilidade técnica e, caso aprovada,
a oportunidade passaria para o rótulo/status de pré-projeto. Caso negativo, ficaria no
repositório de oportunidades, até que sejam tornadas disponíveis as tecnologias
para a organização (ou que sejam desenvolvidas, caso sejam inovações de ruptura).
O status de pré-projeto dispararia então etapas adicionais como a revisão do
escopo (realizado anteriormente na etapa de oportunidade), o balanceamento de
pré-projetos (visão preliminar de negócio) e uma segunda etapa de viabilidade
técnica. Essas etapas seriam então formalizadas numa carta de projeto e, então se
passa pela decisão de se alocar ou não no orçamento da organização (budget).
Caso aprovado, o pré-projeto seria então nomeado de projeto e passa-se a uma
etapa de verificaçãodo que foi feito até o momento (check-list), com o objetivo de
detectar possíveis falhas com base no conhecimento histórico. É recomendável
nesta etapa, solicitar uma auditoria em tudo o que foi feito, para se confirmar a
aderência aos procedimentos da organização e, neste caso, que ela seja realizada
por membros

não envolvidos

na

realização

das

etapas

anteriores

(Ex.:

Departamento de Qualidade). A elaboração de um plano para outsourcing ou
“terceirização”, quando aplicáveis, seria interessante. Caso o pré-projeto não seja
aprovado, ficará num repositório aguardando um momento de liberação de recursos,
normalmente isso é realizado anualmente no setor privado através dos orçamentos
anuais.
Então, passa-se à etapa de elaboração do Dossiê de Projeto, que é a
transferência de que tudo o que foi feito para a equipe de projetos, efetivamente.
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3.2.2.3 A fase de Desenvolvimento
Dentro da nomenclatura adotada no presente trabalho, de agora em diante
pode-se realmente considerar que se trata de um projeto, ou seja, tem-se em mãos
uma ideia com aderência estratégica, com viabilidade técnica e com orçamento e
recursos alocados. O primeiro passo será a definição do Coordenador de Projetos
cujo objetivo será gerenciar todas as atividades desde o início do projeto até o seu
lançamento, com um período posterior de maturação (a ser definido).
Designado o Coordenador de Projetos, passa-se à etapa de definição da equipe
de Projetos. Esta será uma etapa crítica para cada organização pois nesta devem
estar os membros de todas as funções indispensáveis e significativas para a
garantia de cumprimentos dos requisitos esperados para os produtos e/ou serviços
que serão desenvolvidos por esta equipe. No presente caso, como a organização
não era habituada à plataforma matricial de gestão, optou-se pelo início com equipe
matricial dentro do Departamento de Desenvolvimento de Produtos, considerando o
coordenador de projetos, um engenheiro de produto, um projetista de CAD, um
engenheiro de qualidade de projetos e um engenheiro de processos. As figuras 13 e
14 ilustram essa plataforma do Departamento e a pretensão de incluir membros de
outras áreas, para formar uma plataforma por toda a organização, um escritório de
projetos.
Como conceito de garantia da qualidade, entende-se que a divisão de funções
na plataforma de projetos deve possibilitar a permeabilidade de questões técnicas, a
voz do cliente e como devemos fazer. Cada organização, dependendo do setor em
que esteja inserida, aloca funcionários com qualificações distintas para se obter os
resultados planejados. Nesse estudo, o tema Engenharia é bastante relevante por
se tratar de uma empresa industrial e a divisão de funções, o que é fundamental
para a clareza de comunicação, ficou como a ilustrada na Figura 15 .
A questão técnica seria tratada ou consolidada pelo engenheiro de produto. Será
complementada a informação da figura, com uma análise mais profunda da gestão
de riscos, introduzido à frente o conceito de FMEA (do inglês failure mode effects
and aspects). As análises de custos serão realizadas de acordo com os formatos
típicos de cada organização mas recomenda-se que sejam listados, minimamente:
as horas valorizadas no desenvolvimento (cada função), os investimentos previstos,
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o faturamento ou entradas previstas (pode ser público ou privado), os custos fixos e
variáveis do produto ou serviço, a margem e o lucro líquido que seriam obtidos (caso
privado), o retorno do investimento, lista dos pontos críticos para o custo e possíveis
ações de redução/contenção destes. A prática de benchmarking com o que existe no
mercado é outra função relevante.
O que foi denominado de design book seria uma recomendação detalhada de
como se faz um determinado produto (também aplicável para serviços) e deve
constar tudo o que seja relevante. Para esse estudo, por motivos de
confidencialidade, não se pode demonstrar a ferramenta mas, o conteúdo deve ser
um completo descritivo do 3D e 2D do produto (desenhos técnicos), imagens
explicativas dos moldes, máquinas e dispositivos de controle envolvidos na
fabricação, estudo de tendências do mercado para este produto.
A voz do cliente está representada pela engenharia da qualidade. No presente
trabalho essa é a função que é detalhada pois ela é a responsável pelo
planejamento avançado da qualidade no projeto, que influencia muitas áreas e
grande parte da empresa. Ao se trabalhar numa estrutura matricial, essa cultura da
qualidade permeia com muito mais facilidade as áreas e permite o alinhamento de
todas as ações priorizando o cumprimento dos objetivos, sejam eles estratégicos
(plano estratégico), táticos ou operacionais.
A engenharia da qualidade é a responsável funcional pelo planejamento da
qualidade no projeto. Cada organização faz uma opção de que ela seja subordinada
ao departamento técnico (engenharia de produto, por exemplo) ou por um
departamento de qualidade corporativa, para se dar a devida independência.
No contexto do projeto, a elaboração de um desempenho esperado fiel ao que
realmente necessita o cliente e livre de interpretações somatórias, que levam à
perda de foco e inconsistências. Ele deve estar presente desde os primórdios
escopos, na fase de Investigação e são constantemente revistos até que se chegue
à uma descrição bem elaborada e que sirva de base para todas as etapas técnicas
que serão realizadas durante a fase de desenvolvimento do produto ou do serviço.
A partir da gestão de riscos organizada pelo engenheiro de produto com o
desempenho esperado e estudo de regulamentação do produto ou serviço,
compilados pelo engenheiro da qualidade, são desenvolvidas todas as etapas e
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atividades desenvolvidas posteriormente, sendo então críticas para o sucesso de um
produto ou serviço. Sob o ponto de vista do planejamento avançado da qualidade,
desta combinação teremos o desenvolvimento de:
a) Lista de características críticas e significativas: conjunto de características
apontadas pela gestão de riscos, pelo estudo de regulamentação de produto
ou serviço ou pelo desempenho esperado. Elas recebem tratamento
especial no controle da qualidade e são emitidos relatórios frequentes de
auditoria. Em vários casos, será apontada a necessidade de controle 100%
e a confecção de equipamentos especiais para se garantir a eficiência ou
que foram controlados, os chamados pokayokes, dispositivos a prova de
falhas.
b) Normas técnicas e funcionais: instruções sobre como devem ser realizadas
determinadas tarefas e as variáveis de controle e inspeção das mesmas.
c) Atividades de validação: todas as atividades de confirmação de capabilidade
de processo e garantia da qualidade de produtos.
d) Atendimento à Produção: suporte às atividades produtivas para garantir
cumprimento aos requisitos de qualidade.
e) Plano de Controle: documento geral com todos os tipos de controles que
estão em conformidade com o FMEA, o desempenho esperado e requisitos
funcionais.
Na fase de desenvolvimento tem-se uma série de etapas e atividades vinculadas
ao desenvolvimento de produto, propriamente dito, e pode ser melhor analisada ao
se regressar aosfluxogramas (vide figura 19).
Para este fluxo, deve-se compreender que sempre se trata de uma atividade da
plataforma de projetos como um todo, sendo que algumas atividades serão mais
restritas a uma função em particular (o que não prescinde da participação das outras
funções).
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Figura 19 – O fluxo da fase de Desenvolvimento
Fonte: O autor

A função Engenharia da Qualidade, irá liderar diretamente a atividade de
preparação e divulgação do desempenho esperado, dos regulamentos do
produto/serviço, definição dos dispositivos de controle, elaboração dos documentos
de qualidade. E atuará como co-responsável, na análise de riscos do produto, e do
processo, e na definição do design. E, como membro da equipe de projetos, para as
demais atividades.
3.2.2.4 A fase de Implementação
A fase de Implementação será composta de 3 etapas claras: a Industrialização,
a Validação e o Lançamento do Produto.
A etapa de Industrialização consiste na fabricação de todos os meios produtivos,
assim como os dispositivos de controle de qualidade e todas as medidas
relacionadas à capacidade e capabilidade de produção.
A etapa de Validação confirma que todos os meios foram fabricados em
conformidade com os desenhos, normas e planos de controle condizentes (sejam
dos clientes ou da própria empresa, para seus próprios produtos).
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A etapa de Lançamento consiste na fabricação dos lotes pilotos assim como
uma ratificação das atividades de validação considerando-se os volumes de
produção.
Para a fase de implementação, tem-se parcial crucial da função engenharia da
qualidade. Utilizando o mesmo conceito anterior, diretamente ela participa na
validação de produto e processo (controle dimensional, desempenho e pesquisa
com público usuário). Adicionalmente, conforme figura 20, há uma atividade
chamada de “controle agressivo da qualidade”, que seria a comprovação 100%,
através de inspeção por colaboradores especializados, de que o plano de controle,
e em última instância das características críticas e significativas, está sendo
cumprido. Essa é uma diretriz importante durante a fase de lançamento e, pode ser
um conceito interessante para os serviços, especialmente os de caráter público.
Também se ressaltam os decisórios ao final de cada etapa em que a engenharia
de qualidade terá papel fundamental, ou seja, sem a aprovação da etapa de
industrialização, não poderá ser iniciada a etapa de testes/validação e, o mesmo ao
quanto à etapa de lançamento, que dependerá da aprovação da etapa anterior, ou
seja, de testes e validação. Usa-se o termo “descarte” para evidenciar o risco
máximo de não aprovação, que pode chegar ao ponto de se cancelar um projeto, o
que não seria em hipótese alguma desejável pois valores substanciais que já podem
ter sido empregados.
Como parte da equipe, a engenharia da qualidade participa de todas as demais
atividades com destaque para a atividade de check list e, divulgação das lições
aprendidas (que é discutido em maiores detalhes em capítulo específico).
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Figura 20 – O fluxo da fase de Implementação
Fonte: O autor

3.2.2.5 A fase de Melhoria Contínua
Como parte de um ciclo PDCA, se a fase de implementação for aprovada,
procede-se ao lançamento do produto ou serviço e, é gerado um plano de ações
com as melhorias sugeridas para o projeto (para o projeto atual e, como lições
aprendidas, para os projetos futuros, sendo incorporadas em fases anteriores).
Nesta fase (vide figura 21), a de melhoria contínua, a engenharia da qualidade tem
como principal função monitorar os resultados, apoiar as atividades da produção e,
aprimorar os pontos de melhoria. Com certeza ao se utilizar os produtos, os
consumidores gerarão demandas que alteram os desempenhos esperados e, por
conseguinte, devem ser criadas novas demandas, que se possuírem viabilidade
técnica e estiverem cobertas por um orçamento, podem ser incorporadas ao produto
ou serviço. Caso não estejam aprovadas, são adicionadas ao repositório de ações,
aguardando sua vez.
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Figura 21 – O fluxo da fase de Melhoria Contínua
Fonte: O autor

Além dos fluxos que possibilitam uma análise rápida de como é um processo de
desenvolvimento de uma organização, existem práticas gerais que facilitam a
resposta mais rápida e uma sensação de maior hands on por parte dos
coordenadores de projetos e, também da alta administração. Dentre outras,
mencionam-se:
a) As reuniões de início de turno de trabalho entre todos os membros da
equipe

de

projetos,

direcionando

atividades

que

deveriam

ser

necessariamente realizados no presente dia, focando nos resultados
pretendidos.
b) A revisão periódica dos cronogramas pelo coordenador de projetos,
reforçando a importância no cumprimento dos prazos.
c) Utilização sempre que possível de ferramentas amigáveis, de fácil manuseio
e sem necessidade de uso de softwares especiais. Ex.: cronogramas em
Excel ao invés de MS Project (quando as utilidades do Project não são
reconhecidas pela equipe).
d) Cuidado com a introdução de soluções by the book, existem várias opções
aos sistemas de gestão de projetos mais reconhecidos pelo mercado. Essas
soluções caseiras podem ser muito mais adequadas e gerar menos
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dispêndios com altos montantes investidos em softwares, treinamentos e
licenças.
e) Integração com sistemas de gestão integrados (ERP), quando disponíveis
na organização. Este fator deve ser examinado com todo o cuidado para que
expectativas não realizáveis sejam informadas à alta administração. Os
indicadores devem ser coerentes com os dados presentes no sistema, em
resumo.
f)

Reuniões periódicas com os indicadores do projeto. Interessante simplificar
o máximo possível.

g) Criação

e

seguimento

das

listas

de ações

pormenorizadas,

com

responsáveis e datas.
3.2.3 Ferramentas:
Neste capítulo, são detalhadas as ferramentas, listadas no Roadmap – Anexo A
e, como elas foram contextualizadas, respeitando-se às características da
organização, ou seja, revisadas por toda a equipe e alteradas quanto à
ressignificação

de

seus

conceitos.

Essas

ferramentas

foram

definidas

e

implementadas seguindo-se as recomendações do PMI (2004), mencionadas no
capítulo 2.4 e, e acrescentando-se os tópicos sobre Planejamento Estratégico e
Balanço de Portfolio.
Para a integração do projeto, otimização de utilização de recursos implementouse várias ferramentas, que são listadas ao longo dos capítulos subseqüentes. O foco
foi a redução no número de projetos ativos versus os recursos considerados
aceitáveis sob o ponto de vista financeiro (frente ao faturamento e rentabilidade da
empresa) e também um maior foco estratégico, o que é melhor exemplificado em
seguida.
Buscou-se a garantia de aderência ao Planejamento Estratégico da empresa, o
que foi privilegiado durante os gates decisórios da fase de Investigação. Isto pode
ser evidenciado pelas ponderações sobre a coerência da ideia com o Plano Trienal
(Plano de Marketing para os três anos seguintes, ferramenta já em uso na empresa)
e com os conceitos Top Ten (10 Conceitos prioritários em termos de Marketing pela
divisão em linhas de produtos, mercados buscados e excelência da marca).
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Foi preparada uma lista com todos os projetos da empresa e foram utilizadas as
matrizes decisórias (final do capítulo) e, também uma análise de carga (demanda x
disponibilidade de recursos humanos em horas) para se sugerir um corte de 30%
dos projetos em desenvolvimento.
Assim, de um total de 135 projetos, 93 ficaram ativos (69%) e 42 foram
cancelados (31%). Também, acordou-se com o departamento de Marketing a
utilização das matrizes decisórias (explicadas em detalhes no final do capítulo) para
os novos projetos, evitando-se perda de horas com ideias que não virarão projetos.
Dos 93 projetos, foram selecionados 12 projetos para serem desenvolvidos
seguindo-se 100% do novo procedimento de desenvolvimento de produtos com o
intuito de serem comparados com os projetos similares, realizados segundo o
procedimento antigo. Para preservar a confidencialidade destes, os projetos serão
nomeados como A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.
Com respeito ao escopo de projeto, a maior ferramenta foi retardar a utilização
do nome projeto, para posterior à fase de viabilidade financeira. Assim, quando se
menciona o escopo do projeto, após as mudanças, quer se dizer algo já congelado
e, que não deveria sofrer alterações.
Ao se pensar no escopo desde a etapa de Ideia até a etapa de Pré-Projeto,
pode-se concluir que a maior ferramenta de otimização do congelamento do escopo
do projeto é realmente a entrada inicial da concepção de Marketing para um
determinado produto já em modelamento 3D, desde o seu início. Isso, graças à
evolução nos recursos de CAD, o que é discutido em mais detalhes adiante.
A principal ferramenta para gerenciamento do projeto, o cronograma, já estava
em uso pela empresa e, o que foi feito foi somente a adequação deste às novas
fases e etapas do novo procedimento para desenvolvimento de produtos e, a forma
de seguimento deste. Anteriormente, via-se que o cronograma era somente
atualizado, sem planos de ação para se respeitar o originalmente previsto. Após as
mudanças, o cronograma passou a funcionar não como simples apontamento mas,
como um forte indicador e promotor de ações.
Uma recomendação advinda do dia-a-dia da empresa mostrou que ferramentas
muito sofisticadas para elaboração do cronograma podem gerar um distanciamento
entre as áreas. Inicialmente utilizou-se o software Microsoft Project, que requer certo
treinamento específico para compreensão e utilização além de licenças de uso e, as
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interfaces tiveram dificuldade em seguir o mesmo. Assim, optou-se por ferramentas
mais amigáveis como cronogramas com ajudas visuais, realizado diretamente em
Microsoft Excel.
Além disso e de forma concomitantemente, algumas vezes complementar ao
cronograma, desenvolveu-se outras ferramentas como o que chamamos Hot Issues,
vide figura 22. Basicamente, essa ferramenta é uma planilha em que o Coordenador
de Projetos pode:
- Listar todos os seus projetos e controlar as horas despendidas por cada um
dos membros da equipe de projeto;
- A partir das horas controladas, alocam-se devidamente os custos do projeto
quanto

ao

número

de

horas

efetivamente

despendidas

em

cada

desenvolvimento;
- Estimular as reuniões diárias de início de turno entre os coordenadores de
projetos e suas respectivas equipes;
- Discutir as prioridades do dia com a equipe de projetos, ou seja, o que
necessariamente deve ser realizado naquele dia, tornando mais ágil o
processo de comunicação;
- Levantar necessidades para que a gerência do departamento atue junto aos
outros departamentos quanto às pendências que podem impactar o projeto,
fugas ao cronograma estipulado.
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Hot issues - horas
Resp.:
Projeto
Dia_sem

2ª-feira

COORDENADOR A
040.07 - Projeto A
hot issue
hs_plan hs_real
[1] Componente A: avaliar
resposta Alemanha e elaborar
resposta para Compras;
[2] Componente B: f-up Prelo
c/ Janes, verificar área de FTP
2,5
4,0
e enviar arte para Mrs Sin;
[3] Componente C: f-up Janes
filmes dos carimbos
[4] Linha: qtde de amostras,
verificar skus tabela

105.06 - Projeto B
hot issue
hs_plan hs_real

Projeto C
hot issue

hs_plan hs_real

[1] Consolidar infos para
Reunião TER
[2] Informar Colômbia,
solicitar faca e enviar
amostras para INMETRO

[1] Emitir DEP
1

0,5

2

1,0

2

0,0

[2] Discutir Auditoria Manaus
com Qualidade

1,5

0,5

2

0,0

[3] Avaliar laudo GPD e
pesquisa de Mercado

3ª-feira
4ª-feira

5ª-feira

[1] Componente A: Discutir c/
Compras as ações
[2] Componente B: respostas
para Mrs Sin;
[3] Componente C: disparar
amostras;
[4] Carimbos: orçamento
Cavicchioli/W-tec/Neser,
solicitar fontes;
[5] F-up Pré-Projeto e análise
dos comentários

2

4,0

[1] Atualizar cronograma
consolidar infos para PréProjeto

[1] Emitir DEPs

[2] Solicitar custo final

[1] Replanejar projeto
6ª-feira

[2] Divulgar skus e datas finais
para PJ e Produção

2

1,5

[1] Emitir Pré-Projeto

Figura 22 – Hot Issues
Fonte: O autor

Concretamente, observou-se uma redução de aproximadamente 30% no tempo
médio de desenvolvimento tendo como base a média de 30 projetos lançados no
período (e medido da criação da Ideia até a aprovação para Venda). Entende-se que
foi atingido tal resultado por alguns fatores principais como:
- Devido aos filtros iniciais na fase de Investigação, o escopo do projeto
mostrou-se muito melhor definido e evitaram-se retrabalhos;
- Com o corte dos projetos ativos visando à adequação frente aos recursos
humanos existentes, pode-se reduzir o número de horas despendido;
- As reuniões diárias de início de turno permitiram a constante priorização dos
trabalhos das equipes de projetos, obtendo-se uma melhor produtividade;
- Com a divisão por especialidades, houve um pacote de retrabalhos muito
menor durante a etapa de Validação e Lançamento, pois cada detalhe foi
realizado com o devido zelo e por colaboradores dedicados.

64

A principal ferramenta desenvolvida para o gerenciamento do custo do projeto
foi uma planilha, relativamente complexa e sob gestão do Coordenador de Projetos,
que chamamos inicialmente de “P&L futuro” (do inglês Profit and Loss, lucros e
perdas, no sentido contábil) e depois de VLC (Vendas, Lucro e Caixa), conforme
diretrizes do Plano Estratégico da empresa. Essa ferramenta possuía um
componente inédito para a empresa, que foi analisar um projeto por toda a sua vida
prevista, o que trouxe uma série de novos cenários de competição, o que permitia
inclusive um maior critério e base para os novos planejamentos estratégicos.
Ao se analisar o conjunto de projetos futuros e um sumário de todos os arquivos
VLC, individuais por projeto, pode-se chegar ao que se convencionou “P&L futuro”,
ou seja, como seria o demonstrativo de resultados da empresa considerando-se as
mudanças de cenários (novos projetos) implementados, o que é uma importante
ferramenta de antecipação de cenários.
Por ser muito específico ao contexto da empresa e fugir ao objetivo principal do
presente trabalho, somente mencionam-se os aspectos fundamentais desta. Ela foi
realizada em software Microsoft Excel e levou aproximadamente 6 meses para ser
desenvolvida, pela complexidade, envolvimento com diversas áreas, necessidade de
muitas informações que estivessem disponíveis e atualizadas.
O arquivo VLC é composto de 10 subpastas do Microsoft Excel (cada qual com
uma planilha própria):
- Geral: Um resumo geral com os custos de desenvolvimento e de produção e
um representativo de um demonstrativo de resultados contábeis (na verdade,
o resultado aqui é gerencial, para tomada de decisão);
- Cálculo do fluxo de caixa e retornos dos investimentos, simulando
novamente um balanço e demonstração de resultados pela vida prevista para
o projeto em questão;
- Breakdown ou detalhamento de todos os custos de produção (matériasprimas, componentes, processos, embalagens, transportes, etc.), por
produto final e por versão do produto, se existente;
- Horas e Custos de Desenvolvimento;
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- Um indexador para as matérias-primas e o câmbio por toda a vida prevista do
projeto;
- O plano de vendas, por versão – mix – com quantidades, preços unitários e
variações por toda a vida prevista do projeto;
- Um plano de ação com os planos de melhoria (em todos os setores da
empresa) e, que poderiam representar reduções nas planilhas anteriores e,
que pudessem ser implementadas durante a vida prevista do projeto (as
ações foram classificadas por probabilidades de ocorrer: alta, média e baixa).
Assim,

o

resultado

inicialmente

obtido

era

depois

reclassificado,

considerando as ações;
- Os investimentos previstos (meios produtivos, máquinas, dispositivos de
controle, protótipos, etc.) e se seriam ativos ou vendidos ao cliente (produtos
OEM);
- Um histórico, para listar todas as modificações realizadas no arquivo e
respectivas influências no resultado final;
- Um banco de dados com todas as taxas (de fabricação, de câmbio, etc.)
utilizadas para os cálculos nas outras subpastas.
Para que os procedimentos estabelecidos para a qualidade, assim instrumentos
de trabalhos para a estrutura criada da engenharia da qualidade, foram
implementadas ou aprimoradas algumas ferramentas como: Normas, Desenho
Técnico, Recursos CAD/CAE e Design Book.
Além das normas gerais de clientes ou típicas da legislação aplicada a
determinado produto, notou-se a necessidade de se padronizar o uso de
determinados materiais na empresa. Assim, para cada tipo de material –
inicialmente, os plásticos – criaram-se Normas de desempenho com as marcas
comerciais homologadas para utilização.
Essa ferramenta foi em particular útil para se integrar as compras, ganhando-se
em escala e também para se preparar para futuras demandas quanto à
reciclabilidade e tratamento dos materiais pós-venda.
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O

Desenho

Técnico

foi

completamente

revisado

e,

por

motivos

de

confidencialidade, não pode ser mostrado no presente trabalho. Em resumo, o que
se fez foi tornar o desenho uma ferramenta mais de real controle da qualidade e
acessível a todos os colaboradores da companhia.
As cotas dos desenhos foram reduzidas as que necessitam ser controladas na
produção ou em outra etapa do processo e as demais passaram a serem verificadas
(Lista de características críticas e significativas), quando necessário, somente pelo
modelo matemático (3D) do produto, disponível em CAD. Além disso, inclui-se uma
tabela de versões dos produtos, variantes da mesma concepção de produto e o
desempenho esperado, com a visão de mercado embutidas e transformadas em
características físicas e químicas, controláveis. Também se deu importância à
codificação de todos os componentes, assim como a lista de materiais por versão,
facilitando as atividades de suporte como Compras.
O gerente da Engenharia de Produto, como máximo representante técnico da
empresa quanto aos produtos, assina cada um dos desenhos assegurando a
conformidade de padrões e, requisitos de projetos.
Enfim, pode-se concluir pelos levantamentos realizados posteriormente que se
chegou a um desenho técnico realmente amigável para o seu uso cotidiano, nas
mais diversas áreas da empresa.
Deu-se bastante ênfase nos Recursos CAD/CAE, pois se descobriu um leque
muito amplo de processos que poderiam ser otimizados com a utilização desta,
como:
- Na fase de conceitos, sobretudo quando o departamento de Marketing estava
envolvido, foi interessante – com o uso de tablets – que o escopo do projeto
fosse definido já em caráter visual, como um modelamento prévio em 3D, o
que aperfeiçoou muito a construção de protótipos não funcionais, realizados
para a fase de Investigação;
- Na Engenharia de Produto como ferramenta básica para a criação dos
desenhos 2D e os modelos 3D;

67

- Para os estudos de viabilidade técnica com as ferramentas de elementos
finitos (teste de desempenho, eletrônico);
- Para

ajudas

visuais

ao

Departamento

de

Qualidade,

facilitando

o

entendimento da utilização e detalhes do produto;
- Para o departamento de Compras, facilitando o intercâmbio de informações
com fornecedores;
- Para

Vendas,

facilitando

o

entendimento

dos

produtos,

melhores

apresentações a clientes e mesmo possibilitando o desenvolvimento de
ambientes virtuais para a venda remota ou plataformas na Internet. Esses
modelamentos evoluídos a filmes foram grande sucesso para a integração
entre os departamentos, pois reduziu a impressão de um departamento com
linguagem muito técnica.
Para adquirir o software ideal contextualizado à empresa, foi realizada uma
pesquisa (vide Anexo C) com os diversos fabricantes de software e testados no
ambiente da empresa. Assim, mediu-se uma série de variáveis relacionadas a
custos e desempenho e optou-se pela contratação do software Pró-Engineer (vide
Anexo C).
O Design Book

foi desenvolvido para se listar todos os conhecimentos

importantes sobre os produtos da companhia:
- Facilitando o treinamento de colaboradores;
- Permitindo a disseminação de conhecimentos anteriormente retidos em 1 ou
poucas pessoas;
- Sendo base para o processo de Inovação e confecção dos mapas
tecnológicos, prevendo-se a melhoria contínua;
- Evitando os erros repetitivos ao se dar ênfase no que se deve ou não se deve
ser realizado;
- Mapeando todas as atividades e processos, servindo de base para ações
futuras como o value stream mapping (mapeamento da cadeia de valor).
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Também por motivos de confidencialidade não se está autorizado a apresentar
aqui o documento em si, mas pode-se dar uma visão geral do que compõe o
mesmo:
- Uma capa com o produto a ser retratado;
- As especificações técnicas de cada um dos componentes e do conjunto que
compõe o produto final (preferencialmente um desenho

técnico

já

realizado no formato pós-mudanças);
- Um breve fluxo de processos de cada um dos componentes e da montagem
(se existente), indicando as etapas principais e com fotos

para

facilitar

a

compreensão de leigos;
- Uma lista dos to do (que se deve fazer) e do not do (o que não se deve fazer)
e, em seguida, um resumo das tendências futuras esperadas para cada um
dos componentes e do conjunto final, tecnicamente;
- As especificações técnicas (desenhos técnicos e etc.) de cada um dos meios
produtivos e dispositivos de controles dos componentes e do produto final;
- Para os meios produtivos e dispositivos de controle, recomenda-se também a
utilização de imagens para facilitar a compreensão de leigos;
- Uma lista do que se deve fazer, do que não se deve fazer e tendências para
os meios produtivos, dispositivos de controles e da montagem do produto final
(se existente).
Vale aqui ressaltar que a empresa estudada, é reconhecida por seu padrão de
qualidade, o que significa na prática que várias ferramentas da qualidade já eram de
pleno conhecimento e, são listadas nas etapas de desenvolvimento do produto sem
serem especialmente mencionadas aqui por não terem sido estabelecidas ou
revisadas durante a fase de mudança do processo de desenvolvimento de produto.
Foram utilizadas várias ferramentas para o gerenciamento dos Recursos
Humanos no projeto, destacando-se:
- Uma consultoria externa para a gestão da mudança do processo de
desenvolvimento de produtos, sob o ponto de vista comportamental – team
building-;

69

- Elaboração de uma matriz de sucessão para apresentar uma proposta de
plano de carreira para os diversos membros da equipe;
-

Trabalho com o departamento de Recursos Humanos para desenvolver um
plano de cargos e salários condizente com a matriz de sucessão;

- Utilização do Hot Issues para a delimitação da carga de trabalho de todos os
colaboradores;
- Determinação de uma carga de 20% do trabalho visando à melhoria e
inovação nas atividades cotidianas de cada trabalhador.
Dá-se ênfase aqui na ferramenta de Comunicação das atividades de cada
colaborar no processo de desenvolvimento de produto, uma matriz de atividades e
responsabilidades (vide Anexo B), que muito ajudou a clarificar a semântica e a
sintaxe de trabalho implementada.
Durante a fase de adaptação cultural, notou-se claramente a falta de objetivo
nas reuniões mensais de acompanhamento dos projetos e, para se melhorar a
comunicação durante a reunião, sobretudo com os membros da Diretoria - que não
estavam envolvidos na rotina diária -, definiu-se um template (modelo padrão) para o
que seria informado durante a reunião.
Esse template (figura 23) consiste em um documento e ajuda visual, que pode
ser aplicado por vários programas informáticos. No presente estudo utilizou-se um
slide do programa Power Point do pacote Microsoft Office. Os dados informados
seriam:
- Um título com o nome do projeto;
-

A data da última revisão do status do documento;

- Imagens relacionadas ao projeto e que funcionam como ajuda visual para
quem não está familiarizado com o mesmo;
- Comentários relevantes que complementam ou mesmo substituem as
imagens (omitidas por confidencialidade, espaço em branco);
- Uma espécie de semáforo em que se listam os assuntos relevantes de

cada

projeto quanto ao cronograma, desenvolvimento, custos e qualidade.
Procura-se que o número de assuntos não ultrapasse 3, por tipo, evitando-se
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um alongamento da reunião, que deve ser eminentemente informativa (geral)
e decisória (pela presença da Diretoria e Gerências das interfaces);
- Um plano de ação com responsáveis e datas para os assuntos relevantes;
- Um quadro com as datas chaves do projeto.
Essa ferramenta foi uma das mais fáceis de serem implementadas por sua baixa
complexidade, ainda que as informações em si possam ser difíceis de serem
obtidas, e os resultados imediatos. A primeira reunião que utilizou esse formato foi
passível de muitos elogios, por todos os participantes.
Quanto à área de Riscos, a empresa estudada já possuía uma metodologia de
FMEA implementada e, manteve-se a mesma, que foi baseada na metodologia
prevista pelo manual de APQP (vide Referências).
A maior ação na área de Aquisições foi à alocação de 2 compradores,
fisicamente localizados no Departamento de Engenharia de Produtos e Processos,
trabalhando matricialmente para os Coordenadores de Projetos, assegurando um
primeiro exemplo de interface de suporte que assimilou e contribuiu para a formação
de uma plataforma de desenvolvimento.

Figura 23 – O template para reuniões
Fonte: O autor
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Com a participação direta e contínua em todas as atividades do departamento,
atingiu-se uma redução no tempo de compra para componentes, ferramentas e
meios produtivos da ordem de 20% em relação à base anterior. Isso porque as
dúvidas eram esclarecidas já nas reuniões diárias Hot Issues e ainda existia a
possibilidade de contato direto durante o expediente para se tratar urgências,
assegurando-se boa eficiência.
Além disso, atingiu-se um maior comprometimento dos compradores através da
utilização dos arquivos financeiros VLC, acelerando as atividades de redução de
custos e busca dos objetivos traçados pelo Coordenador de Projetos.
Também foi utilizada a participação em teste de fornecedores desde a fase de
Desenvolvimento, atuando como co-design (co-projetador). Assim, todo o know-how
do fornecedor, especialista, pode ser evocado desde o início, evitando-se erros que
seriam detectados no futuro, muitas vezes incorrigíveis.
Após se discutir os aspectos sugeridos pelo PMI (2004) e implementados,
adiciona-se os dois pontos discutidos no capítulo 2.4 e, que foram responsáveis por
grandes melhorias no PDP em si, O Planejamento Estratégico e o Balanço de
Portfólio.
No trabalho de Cooper et al (2000), são listadas algumas ferramentas para a
seleção do portfólio de projetos e, na verdade, pensou-se inicialmente em outros
focos para o trabalho até que se deparou com a primeira fase do desenvolvimento
de produtos e, que parecia a causa para muitos desvios no cronograma planejado,
pelas constantes mudanças no escopo, assim como muitos “vai-e-vem”, pela falta de
alinhamento completo dentro da empresa. Também Karlsson e Ahlstrom (1996)
evidenciaram que havia uma competição entre projetos de R&D (do inglês Research
and Development, ou Pesquisa e Desenvolvimento) e os projetos efetivos da
empresa, levando-se a uma perda de foco.
No presente trabalho, segue-se o referencial proposto por Cooper et al (2000) e
Cooper (1996), e são utilizadas as matrizes decisórias, apoiadas por ajudas visuais,
os diagramas de bolhas. Assim, analisam-se detalhadamente os benefícios e os
riscos (de uma maneira preliminar) e comparam-se com um indicador de
faturamento, investimentos necessários e rentabilidade provável, para se gerar o
diagrama de bolhas. O resultado foi excelente e, sucessivas versões melhoradas
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foram feitas até se alcançar um patamar que fosse realmente aplicável e inteligível
para a organização. O cuidado neste ponto é realmente que as convenções para
construção das matrizes decisórias evitem os problemas relatados por Cooper
(2000) quanto à discriminação de projetos, sejam por quaisquer motivos, levando-se
a um prematuro cancelamento.
Passa-se então à descrição de como funcionam as matrizes decisórias e os
diagramas de bolhas definidos para a empresa:
a) Os benefícios: Foram definidos conforme figura 24 e receberam uma
ponderação e uma nota entre 1 e 7, vide figura 25.
b) Os riscos: Foram definidos conforme figura 26 e receberam uma
ponderação e uma nota entre 1 e 7, vide figura 27.
Partindo-se de tabelas como nas figuras 28 a 30, apresentava-se ao grupo de
gerentes e diretores e tomava-se a decisão sobre o portfólio ideal para a companhia.
Em conjunto com as tabelas, utilizavam-se os diagramas de bolhas. Esses
diagramas eram apresentados sempre na ordem: Benefícios x Riscos (conforme
tabelas acima), Benefícios x Riscos (com um indicador adicional representado pelo
diâmetro da bolha) e um Balanço de Portfólios pela complexidade técnica (figuras
28, 29 e 30).
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MATRIZ DECISÓRIA: "PORTFOLIO MANAGEMENT I"

Benefícios x Riscos

Ponderação

Muito alto
7

alto
5

médio
3

baixo
1

1
1
1
2

sim
sim
sim
sim

B - Vendas/Financeiro:
Fatur Incrementa Faturamento (K R$)
Mg
Incrementa Margem de Contribuição
RedInvent Reduz Inventário
Red$ Reduz Custos

1
2
1
1

>1000
>30%
reduz
>10%

>500
>25%
otimiza
>5%

>250
25% < x > 10%
mantém
mantém

<100
<10%
aumenta
aumenta

C - Técnica:
TTM
Melhora "Time-to-market"
TecInov Possui tecnologia inovadora
ProcProd Facilita Processos Produtivos

2
1
1

forte melhora
ruptura
forte melhora

melhora
média
melhora

mantém
pequena
mantém

piora
mesmo nível
piora

D - Qualidade/Ambiente:
CnQ
Reduz custos não-qualidade
ImpAmb Reduz impacto ambiental
PerfEnt Melhora performance de entrega

2
1
1

>10%
forte melhora
forte melhora

>5%
melhora
melhora

mantém
mantém
mantém

aumenta
piora
piora

1
1
2

grupo
forte melhora

várias plantas
melhora

uma planta
mantém

nenhuma
piora

Benefícios:
Sigla
PT
Top10
RM
Aadm

Intang
Sinerg
Img

A - Alinhamento Estratégico:
Faz parte do Plano Trienal
Faz parte dos conceitos "Top 10"
Está de acordo com os "Roadmaps"
Tem aprovação da Alta Administração

E - Outros
Outros ganhos intangíveis (definir)
Aumenta Sinergia entre companhias
Fortalece imagem da empresa

não
não
não
não

Figura 24 – Como quantificar os benefícios – Matriz Decisória
Fonte: O autor

MATRIZ DECISÓRIA: "PORTFOLIO MANAGEMENT I"
Menu

Benefícios
Alinhamento Estratégico
peso

Financeiro

Técnica

1

1

1

2

1

2

1

1

2

PSC
Projeto A
Projeto B
Projeto C
Projeto D
Projeto E
Projeto F
Projeto G
Projeto H
Projeto I

PT
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Top10
3
7
7
7
7
7
7
7
7

RM
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Aadm
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Fatur
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Mg
5
7
7
7
7
7
7
7
7

RedInvent
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Red$
3
3
3
1
3
3
3
3
3

TTM
3
3
3
5
3
3
3
3
3

P&L
Projeto J
Projeto K
Projeto L

7
7
7

7
7
7

7
7
7

7
7
7

1
3
3

1
5
5

1
1
1

3
3
1

3
3
3

1

Qualidade/Meio Ambiente
1

TecInov ProcProd
1
1
3
3
1
1
1
5
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

Outros

2

1

1

1

1

2

CnQ
3
3
1
3
3
3
1
1
1

ImpAmb
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PerfEnt
5
3
3
5
3
3
3
3
3

Intang
5
7
7
5
7
7
5
7
7

Sinerg
7
3
3
3
3
3
3
3
3

Img
5
7
7
7
7
7
7
7
7

3
3
3

1
1
1

3
3
3

5
1
5

3
1
3

7
3
3

Figura 25 – Os benefícios quantificados e ponderados – Matriz Decisória
Fonte: O autor

REAL_b
90,00
102,00
94,00
104,00
98,00
100,00
92,00
94,00
94,00
82,00
78,00
82,00

%
51,5%
60,6%
54,5%
62,1%
57,6%
59,1%
53,0%
54,5%
54,5%
0,0%
0,0%
45,5%
42,4%
45,5%

74

Riscos:
A - "Time-to-Market"
Tempo de Desenvolvimento

2

>18 meses

>12meses

12 meses < x > 6 meses

<6 meses

B - Disponibilidade de Recursos
Humanos
Investimentos (ativos)
Despesas

1
2
1

+ Universidades
>1000
>100

+ Fornecedores
>500
>50

+ Group
500 < x > 100
50 < x > 10

Empresa Brasil
<100
<10

C - Disponibilidade de Informação:
FtDisp Fontes disponíveis
GrConf Grau de confiança

1
2

não disponível
não confiável

difícil criação
pouco confiável

fácil criação
confiável

bem conhecida
muito confiável

D - Complexidade
KHTec Know-how tecnológico
Dificuldade
Dif
Envolvimento necessário
Env

1
2
1

não disponível
muito alta
+ Universidades

disponível mercado
alta
+ Fornecedores

disponível Group
média
+ Group

disponível empresa Brasil
baixa
Empresa Brasil

TD

Hum
Invest
Desp

Figura 26 – Como quantificar os riscos – Matriz Decisória
Fonte: O autor
MATRIZ DECISÓRIA: "PORTFOLIO MANAGEMENT I"
Menu

Riscos
Time-to-mkt
peso

PSC
Projeto A
Projeto B
Projeto C
Projeto D
Projeto E
Projeto F
Projeto G
Projeto H
Projeto I
P&L
Projeto J
Projeto K
Projeto L

Disp Recursos

Disp Informação

Complexidade

2

1

2

1

1

2

1

2

1

TD

Hum

Invest

Desp

FtDisp

GrConf

KHTec

Dif

Env

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
5
3
1
5
5
5
3
3

3
3
3
3
5
5
5
3
3

3
1
5
1
5
5
5
5
5

3
5
3
3
5
5
3
3
5

1
3
3

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
3
3

1
1
5

3
3
3

Figura 27 – Os riscos quantificados e ponderados – Matriz Decisória
Fonte: O autor

REAL_r
29,00
33,00
31,00
25,00
41,00
41,00
37,00
31,00
35,00
1 17,00
5 29,00
5 33,00

3
1
1
1
1
1
1
1
1

%
20,5%
25,6%
23,1%
15,4%
35,9%
35,9%
30,8%
23,1%
28,2%
0,0%
0,0%
5,1%
20,5%
25,6%
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Figura 28 – O diagrama de bolhas Benefícios x Riscos (conforme tabelas)
Fonte: O autor

Figura 29 – O diagrama de bolhas Benefícios x Riscos (com Indicador adicional –
Diâmetro)
Fonte: O autor
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Figura 30 – O diagrama de bolhas Benefícios x Riscos (Balanço de Portfólio –
Condições Técnicas)
Fonte: O autor

3.2.4 Comparativo entre procedimentos (antigo x novo)
Em seguida, mostra-se uma série de quadros comparativos entre os
procedimentos novos e antigos. Nestes quadros, pode-se comparar o fluxo antigo
com o fluxo novo, os comentários principais sobre as mudanças, assim como os
Indicadores

de

desempenho

sugeridos

para

cada

uma

das

fases

de

desenvolvimento, no novo procedimento. As maiores diferenças estão na fase de
Investigação e de Melhoria Contínua. Na fase de Investigação nota-se a introdução
das ferramentas de gerenciamento de portfólio e uma série de gates decisórios
previstos pelo Modelo Stage-Gate.
Já a fase de Melhoria Contínua, representa a introdução da metodologia do ciclo
PDCA também ao final do processo como um todo, além dos tópicos discutidos no
capítulo 2.2.
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Quadro 6 – Comparativo Procedimento antigo x Procedimento Novo (1)
Fonte: O autor
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Quadro 7 – Comparativo Procedimento antigo x Procedimento Novo (2)
Fonte: O autor
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Quadro 8 – Comparativo Procedimento antigo x Procedimento Novo (3)
Fonte: O autor

Quadro 9 – Comparativo Procedimento antigo x Procedimento Novo (4)
Fonte: O autor
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3.2.5 Indicadores
Os indicadores são fundamentais para qualquer planejamento, execução e
processo de melhoria contínua. A alta administração também sempre passará aos
seus gerentes a missão de que seja disponibilizado um cockpit de indicadores,
assemelhando-se a um painel de instrumentos de um automóvel, e a partir deste, ela
possa dirigir os movimentos da empresa. Esse imediatismo pode ser uma
expectativa inalcançável pela organização e destruir todo um processo de
racionalização, que poderia sim ser muito estratégico para ela.
Seguindo-se a divisão do desenvolvimento de produtos em quatro fases e onze
etapas, pode-se propor como indicadores em cada uma destas, guiando a
organização para uma utilização mais eficaz de seus recursos.
Na fase inicial de Investigação, propõe-se um monitoramento das ideias geradas
pela organização, que pode em última instância ser um fator válido do potencial
criativo desta. A partir destas ideias geradas, pode-se acompanhar os processos de
viabilidade, medindo a capacidade da organização em transformar ideias em
projetos (oportunidades viáveis). Os indicadores propostos para a fase de
Investigação foram: 1) Número de ideias geradas; 2) Porcentagem de ideias
aprovadas versus ideias geradas; 3) Porcentagem de oportunidades viáveis versus
total de oportunidades e; 4) Porcentagem de oportunidades viáveis versus total de
ideias geradas.
Para a fase seguinte, de Desenvolvimento, pode-se sugerir o monitoramento de
horas trabalhadas no sistema CAD (desenho assistido por computador) para gerar
as superfícies dos produtos, base para as construções de moldes, dispositivos e
estudos em geral. Além disso, já se pode indicar um acompanhamento mais próximo
no cumprimento do cronograma original previsto, ou seja, que o prazo planejado
seja rigorosamente atingido, ou que a organização elabore justificativas consistentes
para possíveis atrasos, o que seria imediatamente informado à alta direção para
decisões de correção de rotas. Para esta etapa os indicadores propostos foram: 1)
Tempo de execução do design; 2) Número de horas trabalhadas no modelo 3D
(CAD); 3) Número de horas trabalhadas no desenho 2D (CAD) e; 4) Número de
projetos que cumprem cronograma original versus o total de projetos.
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A fase posterior, Implementação, envolverá a construção de moldes e
equipamentos para a produção, uma etapa de constatação da qualidade do produto
e confirmação de capacidade produtiva no lançamento da produção. Assim, além
dos indicadores de cumprimento de prazo, pode-se agregar medidas de
performance financeira e de qualidade. Os indicadores propostos foram: 1) Tempo
de construção de moldes (1º try-out até aprovação final); 2) Tempo de construção de
máquinas; 3) Custo de try-outs; 4) Cumprimento do objetivo (target) de
investimentos; 5) Porcentagem dos projetos que cumprem cronograma original até
conclusão da etapa de industrialização; 6) Cálculo do custo de retrabalho de
projetos; 7) Porcentagem de projetos que cumprem cronograma original até
conclusão da etapa de lançamento; 8) Porcentagem de peças boas versus peças
totais produzidas (comparativo com objetivo inicial do projeto) e; 9) Porcentagem de
variação da margem de rentabilidade desde o início do projeto.
Assim, nota-se que os indicadores podem ser divididos em:
- Quanto ao prazo de execução: O tempo de construção dos moldes e de
máquinas

estará

especificamente

sinalizando

à

organização

a

sua

capacidade de cumprimento dos prazos. A análise deste indicador pode levar
à compreensão de falhas em fases preliminares que podem, de alguma
maneira, ter prejudicado essa etapa. Além deste, mantem-se os indicadores
quanto ao seguimento dos prazos dos projetos como um todo em função de
seus planejamentos originais.
- Quanto ao planejamento financeiro: O planejamento dos investimentos pode
então ser confirmado através do apontamento e análise detalhada do custo
integral de todos os investimentos previstos. Também, agrega-se um
indicador sobre os custos específicos em testes de produção (try-outs), que
podem ser subestimados na fase de planejamento, mas constituir-se num
gasto muito alto. Outro indicador inserido pode ser o de melhoria de margem
com o decorrer do projeto e, que pode ser bem medido nesta fase de
Implementação.
- Quanto à qualidade: Neste ponto, entender se o projeto foi bem executado em
cada uma de suas fases, pode ser avaliado pelos custos da não-qualidade
(retrabalhos) e, pela quantidade de peças boas obtidas e comparadas com
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um valor originalmente planejado e base para a viabilidade

financeira

do

projeto.
Na última fase do projeto, a Melhoria Contínua, o objetivo será medir a
capacidade criativa da organização em continuar gerando melhorias diversas, sejam
de qualidade, desempenho em custos ou outras. Além disso, valorizar essa
capacidade, financeiramente através do cálculo das reduções obtidas. O prazo
também continuaria a ser controlado, considerando que a transferência do projeto
para uma área produtiva possa ser realizada, pois os objetivos do projeto foram
alcançados. Os indicadores para esta fase seriam: 1) Número de projetos
apresentados de Redução de custos; 2) Cálculo das Reduções Previstas e, 3)
Porcentagem de projetos implementados de acordo ao cronograma original versus
total de projeto.
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4 CONCLUSÕES
O presente trabalho partiu de um motivador inicial que foi estudar e implementar
maneiras de se reduzir o chamado time-to-market. Para tal, o trabalho foi planejado
com base nos dados da Literatura Técnica especializada e em todos os dados
obtidos durante os 10 meses de trabalho na empresa estudada. No decorrer da
execução da pesquisa, evidenciou-se a assertividade da referência bibliográfica
encontrada e de sua eficácia quanto aos objetivos delineados, em especial o da
redução do time-to-market.
A metodologia da pesquisa preconizada pela chamada “pesquisa-ação”
mostrou-se muito coerente com o contexto encontrado, ou seja, o pesquisador
participou efetivamente da pesquisa, existia um problema real, houve possibilidade
de contribuição para a ciência, o contexto era de uma mudança, houve obtenção de
vários tipos de dados (quantitativos e qualitativos).
Como critérios de avaliação da pesquisa-ação em si, entende-se que houve uma
completa cooperação do pesquisador com os membros da organização de estudo e,
que houve uma constante reflexão causada pela metodologia PDCA e a
Fenomenologia aplicadas ao processo de melhoria organizacional (CPDCA). Houve
necessidade de uma pluralidade de conhecimentos (expressa nos conceitos
estruturantes), que em certo grau, estenderam o conhecimento existente e,
comprovaram a assertividade de metodologias já “maduras”. Finalmente, o resultado
foi uma mudança sustentável, um novo processo de desenvolvimento de produtos
que trouxe grandes contribuições para a empresa estudada e, alguns conceitos
interessantes para a pesquisa acadêmica, como a gestão de mudanças, a
aplicabilidade de ferramentas como a fenomenologia na gestão de operações
industriais, a transposição de ferramentas gerenciais entre setores e seus impactos
culturais e o resultado efetivo em termos de desempenho, indicadores.
Pouco retratado na Literatura, a transposição de ferramentas de ciências
humanas para a gestão de operações mostrou-se muito eficaz e despertou grande
interesse dos participantes da pesquisa, inclusive tornando-se certo motivador
intelectual. A contratação da consultoria externa para gestão da mudança sob o
ponto de vista comportamental foi um resultado significativamente positivo.
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Do ponto de vista dos resultados em si, em acordo com os modelos referência
utilizados de Cooper (2000), Karlsson e Ahlström (1996) e o APQP, concretamente
chegou-se a um novo procedimento de desenvolvimento de novos produtos que
permitiu uma série de benefícios, tais como os listados no quadro 10 (qualitativos) e
também quantitativos, como:
- Redução do tempo de lançamento de produtos em aproximadamente 30%
advinda da redução da fase inicial de Investigação e da diminuição dos
retrabalhos em fase posteriores (da criação da Ideia até a aprovação para
Venda no mercado);
- Redução em R$ 337.000 anuais nos dispêndios em recursos humanos do
Departamento de Engenharia de Produtos;
- Um maior controle financeiro, “semente” para uma gestão mais focada em
competir por custos, vetor importante para combater a crescente e já forte
concorrência de fabricantes asiáticos;
- A existência de uma metodologia para balancear os projetos na empresa, o
que significaria fazer o projeto corretamente e, os projetos corretos,
permitindo o cancelamento de aproximadamente 31% dos projetos da
empresa que não passaram pelos filtros estratégicos, técnicos ou financeiros;
- O arquivo financeiro VLC permitiu, pela primeira vez, a visão do resultado de
um projeto por toda a sua vida prevista, o que também permitiu uma análise
mais ampla e inédita pela empresa;
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Tema

Antes

Após

Decisões de Desenvolvimento (o que
desenvolver)

Prioridades de acordo com a área de P&D;
critérios próprios da gerência

Decisões baseadas na gestão do portfolio; critérios:
alinhamento estratégico, tecnológico, grau de
dificuldade, retorno do investimento

Fases de Desenvolvimento (como
desenvolver)

Não muito bem definida a fase de Investigação
(viabilidade)

Bem definidas, incluindo uma fase inicial em que se
garante a viabilidade estratégica, técnica e financeira.

Organização do grupo de desenvolvimento
(quem desenvolve)

Praticamente não eram utilizadas equipes de
trabalho

Times multi-funcionais com um gerente designado para
cada projeto

Organização do grupo técnico

Não havia divisão de tarefas entre Engenharia de Divisão de tarefas técnicas entre Engenharia da
Qualidade, Engenharia de Produto e Engenharia Qualidade (voz do cliente), Engenharia de Produto
de Processos
(técnica) e Engenharia de Processos (como fazer)

Otimização da estrutura organizacional

Estrutura funcional, muito departamentalizada

Estrutura matricial com interfaces mínimas e sinergias

Indicadores de Desempenho

Sem indicadores de desempenho sobre o
desenvolvimento de produtos

Definição, implementação e segmento de indicadores
relacionados sobretudo ao time-to-market ,
custos/finanças, dispêndio de recursos e
investimentos, e qualidade

Organização da gestão de projetos

Coordenadores distribuídos para solucionar
problemas, sem metodologia

Gestão por projetos com coordenadores focados na
gestão (estratégia, ações táticas, time-to-market,
rentabilidade).

Sistemas CAD obsoletos e não integrados à
Utilização de ferramentas técnicas modernas
gestão, falta integração CAD/CAE/CAM

Pacote high end Pro-Engineer (vide Anexo comparativo
de softwares), gestão visual integrada à gestão
tradicional da empresa, integração com fornecedores
CAD/CAE/CAM
informações distribuídas pelas estruturas mulfuncionais
(equipes de projeto) e atualizadas diariamente pelas
plataformas de desenvolvimento (reuniões Hot Issues.
Padronização das apresentações nas reuniões
mensais de projetos, com presença da alta
administração.

Fluxo de Comunicação

Informações concentradas nos coordenadores
de projeto, falta de informação entre
departamentos, reuniões pouco objetivas

Lições Aprendidas

Introdução de atividade de geração de portfólio de
Não consideradas no fluxo de desenvolvimento lições aprendidas nos gates decisórios nas diversas
de produtos
fases do PDP. Metodologia teórica conforme Revisão
Bibliográfica

Inovação

Considerada somente como atividade de P&D

Considerada na fase inicial de Investigação já no PDP,
incluindo também a Divisão de Engenharia e Produtos.
Também incluída as atividades de melhoria contínua
como um tipo de atividade de Inovação. Criação de
grupo de projetos voltados à Inovação (com
coordenador de projetos dedicado)

Quadro 10 – PDP antes e após revisão
Fonte: O autor

Analisando-se de maneira crítica o presente trabalho, algumas limitações podem
ser indicadas, como uma possível falta de imparcialidade devido ao profundo
relacionamento estabelecido com a empresa, a atividade e os companheiros de
trabalho/pesquisa. Além desta, uma análise mais profunda da confiabilidade dos
dados obtidos e um tratamento mais quantitativo (com suas típicas validações) pode
ser outro ponto claro de melhoria. No entanto, considera-se que tais fatores não
exerceram sensível influência nos resultados obtidos, somente elimina a
possibilidade de generalização de suas conclusões, o que poderia ser validado por
um acúmulo de experiências em outras instituições. Isso, inclusive reforça a
justificativa para o presente trabalho.
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Como trabalhos futuros, poderia se recomendar novas transposições da
metodologia formulada como por exemplo, para o setor público, tão carente de
soluções

gerenciais

efetivas.

Também,

seria

interessante

aprofundar

o

conhecimento de ferramentas para análise dos comportamentos e barreiras
culturais. O balanceamento de portfólios e difusão das lições aprendidas, por suas
intrínsecas complexidades, também seriam campos de estudo a serem melhor
aprofundados e continuamente melhorados.
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ANEXO A– “Roadmap” – Reestruturação do Desenvolvimento de Produtos
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ANEXO B – Matriz de Atividades e Responsabilidades

FASE 1
INVESTIGAÇÃO

FASE 2

DESENVOLVIMENTO

FASE 3
IMPLEMENTAÇÃO

Fim
- Protótipo aprovado
- Check-list Fase 2

Fim
- Check-list Fase 4

Tarefas
Etapa 11: Melhoria Contínua
1 - Plano de ação

Fim
Tarefas
Produto lançado
Etapa 8: Industrialização
Solução implementada1 - Revisão do Cronograma / Planejamento das necessidades - PJ
- Check-list Fase 3
2 - Fabricação moldes de série
3 - Fabricação máquinas e equipamentos
4 - Fabricação dispositivos de controle
5 - Documentação da linha de produção / Lista Téc e Rot definitivos
6 - Documentação de manutenção
7 - Plano de formação da equipe
8 - Definição de logística (embalagens)
9 - Try-outs
Etapa 9: Testes / Validação
10 - Controle Dimensional
11 - Testes de desempenho (plano de validação)
12 - Validação dos dispositivos de controle
13 - Validação amostras dos itens comprados
14 - Realização de pesquisas com público
15 - Lote piloto
16 - Estudo de capacidade do processo / Rev Lista Téc e Rot
17 - Aprovação lote piloto / Entrega técnica à produção
Etapa 10: Lançamento
18 - Fabricação cf programação (Lançamento) / Lote zero
19 - Controle agressivo de qualidade (skip lot)

Formato: Origem, descrição, objetivo e linha
Lotus Notes
Road Map, RiscoxBenefício e Balanc Plataforma

Ferramentas

Cada gerador da idéia - aberto aos colaboradores
Gerente de Produtos
Gerente de Produtos

Responsável / Suporte

Coordenador de Inovação
Coordenador de Inovação / Auditor da Qualidade
Coord de Inovação / Coord de Linha / Coord de Sourcing de GEP e/ou GPD

Vol potencial, merc potencial, vida útil e PVL objetivo
Lotus Notes (vinculado a Matriz Avaliação Preliminar)

Lotus Notes
Lotus Notes / Reunião Multidisciplinar

Responsável

Gerente de Produtos
Coordenador de Inovação
Gerente de Engenharia / Gerências Divisão Industrial / Coordenadores
Coord de Inovação / Coord de Linha / Coord de Sourcing de GEP e/ou GPD
Coord de Inovação / Coord de Linha / Coord de Sourcing de GEP e/ou GPD
Coord de Inovação / Coord de Linha / Coord de Sourcing de GEP e/ou GPD

Ferramentas

Gerente de Divisão / Coordenador de Projetos
Coodenador de Projetos
Gerente de Produto
Gerente de Produto / Engenheiro de Produto
Gerente de Produto / Engenheiro de Produto
Gerente de Produto
Gerente de Produtos

Open Issues List / Cronograma
Aprovação Diretoria seleção grupo de pré-projetos

Reunião multidisciplinar (formato a definir)
Formato a definir
Reunião Decisão MKT
Arquivo eletrônico
Check-list Design (Lotus Notes)

Coord de Inovação / Coord de Linha / Coord de Sourcing de GEP e/ou GPD
Coord de Inovação / Coord de Linha / Coord de Sourcing de GEP e/ou GPD
Ger de Produtos /Coord de Inovação / Coord de Linha / Coord de Sourcing de GEP e/ou GPD
Diretoria

Lotus Notes

Engenheiro de Produto
Coordenador de Projeto / Engenheiro de Produto
Projetista / Engenheiro de Produto
Engenheiro Qualidade Projeto / Engenheiro de Produto - Téc Resp.
Projetista / Engenheiro de Produto
Engenheiro de Produto / Equipe multifuncional
GEP/GPD Engenheiro de Produto / Químico / Projetista / Auxiliar de Cadastro
Analista de Custos / Engenheiro de Produto
Engenheiro Qualidade Projeto / Qualidade Fábrica
Engenheiro Qualidade Projeto / Qualidade Fábrica
Engenheiro Processos / Engenheiro Produto - Qualidade Projeto
Engenheiro Processos / Equipe multifuncional
Coordenador de Projeto / Engenheiro de Produto

Formato Viabilidade 2
Lotus Notes
Lotus Notes

Formato Animação 3D

Arquivo eletrônico
Formato a definir
CAD / Inventor
Embutido no desenho de produto / Folha Especificação
CAD / Inventor/ outros softwares
Planilha FMEA
Cf. formato
Planilha IC vinculada ao Lotus Notes
Planilha vinculada ao Lotus Notes
Planilha vinculada ao Lotus Notes
Planilha vinculada ao Lotus Notes
Planilha vinculada ao Lotus Notes
Lotus Notes

Projetista / Engenheiro de Produto
Engenheiro de Produto
Laboratório / Engenheiro de Produto / Engenheiro Qualidade Projeto
Coordenador de Projetos
Coordenador de Projetos / Equipe multifuncional
Engenheiro de Produto
Engenheiro Processos
Engenheiro Qualidade Projeto / Qualidade Fábrica
Engenheiro Qualidade Projeto / Qualidade Fábrica
Engenheiro Qualidade Projeto / Qualidade Fábrica
Lotus Notes

Responsável

Coordenador de Projetos / Auditor da Qualidade
Coordenador de Projetos / Auditor da Qualidade

Planilha vinculada ao Lotus Notes
Formato a definir
Reunião multidisciplinar (formato a definir)
Planilha vinculada ao Lotus Notes
Planilha vinculada ao Lotus Notes
Embutido no desenho de produto / Folha Especificação
Planilha vinculada ao Lotus Notes
Planilha vinculada ao Lotus Notes

Ferramentas

Produção / Equipe multifuncional
Qualidade Fábrica / Engenheiro Qualidade Projetos

Laboratório / Engenheiro Qualidade Projetos / SQ
Laboratório / Engenheiro Qualidade Projetos / SQ
Qualidade Fábrica / Engenheiro Qualidade Projetos
Laboratório / Engenheiro Qualidade Projetos
Pesquisas / Engenheiro Qualidade Projetos / Engenheiro Produto
Produção / Engenheiro de Produto / Engenheiro Qualidade Projetos / Engenheiro Processos
Engenheiro Processos
Produção / Engenheiro de Produto / Engenheiro Qualidade Projetos / Engenheiro Processos

Formato a definir
Meios de produção / outsourcing
Meios de produção / outsourcing
Meios de produção / outsourcing

Meios de produção / outsourcing
Lotus Notes

Lotus Notes

Coordenador de Projetos
Follow-up Compras / Engenharia / Engenharia Produto
Follow-up Compras / Engenharia / Engenharia Produto
Follow-up Compras / Engenharia / Engenharia Qualidade Projeto
Qualidade Fábrica / Engenheiro Qualidade Projeto
Manutenção / Engenheiro Qualidade Projeto
RH / Produção / Engenheiro Qualidade Projeto
Embalagem / Logística / Engenheiro Processos / Engenheiro Qualidade Projeto
Produção / Engenheiro de Produto / Engenheiro Qualidade Projetos / Engenheiro Processos
obrigatório
obrigatório
Se aplicável
obrigatório
Se aplicável
Se aplicável
Se aplicável
Se aplicável

PRC / equipe multifuncional / Coord Projetos / Gerente de processos

Responsável

Formato lote piloto

obrigatório
obrigatório

Ferramentas
obrigatório

Formato Plano de ação

obrigatório
Se aplicável
Se aplicável
Se aplicável
obrigatório
Se aplicável
Se aplicável
Se aplicável
Se aplicável

Tarefas
Etapa 5 : Design
1 - Definir equipe de projeto
obrigatório
1.1 - Emissão do Cronograma do Projeto
obrigatório
2 - Definição do fornecedor estilo (design)
Se aplicável
3 - Recebimento da proposta
Se aplicável
4 - Avaliação da Proposta
Se aplicável
5 - Seguimento do retrabalho fornecedor
Se aplicável
6 - Aprovação final
Se aplicável
Etapa 6 : Engenharia
7 - Recebimento design final forma e função
Cores e embalagens definidas
7.1 - Revisão do Cronograma
obrigatório
8 - Superfície 2D / 3D
Se aplicável
9 - Desempenho Esperado
obrigatório
10 - Simulações Computacionais
não tem
11 - Análise de Riscos Produto
Se aplicável
11 - Lista Técnica Preliminar / ¿Formulação?
obrigatório
12 - Custos
obrigatório
13 - Documentos qualidade (plano de controle e validação, características
obrigatório
críticas)
14 - Estudo de regulamentação e segurança (produto)
obrigatório
15 - Processo Preliminar / Planejamento das necessidades - PJ
Se aplicável
16 - Análise de Riscos Processo
Se aplicável
17 - Projeto de Investimento para protótipo
Se aplicável
Etapa 7 : Protótipo (produto e embalagem)
18 - Maquete eletrônica / Animação 3D / Amostras extensão / Outsour obrigatório
19 - SLS / Estereolitografia
não tem
19.1 - Dimensionais e desempenho
obrigatório
19.2 - Pesquisa Campo / Benchmarking e Usuário
Se aplicável
19.3 - Aprovação de protótipo
obrigatório
20 - Atualização FMEA Produto
Se aplicável
21 - Atualização FMEA Processo
Se aplicável
22 - Atualização documentos da qualidade (Ex.:IPI)
obrigatório
23 - Revisão regulamentação e segurança (produto)
obrigatório
24 - Definir dispositivos de controle
Se aplicável
25 - Projeto de Investimento para produto definitivo
Se aplicável
26 - Check list fase 2 + Lições Aprendidas
obrigatório
27 - Revisão da pasta do dossiê do projeto
obrigatório

Começo
Fim
Tarefas
Extensão de linha / Outsourcing
- Programa Imaginação - Portfolio de Projetos Etapa 1 : Avaliação de Idéias
obrigatório
- Marketing
- Check-list Fase 1
1 - Emissão de idéia
obrigatório
- GEP Inovação
1.1 - Cadastro idéia (formato escopo)
obrigatório
- Mercado
2 - Matriz de Avaliação Preliminar (MKT) - Estratégica
obrigatório
- Institutos de Pesquisas
Etapa 2 : Avaliação de Oportunidades
obrigatório
- Colaboradores
3 - Revisão de escopos
obrigatório
- Outros
4 - Portfolio de Oportunidades
obrigatório
5 - Balanceamento de Oportunidades
obrigatório
8 - Rendering (amostras existentes, benchmarkings)
obrigatório
9 - Prospecção (fornec, pats, ambiental, regulatório, tecs, etc).
obrigatório
10 - Matriz de Viabilidade 1 - Técnica (produto, processo e formulação) Matriz de viabilidade 1 e 2
Etapa 3 : Avaliação de Pré-Projetos
obrigatório
11 - Revisão de escopos
obrigatório
12 - Matriz de Viabilidade 2 (Econômica Payback, ROI/ Balanceamento)obrigatório
13 - Emissão da Carta de projeto
obrigatório
14 - Aprovação do Pré-Projeto (Budget)
obrigatório
Etapa 4 : Definição do Portfolio Projetos
obrigatório
15 - Portfolio Projetos
obrigatório
16 - Check-list fase 1 + Lições + Plan Outsourcing e Extensão
obrigatório
17 - Elaboração do dossiê do projeto
obrigatório

Começo
- Portfolio de projetos

Começo
- Protótipo aprovado

FASE 4
Começo
MELHORIA CONTÍNUA Produto lançado
Solução implementada

Freqüência Mensal das Atualizações de Idéias, Oportunidades, Pré-projetos e Status.
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ANEXO C– Comparativo de Softwares CAD

Pro-E XE

Pro-E ARX (Render)

NX

Module NX (Render)

CATIA V5

Module CATIA
(Render)

(somente
render)

Alias (Render)

RTT

3D Studio MAX

Especialistas

Especialistas

Inventor 2008

MEDIUM

MEDIUM

YES

Especialistas

Item

MEDIUM

Added

YES
HIGH

HIGH

YES

Dassault / LWT

MEDIUM

MEDIUM

MEDIUM

Added

-

Advanced

YES

MEDIUM

YES

YES

-

-

Dassault / LWT

HIGH

HIGH

YES

-

YES

YES

MEDIUM

MEDIUM
MEDIUM

Added

Advanced

-

Dassault / LWT

HIGH

MEDIUM
MEDIUM
YES

YES

-

Bidirecional

YES

YES

MEDIUM

YES

-

YES

YES

UGS / SIEMENS

MEDIUM
MEDIUM
Added
Advanced

-

NO

YES

YES

MEDIUM
MEDIUM
YES

YES
-

Bidirecional

YES

-

YES

UGS / SIEMENS

MEDIUM
YES

-

YES

YES

YES

YES

HIGH
MEDIUM
Added
Advanced
-

Module

PTC / PLM

HIGH
YES
Advanced
Advanced
YES

-

YES

YES

User Friendly

HIGH
Added
YES

YES

YES

PTC / PLM

Functionality

YES
-

Module

YES

Productivity

YES
YES
-

YES

Autodesk / Seacam

Assembling Modules

Basic
YES

-

2D e 3D

Advanced
Module

Autodesk/ Brasoftware

G2 Surfaces

YES

NO

YES

YES

Parametrics

YES
-

-

Autodesk / Skynet

Normalized database

YES

Manufacturer / Dealer

Materials database

Module

Technical Assistance

Graining database

Kinetics

Movement YESulation

Bill of Materials

CAE

CAM

NO

Good

YES

YES

YES

Vault
Fast - Set
MEDIUM 2min
20seg
YES

Basic

-

Very Good +

-

-

-

-

YES

-

-

-

Very Good ++

MOVIE

MOVIE

-

-

YES

-

-

YES

Good

YES

YES

YES

Customized
Fast - Set
MEDIUM 2min
35seg
YES

Advanced

x

Very Good

-

-

-

-

-

-

YES

Good

YES

YES

YES

Customized
Fast - Set
MEDIUM
2min51seg
YES

Advanced

x

Very Good

-

-

-

-

-

-

-

YES

Good

YES

YES

YES

Customized PLM
Fast - Set
MEDIUM 2min
38seg
YES

Advanced

x

Very Good

-

-

-

-

-

-

-

-

Excelent

MOVIE

MOVIE

-

-

YES

-

NO
-

Rendering, Imaging and Movies

YES

YES

-

YES

Normalized tools

Import and Export Tools

Revision Management System

Modules

YES

YES

-

YES

-

YES

-

YES

YES

21,8 MB

YES

-

$0,00

$47.732,26

YES

-

$25.923,50

$0,00

Sketchs

YES

$4.666,23

R$ 5.000,00

-

$12.961,75

$0,00

-

$2.333,11

R$ 6.800,00

YES

$2.463,35

$0,00

30,3 MB

$369,85

R$ 6.800,00

-

$15.944,75

$308,62

-

$995,00

$2.129,65

R$ 4.000,00

-

$4.495,00

$160,00

$2.272,83

-

$7.500,00

$1.500,00

R$ 10.881,99

YES

$4.160,00

$1.050,00

R$ 452,86

139KB
$2.216,00

$0,00

R$ 3.212,28

File Size

Costs

$1.125,00

$1.589,45

Tooling Modules

Maintenance / Technical Assistance

R$ 4.114,47

R$ 94.987,20

$2.422,20

R$ 67.673,56

R$ 3.712,00

R$ 37.236,77

$0,00

R$ 10.252,22

R$ 6.320,00

R$ 51.372,98

$161,00

R$ 5.963,59

R$ 2.400,00

R$ 19.207,53

R$ 94.987,20

R$ 25.546,68

R$ 25.546,68

Quadro FX3500

4GB

Workstation

R$ 104.910,33
AMD - 64 Dual AMD - 64 Dual
Core 3804
Core 3805
2GB
2GB

R$ 14.598,40

Workstation
4GB

Quadro FX3500 Quadro Open GL Quadro Open GL Quadro Open GL Quadro Open GL Quadro Open GL Quadro Open GL

R$ 61.625,20
AMD - 64 Dual AMD - 64 Dual
Core 3802
Core 3803
2GB
2GB

R$ 9.368,98

Taxes
Training (for 2 persons)
SUBTotal R$
TOTAL R$

R$ 9.368,98
R$ 14.598,40
AMD - 64 Dual AMD - 64 Dual Core
Core 3800
3800
1GB
2GB

Recommended Hardware

Quadro FX540

R$ 25.171,12
AMD - 64 Dual AMD - 64 Dual
Core 3800
Core 3801
2GB
2GB

RAM

Quadro FX3500

Graphics

