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RESUMO

O mercado automobilístico brasileiro exige cada vez mais qualidade em
relação aos automóveis de fabricação nacional, especialmente, nos que diz respeito
ao desempenho e aos custos de compra e manutenção. Entretanto, fatores como
design e qualidade na execução são itens que têm se destacado, ao lado da
inclusão de tecnologia na produção dos automóveis. Este trabalho procura
desenvolver a ideia de que protótipos são elementos importantes para se alcançar o
nível de qualidade exigido, pois eles permitem um estudo detalhado de como será a
produção e, consequentemente, a agilização do processo e da solução dos
problemas encontrados. O problema abordado pela pesquisa realizada está
relacionado à necessidade de se demonstrar que automóveis competitivos precisam
de revisões dos projetos durante o desenvolvimento que devem ser executadas a
partir da aplicação de processos industriais já existentes, adequados a cada peça
em particular. A hipótese com a qual se trabalha nesta pesquisa é a de que a
utilização de protótipos para o desenvolvimento de partes dos automóveis que,
atualmente, possuem a característica de serem avaliadas apenas subjetivamente,
leva a uma equalização das deficiências ou discrepâncias, em termos de análise do
produto, porque permite a avaliação constante e objetiva durante o processo de
produção. O objetivo geral da pesquisa é determinar a eficiência dos protótipos no
desenvolvimento dos produtos automobilísticos, aplicando-se uma metodologia de
estudo de caso. O trabalho desenvolveu no seu referencial teórico o estudo sobre o
gerenciamento do projeto, com base no uso do PMBOK, gerenciamento de riscos.
Para o estudo de caso se empregou a Matriz de Probabilidade e Impacto para
nortear as decisões estratégicas da evolução do projeto e identificar os riscos e a
possibilidade de ocorrência desses. Analisou-se, assim, o impacto de cada risco no
projeto. Utilizou-se, ainda, a ferramenta Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
para identificação dos riscos. Discutiu-se, ainda, a importância e a justificativa do
uso de protótipos no desenvolvimento de produtos. Descreveram-se alguns tipos de
protótipos usados para design e validação. Na apresentação do caso foram
fornecidas as especificações do produto, estudou-se a distribuição das funções no
produto e a aparência do produto, bem como os riscos existentes e a necessidade
de investimento nos protótipos, seu planejamento e construção. Foram feitas
experimentações (simulações térmicas) sobre um dos itens do automóvel (lanterna)
com protótipos e se chegou à conclusão de que o uso dele no desenvolvimento do
produto pode levar a antecipação do trabalho de desenvolvimento.

Palavras-chave:
processos
de fabricação
(protótipos e
simulações);
desenvolvimento de produtos; gerenciamento de riscos; indústria automobilística.

ABSTRACT
Prototype application in order to reduce the risks during product development
in the automotive industry
The automobile market requires more quality in relation to cars manufactured
in Brazil, especially regarding to performance, supply chain and maintenance costs.
However, factors such as design, manufacturing quality and technology are items
that have been highlighted in the production of automobiles. This work argues that
prototypes are important elements to achieve this level of demand, because they
allow visualizing these factors highlighted. The problem of this research was to
demonstrate that competitive cars need many design reviews during its development
and should be executable applying existing industrial processes that are appropriate
to each particular part. The hypothesis with which it works in this study is that the use
of prototypes for the development of automobile parts, which have the characteristic
of being measurable only subjectively leads to an equalization of defects or
discrepancies in the analysis of the product by allowing the constant and objective
assessment during the development. The overall objective of the research is to
determine the efficiency of the prototypes in the development of automobile products.
Applying a case study methodology, the work developed its theoretical study about
the project management based on the use of PMBOK risk management method. For
the case study it was used the Probability and Impact Matrix to guide strategic
decisions of the evolution of the project, to identify the risks and the possibility of
occurrence. Therefore, it was analyzed the impact of each risk on the project. We
also used the Failure Mode and Effect Analysis tool (FMEA) for identification of risks
in the case studied. It was also discussed the importance and the justification of the
use of prototypes during product development and described some of prototypes
used in designing and product validation. In the presentation of the case it was
provided the product specifications: we studied the distribution of functions and the
appearance of the product, as well as the risks and the need of investment in
prototypes, its planning and construction. Experiments were performed (thermal
simulations) on automobile rear lights using prototypes. The conclusion is that the
use of prototypes during product development can lead to time and costs savings
during the development process.

Keywords: Manufacturing Processes (prototypes and simulations); Product
Development; Risk Management; Automotive Industry.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Apresentação do Tema
Com a evolução do automóvel, bem como dos níveis de exigência de seus
consumidores, cada vez mais a indústria automobilística é desafiada e ser mais
rápida, assertiva e inovadora em seus desenvolvimentos. Essa nova realidade gerou
uma dinâmica na qual as equipes de projetos atuam no desenvolvimento de
produtos assumindo inúmeros riscos, uma vez que boa parte das definições
somente será consolidada em uma fase mais avançada do desenvolvimento.
Essa nova maneira de se trabalhar com o projeto vivo podem gerar inúmeros
retrabalhos nas fases avançadas do projeto comprometendo seu sucesso, porém,
como essa é uma realidade imutável para os dias atuais os engenheiros e equipes
de projetos utilizam ferramentas gerenciais, estratégicas e técnicas de prototipagem
virtual e física para manter todos esses riscos sob controle de forma que sejam
mensuráveis mesmo para as situações mais extremas de ocorrência.
Fatores quantificáveis como o desempenho e o tempo de desenvolvimento
do produto, ou ainda o custo, são dados que possuem “targets” pré-estabelecidos e,
na maioria das vezes, permitem obter um produto competitivo, dentro das exigências
do mercado e com resultados financeiros esperados.
Entretanto, outros fatores parecem ter importância fundamental para atender
aos gostos e preferências diversificados dos clientes brasileiros, que são: o design, a
qualidade da execução e a inclusão de itens de tecnologia, uma vez que promovem
um conforto maior. Esses, porém, são, em parte, concepções subjetivas de difícil
avaliação e, assim, nem todos serão mensuráveis ou verificáveis por meio de
ensaios ou simulações virtuais.
Assim, o desenvolvimento de produtos que possuem características que não
são mensuráveis, objetivamente traz um desafio maior para sua produção, dado
que, a maior parte das formas de avaliação e de redução dos riscos envolve
aumento de custo, tempo e, em alguns casos, impactam no desempenho.
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1.2 Problema e Hipótese
O problema desta pesquisa pode, então, ser compreendido como sendo a
explicitação de um conjunto de situações que identificam pontos críticos para o
desenvolvimento de um automóvel competitivo, em todos os aspectos, concebido de
forma correta e sem necessidade de revisões do projeto após o seu lançamento e, o
mais importante: que o projeto seja executável a partir da aplicação de processos
industriais disponíveis e adequados, a cada peça em particular, sem a necessidade
de novos investimentos em materiais e processos.
O problema levantado apresenta relevância dentro dos processos nacionais
de fabricação de automóveis, uma vez que a facilitação da produção, com custos
previsíveis e emprego de processos industriais disponíveis, significa a redução de
custos, com otimização dos resultados em termos de produto final.
A hipótese com a qual se trabalha nesta pesquisa é a de que a utilização de
protótipos para o desenvolvimento de partes dos automóveis, que tem a
característica de serem avaliadas apenas subjetivamente, leva a uma equalização
das deficiências ou discrepâncias em termos de avaliações do produto, porque
permitem a avaliação constante e objetiva durante o desenvolvimento.
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo geral
O objetivo geral da pesquisa é avaliar a eficiência dos protótipos no
desenvolvimento dos produtos automobilísticos.
Para tanto, foi desenvolvido um estudo de caso no qual a utilização de
ferramentas de simulação e a aplicação de protótipos são os diferenciais para
tomada de decisões sobre o projeto e desenvolvimento do produto, além da redução
dos riscos e custos.
1.3.2 Objetivos específicos
Como objetivos específicos e parciais em relação ao objetivo geral se
estabelecem os seguintes:

17

a) estudar técnicas de prototipagem e suas aplicações;
b) pesquisar os modelos e processos de detecção e gerenciamento de riscos
em projetos de desenvolvimento de produtos.
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2 METODOLOGIA
Alguns problemas, que surgem na indústria no cotidiano dos projetos e na
fabricação, não têm correspondência com o campo acadêmico, em virtude de serem
problemas novos ou de menor significação para a teoria. De modo que a literatura
nesses casos é praticamente inexistente, o que leva os pesquisadores a buscarem
fontes na experiência dos profissionais da área que publicam suas conclusões.
A utilização do estudo de caso como método de pesquisa é tratada por
vários autores, em que o caso pode ser um estudo bem definido de uma amostra
única ou de um grupo, porém também pode ser algo mais abstrato.
Os estudos de caso, na essência, têm as características da investigação
mais qualitativa do que quantitativa. Esse parece ser o senso comum dos autores
que defendem esta metodologia. Nesse sentido, o estudo de caso é regido pela
lógica que guia as sucessivas etapas de recolha, análise e interpretação da
informação dos métodos qualitativos, com a particularidade de que o propósito da
investigação é o estudo intensivo de um ou poucos casos (LATORRE, 2003)
Pesquisadores de várias disciplinas usam o método de investigação do
estudo de caso para desenvolver, na prática, uma teoria existente, como também
para produzir uma nova teoria quando não há material acadêmico disponível para
pesquisa. O estudo de casos também é aplicado para contestar ou desafiar alguma
teoria, explicar um acontecimento ou estabelecer uma base de estudo inicial para
determinadas situações.
Segundo Latorre (2003), embora o estudo de caso seja visto com mais
ênfase nas metodologias qualitativas, isso não significa, que não possam contemplar
perspectivas mais quantitativas. (LATORRE, 2003)
Stake (1999) afirma que a distinção de métodos qualitativos e quantitativos é
uma questão de ênfase, já que a realidade é uma mistura de ambos Stake cita
também a existência de estudos de caso quantitativos, mas salienta que esses não
o interessam tanto (STAKE,1999)
Segundo Yin (2009), a metodologia do estudo de caso busca “investigar um
fenômeno atual dentro do seu contexto real, quando as fronteiras entre o fenômeno
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e o contexto não são claramente definidas e utilizando-se várias fontes de
evidência”.
Na presente pesquisa e em face das dificuldades inerentes aos problemas
novos, pode-se adotar o Estudo de Caso como forma de lidar com eventos reais
com o cujo objetivo de explicar ou explorar o conhecimento sobre os eventos
inseridos no seu próprio “lócus” de produção ou de ocorrência.
Yin (2009) ensina que o estudo de caso, quando exaustivo ou detalhado,
oferece conhecimentos profundos, mesmo quando se estuda um único objeto.
For instance, a single-case study may have been chosen because it
was a revelatory case – that is, one reflecting some real-life situation
that social scientists had not been able to study in the past. This
revelatory case is in itself likely to be regarded as a discovery and to
provide an opportunity for doing an exemplary case study.
Alternatively, a critical case may have been chosen because of the
desire to compare two rival propositions; if the propositions are at the
core of a well-know theory – or reflect major differences in public
beliefs – the case study is likely to be significant. Finally, imagine the
situation in which both discovery and theory development are found
within the same study, but the replication across cases also adds up
to a significant theoretical breakthrough. This situation truly lends
itself to the production of an exemplary case study. (YIN, 2009, p.
162).
Por exemplo, um caso único pode ter sido escolhido para estudo
porque era um caso revelador – ou seja, aquele que refletia uma
situação da vida real que os [pesquisadores] não tinham ainda
estudado no passado. Este caso será revelador em si mesmo,
suscetível de ser considerado uma descoberta e proporciona
oportunidade de se realizar um estudo exemplar. De outro modo, um
caso crítico pode ter sido escolhido porque se deseja comparar duas
proposições rivais e se estas proposições estão dentro de uma teoria
bem conhecida – ou refletem grandes diferenças nas crenças
comuns – será provável que o estudo de caso seja significativo em
seu resultado. Finalmente, imagine a situação na qual tanto a
descoberta como o desenvolvimento de teorias é encontrado dentro
de um mesmo caso estudado, mas a replicação através de outros
casos, também deve ser considerada um avanço teórico significativo.
Esta situação verdadeiramente se presta a produção de um estudo
de caso exemplar. (YIN, 2009, p. 262). (Tradução livre)

Desse modo, o estudo de caso pode ser um importante método de
pesquisa, quando ele possui uma descrição completa do fenômeno observado e
apresenta um conjunto de dados que o investigador envidou esforços no sentido
coletar, evidências relevantes de argumentos encadeados de modo a permitir uma
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análise do caso.
Caracteriza-se ainda o estudo de caso por uma ausência de condições
artificiais e ou teóricas.
Assim,

reuniram-se

as

experiências

de

profissionais

da

indústria

automobilística em um estudo de caso. Com objeto definido e a apresentação dos
argumentos identificados como relevantes se obteve uma análise detalhada do
problema: a identificação de riscos de forma intuitiva, sem ajuda de ferramentas de
tecnologia de imagem que possam acompanhar o desenvolvimento e fabricação de
autopeças, pode-se comprometer o produto ou resultado final pretendido.
Como se trata do projeto de um automóvel deve-se lembrar, também, que o
fator complexidade está presente, pois trata-se da somatória de projetos
diferenciados de peças que o compõem, que combinados formam um único modelo
de veículo. Esse resultado, então, depende de processos controlados e eficientes,
que são facilitados pela possibilidade de se utilizarem protótipos e simulações
durante o projeto e o início da fabricação.
Utilizando-se da metodologia de estudo de caso identifica-se a necessidade
de um protocolo que deve conter os procedimentos e as regras que foram previstas
com o objetivo de se aumentar a confiança no resultado final.
Segundo YIN (2009), este protocolo deve conter:
uma visão geral do projeto do estudo de caso - objetivos, ajudas, as
questões do estudo de caso e as leituras relevantes sobre os tópicos a
serem investigados;
os procedimentos e ferramentas utilizados;
as questões do estudo de caso que o investigador deve ter em mente,
os locais, as fontes de informação, os formulários para o registro dos
dados e as potenciais fontes de informação para cada questão.
Esse protocolo tem como objetivo atuar como facilitador para a coleta e
interpretação dos dados e, no caso de acontecimentos passados, tal formatação
reduzirá a necessidade de se retornar ao local onde o estudo foi realizado (YIN,
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2009).
Utilizando-se da metodologia de estudo de caso, o presente trabalho
desenvolveu um estudo sobre o gerenciamento do projeto com base no uso do
PMBOK, gerenciamento de riscos, entre outras ferramentas e procedimentos.
Como referência para as análises feitas durante a evolução do estudo se
empregou a Matriz de Probabilidades sugerida por Silva et al. (2010) para o
direcionamento das decisões a serem tomadas com base na probabilidade de
ocorrência e grau de impacto para o projeto e; para identificação dos riscos no caso
estudado, utilizou-se a ferramenta “Failure Mode and Effect Analysis” (FMEA).
Conforme citado, anteriormente, este método é indicado para responder às
perguntas que não possuem referências ou dados confiáveis de pesquisa, ou para
se comprovar se as proposições existentes são verdadeiras. Para esse estudo as
questões que compuseram o protocolo do estudo de caso foram:
quais são os ricos aos quais o projeto está exposto?
quais são as ferramentas disponíveis para identificar e mitigar esses
riscos?
quais as vantagens que se obtêm com a utilização dessas
ferramentas?

Para as quais se sugere as seguintes proposições:
desempenho (fotometria /resistência térmica) e qualidade/design (aspecto
iluminado). São itens de grande relevância para produtos de iluminação que
no caso de uma falha ou de não conformidades, pode resultar na reprovação
de um produto pelo cliente ou pelo órgão regulamentador.
detecção (FMEA), Simulação (simulações virtuais) e experimentação
(protótipos). São ferramentas fundamentais no desenvolvimento de um
produto, com o objetivo de detectar potenciais problemas que possam
comprometer o projeto.
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redução dos riscos, custos e tempo. A utilização de protótipos no
desenvolvimento de produtos para a indústria automobilística reduz os custos
e tempos de desenvolvimento, bem como os riscos de falha dos projetos.
Para isto faz-se necessário entender a importância e a justificativa do uso de
protótipos no desenvolvimento do produto, os tipos utilizados, as especificações do
produto em estudo, os testes e simulações necessários para se medir a sua
eficiência e as vantagens de suas aplicações.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 A Indústria Automobilística
3.1.1 Os Primeiros Automóveis
O primeiro automóvel de que se tem registro foi concebido com um sistema
de propulsão movido a vapor e foi construído no ano de 1765 pelo engenheiro militar
francês Cugnot. Era um veículo composto por apenas três rodas que foi projetado
com o objetivo de locomover peças e acessórios de artilharia do exército francês.
(CREPLIVE, 1976).
Após essa primeira tentativa, na qual se obteve um resultado que entregava
pouca potência para o trabalho desejado, Cugnot fez uma nova tentativa em 1770.
Nesse projeto, Cugnot manteve a geometria inicial de três rodas, das quais uma
única era motriz, conforme apresentado na fotografia 1, e isso foi um limitante para
capacidade de manobrar, o que levou o veículo a apresentar muitos danos durante
seus primeiros testes.
Cugnot manteve também o mesmo conceito de força motriz, que se
sustentava em um motor de dois cilindros a vapor, alimentado por uma pequena
caldeira localizada na extremidade do veículo. Em função disso o projeto não teve
sucesso e foi abandonado pelos franceses.
Fotografia 1 - Carro a vapor de Cunto (1770)

Fonte: ENGWONDERS (2011)
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Entretanto, naquele momento a necessidade de contar com esse recurso
(automóvel) já se tornara evidente e, em inúmeras outras regiões da Europa e
América, começaram a surgir novas ideias que vieram a permitir aperfeiçoamentos.
Na fotografia 2 e possível observar outra tentativa equivalente feita pelo inventor
americano Murdok, em 1782.
No início do século XIX o inglês Trevitich construiu um novo modelo, também
a vapor, que tinha um design parecido com as carruagens de diligências da época.
Este carro foi utilizado em 1801 pela primeira vez, logo depois, em 1804, o
americano Evans construiu na Filadélfia um veículo com conceito muito próximo ao
de Trevitich, obtendo um discreto sucesso (CREPLIVE, 1976).
Nesse período existiam muitas diligencias a vapor, já com a utilização
prática. O ônibus de Goldsworthy, em 1825, foi o primeiro a efetuar um serviço
regular por Gloucester e Cheltenham, transportando 15 viajantes a velocidade de
24 km/h.
Existiam, ainda, inúmeras outras construções de veículos a vapor, dentre as
quais se destaca o veículo do francês Bollée, que foi autor dos projetos Obéissante,
Nouvelle veículo que data de 1880 e podia transportar 8 pessoas a uma velocidade
de 45 km/h.
Outro projeto importante do período de Bollée foi o Rapide, que podia atingir
60 km/h. Porém, o fator mais importante dos projetos de Bollée foram os
mecanismos empregados para a transmissão, como o diferencial e o par cônico, que
possibilitaram a concepção do Marie Anne, um veículo de 20t que tinha a
capacidade de reboque de até 150t em terrenos planos.
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Fotografia 2 - Modelo experimental de Murdock (1782)

Fonte: ENGWONDERS (2011)

O Italiano Bordoni também foi um nome relevante nessa época por ser autor
de três projetos: o primeiro data de 1836 e o terceiro de 1854 que se encontra até
hoje em exposição no museu de Turim.
Embora os resultados estivessem melhorando a cada novo projeto, o grande
problema desses meios de locomoção eram suas rodas feitas em madeira com aros
metálicos, iguais às utilizadas em carroças de tração animal, sendo que a condição
das estradas na época, aliada ao peso da caldeira e dos limitantes para o
abastecimento, não permitia que esses veículos chegassem a velocidades maiores
ou que aguentassem durante muito tempo em circulação.
Com o surgimento dos pneumáticos foi possível repartir o peso sobre uma
superfície mais ampla. E com a introdução de um elemento deformável ao conjunto
conseguiu-se melhorar a aderência do veículo ao seu piso de rodagem, o que fez
com que outros fatores como tração, frenagem e controle tivessem melhor
desempenho.
No entanto, foi somente no final do século XIX, com o surgimento dos
motores a combustão interna, que se resolveram os outros problemas existentes
vinculados ao peso e autonomia do veículo.
O Motor à combustão interna foi aperfeiçoado e associado à utilização dos
pneumáticos. Este motor marcou, no final do século XIX, o início da era do
automobilismo.
Um dos primeiros projetos que obteve êxito foi o do italiano Bernardi que, em
1894, construiu um triciclo a motor movido à gasolina de ¼ cv de potência, com o
qual pode completar longas viagens. Desde então o progresso foi muito rápido e, no
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começo de 1900, já existiam inúmeras fábricas de automóveis em atividade.
Porém, em todas aquelas fábricas do início do século XX havia ainda o
conceito de produção artesanal, na qual os veículos eram produzidos de forma
personalizada, para atender a solicitações de alguns poucos proprietários
(CREPLIVE, 1976).
3.1.2 A indústria automobilística e a produção em série
Na primeira década do século XX quem quer que tivesse posses poderia
escolher os melhores automóveis produzidos. Esses exemplares eram montados
à mão, de forma artesanal e personalizada. Potentes e luxuosos utilizavam na
sua fabricação materiais nobres entre os quais: madeiras, metais, couro e
tecidos alguns com motores tão grandes que chegavam a quinze litros por
cilindrada. (GUIZZO, 1996)
Um dos fatores grande responsável pelo alto custo dos automóveis da
época estava vinculado a sua forma de produção. Os carros eram montados a
mão a partir de um conjunto de peças fabricadas sem nenhuma repetiblidade,
ou seja, o conjunto de peças era totalmente ajustado peça a peça, o que fazia
com que nenhum carro fosse idêntico ao outro. Para se fazer essa operação
necessitava-se

de

profissionais

altamente

capacitados

que

trabalhavam

semanas, e em alguns casos meses, para conclusão de uma única unidade
(GUIZZO, 1996).
Comparando-se esta técnica antiga com as técnicas de produção
utilizadas nos dias atuais pode-se se dizer que cada carro produzido naquela
época era um protótipo.
Mal comparando, pode-se dizer que hoje também se tem essa forma de
fabricação, como ocorre com os satélites e ônibus espaciais norte-americanos
que também podem ser considerados produtos artesanais. (WOMACK; JONES;
ROOS, 2004).
Em 1908, o engenheiro Henry Ford revolucionou a indústria do
automóvel, com um novo projeto totalmente diferente, se comparado aos
padrões da época.
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Denominado Modelo T, este modelo Ford alcançou finalmente dois
objetivos que eram perseguidos pelos fabricantes de automóveis.
Em primeiro lugar, ele era um carro preparado para manufatura e, com
uma expressão mais atual, pode-se dizer que era um produto “user-friendly”,
pois não era necessário ser um profissional ou motorista altamente qualificado
para dirigir ou fazer pequenos reparos no veículo.
Ford acabara de iniciar a nova fase da indústria automobilística e do
automóvel conhecido também como produção em massa.
Diferente do que muitos acreditavam para Ford, a principal característica
da produção em massa não estava apoiada no conceito da linha de montagem
em movimento continuo, mas, sim na intercambiabilidade das peças e na
redução do tempo de retrabalho e ajustes para montagem.
Conceito esse que permitiu a redução da mão de obra especializada de
ajustadores em sua linha de montagem, os quais representavam a maior parte
da força de trabalho utilizada, o que trouxe ao Sr. Ford grande vantagem
competitiva sobre seus concorrentes.
Outros conceitos também foram aplicados por Ford com o objetivo de
aumento de produtividade, tais como agrupamento de peças em pontos
estratégicos na linha de montagem, capacitação dos montadores para tarefas
especificas, de modo a serem mais produtivos. Ele estabeleceu a rotina do
montador ir caminhando pela linha, executando determinada tarefa, até chegar
ao conceito de movimentação do carro sob uma esteira evitando assim a
movimentação dos montadores na fábrica e consequente redução no tempo de
montagem de um veículo.
Enquanto a Ford trabalhava na busca de melhorias para suas técnicas
de produção, a GM buscava soluções de gerenciamento e marketing. Para as
técnicas de produção copiava as soluções utilizadas pelo seu concorrente. Com
essa linha de pensamento a GM foi a primeira empresa a perceber a
necessidade de se ter profissionais especializados em outras áreas de atuação,
além da engenharia, para garantir o sucesso de seus produtos no mercado. O
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grande responsável por tornar esse desafio em realidade foi Alfred Sloan, nos
anos 20.
As ideias de Sloan solucionaram os últimos problemas que impediam a
proliferação da produção em massa. Novas profissões em outras linhas de
atuação foram criadas como marketing e finanças, assim as divisões
profissionais dentro das empresas se tornaram completas e tudo isto associado
à atuação dos movimentos sindicais, o que caracterizou a produção em massa
na sua forma final, modelo o qual já estava sendo copiado em todo o mundo por
outras empresas.
Em 1955, três grandes empresas americanas a Ford, GM e a Chrysler
eram responsáveis por 95% das vendas, naquele mesmo ano o mercado
automobilístico nos Estados Unidos superou a marca de 7 milhões de unidades
vendidas e não existiam mais vestígios do conceito de produção artesana l na
indústria.
Porém, pode-se dizer que aquele momento foi o pico máximo atingido
por essas empresas que já começavam a ver a invasão de outros produtos,
fazendo com que o número que outrora era de 95% fosse se reduzindo,
gradativamente, até marca de 60%, na década de 80. Nesse intervalo de tempo
um fator de grande relevância foi o surgimento de uma nova técnica de
produção, muito mais eficiente que a produção em massa.
Com origem no Japão e desenvolvida na Toyota, inicialmente carregou o
nome de sistema Toyota de produção, sendo depois denominada como sistema
de produção enxuta, foi uma grande revolução para indústria e é um sistema
seguido até os dias atuais por todas as empresas automobilísticas de produção
em série do mundo.
O conceito de produção enxuta utiliza pontos fortes da produção
artesanal, como a flexibilidade de atender à necessidade do consumidor, e
também pontos fortes da produção em massa como o investimento em
especialização de profissionais e, consequentemente, evita os pontos fracos de
maior relevância dessa técnica que são os altos custos e a inflexibilidade.
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Na produção enxuta se tem profissionais altamente qualificados em multi
funções, bem como equipamentos bastante flexíveis, cada vez mais otimizados,
o que possibilita a utilização de menores quantidades de tempo, investimento
em ferramentais, esforço de operários, estoque e espaço. Se comparado com a
produção em massa, o resultado é que há menos defeitos e capacidade de
produzir uma maior variedade de produtos.
Outro fator importante foi a modularização, na qual se identificaram
fornecedores capacitados para entregar módulos e/ou subconjuntos completos
de partes do veículo e não mais peças individuais para serem montadas na
montadora.
A melhor definição para a grande diferença entre os dois métodos de
produção fica explícita em seus objetivos.
Os produtores em massa estabelecem uma meta limitada, suficiente
para atender o mínimo que o produto necessita para executar suas funções e
ser competitivo no mercado. Desse modo, se estabelece um número tolerável
de defeitos, mantendo níveis altos de estoque para garantir o fluxo de produção
na ocorrência de problemas e uma variedade de produtos padronizados que
limitam a flexibilidade de criação dos projetos.
Enquanto isso, os produtores enxutos, buscam a perfeição, mesmo que
esta seja uma meta considerada impossível para muitos. Entretanto, essa busca
contínua sempre resulta em melhores resultados que podem ser vistos também
nos projetos de automóveis, pela coordenação da cadeia de suprimentos, busca
pela satisfação dos consumidores e a administração da produção desde o
pedido inicial até a entrega do produto final (WOMACK; JONES; ROOS, 2004).
Mesmo que inúmeros autores já tenham evidenciado a relevância do
desenvolvimento de produto para se atingir melhores resultados, ainda nos dias
atuais existem muitas empresas com limitações para ter um bom de
desenvolvimento

e

acabam

sobrevivendo

utilizando-se

de

produtos

já

consolidados no mercado.
A Indústria tem evoluído muito nas ultimas décadas e nessa evolução o
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cliente já deixou evidente três pontos de maior relevância que se tornaram pré
requisitos mandatórios para sobrevivência de uma empresa que são: qualidade,
custos e entrega. Clark e Fujimoto (1991) afirmam que a qualidade e o
desempenho de um produto durante a sua existência estão diretamente ligados
aos conceitos aplicados ao seu desenvolvimento e aos seus respectivos
processos produtivos (CLARK; FUJIMOTO,1991).
Mesmo sendo um processo muito importante, o desenvolvimento de
produtos, conceitos e processos produtivos ainda não são dominados por seus
executores o que consequentemente não garante o sucesso dos produtos
lançados.
Muitas empresas podem até ter casos de sucessos pontuais, porém,
fazer com que todos os projetos atinjam esse nível de excelência ainda é um
dos maiores desafios da indústria automobilística que, com certeza, é um dos
fatores determinantes para que se obtenha vantagem competitiva no mercado
(CLARK; FUJIMOTO, 1991).
Os investimentos em pesquisa são muito altos e, em alguns casos,
podem inviabilizar um projeto do ponto de vista financeiro. Este cenário fez com
que os fabricantes de autopeças também conhecidos como “sistemistas”, se
tornassem os grandes detentores do conhecimento tecnológico. Ao passo que
as montadoras de veículos, cada vez mais, se limitam à montagem como o seu
nome sugere, este cenário fez com que o sucesso de um produto esteja
totalmente ligado a uma nova formatação de projetos colaborativos, onde
parcerias estratégicas podem ser o grande diferencial, diante a concorrência

3.2 Planejamento e Gerenciamento do Produto
3.2.1 Gerenciamento de Projetos
De acordo com o Project Management Body of Knowledge - PMBOK (2004)
projeto é um esforço temporário que conjuga atividades realizadas, visando produzir
um serviço, produto, ou resultado único, respeitando um prazo pré-estabelecido,
com datas de início e fim bem determinadas e, dentro desse intervalo de tempo,
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estabelecidos pontos de controle, com suas respectivas entregas e ou métricas a
serem cumpridas (PMI, 2014).
O progresso e sucesso de um projeto estão diretamente ligados ao
cumprimento dessas entregas, uma vez que ele é estruturado de forma progressiva,
com etapas incrementais, o que faz com que o atraso no cumprimento de algumas
delas, consequentemente, influencie na próxima fase.
Na indústria automobilística o esforço para estabelecer padrões confiáveis
para o gerenciamento de projetos estimulou o desenvolvimento de diferentes
métodos de gestão e controle, cada qual adequado à cultura e estrutura de sua
empresa, todos dentro do mesmo racional de entregas incrementais. Esses
processos também utilizam ferramentas de monitoramento que possibilitam, de
forma rápida, a identificação de problemas que venham a ocorrer durante o
desenvolvimento, de modo que sejam aplicadas ações de contenção para
neutralização e correção.
O uso do Guia PMBOK®) implica em um gerenciamento em cinco etapas:
início, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. E o
conhecimento desse gerenciamento se estrutura em nove áreas distintas:
gerenciamento da integração, de escopo, de custos, de qualidade, das
comunicações, do risco, dos recursos humanos, das aquisições e do tempo, que são
desenvolvidos dependendo dos objetivos e recursos de cada projeto (PMI, 2014).
Na área de autopeças as empresas empregam o sistema “Advanced Product
Quality Planning” (APQP) (Planejamento Avançado de Qualidade do Produto), que é
um método de trabalho estabelecido com a finalidade de garantir o nível de
qualidade, dentro dos prazos estabelecidos pelo cliente.
O APQP possibilita uma interface entre todos os setores que estão
envolvidos no planejamento e desenvolvimento do produto, e isso leva a um grau
maior de integração e sinergia entre os grupos multifuncionais que serão formados
no processo de desenvolvimento.
O objetivo de apresentar aos consumidores um carro com zero defeito levou
as montadoras a se utilizarem mais de processos que permitem prevenir ou eliminar
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defeitos antes que eles sejam percebidos pelo consumidor final, de forma que novos
produtos possam ter penetração no mercado e sejam alcançados os resultados
financeiros esperados. O APQP atende e satisfaz essas exigências.
O APQP é publicado sob a forma de Manual pela “Automotive Industry
Action Group” (AIAG) com a finalidade de promover o planejamento de qualidade
para desenvolvimento do produto e, entre seus fundamentos, se destacam:
a) equipe com representantes dos setores da fábrica, fornecedores e
clientes, conforme apropriado e a definição de um responsável;
b) competência dos envolvidos nas ferramentas;
c) engenharia simultânea;
d) comunicação contínua com o cliente;
e) comprometimento da Liderança (direção e gerência).
De acordo com o estudo do pesquisador De Moro (2010), há cinco etapas no
APQP: Planejamento e programa de definição; projeto de produto e verificação do
desenvolvimento; projeto de processo e verificação de desenvolvimento; validação
de processo e produto; lançamento, “feedback”, ações corretivas e de avaliação.
Essas etapas correspondem às principais atividades que, se executadas de
forma correta, garantem o sucesso de um projeto. (DE MORO, 2010).
3.2.2 Análise de Riscos
Foi após a 2a Grande Guerra que a complexidade dos projetos passou a
exigir novas estruturas organizacionais e que surgiram métodos de análise crítica e
novas técnicas que foram assumidas e consolidadas no ambiente de projetos.
O processo de análise dos riscos tem como objetivo classificar a severidade
dos riscos visando o estabelecimento de uma lista de prioridades. Sem esse
processo o gerente de projetos não consegue estabelecer um plano de ações eficaz
para mitigar os riscos. A análise, quando qualitativa, sempre nos fornecerá um
cenário mais completo e consistente, desde que seja elaborada por mão de obra
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especializada no assunto e em análise e técnicas adequadas. A análise quantitativa
acontece de forma mais rápida e exige menos recursos de mão de obra
especializada, porem, está limitado a situações na quais existem o número de
amostras ou casos suficientes para serem analisados (ROVAI, 2005).
A severidade do risco pode ser mensurada por dois principais fatores, o
primeiro é a consequência que este risco traz para o projeto caso o ocorra, e o
segundo é a probabilidade dele ocorrer. O tempo de reação para correção do
problema causado por ele é um fator que continuamente deve ser reavaliado
Algumas vezes, um risco mesmo que de baixo impacto, deve ser classificado como
de alta severidade pela indisponibilidade de tempo para reação (ROVAI, 2005).
O processo de quantificação de um risco é uma medição que tem como
objetivo determinar qual é o impacto no objetivo final de um projeto na ocorrência,
caso ele venha a se concretizar. Técnicas como arvores de decisões, análise de
modos e falhas, além de inúmeras outras técnicas e ferramentas podem ser
utilizadas para avaliação desses riscos. Na sua maioria essas ferramentas possuem
objetivos comuns, dentre os quais é possível destacar:
- quantificação do grau de exposição ao risco do projeto;
- determinar o risco de não se atingir objetivos específicos do projeto;
- estabelecer reservas de contingência de escopo, custo e prazo;
- provisão valores para possíveis contingências futuras;
- identificar os riscos que demandam maior controle;
- identificar metas realistas de escopo, custo e prazo.
Nos processos de criação e projetos segundo o PMBOK, são realizadas
entradas, ferramentas e técnicas de saídas. Esses elementos são importantes para
a compreensão de como as informações circulam no projeto e como podem ser
decodificadas, de modo a suscitar uma ou mais respostas dos profissionais
envolvidos no projeto.
O sistema PMBOK se apresenta como uma ferramenta sofisticada e se
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aplica ao gerenciamento de projetos para compor um planejamento estruturado que
organiza o fluxo do trabalho e o comando estratégico das hierarquias. De acordo
com Kerzner (2002) houve uma evolução do conhecimento na área de
gerenciamento de projetos que afetou, positivamente, a estrutura hierárquica
tradicional.
De acordo com o estudo de Dinsmore (2007) as entradas são:
a) declaração do trabalho, contendo uma descrição dos produtos e
serviços que podem ser gerados ao término do projeto. Essa
declaração contém a necessidade do negócio, a descrição do escopo
do produto e o plano estratégico;
b) business case, fornecendo informações relevantes do ponto de vista
do negócio, que possibilite viabilizar ou não sua execução;
c) contrato, quando se trata de um cliente externo;
d) fatores ambientais da empresa;
e) ativos de processos organizacionais.
Ferramentas e técnicas são:
1. opinião especializada, na qual são dadas as entradas do processo, utiliza-se a
experiência de alguns profissionais para gerar o termo de abertura.
2. saídas geradas no processo;
3. termo de abertura do projeto podendo conter, além dos itens já mencionados,
outros como: riscos em alto nível, resumo do cronograma de marcos, orçamento,
patrocinador, etc (DISNMORE, 2007).
Os riscos aos quais um projeto está exposto podem ser os conhecidos ou não
Segundo Albeny (2007).
“Os riscos inerentes a um projeto podem ser agrupados em duas
categorias: os conhecidos e os não conhecidos. Os primeiros tratam
dos riscos que podem ser identificados ao longo do ciclo de vida do
projeto. Para estes tipos de riscos há metodologias para sua
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identificação, análise e resposta, (…). Já para os riscos não
conhecidos são aqueles que não são passíveis de identificação e,
portanto, impossíveis de serem gerenciados proativamente. A única
resposta possível a este tipo de risco é a alocação de uma
contingência geral para o caso de sua ocorrência. Royer (2000)
considera os riscos não conhecidos como sendo premissas não
gerenciadas, uma vez que estas não são vistas e tratadas com
riscos”. (ALBENY, 2007, p. 54).

Cada uma das inúmeras técnicas e ferramentas existentes para se estudar
os riscos de um projeto possui características particulares que se adequam melhor a
determinadas fases e necessidades do projeto. Quando são analisados os riscos na
concepção do produto, os fatores técnicos, as especificações e meios produtivos, ou
seja, a viabilidade de ser produzido conforme o escopo do projeto, uma das mais
conhecidas ferramentas aplicada na indústria automobilística é a Analise de Efeitos
e Modos de Falha, mais conhecida como FMEA (“Failure Mode and Effect Analysis”).
Uma vez identificados os riscos se faz necessário estabelecer uma regra
para determinar as orientações necessárias sobre qual ação tomar, o que depende
da classificação do projeto. Essas ações são analisadas de forma conjunta e podem
resultar em três possíveis ações:
- avançar;
- mitigar; e
- desistir.
A matriz de probabilidade e impacto é outra ferramenta largamente utilizada
para esse tipo de avaliação. Na Figura 1 é possível identificar a ação recomendada
em função do grau de impacto e a probabilidade de uma ocorrência. (SILVA, et al.,
2010).
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Figura 1- Matriz de Probabilidade, impacto e orientação
Probabilidade

Muito alta

Desistir

Alta
Média

Mitigar

Baixa

Avançar

Remota
Muito
baixo

Baixo

Médio

Alto

Muito alto

Grau de Impacto
Fonte: SILVA, et al.(2010)

Quando for identificada nesta matriz a orientação de “Avançar”, o projeto
pode continuar em execução conforme planejamento inicial, sem a necessidade de
nenhuma ação de preventiva naquele momento. Porém, se a orientação obtida for
“Mitigar” ações preventivas e corretivas devem ser estabelecidas para continuidade
do projeto. Para orientação “Desistir” deve-se parar o projeto no momento em que se
obtiver esse resultado, identificar quais foram os principais tópicos que direcionaram
o projeto para essa orientação, e entender quais são as possibilidades de se revisar
o escopo e objetivos do projeto de modo diminuir os riscos que impedem sua
evolução.

3.2.3 Failure Mode and Effect Analysis - FMEA
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define a utilização da
sigla no seu formato de origem em inglês FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)
e a traduz como sendo Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos. O texto da
norma adota o termo “pane” para expressar falha. Ainda segundo a norma, o FMEA
é um método qualitativo de análise de confiabilidade que envolve o estudo dos
modos de falhas que podem existir para cada item e a determinação dos efeitos de
cada modo de falha sobre os outros itens e sobre a função especificado conjunto
(NBR 5462, 1994).
FMEA é uma técnica analítica utilizada por um engenheiro ou um time de
especialistas como uma maneira de identificar os modos potenciais de falha e suas
causas e mecanismos associados. O FMEA é um sumário do conhecimento do
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engenheiro ou time, também incluindo a identificação de itens que poderiam falhar
baseada na experiência e em assuntos e projetos desenvolvidos no passado. Esta
abordagem sistemática confronta e formaliza o conjunto de informações que tem
origem no conhecimento de um indivíduo ou time, de modo a se obter um resultado
robusto e confiável (FORD INC., 1997).
O FMEA é empregado sempre que se quer aumentar a confiabilidade de um
produto na fase do projeto ou no próprio processo de fabricação. Sua funcionalidade
é sistematizar grupos de atividades com o objetivo de detecção de possíveis falhas
no projeto e ainda, avaliação de efeitos dessas falhas no projeto ou na fabricação
(IGDP, 2008).
Na medida em que se identificam as falhas potências, também são definidas
ações para eliminação ou redução dessas que podem, uma vez assumidas,
aumentar a possibilidade de detecções futuras. Cada função terá uma medida
associada e a formação da função implica em um contexto verbo-substantivo
específico para cada medida.
Segundo o IGDP (2008) o modo de falha em potencial também supõe que
cada função deva ser escrita como uma antifunção.
O IGDP (2008) identifica cinco tipos de modos de falhas: a falha completa, a
falha parcial, a falha intermitente, a falha devido ao excesso da função e a função
indesejada. Os efeitos das potenciais falhas devem ser escritos como o cliente
descreve, e devem incluir: segurança, corpo regular, cliente final, clientes internos –
manufatura, montagem e serviços (IGDP, 2008).
A ferramenta fornece uma lista de possíveis falhas e esta se apresenta sob
a forma de um conjunto de riscos que as falhas reapresentam, em uma tabela que
serve para analisar e classificar a severidade, a detectabilidade e a probabilidade da
ocorrência de falhas.
“Deste modo é obtida uma lista de possíveis falhas, organizada por
ordem do risco que elas representam e com as respectivas ações a
serem tomadas para mitigá-las, que irá ajudar a escolher
alternativas mais confiáveis nas etapas iniciais do projeto. Essa lista
auxilia na escolha de projetos alternativos com alta confiabilidade
durante as etapas iniciais da fase de projeto. Assim garante-se que
todas as possíveis falhas de um projeto/processo sejam
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consideradas e suas probabilidades de ocorrência minimizadas
(quando se fizer necessário)” (IGDP, 2008).

Há uma classificação da FMEA em tipos, embora a realização e a análise
sejam as mesmas, o que as diferencia é o objetivo. Segundo o IDGP (2008) os tipos
são:
design;
processos;
sistemas;
serviços;
O quadro 1 apresenta as classificações do FMEA e suas respectivas
aplicações.
Quadro 1 - Tipos de FMEA (IGDP, 2008)
Tipo

Caracterização

Design

São consideradas as falhas que poderão ocorrer com o produto
dentro das especificações do projeto. O objetivo desta análise é evitar
falhas no produto ou no processo, decorrentes do projeto. É
comumente denominada também de FMEA de projeto ou produto.

Processos

São consideradas as falhas no planejamento e execução do
processo, ou seja, o objetivo desta análise é evitar falhas do
processo, tendo como base as não conformidades do produto com as
especificações do projeto.

Sistemas

São considerados sistemas e subsistemas nas fases conceituais e de
projeto. O objetivo desta análise é focalizar nos modos de falhas
entre funções do sistema. São incluídas as interações entre sistemas
e elementos dos sistemas.

São analisados os serviços antes de eles atingirem o consumidor. É
usado para identificar tarefas críticas ou significantes para auxiliar a
Serviços
elaboração de planos de controle. Ajudam a eliminar gargalos nos
processos e tarefas.
Fonte: IGDP (2008)

FMEA aplica-se a novos produtos ou itens quando se quer descobrir a
relação entre as funções e as falhas que ocorrem, ou ainda, quando se quer fazer
um gerenciamento de riscos, ou apenas para melhorar o sistema.
Apesar de recomendado para ser usado no início do projeto, pode ser
utilizado ao longo do ciclo de vida do produto, na qual ele cumprirá a função de
detectar falhas até o envelhecimento do produto ou sistema. Mas seu uso implica
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revisões e atualizações constantes. Na fase do projeto a recomendação é que o
FMEA seja atualizado na formulação do conceito, no projeto preliminar, na conclusão
do projeto detalhado e em programas de melhorias do projeto (IGDP, 2008).
No nosso estudo aplicou-se o Design FMEA por se estar analisando os
riscos existentes na fase de desenvolvimento do produto, é comum cada empresa
adequar a sistemática do FMEA à sua realidade, sempre respeitando as premissas
da ferramenta.
Na sistemática aplicada a este estudo, com base em dados técnicos e
experiências profissionais, classifica-se o grau de severidade de uma possível falha
e a probabilidade de ocorrência. A possibilidade de detecção, ou seja, o produto
resultante desses fatores resulta em um novo índice denominado NPR, número de
probabilidade de risco, quando este produto resultante for superior a 100 se faz
necessária a recomendação de ações para mitigá-lo, até que o índice esteja abaixo
do limite (100) determinado pela regra.
Esse valor estabelecido (100) pode variar e cada empresa pode estabelecer
o seu próprio índice, de acordo com sua necessidade e seus históricos, nesse
projeto foi utilizado número 100 por ser o índice estabelecido pela empresa do caso
em estudo.
O quadro 2 apresenta o modelo de FMEA aplicado no estudo de caso deste
trabalho e suas regras para classificação de severidade, probabilidade e
possibilidade de detecção para os potenciais riscos que estão sendo analisados.
Assim como com o NPR desses índices foram preestabelecidos com base em dados
históricos da empresa do estudo de caso e podem variar quando comparados com
os índices aplicados por outras empresas ou definidos em literaturas do tema.
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Quadro 2 - Modelo de FMEA utilizado no estudo de Caso

Fonte: O autor

3.2.4 Desenvolvimentos de Protótipos e Aplicações
O protótipo é largamente utilizado no desenvolvimento de produtos desde os
mais simples projetos aos mais complexos e, em diversos tipos de indústria (linha
branca, automotiva, cosmética, civil, aeronáutica, software, etc.).
O protótipo pode ser o primeiro exemplar de algum produto, geralmente
utilizado para teste ou como modelo, ou um exemplar que apresenta claramente as
formas do produto, dependendo do processo que foi utilizado para sua construção.
Como também pode ser apenas um modelo de referência simplificado, feito de
forma artesanal com materiais como madeira, papel e isopor com o objetivo de
possibilitar um melhor entendimento do conceito do produto por meio de uma peça
tridimensional.
Para Toldest (2002) um protótipo pode ser desde um esboço em guardanapo
ou toalha de mesa até um protótipo completamente funcional. Modelos 3D
originados em sistemas CAD são definidos como um tipo de protótipo virtual.
Recomenda-se o seu uso antes da construção de um protótipo físico com o objetivo
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de reduzir tempo e custo no desenvolvimento de produto.
O protótipo tem muita utilização ao longo do desenvolvimento do produto,
desde as fases iniciais, utilizado nas definições de conceito até a fase final servindo
de referência para o produto final (TOLDEST, 2002).
Oliveira, Oliva, Bueno e Macarrão, (2004) afirmam que, mesmo que os
projetos sejam desenvolvidos com a tecnologia CAD (3D) é necessária a construção
de protótipos físicos para o processo de validação.
A partir de “uma visão míope” podemos enxergar os protótipos apenas como
a representação de um produto em desenvolvimento, porém o protótipo tem até 4
propostas e que são utilizados desde o início do desenvolvimento até o teste final da
produção em série:
prova de conceito – foco na funcionalidade e requerimentos de
engenharia e do consumidor;
prova de produto – foco nos ajuste finais do projeto do produto, o
material e processo é de extrema importância;
prova de processo – utilizado para verificar as especificações finais do
produto e do processo de produção;
prova de produção – é o momento em que toda a cadeia produtiva é
testada e validada antes da produção e venda do produto.

As necessidades identificadas na fase do projeto vão direcionar para qual
proposta o protótipo se faz necessário e o quão representativo ele deve ser. Por
meio dos protótipos é possível obter aprendizado técnico e mercadológico, fazer
integração entre os diversos departamentos da empresa com o projeto/produto e
fazer as verificações dos objetivos de datas e desenvolvimento do projeto, ou seja,
consolidar o cronograma de desenvolvimento do produto.
Os protótipos no PDP (processo de desenvolvimento do produto) têm como
principais finalidades: a aprendizagem, a comunicação, a integração, a redução de
custo e de tempo e de riscos da inovação. Desse modo, se reduzem também as
etapas do PDP. Pode-se afirmar, então que progressos importantes são alcançados,
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dado que as questões do projeto são respondidas.
Da mesma maneira o custo do protótipo se justifica em função da economia
de tempo e de desenvolvimento do produto, associada ao ganho final em qualidade.
O protótipo tem ainda a vantagem de gerar “grandes economias em estágios mais
avançados” do processo.
“A representação física de um produto é muito mais fácil de ser entendia do
que um desenho técnico ou uma descrição verbal”. (VOLPATO, 1999).
Segundo Volpato (1999) pode-se apreciar o custo médio de uma modificação
do produto em cada uma das fases do PDP, conforme a Tabela abaixo.
Tabela 1 - Custo de mudanças de engenharia em etapas do PDP
Etapa do
Custo médio por
Descrição
PDP
mudança (US$)
1

Fase de simulação preditiva

2

Fase de testes, antes da liberação do produto

3

Depois da liberação do produto

1.000-4.000
20.000
100.000

Fonte: Volpato (1999)

Modificações no produto geram custos, que compreendem todos os custos
referentes às modificações de ferramental de produção, dispositivos de montagem,
gasto de tempo e outras necessidades inerentes ao desenvolvimento. A Tabela 1
mostra que, quanto mais cedo se identifica a necessidade de modificação do
produto menor será o custo de implementação.
Segundo Smith (1999), os custos da prototipagem no PDP são absorvidos
pelos benefícios que, embora não sejam quantificáveis com exatidão, podem
agregar valor estratégico para o produto, se comparados ao seu custo.
Protótipo, conforme estudo de Macarrão (2004) pode ser feito através de
alguns processos, dentre os quais se destacam:
De acordo com Macarrão (2004), cada processo no Modelo em Clay, seja,
manual, cartolina, prototipagem rápida, usinagem CNC, cubing, fibra de vidro,
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injeção de resina, termo formação e peça metálica é utilizado conforme o grau de
detalhe, precisão e representatividade adequada à utilização do protótipo em cada
fase do projeto. O tempo de construção também é fator determinante na escolha do
processo, pois em alguns casos pode se levar semanas na construção do protótipo.
Neste caso, é feita a opção por um processo que, embora apresente um tempo de
construção reduzido, permite que se faça uma avaliação significativa e, portanto,
que se dê continuidade ao projeto.
Segundo Clark e Fujimoto (1991), a gestão do processo de desenvolvimento
se mostra na qualidade do lançamento do produto e no desempenho durante seu
ciclo de vida. Na medida em que o projeto evolui os aspectos que antes eram
abstratos se tornam concretos e se pode quantificar a qualidade. É nesse momento
que o produto pode ser representado por um modelo ou simulação, que tem a
função de auxiliar na análise ou na previsão do processo ou de certos eventos
dentro do processo (CLARK e FUJIMOTO, 1991).
3.3 MOCK-UP
Diversos autores definem “mock-up” como sendo um modelo de algo em
escala 1:1 utilizado para demonstrar as características do produto ou o seu
funcionamento.
Toldest (2002) tem uma definição mais precisa e prática definindo “mock-up”
como sendo algo que tenha uma forma tridimensional que possui as características
e o conceito das dimensões do produto e que pode ser testada a sua forma e o seu
comportamento junto com as demais peças ao seu redor permitindo, ao projetista
fazer análise do produto final.
O “mock-up” é utilizado bem no início do desenvolvimento do produto.
Dispensa um alto grau de acabamento superficial, exceto para fins específicos como
apresentação de design, pode ser construído com materiais alternativos, como
poliuretano, madeira, papelão, resina e etc. e deve ser fabricado no menor tempo
possível e com baixo investimento, a fim de permitir a identificação de potenciais
melhorias no projeto. É possível fazer o uso de “mock-up” para análise de
manufatura como na Fotografia 3, na qual com um desenho colado sobre uma placa
de madeira e recortado foi possível simular uma pinça de um rolo de solda
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(MACARRÃO, 2004).
Porém também e possível encontrar inúmeras citações que definem “mockup” como sendo um modelo de algo em escala 1:1 utilizado para demonstrar as
características do produto ou o seu funcionamento, o que neste trabalho se refere ao
protótipo.
Fotografia 3 - “Mock-up” de pinça de solda a ponto

Fonte: Macarrão (2004)

3.4 Prototipagem rápida
É um dos processos mais relevantes dos últimos tempos, também conhecido
como impressão 3D, possui diferentes tecnologias de matérias, máquinas e
processos de produção, porém todas partindo do princípio de construção por
camadas o que possibilita se obter qualquer geometria com riqueza de detalhes.
Sua maior restrição está nas características mecânicas da peça, por não ser
construída no material especificado do projeto. Hoje esta tecnologia vem sendo
utilizada desde o início do projeto, quando possível, uma das suas grandes
vantagens é o tempo de obtenção de um protótipo, que é de poucas horas.
Dentre os processos de prototipagem rápida disponíveis, a estereolitografia
(SLA) foi a pioneira e ainda pode ser considerada a tecnologia mais utilizada até os
dias atuais, ela foi desenvolvida pela empresa 3D Systems, Inc.
Segundo Gorni (2001), este processo utiliza polímeros líquidos sensíveis à
luz, que se solidificam quando expostos à radiação ultravioleta (UV) originada de um
feixe de laser.
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Este feixe de alta precisão de foco é direcionado é projetado sobre uma
mesa na qual a resina em sua forma liquida está disposta, o processo assemelha-se
a uma impressão. Comparados os dois processos pode-se dizer que o feixe de laser
sobre a resina líquida equivale ao janto de tinta sobre o papel.
Após a “impressão” da primeira camada a mesa se movimenta para baixo e
o processo se repete assim, sucessivamente, camada por camada até a conclusão
da peça por completo conforme Fotografia 4.
Fotografia 4 - Peça após a conclusão da prototipagem em um
equipamento de SLA

Fonte: O autor

3.5 Usinagem em argila “Clay”
São protótipos utilizados nos departamentos de design por serem uma fase
na qual ocorrem inúmeras modificações, esse tipo de modelo permite o trabalho
manual ou mecanizado através de usinagem CNC Fotografia 5. A sua principal
característica está associada ao material que possibilita o reuso e retrabalho
contínuo de forma rápida e simples, devido às suas características, uma argila
moldável termo sensível.
Os processos de usinagem em argila são utilizados para aprovação de
estudos de Design do produto. A partir desses modelos são geradas as superfícies
matemáticas 3D através do processo de engenharia reversa, na qual, após a
execução de um modelo ele é escaneado e o resultado do escaneamento é uma
malha de pontos no espaço que passa por um processo de modelamento
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matemático para transformar essa nuvem de pontos em uma superfície. O “Clay,”
em uma visão mais simplista, pode ser entendido como uma massa de modelar na
qual os modeladores convertem as imagens 2D dos designers criativos para forma
3D física.
Fotografia 5 - Usinagem do exterior de um veículo em escala 1:1

Fonte: O autor

3.6 Ferramental protótipo
Também conhecido como ferramental rápido são protótipos complexos que
requerem maior investimento e tempo, se comparados às outras tecnologias. Têm
como conceito básico conseguir a produção de um lote piloto através de uma
ferramenta simplificada.
Segundo Macarrão (2004) esse conceito de prototipagem pode ser aplicado
em diferentes processos de fabricação, estampados metálicos, injeção de resinas,
laminados com fibra e termo formados.
O método de produção dessas peças deve respeitar os mesmos
procedimentos estabelecidos para a produção final da peça, ou seja, se for projetada
para ser produzida pelo processo de injeção de plásticos, o protótipo deve seguir o
mesmo processo.
Diferente dos outros processos na qual o trabalho se concentra na
construção direta da peça protótipo, nesse caso o processo é um pouco diferente a
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construção é da ferramenta para obtenção do protótipo. O que caracteriza essas
ferramentas como protótipo é o seu projeto que, é muito mais simples se comparado
às ferramentas de produção final. A sua durabilidade é limitada em função dos
materiais empregados na construção e também sua capacidade produtiva pela
simplificação do projeto as Fotografias 6 e 7 ilustram dois exemplos de ferramentais
protótipos, conforme descrito anteriormente.
Todos os fatores citados que limitam a capacidade dessa ferramenta devem
ser considerados no momento do projeto, a grande vantagem desde conceito de
prototipagem é que o protótipo obtido por esse processo é fiel à peça final em todas
suas características, o que lhe permite fazer todas as avaliações necessárias para o
produto com confiabilidade alta nos resultados obtidos.
Outra característica muito importante dessa tecnologia é sua utilização para
identificação de possíveis falhas que podem ocorrer no processo de construção das
ferramentas finais do projeto, o que pode antecipar inúmeras decisões do time de
processos e manufatura em uma fase muito antecipada do projeto.
Normalmente é mais utilizada na fase de validação de projetos,
principalmente, para antecipar resultados e decisões que não podem esperar a
conclusão das ferramentas finais. Devido à sua qualidade não são raras as
exceções que esses protótipos são utilizados para atender, temporariamente, à
produção na ocorrência de algum problema de fornecimento da peça final.
Apesar da sua eficiência, a indústria busca reduzir à utilização desses
protótipos devido aos altos investimentos necessários, e comparados às outras
técnicas existentes. Uma estimativa que se tem com base projetos passados, dos
quais o autor deste estudo fez parte, o investimento para essa técnica de
prototipagem pode variar entre 20% e 35% do valor previsto para investimento nas
ferramentas finais.
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Fotografia 6 - Molde protótipo em alumínio fundido para injeção de
espuma

Fonte: O autor

Fotografia 7 - Molde protótipo em aço baixo teor de carbono para injeção
de lentes de lanterna

Fonte: Robtec (2012)

3.7 Modelo usinado em CNC
Técnica muito utilizada, porém que vem perdendo espaço para a
prototipagem rápida.
A grande vantagem comparada à prototipagem rápida é que na usinagem
CNC e possível utilizar diferentes tipos de materiais, conforme Fotografia 8, podendo
utilizar, inclusive, de metais se necessário, porém nem sempre é possível atingir a
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geometria final desejada, devido a restrições do processo estão limitados às
dimensões e geometria das ferramentas utilizadas.
E por meio desse mesmo conceito que também se usinam os modelos em
“Clay” e pode ser utilizada em diferentes fases do projeto, para criação de protótipos
para validação de forma e montabilidade.

Fotografia 8 - Modelo de para-choque em resina PU sendo usinado

Fonte: O autor

3.8 Molde para injeção e laminação de resinas e fibras
O processo de moldagem por injeção ou laminação de fibras, geralmente, é
utilizado na produção de peças protótipo que durante o processo produtivo serão
injetadas em material termoplástico, ou estampadas em metais, esta técnica é muito
utilizada para fabricação de protótipos de peças de grande porte e geometrias mais
simples. Normalmente, para obtenção dos moldes se utiliza a usinagem em CNC e
são fabricadas em resina também.
Uma alternativa são os moldes de borracha vulcanizada à temperatura
ambiente – Room Temperature Vulcanized (RTV). Esse processo permite que peças
mais complexas sejam fabricadas com certa simplicidade a partir de um modelo
físico feito através de prototipagem rápida ou usinagem CNC, que produz os moldes.
Esse processo e recomendado para peças de pequeno porte e geometria complexa.
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Para ambas as situações apesar da excelente representatividade visual e
dimensional, as características mecânicas são vinculadas às resinas utilizadas no
processo de prototipagem que diferem das características do material definido para
o projeto.
A Fotografia 9 mostra a construção de um molde para fabricação de uma
lente de lanterna. Braga (2001) explica que nesse processo é possível se obter as
primeiras peças 48 horas depois do início dos trabalhos.

Fotografia 9 - Construção de molde de fabricação de lente de lanterna

(a)

(b)

(c)

Fonte: Braga (2001)
(a) Construção do molde (b) Corte da linha de fechamento (c) Peça extraída

3.9 Protótipos complexos
A combinação de diferentes tecnologias de prototipagem pode caracterizar
um protótipo complexo, no qual se identificam os pontos fortes de cada tecnologia e,
na combinação deles, se obtém um protótipo muito próximo do produto final
desejado ou do propósito de validação estabelecido.
A Fotografia 10 é um exemplo da sequência de fabricação de um protótipo
complexo que combina diferentes tecnologias de prototipagem.
Para o corpo principal da carroceria do veículo utilizou-se a tecnologia de
modelos usinados, já para os itens de iluminação o processo utilizado foi uma
combinação entre prototipagem rápida e RTV, para as calotas foi utilizado o
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processo de fibra laminada, tudo isso aplicado sobre uma estrutura metálica que
podemos classificar como uma plataforma protótipo.
Este conceito é muito utilizado quando se necessita obter um protótipo,
visualmente, representativo para ser utilizado em clínicas de confirmação de
produto, eventos de marketing como pré-lançamento apresentações e feiras, como
também pode ser o“check-out” do projeto para validação final do produto dentro da
empresa.
Fotografia 10 - Sequência resumida de fabricação de um protótipo complexo

(a)
(b)
(c)
Fonte: O autor
(a) Construção da plataforma do veículo (b) Modelos usinados do exterior do veículo (c)
modelo montado antes da fase de pintura
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4 ESTUDO DE CASO
4.1 Apresentação do caso
Como estudo de caso foi utilizado o projeto de uma lanterna traseira de um
automóvel de passeio, aqui referenciado com o nome de projeto X. O projeto foi
executado por um grupo multinacional europeu, um dos maiores “sistemistas” do
mundo para o desenvolvimento de autopeças, que se destacam no mercado
automobilístico em função de estrutura física de seus laboratórios, plantas,
equipamentos, colaboradores e também o seu domínio intelectual das tecnologias.
Citando em particular a “comodity” iluminação, na qual a maior parte das tecnologias
de última geração utilizada, atualmente, teve origem s centros de pesquisa desse
grupo, que são, ainda, responsáveis pelo registro de centenas de patentes,
anualmente, para esse mercado.
O autor do presente trabalho atuou no desenvolvimento do projeto
apresentado nesse estudo como Coordenador técnico, na função de Engenheiro de
Pesquisa e Desenvolvimento apoiado por uma equipe de trabalho com profissionais
das áreas de qualidade, manufatura, ótica, análises físicas e virtuais.
Dentre os inúmeros componentes de um veículo os itens de iluminação são
classificados como críticos por terem um tempo longo de desenvolvimento em
função da sua grande complexidade. Normalmente são gerenciados com um
cronograma a parte do veículo para que o seu desenvolvimento não reflita em
atrasos de outros componentes devido a esta criticidade.
O que torna esse produto complexo são as diversas características a serem
respeitadas com o mesmo nível de relevância associado ao desempenho, aparência
e regulamentação, diferente de outros componentes que, na sua grande maioria,
possuem uma única característica de maior relevância a ser perseguida.
Diante desse cenário, para esse estudo o foco está em duas características:
a primeira abstrata ligada ao design e à aparência do produto que é o seu aspecto
iluminado; e a segunda uma característica mensurável que possui métricas
estabelecidas de validação e aprovação, que é a resistência térmica.
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Para o projeto X, foi definido que se deveria ter um custo de produto
equivalente ao de seu antecessor, o que já não permitia a utilização de diferentes
materiais e fontes de energia (luz), além do que, a massa do produto deveria ser
muito próxima devido ao impacto associado ao preço da peça relativo ao consumo
de material.
Quanto aos investimentos para os novos ferramentais e dispositivos
estariam limitados apenas aos componentes da lanterna, ou seja, não seria feito
nenhum tipo de modificação na estrutura da carroceria do veículo o que limita o
espaço de trabalho para o engenheiro na concepção do produto.
O estudo está dividido em três fases principais expostas na Figura 2, as
quais fazem parte do protocolo do estudo de caso, comentado anteriormente como
uma das premissas para utilização desse método como fonte de pesquisa.
Definida cada uma dessas fases é feita uma análise detalhada dos dados
existentes no momento, uma vez que no decorrer do projeto esses dados vão sendo
atualizados e com a evolução das informações se obtém mais dados para suportar a
fase subsequente, através desta compilação de informações incremental e possível
ter dados suficientes para uma conclusão robusta na última fase proposta do projeto.
Na primeira fase na concepção do produto também conhecida como pré
projeto foi feito um estudo detalhado junto com o time multifuncional por meio de um
FMEA, que é uma ferramenta muito utilizada no desenvolvimento de produtos
abordado anteriormente neste mesmo trabalho, com o objetivo de levantar os riscos
aos quais esse produto está exposto.
Por ser uma fase inicial com poucos dados coletados em campo ou
laboratório a análise é feita dentro de um cenário teórico, tomando como referência
produtos de características aproximadas feitos no passado. Neste momento se
evidência a existência de muitos riscos, isto se dá por falta de dados mais robustos.
Na segunda fase para os riscos já identificados buscam-se alternativas para
testá-los por meio de ferramentas virtuais, uma vez que investimentos em protótipos
nesse momento podem ser considerados precoces em função da falta de
informação específica associada àquele projeto. Uma vez feitas às simulações e de
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posse de seus resultados uma nova análise com o time multifuncional é feita para se
entender se as proposições citadas no FMEA como riscos são reais e também para
se definir quais seriam as próximas etapas do projeto e evidenciando ou não a
necessidade de construção de protótipos para esse projeto.
Inicia-se então a terceira fase, na qual uma vez executados os protótipos os
esses são submetidos a testes em laboratório utilizando-se, exatamente, as mesmas
especificações solicitadas para o produto final, que também serviram de parâmetro
para as simulações. Nesse momento, tendo em mãos os resultados virtuais e de
laboratório eles são confrontados e uma nova revisão no FMEA é feita para se
confirmar a viabilidade do projeto ou identificar a necessidade de novas ações ou
revisão do projeto.
Figura 2 - Fluxo do estudo proposto
Fase1 - Concepção do
Produto / Pré -projeto
• Especificações
técnicas
•Especificações do
cliente
•regulamentações
vigentes
•Identificação de
projeto
equivalentes
•Recomendação da
necessidade de
validações virtuais
e possível
utilização de
protótipos

Fase 2 - Simulações
Virtuias / Projeto
• Simulação
Térmica
•Simulação
Fotometrica
•Simulação de
Aspecto
Iluminado
•Confirmação da
necessidade de
protótipos
•Definição de
ações necessarias
com base nos
resultados das
simulaçãoes.

Fase 3 - Experimentação
/ Revisão do Projeto
•Construção dos
Protótipos
•Teste térmico
•Medição
Fotométrica
•Teste de
acendimento
•Definição das
ações necessarias
com base nos
resultados dos
testes executados
•Estudo dos
impactos
finaceiros

Fonte: O autor

4.2 Especificações do produto
O projeto X assim como todos os outros itens de iluminação de um
automóvel deve atender à Resolução nº 227, de 09 de fevereiro de 2007, que
estabelece requisitos referentes aos sistemas de iluminação e sinalização de
veículos, segundo o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).
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Dentre as inúmeras funções especificadas nessa resolução, o projeto X por
definição do projeto do produto, deverá atender as seguintes especificações
descritas em seus respectivos anexos:
Anexo 1 - instalação de dispositivos de iluminação e sinalização luminosa.
Anexo 4 – Lanternas de marcha à ré.
Anexo 5 – Lanternas indicadores de direção.
Anexo 6 – Lanternas de posição dianteiras e traseiras, lanternas de freio e
lanternas delimitadoras traseiras.
Anexo 7 – Lanternas de neblina traseiras.
Além dos requisitos legais informados e detalhados no Anexo I (Resolução
CONTRAN nº. 227), também faz parte dos requisitos do produto os critérios de
design, qualidade, desempenho e custos definidos pelo cliente na fase de
concepção do projeto.

4.3 Distribuição das funções no produto
O Projeto X é composto por dois módulos de peças simétricas, com
diferenciação entre elas apenas para função neblina que será considerada apenas
para o conjunto esquerdo, conforme Figura 3.
Cada módulo é composto por dois conjuntos de peças e seus respectivos
componentes, o primeiro identificado como lanterna lateral que será fixo no painel
lateral do automóvel e o segundo identificado como lanterna central que será fixado
na tampa do porta-malas do automóvel.
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Figura 3 - Representação esquemática das funções no produto no conjunto
esquerdo

Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor

4.4 Design e qualidade
A

distribuição

exposta,

anteriormente,

na

Figura

3

determina

o

posicionamento de cada função no produto, porém ela deve estar adequada dentro
do tema de design, conforme proposto na Figura 4, definido pelo fabricante.
Este design deverá atender às especificações do produto sobre sua
aparência com todas as funções apagadas e também para as funções acesas, neste
trabalho denominado como ‘aspecto iluminado’, aspecto estudado sob três pontos
principais :
definição de forma e homogeneidade das funções;
fugas de luz (regiões iluminadas não previstas no projeto); e
reflexões indesejadas.
Para as características da peça apagada existem alguns pontos críticos que
devem ser considerados e que estão ligados diretamente à concepção do produto
que são:
pontos de injeção de material;
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linhas de união também conhecidas como juntas frias;
linhas e gavetas, postiços e fechamento de molde;
conceitos de fixação entre componentes;
definição de áreas de metalização;
definição de áreas de texturização;
dimensional do produto.
Todos estes esses pontos possuem limitações de processo que, algumas
vezes, impedem de se atingir as especificações de design e qualidade desejadas,
que devem ser acordadas na fase inicial do projeto de modo a se obter o resultado
mais próximo possível do que for determinado pelo cliente.
Figura 4 - Representação gráfica da intenção de design para o aspecto iluminado

Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor

4.5 Análise inicial
Definidos todos os critérios e especificações do projeto inicia-se a fase de
análise e efeitos de falha potencial, ou seja, os riscos aos quais o produto está
exposto. A ferramenta utilizada para esta análise é o FMEA de Design, citado
anteriormente no item 3.2.3. Todos os dados compilados nessa análise têm como
referência lições aprendidas em projetos passados, simulações e critérios de
engenharia padronizados de um produto robusto e experiências de profissionais da
área que fizeram parte do time do projeto.
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Foram identificados 30 riscos potenciais pelo time multifuncional para serem
analisados no FMEA, dentre esses, após a primeira avaliação feita com base nos
conhecimentos técnicos e experiência do time, 23 apresentaram Número de
Prioridade de Risco (NPR) superior a 100, conforme Anexo 2.
Tomando-se por referência o Quadro 3, onde se apresentam os índices de
classificação de probabilidade e o grau de impacto, estabelecidos pela empresa
desenvolvedora do projeto, com base em dados históricos a ser considerados e no
Quadro 4 os resultados obtidos com a utilização desses índices, o produto foi
classificado como de probabilidade média e o grau de impacto alto de ocorrência de
falha.
Aplicando-se esses resultados a Matriz de Probabilidade, Figura 5,
identificou-se a necessidade de mitigação do risco no projeto.
Quadro 3 - Classificação de Probabilidade e Grau de Impacto
NPR

Muito alta

80% - 100%

Alta

60% - 79%

Média

21% - 59%

Baixa

5% - 19%

Remota

0% - 4%

Muito alta

>200

Alta

150 – 199

Média

100 – 149

Baixa

50 – 99

Muito Baixa

0 – 49

Grau de Impacto

Probabilidade

NPR>100

Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor

Quadro 4 - Classificação de Probabilidade e Grau de Impacto do FMEA inicial
Valor Médio da Análise

Classificação

Probabilidade de
ocorrência

76%

Alta

Grau de Impacto

129,9

Média

Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor
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Probabilidade

Figura 5 - Matriz de Probabilidade de Impacto: fase inicial
Muito alta
Alta

X

Média

Mitigar

Baixa

Desistir

Avançar

Remota
Muito
baixo

Baixo

Médio

Alto

Muito alto

Grau de Impacto
Fonte: Silva et al. (2010) adaptado pelo autor

Os pontos levantados no FMEA identificaram riscos aos quais o produto está
exposto, desempenho ligado a valores fotométricos e resistência térmica, e riscos de
qualidade de execução, aspecto iluminado e dimensional e a necessidade de
verificação, em uma primeira fase, por meio de simulações virtuais e, em uma
segunda fase, com fabricação de protótipos.
Conforme apresentado no referencial teórico, existem diferentes técnicas de
prototipagem. Cada uma delas com características bem distintas, sendo que a
definição de qual técnica deve ser utilizada tem como fator de decisão as situações
as quais

esse protótipo

será exposto, para se

responder as incertezas

encontradas. No caso em estudo, como parte dos fatores questionáveis estão
ligados ao desempenho, recomenda-se a utilização dos moldes protótipos, por ser
esta a única técnica capaz de prover protótipos já com a matéria=prima final definida
para o produto, característica esta que permite a submissão desses protótipos a
testes de laboratório e campo, se necessário.

4.6 Planejamento e execução das ações
Uma vez definidas as ações, foi estabelecido um plano

que permitiu a

obtenção e análises dos resultado de cada etapa, bem como a realização de testes
de novas alternativas e a programação das soluções encontradas, já na fase
subsequente. Para isto foi determinado um fluxo de execução Figura 6, na qual se
estabeleceram pontos chaves de entrega de informação e revisões, quando
necessárias.
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Um fator muito importante foi garantir que o tempo necessário para se fazer
os ferramentais protótipos, estava sincronizado com o tempo de execução das
ferramentas finais, de forma que fosse possível experimentar e implementar as
modificações com base nos resultados obtidos nas análises virtuais e físicas.
Em média, o tempo de desenvolvimento de um produto dessa complexidade
é de 1 ano, sendo que 6 meses desse período são destinados ao desenvolvimento
dos ferramentais finais e validação do produto, ou seja, toda as ações planejadas
devem ocorrer dentro desse intervalo de tempo se impactar o prazo final
estabelecido.
Figura 6 - Fluxograma de Desenvolvimento do Produto

Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor
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5 SIMULAÇÕES VIRTUAIS
5.1 Simulações de aspecto iluminado
Conforme apresentado, existe uma intenção de design referente ao aspecto
iluminado desejado, porém, ela é apenas um guia para início dos trabalhos. O
padrão a ser seguido será definido conjuntamente pelo fornecedor e pela montadora
e determinado com base em simulações virtuais, que é o recurso aplicado,
inicialmente, apesar de apresentar resultados que, historicamente, não apresentam
um bom índice de confiabilidade, mas mesmo assim é a referência mais confiável
dentro de um cenário virtual.
A Figura 7 apresenta a primeira proposta resultante de uma simulação, na
qual foi pontuada pelo cliente a diferença de intensidade e gráfico da imagem entre a
peça central e a lateral e a análise de aspecto iluminado tem o maior foco na função
posição por ser de uso contínuo.

Figura 7 - Simulação virtual de aspecto iluminado função posição proposta 1

Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor

Na Figura 8 que representa a segunda proposta 2 na qual foi feito um
deslocamento do ponto focal em 10 mm no eixo X com o objetivo de melhorar a
homogeneidade, afastando o ponto de luz da lente interna. Para essa proposta
ainda foi pontuada a falta de homogeneidade entre o gráfico do centro da lanterna
lateral com relação ao restante do conjunto, porém melhor que a análise inicial.
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Figura 8 - Simulação virtual de aspecto iluminado função posição proposta 2

Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor

A Figura 9 representa a terceira proposta, na qual foi feito mais um
deslocamento no ponto focal incremental da proposta 2 de 5 mm no eixo X; e o
resultado que se obteve foi melhor e considerado aceitável dentro dos padrões de
avaliação virtual.

Figura 9 - Simulação virtual de aspecto iluminado função posição Proposta 3

Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor

Para as funções de ré, indicadora de direção e neblina, na primeira
simulação, conforme a Figura 10, já foi possível atingir um nível satisfatório, uma vez
que, para essas a exigência é menor por serem funções usadas com menor
frequência.
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Figura 10 - Simulação virtual de aspecto iluminado, função ré, direção e neblina

Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor

A partir desse momento essa proposta ótica simulada fica definida como o
padrão aprovado a ser utilizado para confecção dos moldes-protótipo.
5.2 Simulações de fotometria
Uma vez definidas as superfícies óticas do produto, quanto ao aspecto
iluminado, faz-se necessária a submissão dessas a uma simulação virtual, com o
objetivo de se verificar se os valores fotométricos obtidos estão de acordo com a
norma vigente.
As simulações de fotometria apresentaram um resultado positivo com
valores dentro do especificado, conforme norma CONTRAN 227, para todas as
funções do produto. Nesse tipo de simulação verifica-se o valor do fluxo luminoso
em Candelas (cd) que deve estar dentro do intervalo especificado na norma e no
angulo de projeção correto, conforme representado na Figura 11.
Essa simulação, em particular, apresenta um nível de confiabilidade alto, a
partir dos registros e experiências de projetos passados executados pelo time de
pesquisa e desenvolvimento, resultado esse que já elimina todas as possibilidades
de falha apontadas para o item fotometria.

Figura 11- Exemplo de Medição Fotométrica

Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor
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As figuras de 12 a 16 apresentam todos os resultados encontrados nas
simulações para cada função.

Figura 12 - Simulação Função Posição

Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor

Figura 13 - Simulação Função Direção

Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor
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Figura 14 - Simulação Função Freio

Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor

Figura 15 - Simulação Função Ré

Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor
Figura 16 - Simulação Função Neblina

Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor
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6 SIMULAÇÕES TÉRMICAS
6.1 Lanterna central
O objetivo da simulação é identificar quais são as temperaturas máximas
teóricas que o produto irá atingir em operação.
Para isto serão consideradas as matérias-primas e espessuras aplicadas no
projeto para cada componente, bem como as fontes de luz de cada função e suas
respectivas potências, conforme Tabelas 2 e 3, a seguir.
Tabela 2 - Matéria-prima e espessuras aplicadas por componente LC
Espessura
Componentes
Material
Tratamento Superficial
(mm)
Carcaça

ABS-PC

2

Metalizado

Lente

PMMA

2

Natural

Máscara

PC

2

Metalizado

Lente interna

APEC

2

Natural

Lente Neblina

APEC

2

Natural

Máscara central

PC

2

Metalizado

Defletor de calor

Aço inox

0,8

Metalizado

Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor

Tabela 3 - Lâmpadas utilizadas e aplicações LC
Potência (W) ABAIXO DE 13,5V
Bulbo
Função
Simulação
Ciclo
W5W

Posição

4W

Contínuo

H21W

Neblina

25W

Contínuo

Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor

Na Figura 17 estão apresentados os resultados atingidos para a carcaça da
lanterna, em que é possível se observar uma forte concentração de calor na região
do bocal, detalhada na Figura 18.
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Figura 17 - Simulação térmica carcaça Lanterna Central

Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor

Figura 18 - Simulação térmica carcaça Lanterna Central detalhe região
do bocal da função neblina

Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor

Pela a lente os resultados observados também apresentaram uma região
pontual de grande concentração de calor conforme Figura 19.
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Figura 19 - Simulação térmica lente da Lanterna Central

Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor

Na máscara o mesmo ocorreu, porém de forma ainda mais pontual. Apenas
em uma das torres de fixação do conjunto, ver Figura 20, o que não diminui a
criticidade, uma vez que surge o risco de comprometer a fixação da peça.
Figura 20 - Simulação térmica na máscara da Lanterna Central

Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor
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A mesma característica foi encontrada na lente interna como mostra a Figura
21 e máscara central.

Figura 21- Simulação térmica na lente interna da Lanterna Central

Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor

Para o defletor a concentração de calor não é problema por ser um
componente de aço inox e resistir a temperaturas bem superiores às resultantes,
conforme Figura 22.
Figura 22 - Simulação térmica no defletor de calor

Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor
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Com base nos resultados encontrados na Tabela 4 foi possível evidenciar
alguns pontos críticos para os quais são necessárias algumas ações corretivas para
solucioná-los. Como toda a simulação também possui incertezas, os valores
encontrados terão de ser verificados em testes físicos, o que confirma a
necessidade do protótipo.
Os materiais utilizados no projeto e fontes de iluminação não podem sofrer
grandes variações e serem considerados como uma possível solução para os riscos
apontados, uma vez que foram definidos em função das especificações do produto,
que determinam materiais e componentes homologados para a aplicação do produto
e limitações de custos e restrições de processo para viabilização do projeto.
Tabela 4 - Análise dos resultados encontrados Lanterna central
Componente
T Max (oC)
T falha
Material

Simulação

Risco

Especificado Praticado
(Fornecedor) (Indústria)

Carcaça

ABS/PC

239

130

140

Alto

Lanterna

PMMA

93

108

98

Médio

Máscara

PC

244

135

150

Alto

PC

154

135

150

Médio

APEC

245

145

170

Alto

Moldura da
máscara
Tela superior

Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor

6.2 Lanterna lateral
O objetivo da simulação é identificar quais são as temperaturas máximas
teóricas que o produto irá atingir em operação.
Para isso serão consideradas as matérias-primas e espessuras aplicadas no
projeto para cada componente, conforme Tabela 05 e as fontes de luz de cada
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função com suas respectivas potências, conforme Tabela 06.

Tabela 5 - Matéria-prima e espessuras aplicadas Por componente LC
Espessura
Componentes
Material
Tratamento Superficial
(mm)
Carcaça

ABS-PC/Preto

2

Metalizado

Lente

PMMA

2,5

Natural

Máscara

PC

2

Metalizado

Lente interna

APEC

2

Natural

Filtro da
indicadora

APEC

2

Natural

Máscara Central
PC
2
Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor

Metalizado

Tabela 6 - Lâmpadas utilizadas e aplicações LC
Lâmpada
Potência (W) ABAIXO DE 13,5V
Função
Simulação
Ciclo
P21/5W
W16W

Freio

25

20s ON, 5s OFF

Posição

5

Luz constante

Direção

11,7

Piscando

W16W
Ré
19,2
Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor

5min ON, 5 min OFF

Na Figura 23 encontram-se os resultados obtidos para na carcaça lateral, na
qual e possível identificar uma concentração de calor na região do bocal e também
acima das funções ré e indicadora de direção.
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Figura 23 - Simulação térmica carcaça Lanterna Lateral

Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor

Para a lente os resultados observados também apresentaram duas regiões
críticas Figura 24.

Figura 24 - Simulação térmica Lente Lanterna Lateral

Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor

Na máscara essa mesma concentração é observada, porém de forma ainda
mais pontual apenas em pequenas regiões próximas à fonte de luz, ver Figura 25.
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Figura 25 - Simulação térmica mascara Lanterna Lateral

Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor

A mesma característica no resultado foi observada na lente interna, Figura
26, e na cúpula da função indicadora de direção, ver Figura 27.

Figura 26 - Simulação térmica Lente interna Lanterna Lateral

Fonte: VLS (2009) adaptado pelo autor ESTA referência não está na bibliografia
apresentada
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Figura 27 - Simulação térmica Indicadora de direção Lanterna Lateral

Fonte: Projeto X (2009) – Adaptado pelo autor

Com base nos resultados encontrados Tabela 7, da mesma forma que
ocorreu com a lanterna central foi possível evidenciar alguns pontos críticos.

Tabela 7 - Resultados encontrados Lanterna central

Componente

Material

T max (oC)

T Falha

Simulação Especificado

Risco

Praticado

Freio

ABS-PC

196

130

140

Alto

Ré

ABS-PC

206

130

140

Alto

Lente

PMMA

109

108

98

Médio

Máscara

PC

179

135

150

Alto

Lente interna

APEC

204

145

170

Médio

150

Médio

Carca
ça

Máscara
PC
161
135
central
Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor
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6.3 Análise dos resultados após as simulações
No que se refere ao aspecto iluminado fica evidente uma situação limite,
considerando que os resultados das simulações não foram totalmente satisfatórios.
Foram necessárias três modificações na geometria da ótica para se obter um
aspecto considerado aceitável, do ponto de vista do cliente.
Quanto à fotometria todas as funções foram aprovadas.
Para os riscos associados à resistência térmica com uma “visão mais míope”
dos resultados, apenas com base nos números finais, a leitura seria de um produto
reprovado, porém fazendo--se uma análise mais crítica é possível se observar que a
concentração de calor foi pontual, sendo assim, a simulação não foi conclusiva,
havendo, portanto, a necessidade de validação com protótipos.
Com base nesses resultados foi feita uma revisão no FMEA, vide Anexo 3,
aplicando-se a mesma regra de classificação já exposta anteriormente, que indicou
que o produto está exposto a um risco de probabilidade média de acontecer, porém
com um grau de impacto alto, permanecendo, assim, a necessidade de mitigar o
risco do projeto, conforme apresentado no Quadro 5 e figura 28.
Quadro 5 - Classificação de Probabilidade de Impacto após simulações
Valor Médio da Análise

Classificação

Probabilidade de
ocorrência

47%

Média

Grau de Impacto

140,6

Alta

Fonte: O autor

Probabilidade

Figura 28 - Matriz de Probabilidade de Impacto após simulações
Muito alta

Desistir

Alta
Média

Mitigar

Baixa

X

Avançar

Remota
Muito
baixo

Baixo

Médio

Alto

Grau de Impacto
Fonte: SILVA, et al.(2010) adaptado pelo autor

Muito alto
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6.4 Plano de ação após as simulações virtuais

Como plano de ação ficou definido que para região da função neblina,
mediante os riscos térmicos observados, são necessárias as seguintes ações a ser
implementadas, imediatamente, nos moldes protótipos para produção e testes de
novos protótipos, bem como provisionadas também já para as ferramentas finais.
Considerar a possibilidade de inclusão de uma nova peça ao produto,
que aqui se chama de inserto da função neblina, exatamente na região
de maior concentração de calor. Essa peça será fabricada em outro
material com características que suportem as temperaturas apontadas
durante a simulação.
Troca dos materiais considerados para as lentes para a família HT
mais recomendada para trabalhar em altas temperaturas
Mudar o ponto de fixação localizado próximo à região crítica de
concentração de calor
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7 PROTÓTIPOS
7.1 Aspecto iluminado
Uma vez prontos os protótipos, tem início a fase de testes físicos em
laboratório. A avaliação do aspecto iluminado é a primeira a ser realizada, para a
qual se têm como padrões de avaliação as simulações acordadas no início do
projeto, apresentadas anteriormente, lembrando que a simulação é uma referência
quanto à distribuição de luz e limitação da área iluminada, outros fatores como cores
e intensidade luminosa são definidos conforme norma CONTRAN 227.
As funções ré, indicadora de direção e neblina foram consideradas aprovadas
pelo cliente em seu aspecto iluminado, conforme mostrado nas fotografias 11, 12 e
13, porém para função posição observou-se uma falta de homogeneidade e fuga de
luz para os compartimentos inferiores, assim também necessitando de uma ação de
melhoria vide Fotografia 14. Outro ponto observado foram alguns reflexos na
máscara frontal também passiveis de melhoria.

Fotografia 11 - Aspecto iluminado função ré peça protótipo

Fonte: O autor

Fotografia 12 - Aspecto iluminado função indicadora de direção
peça protótipo

Fonte: O autor
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Fotografia 13 - Aspecto iluminado função neblina peça protótipo

Fonte: O autor

Fotografia 14 - Aspecto iluminado função posição

Fonte: O autor

7.2 Análise do aspecto iluminado dos protótipos
Identificadas as não conformidades na avaliação do protótipo, são definidas
as ações corretivas para cada uma das não conformidades encontradas e todas
devem ser executadas de forma rápida e experimental, permitindo, assim, uma nova
avaliação do produto com o objetivo de se confirmar a eficácia dessas ações. Segue
a lista das ações recomendadas e implementadas, na Fotografia 15e o resultado
final obtido.

– Falta de homogeneidade.
Causa: fonte de luz muito próxima da lente, evidenciando a luz direta do
filamento.
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Ações Recomendadas:
troca o material cristal por leitoso com o objetivo de melhorar a distribuição de
luz; e
inclusão de nervura na máscara de forma a impedir a visibilidade direta do
filamento da lâmpada.

– Fuga de luz entre funções.
Causa: reflexos originários de superfícies sem função ótica de isolamento
entre as funções.
Ações Recomendadas:
eliminar a metalização nas superfícies sem função ótica;
modificar a geometria das divisões entre funções de modo a ter o melhor
isolamento possível entre as elas.

– Reflexos indesejados na máscara.
Causa: reflexos originários de superfícies sem função ótica.
Ações Recomendadas:
aplicação de estrias nas paredes laterais do olho central de modo a impedir a
passagem de luz direta; e
texturização da superfície na qual está acontecendo maior concentração de
reflexos.
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Fotografia 15 - Aspecto iluminado função posição peça protótipo após retrabalho

Fonte: O autor

7.3 Ensaios térmicos
Assim como para com o aspecto iluminado, também são feitos testes de
laboratório, para validação térmica do produto tais testes buscam, em sua rotina,
simular as situações às quais o produto estará exposto no campo. Outro fator
importante nesse teste é o mapeamento das temperaturas que o produto atingiu
durante a rotina, para se ter certeza de que ele não se encontra em uma situação
limítrofe.

7.3.1 Descrição do ensaio

As peças devem ser instaladas com o torque especificado em um dispositivo
que simule a posição veicular.
Os requisitos legais (fotometria e colorimetria) devem ser respeitados após o
ensaio. Deve ser possível ainda a remoção das lâmpadas. As lentes não podem
deformar e o produto deve, ainda, resistir ao teste de estanqueidade, conforme
especificado no item 5.1 da norma, a velocidade do ar deve estar entre 0,5 a 2,0
m/s.
Duração: 1 hora
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Temperatura: 50°C ± 5°C
Tensão: 13,5 Volts.
Para todas as peças foram localizados termopares nas regiões críticas,
apontadas nas simulações (Fotografia 16), com o objetivo de se saber a temperatura
exata na região.
Na Tabela 8 é possível se observar os resultados obtidos no ensaio que
confirmou a viabilidade do produto para as especificações térmicas estabelecidas no
projeto.

Fotografia 16 - Distribuição dos termopares na lanterna Lateral

Fonte: O autor
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Tabela 8 - Valores encontrados no teste térmico da lanterna Lateral
Componente
T max (oC)
T Falha
Termopares
Medição
Especificado
Praticado

Resultado

Estufa

01

55

-

-

-

Carcaça Ré

02

111

130

140

Aprovado

Máscara

03

106

130

140

Aprovado

108

98

Aprovado

135

150

Aprovado

Lente
04
93
Carcaça
05
136,5
Posição
Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor

O mesmo teste foi aplicado à lanterna central, que também apresentou um
resultado satisfatório, conforme exposto na Fotografia 17 e Tabela 9.

Fotografia 17 - Distribuição dos termopares na lanterna Central

Fonte: O autor
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Tabela 9 - Valores encontrados no teste térmico da lanterna Central
Componente
T max (oC)
T Falha
Termopares

Medição

Especificado

Praticado

Resultado

Lente

01

97

108

98

Aprovado

Máscara

02

137

135

150

Aprovado

Máscara

03

130

135

150

Aprovado

210

215

Aprovado

Inserto
05
220
Neblina (PBT)
Fonte: Projeto X (2009) adaptado pelo autor

7.3.2 Análise dos ensaios
As peças foram aprovadas em todos os testes, conforme descrito na norma
e solicitado pelo cliente, foi possível observar que os valores apresentados nas
simulações foram muito superiores se comparados com as medições nas peças,
porém a distribuição da temperatura se mostrou coerente.
Após a análise dos resultados obtidos nos protótipos o FMEA, vide Anexo 4,
passou por uma nova revisão. Nessa análise o resultado atingido foi satisfatório o
que caracterizou os riscos do produto como de probabilidade média e o grau de
impacto de ocorrência baixo.
Conforme Quadro 6 e Figura 29, identificou-se que o projeto poderia
avançar.

Quadro 6 - Classificação de Probabilidade de Impacto após avaliação dos protótipos

Valor Médio da Análise

Classificação

Probabilidade de
ocorrência

10%

Baixa

Grau de Impacto

69,7

Médio

Fonte: O autor
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Probabilidade

Figura 29 - Matriz de Probabilidade de Impacto após avaliação dos protótipos
Muito alta

Desistir

Alta
Média

X

Baixa

Avançar

Mitigar

Remota
Muito
baixo

Baixo

Médio

Grau de Impacto
Fonte: Silva, et al. (2010), adaptado pelo autor

Alto

Muito alto
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8 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Uma análise que se pretenda conclusiva sobre o estudo realizado deve
destacar três momentos estudados, com base nos dados disponíveis em cada um
deles e examinar o impacto, no caso da não utilização dos protótipos.
No primeiro momento, ainda na fase da concepção do produto, revela-se
uma etapa de incertezas por falta de dados, o que classificava o produto como
sendo de risco alto. Em um segundo momento, que foi norteado pelos resultados
obtidos pelas simulações, ou seja, no qual se obteve alguns dados quantitativos,
porém insuficientes para uma tomada de decisão segura, e no terceiro momento
com dados mais confiáveis, com base na experimentação dos protótipos foi possível
ter a certeza da viabilidade do produto.
Vale lembrar que para os fatores ligados à fotometria, as simulações
apresentaram valores confiáveis, descartando todo e qualquer risco para este tópico.
Porém, as simulações térmicas e do aspecto iluminado não obtiveram resultados
totalmente conclusivos e ou positivos, o que não fez com que eles fossem
irrelevantes para o desenvolvimento do produto, pois as incertezas das resultantes
dessas simulações nortearam o caminho das ações a serem aplicadas nos
protótipos.
Aplicando-se a proposta de Volpato (1999), na qual cada modificação tem um
custo médio, dependendo da fase que se encontra, no cenário estudado, chegou-se
à conclusão de que foram investidos um total de U$ 126.000 em modificações no
decorrer do projeto, conforme Quadro 7, além do custo dos protótipos.
Quadro 7 - Custo médio de modificações aplicadas com a utilização dos protótipos
Fase
Descrição
Custo médio (US$)
1

3 modificações identificadas

6.000

2

6 Modificações identificadas

120.000

3

0 Modificações

0

Fonte: Volpato (1999), adaptado pelo autor

Essas mesmas modificações, sem a utilização dos protótipos, seriam
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identificadas apenas na fase 3, após a conclusão do projeto, o que geraria a
necessidade de um investimento médio de U$ 606.000, isso sem considerar o fator
tempo que, com certeza, representaria um prejuízo muito maior associado a multas
contratuais.
Quadro 8 - Custo médio de modificações aplicadas sem a utilização dos protótipos
Fase
Descrição
Custo médio (US$)
1

3 modificações identificadas

2

Não Aplicada

6.000
-

3
6 Modificações
Fonte: Volpato (1999), adaptado pelo autor

Analisando-se todos os valores

600.000

estimados,

pode-se

afirmar que

o

investimento em protótipos representou uma economia de 9%, comparado ao custo
sem a utilização deles, vide Quadro 9, itens 3 e 4.
Quadro 9 - Custo estimado total de investimentos e modificações
Item
Descrição
Custo estimado em (US$)
1

Ferramental de Produção

1.500.000

2

Ferramental Protótipo

3

Total sem a utilização de protótipos

2.106.000

4

Total com a utilização de protótipos

1.926.000

300.000

Fonte: Projeto X (2009), adaptado pelo autor

Com base nos mesmos dados de ferramentais e modificações estudados, foi
feita uma pesquisa de custos, atualizada com empresas que atuam na prestação de
serviços no segmento. No Quadro 10 encontram-se os valores iniciais de
investimentos. Para melhor entendimento dos processos envolvidos, o Quadro 11
apresenta os custos divididos por componentes visando quantificar as modificações,
uma vez que, não afetam todo o ferramental. Esse mesmo nível de detalhamento foi
feito para a ferramenta protótipo e exposto no Quadro 12.
Para as modificações na fase dos protótipos obteve-se um custo estimado de
US$ 91.900 (Quadro 12) e para modificação do molde na fase final, tomando como
referência as modificações necessárias, identificou-se a necessidade de substituição
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das cavidades que não aceitam retrabalhos sem que se comprometa a qualidade do
produto final, o que gerou um custo estimado de US$ 630.000.
Quadro 10 - Custo estimado atualizado de investimentos em ferramentais
Item
Descrição
Custo estimado em (US$)
1

Ferramental de Produção Completo

2

Ferramental Protótipo Completo

1.800.000
320.000

Fonte: O autor
Quadro 11 - Distribuição dos custos por componentes
Descrição
Fração

Valor (US$)

Estrutura

25

450.000

Cavidades

35

630.000

Itens padronizados

12

216.000

Sistema de injeção

20

360.000

Sistema de refrigeração

8

144.000

Molde completo

100%

1.800.000

Fonte: O autor
Quadro 12 - Custo médio de investimentos para modificação dos protótipos
Descrição
(US$) /Quantidade
Valor (US$)
Projeto

65/220

14.300

Usinagem CNC (hora/máquina)

70/ 200

14.000

Usinagem de eletrodos (hora/máquina)

60/ 160

9.600

Eletro erosão (hora/máquina)

60/ 240

14.400

Montagem e ajustes (hora/homem)

50/ 240

12.000

Polimento (hora/homem)

50/ 180

9.200

Texturização (custo/cavidade)

1.500/ 4

6.000

Tratamento térmico

800 / 4

3.200

2.300 / 4

9.200

75/ 30

2.250

Matéria-prima (custo/cavidade)
Injetora (hora/máquina)
TOTAL

Fonte: O autor

91.900
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Apesar das diferenças observadas ente os custos propostos por Volpato
(2009) e pelas estimativas atualizadas, o resultado da economia obtida foi de
aproximadamente de 8%, ou seja, muito próximo dos 9% obtidos anteriormente, vide
Quadro 13.
Quadro 13 - Custo total estimado de investimentos atualizados
Item
Descrição
Custo estimado em (US$)
3

4

Total sem a utilização de protótipos
(ferramental de produção + cavidades novas)
Total com a utilização de protótipos
(ferramental de produção + protótipos + modificações)

2.430.000

2.251.900

Fonte: O autor

Outro fator relevante refere-se é ao prazo de execução. Todas as modificações
necessárias ocorreram durante o processo de desenvolvimento do produto e dos
ferramentais, sem gerar nenhum impacto no prazo final. Sem o uso dos protótipos, as
modificações só seriam identificadas e implementadas após a liberação do produto, ou
seja, em um momento tardio, o que acarretaria em um impacto de tempo estimado em
20% do tempo da execução dos ferramentais finais, o que para o projeto em estudo
representaria um atraso de tempo e, consequentemente, um atraso no projeto de
aproximadamente 40 dias. Isso poderia impactar no prazo de lançamento e comprometer
todo o plano de negócios.
Essas multas costumam ser, em média, 10% do valor contratado do ferramental,
mais um valor adicional de 1% por semana. Para o nosso estudo resultaria em uma multa
de 15%, totalizando o valor de US$ 225.000, além do valor cobrado por carro incompleto
também conhecido como “cripple” no final de linha, o que resulta em uma multa média
que pode variar de US$ 100 a US$ 500 por unidade, dependendo da complexidade do
retrabalho necessário e do impacto na linha de montagem da peça faltante.
Se tomados como base todos os valores estudados, investimentos iniciais,
modificações e multas contratuais, pode-se que afirmar que a utilização dos protótipos
gerou uma economia média mínima de 15%.
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9 CONCLUSÃO
O estudo de caso considerou a utilização dos protótipos como um diferencial
que permitiu que o projeto fosse concluído com êxito.
Mesmo com a experiência dos profissionais envolvidos no projeto não se
contava com dados suficientes para a tomada decisão, ou melhor, os dados
existiam, porém baseados em “melhores práticas” (“Best practices”) de projeto e
especificações de materiais, que são determinadas dentro de um ambiente teórico,
padronizado com as suas margens de segurança pré-definidas.
Caso existisse a necessidade de uma resposta assertiva com segurança
naquele primeiro momento, se classificaria o projeto como inviável. Porém, a nova
dinâmica de se trabalhar com projetos vivos, que vão evoluindo no decorrer do
desenvolvimento, pode direcionar as empresas e os gestores de projetos na
aceitação de uma nova postura, ou seja, a da experimentação.
A experimentação demonstrou ser necessária para concepção de um
produto robusto. Além disso, se trata ainda de uma excelente oportunidade para
descobrir pontos de melhoria e otimização no projeto, podendo resultar em uma
economia financeira de grandes dimensões durante o ciclo de vida do produto.
O investimento nos protótipos, que na fase inicial do projeto se pensava ser,
do ponto de vista financeiro, um custo adicional, após o estudo e com a análise dos
resultados demonstrou ser, na verdade, um investimento rentável ao final do projeto.
Pode-se afirmar que os protótipos representaram uma economia nos valores
investidos para construção dos ferramentais.
Outro fator importante que não pode ser quantificado com precisão no
presente estudo, mas que, certamente, resultaria em prejuízos bem maiores, seriam
os valores das multas contratuais e custos de carros “cripple” repassados em função
do atraso na conclusão do projeto.

Inclui-se, ainda o comprometimento do

relacionamento com o cliente e a imagem perante o mercado, fatores imensuráveis.
A partir do estudo de caso realizado, é possível afirmar que a utilização dos
protótipos pode fazer parte dos planos de qualquer desenvolvimento de peças de
automóveis em virtude das vantagens financeiras e, principalmente, pelo
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aprendizado que se obtém durante o processo.
Defende-se que com o uso de protótipos desde o início da produção, além
de se ter um produto mais robusto, do ponto de vista de projeto, também se obtém
um processo de fabricação mais consistente, uma vez que, durante a
experimentação realizada na fase dos protótipos há um considerável aprendizado
sobre os processos necessários à construção. O que representa a redução de vários
riscos nessa fase, além da possibilidade de se identificar ganhos de produtividade
em uma fase bem avançada, o que se reflete, diretamente, nos custos de fabricação
e melhora a rentabilidade do projeto.
Este

estudo

limitou-se

a

uma

parcela

do

projeto

referente

ao

desenvolvimento do produto, com foco em algumas características de maior
relevância: design, fotometria e resistência térmica, características ligadas
diretamente à funcionalidade do produto. Existem outras características que também
poderiam ter sido analisadas que apesar de relevantes já possuem um histórico
mais robusto e problemas com soluções conhecidas, dentre elas podemos citar:
qualidade dimensional, montabilidade e colorimetria.
Uma opção de extensão deste estudo que poderá apresentar resultados
positivos para o projeto como um todo e, justificar, ainda mais, a aplicação dos
protótipos, seria uma análise dos benefícios ao desenvolvimento dos processos
produtivos e de montagem estabelecidos para esse tipo de produto, principalmente,
no que se refere ao tempo. Inúmeras ações e estudos de manufatura e qualidade
que apenas se iniciam após a produção das primeiras peças poderiam ser
antecipados, além da possibilidade de estudar otimizações que também só são
possíveis de ser identificadas com o produto em mãos.
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ANEXO I

Resolução CONTRAN nº. 227
RESOLUÇÃO Nº 227, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2007.

Estabelece requisitos referentes aos sistemas de iluminação e sinalização de
veículos.

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, usando da competência
que lhe confere o inciso I do art. 12 da Lei nº 9503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, e conforme o Decreto nº 4711, de 29
de maio de 2003, que dispõe sobre a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito,
e
Considerando que nenhum veículo poderá transitar nas vias terrestres abertas à
circulação pública sem que ofereça as condições mínimas de segurança;
Considerando que a normalização dos sistemas de iluminação e sinalização é de
vital importância na manutenção da segurança do Trânsito;
Considerando a necessidade de aperfeiçoar e atualizar os requisitos de segurança
para os veículos nacionais e importados, resolve:

Art.1º - Os automóveis, camionetas, utilitários, caminhonetes, caminhões, caminhão
trator, ônibus, microônibus, reboques e semi-reboques novos saídos de fábrica,
nacionais e importados a partir de 01.01.2009, deverão estar equipados com
sistema de iluminação veicular, de acordo com as exigências estabelecidas por esta
Resolução e seus Anexos.
§ 1º - Os dispositivos componentes dos sistemas de iluminação e de sinalização
veicular devem atender ao estabelecido nos Anexos que fazem parte dessa
Resolução:
Anexo 1 - Instalação de dispositivos de iluminação e sinalização luminosa.
Anexo 2 – Faróis principais emitindo fachos assimétricos e equipados com lâmpadas
de filamento.
Anexo 3 – Faróis de neblina dianteiros.
Anexo 4 – Lanternas de marcha-a-ré. Anexo 5 – Lanternas indicadores de direção.
Anexo 6 – Lanternas de posição dianteiras e traseiras, lanternas de freio e lanternas
delimitadoras traseiras.
Anexo 7 – Lanterna de iluminação da placa traseira.
Anexo 8 – Lanternas de neblina traseiras.
Anexo 9 – Lanternas de estacionamento.
Anexo 10 – Faróis principais equipados com fonte de luz de descarga de gás.
Anexo 11 – Fonte de luz para uso em farol de descarga de gás.
Anexo 12 – Retrorrefletores.
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Anexo 13 – Lanterna de posição lateral.
Anexo 14 – Farol de rodagem diurna.

§ 2º Os veículos inacabados (chassi de caminhão com cabina e sem carroçaria com
destino ao concessionário, encarroçador ou, ainda, a serem complementados por
terceiros), não estão sujeitos à aplicação dos dispositivos relacionados abaixo:
a) lanternas delimitadoras traseiras;
b) lanternas laterais traseiras e intermediárias;
c) retrorrefletores laterais traseiros e intermediários.
§ 3º Os dispositivos mencionados no parágrafo anterior devem ser aplicados,
conforme o caso, quando da complementação do veículo.
§ 4º Os veículos inacabados (chassi de caminhão com cabina incompleta ou sem
cabina, chassi e plataforma para ônibus ou microônibus) com destino ao
concessionário,encarroçador ou, ainda, a serem complementados por terceiros, não
estão sujeitos à aplicação dos dispositivos relacionados abaixo:
a) lanternas delimitadoras dianteiras e traseiras;
b)lanternas laterais e dianteiras, traseiras e intermediárias;
c)retrorrefletores laterais e dianteiros, traseiros e intermediários;
d)lanternas de iluminação da placa traseira; e
e)lanterna de marcha-a-ré.
§ 5º Os dispositivos mencionados no parágrafo anterior devem ser aplicados,
conforme o caso, quando da complementação do veículo.
§ 6º Os veículos inacabados (chassi de caminhão com cabina incompleta ou
semcabina, chassi e plataforma para ônibus ou microônibus, com destino ao
concessionário, encarroçador ou, ainda, a serem complementados por terceiros) não
estão sujeitos ao cumprimento dos requisitos de iluminação e sinalização, quanto à
posição de montagem e prescrições fotométricas estabelecidas na presente
Resolução, para aqueles dispositivos luminosos a serem
substituídos ou
modificados quando da sua complementação.
Art. 2º - Serão aceitas inovações tecnológicas ainda que não contempladas nos
requisitos estabelecidos nos Anexos, mas que comprovadamente assegurem a sua
eficácia e segurança dos veículos, desde que devidamente avaliadas e aprovadas
pelo órgão máximo executivo de trânsito da União.
Art. 3º - Para fins de conformidade com o disposto nos Anexos da presente
Resolução serão aceitos os resultados de ensaios emitidos por órgão acreditado
pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial.
Art. 4º - Fica a critério do órgão máximo executivo de trânsito da União admitir,para
efeito de comprovação do atendimento das exigências desta Resolução, os

96

resultados de testes e ensaios obtidos por procedimentos similares de mesma
eficácia, realizados no exterior.
Art. 5º - Fica a critério do órgão máximo executivo de trânsito da União homologar
veículos que cumpram com os sistemas de iluminação que atendam integralmente à
norma Norte Americana FMVSS 108.
Art. 6º - Os Anexos desta Resolução encontram-se disponíveis no sitio eletrônico
www.denatran.gov.br.
Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus
efeitos a partir de 01/01/2009, quando ficarão revogadas as Resoluções 680/87 e
692/88 do CONTRAN

ALFREDO PERES DA SILVA
Presidente
JAQUELINE FILGUEIRAS CHAPADENSE PACHECO
Ministério das Cidades – Suplente
RODRIGO LAMEGO DE TEIXEIRA SOARES
Ministério da Educação – Titular
JOÃO PAULO SYLLOS
Ministério da Defesa – Titular
CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS
Ministério do Meio Ambiente – Suplente
WALDEMAR FINI JUNIOR
Ministério dos Transportes – Suplente
VALTER CHAVES COSTA
Ministério da Saúde – Titular

97

ANEXO II
Design FMEA I – Fase inicial estudos de viabilidade

continua...
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Fonte: Alexandre Ameri, 2009
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ANEXO III
Design FMEA II – Utilizando-se dos resultados das simulações

continua...

100

Fonte: Alexandre Ameri, 2009
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ANEXO IV
Design FMEA II – Utilizando-se dos resultados das simulações

continua...
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Fonte: Alexandre Ameri, 2009

