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RESUMO 

 

O sucesso ou fracasso de um novo produto está associado a um conjunto de fatores, 

entre os quais a inserção do design integrado à engenharia. Nesse sentido, o setor moveleiro é 

um dos menos inovadores entre as indústrias de transformação, pois concentra a maior parte 

de seus investimentos na aquisição de máquinas e equipamentos, em detrimento do 

desenvolvimento de produtos, sobretudo pelo escasso conhecimento técnico e baixo número 

de pessoas atuantes na área. Nesse contexto, novas soluções têm sido pesquisadas para tornar 

o processo de desenvolvimento de produtos (PDP) mais eficiente e assertivo, por meio da 

integração entre design e engenharia. Estudos comprovam aspectos positivos desta integração 

com consequente melhora do desempenho das empresas. O presente trabalho se propõe a 

analisar a inter-relação do design e da engenharia no PDP com ênfase no setor de móveis de 

Arapongas, Paraná, onde existem evidências da deficiência de soluções para gerar produtos 

mais atraentes. O método de trabalho consiste de uma pesquisa-ação em virtude de exigir o 

envolvimento ativo do pesquisador e a ação por parte das pessoas envolvidas no projeto. 

Como primeira etapa, realizou-se a definição de indicadores de desempenho baseada nas 

principais características da engenharia e do design, identificadas em bibliografia relacionada 

ao tema. Posteriormente, os indicadores selecionados foram aplicados no contexto industrial 

com o intuito de avaliar o PDP e identificar pontos fortes a serem mantidos, e pontos fracos a 

serem aperfeiçoados, a fim de qualificar o resultado final do processo. Como última etapa, 

realizou-se análise do diagnóstico, que revelou um desequilíbrio na relação design e 

engenharia no PDP do setor moveleiro, com maior ênfase em aspectos relacionados à 

engenharia construtiva do produto. Diante desses resultados, a presente pesquisa destacou a 

importância de realinhar o equilíbrio no PDP. 

 

 

Palavras-chaves: desenvolvimento de produtos, indústria de móveis, inter-relação design 

engenharia. 
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ABSTRACT 

 

The success or failure of a new product is associated with a set of factors, including 

the insertion of integrated design with engineering. In this sense, the furniture industry is one 

of the least innovative among manufacturing industries, as it concentrates most of its 

investments in the acquisition of machinery and equipment at the expense of product 

development, especially because of scarce technical expertise and low number of active 

people in the area. In this context, new solutions have been researched to make the product 

development process (PDP) more efficient and assertive, through design and engineering 

integration. Studies show positive aspects about this integration with consequent improvement 

of business performance. This study aims to analyze the interrelationship of design and 

engineering on PDP especially in Arapongas' furniture sector, state of Paraná, where there is 

evidence of deficiency about solutions to create more attractive products. The working 

method consists of an action research due to require the active involvement of the researcher 

and action on the part of those involved in the project. As a first step, the definition of 

performance indicators was carried out based on the main characteristics of engineering and 

design, identified in related literature. Subsequently, the selected indicators were applied in 

industrial context in order to evaluate the PDP and identify strengths points to be maintained 

and weak points to be improved in order to qualify the outcome of process. As a last step, the 

analysis of diagnosis was carried out, which revealed an imbalance in the relationship design 

and engineering in the PDP furniture sector, with greater emphasis on aspects related to 

construction engineering product. From these results, this research highlighted the importance 

of realigning the balance in PDP. 

 

 

Keyword: product development, furniture industry, design engineering interrelationship. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O mercado global está mais intenso e dinâmico. Fatores como o rápido 

desenvolvimento tecnológico e menor ciclo de vida dos produtos faz com que as indústrias 

busquem novas alternativas para se manterem competitivas. Uma destas alternativas 

inovadoras caracteriza-se por um processo de melhoria e desenvolvimento de produtos 

eficientes e eficazes. Este processo implica em concretizar ideias em produtos rentáveis, e 

para tal, é necessário fazer o planejamento e desenvolvimento do produto, que envolve tempo, 

dinheiro e uma equipe multidisciplinar (Figura 1.1). Caso o produto não seja bem executado, 

pode causar prejuízos à empresa. 

 

Figura 1.1 - Processo de desenvolvimento de produtos. 

 

 

O consumidor está cada vez mais exigente, assim, desenvolver produtos que atendam 

as suas necessidades não é tarefa fácil. Nesse sentido, um dos setores que vem sofrendo com 

essa exigência, é o de móveis, que apesar de representar 1,9% do total da receita líquida da 

indústria de transformação brasileira em 2012 (IEMI, 2013) é carente em inovação técnicas 

para gerar soluções mais atraentes. 

Este trabalho busca analisar a relação do design e da engenharia no processo de 

desenvolvimento de produto (PDP) aplicado em uma indústria do setor moveleiro. Esta 

análise é realizada com o desenvolvimento de indicadores para investigar a eficiência do 

processo. 

Como resultado, espera-se que este trabalho possa contribuir para mudar a cultura do 

setor moveleiro reforçando a importância do PDP principalmente sob duas óticas: a do design 
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e a da engenharia. Também se espera fornecer uma ferramenta que sirva como base para a 

gestão de novos produtos e que tenha impacto positivo na produtividade e na satisfação do 

cliente. 

 

1.1 CONTEXTO 

 

 No setor moveleiro existem desde micro e pequenas empresas, chamadas marcenarias, 

onde predomina o trabalho manual com auxílio de algumas pequenas máquinas; até empresas 

de grande porte com equipamentos de alto grau de automatização. 

 Devido à variedade de produtos, o setor está segmentado em vários nichos 

caracterizados de acordo com a classe social, tipo (residencial, escritório, industrial) e faixa 

etária do usuário, entre outras características; balizadas pelo preço, nos segmentos mais 

populares, e pela qualidade e marca, nos superiores. 

No Brasil, a evolução do faturamento no setor de móveis apresentou aumento de 

59,5% entre 2008 e 2012, saltando de R$ 24,2 bilhões para os R$ 38,6 bilhões, como 

observado no gráfico da Figura 1.2 (IEMI, 2013). 

 

Figura 1.2 - Gráfico da evolução do faturamento do setor moveleiro no Brasil de 2008 a 2012. 

 
Fonte: IEME, 2013. 

R$ 20,00

R$ 22,00

R$ 24,00

R$ 26,00

R$ 28,00

R$ 30,00

R$ 32,00

R$ 34,00

R$ 36,00

R$ 38,00

R$ 40,00

2008 2009 2010 2011 2012

Fa
tu

ra
m

e
n

to
 a

n
u

al
 (

B
ilh

õ
e

s 
R

$
) 

Tempo (ano) 



17 

 

Em 2012, o setor moveleiro brasileiro representado por cerca de 17,5 mil empresas 

alocou cerca de 3,2% do total de trabalhadores da produção industrial e produziu 

aproximadamente R$ 38,6 bilhões. A Tabela 1.1 mostra alguns números do setor de móveis 

no Brasil em 2012 (IEMI, 2013). 

 

Tabela 1.1 - Números do setor moveleiro no Brasil em 2012. 

Dados Números 

Número de indústrias 17,5 mil empresas 

Pessoal ocupado (direto e indireto) 322,8 mil funcionários 

Produção 494,2 milhões de peças 

Valor da produção R$ 38,6 bilhões 

Investimentos R$ 1,397 bilhão 

Exportações US$ 708,7 milhões 

Importações US$ 653,4 milhões 

Fonte: IEMI, 2013. 

 

 No cenário mundial, o Brasil também se destaca como um dos maiores produtores 

mundiais, estando apenas atrás da China, da União Europeia e dos Estados Unidos (Tabela 

1.2). 

 

Tabela 1.2 - Principais produtores de móveis no mundo em 2012. 

País Porcentagem (%) 

1. China 36,5% 

2. União Europeia 25,8% 

3. Estados Unidos 10,5% 

4. Brasil 3,9% 

Fonte: IEMI, 2013. 

 

O setor moveleiro representa uma das mais tradicionais indústrias de transformações, 

sendo bastante difundido pelo território brasileiro, onde se destacam como principais polos 

produtores as cidades de: Arapongas (PR), Ubá (MG), São Bento do Sul (SC), Bento 

Gonçalves (RS), Linhares (ES), Mirassol (SP), Votuporanga (SP) e a região metropolitana de 

São Paulo (BNDES, 2013). 
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O presente trabalho está focado nas empresas moveleiras localizadas no polo de 

Arapongas. Segundo dados do Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (SIMA) 

(SIMA, 2014), estas empresas são responsáveis por quase 70% da riqueza produzida no 

município e 9,88% do Produto interno bruto (PIB) nacional de móveis. A cada 100 móveis 

fabricados no país, 10 saem da cidade de Arapongas e a região é a maior consumidora de 

chapas de aglomerado (matéria-prima para fabricação de móveis) do Brasil. 

No polo moveleiro de Arapongas está localizado o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) madeira e mobiliário. Com a missão de promover a educação profissional 

e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais, contribuindo para elevar 

a competitividade da Indústria Brasileira, o SENAI, não somente de Arapongas, mas de todo 

o Paraná e do Brasil, é referência no apoio ao desenvolvimento da indústria. O tema da 

dissertação surgiu a partir dos projetos de consultorias realizados pelo SENAI em Arapongas, 

especializado no setor moveleiro, o qual constatou a falta de competitividade dos produtos 

devido à deficiência resultante do design no processo de desenvolvimento de novos produtos. 

 Nesse contexto, o presente trabalho buscou responder a seguinte pergunta: Quais os 

limites de atuação do design e da engenharia para trabalharem de forma integrada no intuito 

de contribuir para o desenvolvimento de novos produtos? 

 

1.2 OBJETIVOS E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

O objetivo geral deste trabalho é analisar a inter-relação do design e da engenharia 

durante o processo de desenvolvimento de produtos aplicado em uma indústria moveleira de 

Arapongas, no estado do Paraná. 

Os seguintes objetivos específicos foram definidos para alcançar o objetivo geral: 

 Desenvolver indicadores para medir o processo de desenvolvimento de produto; 

 Aplicar o modelo de desenvolvimento de produtos em uma situação real; 
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 Aplicar os indicadores em uma situação real de desenvolvimento de produto; e 

 Analisar os resultados e diagnosticar o problema da inter-relação design e 

engenharia. 

Devido à diversidade de modelos para o desenvolvimento de indicadores de 

desempenho e para o desenvolvimento de produtos, o presente trabalho utilizou como 

referência o Modelo Periscope (ACOSTA, 2004) e o Modelo de Processo de Design no Nível 

Operacional (PDO) (EL MARGHANI, 2010), neste limitando-se as etapas do Projeto 

Informacional e do Projeto Conceitual. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA PARA PESQUISA 

 

 Considerando as empresas que implementaram produto e/ou processo novo ou 

substancialmente aprimorado, o setor moveleiro é um dos menos inovadores entre as 

indústrias de transformação, como se pode verificar analisando os seguintes indicadores de 

atividades apresentados na Pesquisa de Inovação Tecnológica 2011, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) (IBGE, 2013): 

 Dispêndios relacionados às atividades inovadoras desenvolvidas; 

 Número de pessoas envolvidas com dedicação plena nas atividades de pesquisa e 

desenvolvimento; 

 Nível de qualificação das pessoas ocupadas nas atividades internas de pesquisa e 

desenvolvimento das empresas que implementaram inovações; e 

 Responsável pelo desenvolvimento de produtos nas empresas que implementaram 

inovações. 

Entre as várias alternativas para melhorar o rendimento, investimentos em ativos 

tangíveis é a atividade inovadora mais aplicada pelas empresas moveleiras. Dos R$ 
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569.662.000,00 dos dispêndios realizados em 2011, 83% são destinados para aquisição de 

máquinas e equipamentos (Tabela 1.3). 

 

Tabela 1.3 - Dispêndios relacionados às atividades inovadoras desenvolvidas no setor 

moveleiro – Brasil – 2011. 

Atividade inovadora Valor (R$) 
Porcentagem 

(%) 

Aquisição de máquinas e equipamentos R$ 472.808.000,00 83% 

Treinamento R$ 6.113.000,00 1% 

Introdução das inovações tecnológicas no mercado R$ 22.281.000,00 4% 

Projeto industrial e outras preparações técnicas R$ 68.460.000,00 12% 

Fonte: IBGE, 2013. 

Nota: Foram consideradas as empresas que implementaram produto e/ou processo novo ou 

substancialmente aprimorado. 

 

 Das 235.755
1
 pessoas ocupadas na fabricação de móveis, somente 552 possuem 

dedicação plena nas atividades de pesquisa e desenvolvimento (IBGE, 2013). Isso equivale a 

uma média de 0,095 pessoas comprometidas nestas atividades por empresa. Outro dado 

relevante refere-se à baixa qualificação dos profissionais envolvidos, dos quais apenas 

aproximadamente 50% possuem conhecimento técnico específico na área para realizar tal 

atividade (Tabela 1.4). 

 

Tabela 1.4 - Pessoas ocupadas nas atividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento das 

empresas moveleiras que implementaram inovações, por nível de qualificação – Brasil – 

2011. 

Qualificação Quantidade Porcentagem (%) 

Pós-graduação 5 0,91% 

Graduados 286 51,81% 

Nível médio ou fundamental 217 39,31% 

Auxiliares 44 7,97% 

Fonte: IBGE, 2013. 

Nota: Foram consideradas as empresas que implementaram produto e/ou processo novo ou 

substancialmente aprimorado. 

 

                                                 
1
 Número de pessoas ocupadas na fabricação de móveis em 31/12/2011, estimado a partir dos dados da amostra 

da Pesquisa Industrial Anual - Empresa 2011 e da Pesquisa Anual de Serviços 2011. 
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 Mesmo com os dados apresentados e com a falta de mão de obra qualificada, dos 1086 

projetos implementados em 2011 no setor moveleiro, 89,69% foram desenvolvidos 

internamente nas empresas (Tabela 1.5). 

 

Tabela 1.5 - Principal responsável pelo desenvolvimento de produtos nas empresas 

moveleiras que implementaram inovações – Brasil – 2011. 

Responsável Quantidade 
Porcentagem 

(%) 

A empresa 974 89,69% 

Outra empresa do grupo 4 0,37% 

A empresa em cooperação com outras empresas ou institutos 71 6,54% 

Outras empresas ou institutos 37 3,41% 

Fonte: IBGE, 2013. 

Nota: Foram consideradas as empresas que implementaram produto e/ou processo novo ou 

substancialmente aprimorado. 

 

No Brasil, treinamento, inovação e qualidade dos serviços, ou seja, investimentos em 

ativos intangíveis têm sido negligenciados pelas empresas mesmo permitindo grande 

possibilidade de retorno. O presente trabalho é oportuno, uma vez que o setor moveleiro 

concentra a maior parte dos investimentos de inovação na aquisição de máquinas e 

equipamentos, em detrimento de setores como o desenvolvimento de produtos, que não é 

considerada uma área estratégica, pelo baixo número de pessoas envolvidas e conhecimento 

técnico. 

 

1.4 RECURSOS E MÉTODOS DE PESQUISA 

 

 Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizados os recursos do SENAI em 

Arapongas e da empresa moveleira parceira na qual foi aplicado o modelo de 

desenvolvimento de produto e os indicadores de desempenho desenvolvidos baseados na 

fundamentação teórica. 

O método de trabalho consiste de uma pesquisa-ação em virtude de exigir o 

envolvimento ativo do pesquisador e a ação por parte das pessoas envolvidas no problema 
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(GIL, 2008). A abordagem dos dados é feita de forma qualitativa, em um ambiente natural 

(empresa de móveis onde a pesquisa é aplicada), de uma fonte direta (equipe 

multidisciplinar), onde o pesquisador é o instrumento chave. Não requer métodos e técnicas 

estatísticas. O processo e seu significado são os focos principais com o intuito de verificar a 

qualidade e eficiência dos mesmos. A pesquisa-ação pode ser definida como: 

 

...um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em 

estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representativos da 

situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 

participativo. (THIOLLENT, 2011, p. 14). 

 

Segundo Thiollent (2011), a pesquisa-ação supõe uma forma de ação planejada e de 

caráter técnico, no qual, para o desenvolvimento deste trabalho foi realizado de acordo com o 

fluxograma apresentado na Figura 1.3: 

 

Figura 1.3 - Fluxograma do método de pesquisa para o planejamento das ações. 

 

 

Desenvolvimento dos indicadores de desempenho para 
análise da inter-relação design e engenharia no processo 
de desenvolvimento de produtos. 

Aplicação processo de desenvolvimento de produtos em 
uma situação real no setor moveleiro.  

Análise dos resultados dos indicadores de desempenho e 
diagnóstico do processo de desenvolvimento de produtos. 
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1.5 ESTRUTURA DO TEXTO 

 

 O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos (Quadro 1.2): 

 

Quadro 1.1 - Estrutura do trabalho. 

Capítulo Seção Descrição 

Introdução 

Introdução Apresentação geral do trabalho. 

Contexto 
Descrição do contexto no qual o trabalho está 

inserido e identificação do tema para análise. 

Objetivos e delimitação da 

pesquisa 

Definição do objetivo geral, dos objetivos 

específicos e os limites da pesquisa. 

Justificativa para pesquisa 
Apresentação dos motivos que justificam a 

pesquisa. 

Recursos e métodos de 

pesquisa 

Apresentação dos recursos disponíveis e da 

forma de abordagem da pesquisa. 

Estrutura do trabalho 
Descrição de como o trabalho está 

estruturado. 

Fundamentação 

teórica 

A relação entre design e 

engenharia 

Destaca as diferenças do design e da 

engenharia. 

A evolução do processo de 

desenvolvimento de produtos 

(PDP) 

Evidencia a evolução do PDP destacando as 

características fundamentais para formação 

dos indicadores. 

A importância do design no 

PDP 

Evidencia a evolução do design destacando 

as características fundamentais para 

formação dos indicadores. 

O uso de indicadores de 

desempenho no PDP  

Apresentação das características e o método 

para formação dos indicadores. 

O modelo de processo de 

design no nível operacional 

(PDO) 

Apresentação o modelo de PDP aplicado para 

análise. 

Estrutura do 

desenvolvimento 

e aplicação dos 

indicadores de 

desempenho 

para análise da 

inter-relação 

design e 

engenharia no 

PDP 

Desenvolvimento dos 

indicadores de desempenho 

para análise da inter-relação 

design e engenharia no 

processo de desenvolvimento 

de produtos 

Apresentação da proposta de indicadores de 

desempenho para análise do PDP. 

Aplicação do processo de 

desenvolvimento de produtos 

em uma situação real no setor 

moveleiro 

Descrição geral do PDP em uma situação 

real. 

Análise dos resultados dos 

indicadores de desempenho e 

diagnóstico do processo de 

desenvolvimento de produtos 

Apresentação da análise e diagnóstico dos 

resultados. 

Conclusão 
Conclusões 

Finalização e apresentação das devidas 

conclusões. 

Propostas de trabalhos futuros Propostas e sugestões para outros trabalhos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 Este capítulo tem como objetivo elucidar os fundamentos teóricos que formam a base 

deste trabalho e é constituído de cinco seções. Primeiramente destaca-se a relação entre 

design e engenharia. Em seguida, a segunda e a terceira seção têm o objetivo de evidenciar a 

evolução do PDP e do design, e destacar as características que contribuem na formação dos 

indicadores. Na quarta parte é apresentado o método, características, classificações e os 

fatores de sucesso do PDP para formação dos indicadores de desempenho. Na quinta e última 

seção, é apresentado o modelo de desenvolvimento de produto escolhido para aplicação e 

análise. 

 

2.1 A RELAÇÃO ENTRE DESIGN E ENGENHARIA 

 

A formação acadêmica e prática dos designers e engenheiros possuem grandes 

diferenças; enquanto os designers adotam métodos mais relacionados às ciências humanas, os 

engenheiros são praticamente uma ciência exata. Tal conjuntura abarca dificuldades na 

integração entre as duas áreas, principalmente no que tange o PDP, que pode ser delicada, 

pois ambas as visões são importantes (BREFE, 2008). 

Os modelos de projeto de design enfatizam o ciclo de processos cognitivos que o 

designer é requisitado a executar (exemplo: pensamento produtivo, dedutivo e indutivo) 

enquanto os modelos de engenharia tendem a enfatizar as sequências de etapas através do 

qual o projeto é esperado progredir (exemplo: etapa conceitual e etapa detalhada) 

(ROOZENBURG E CROSS, 1991). Desta forma, os modelos da engenharia são mais 

definidos, enfatizando a sequência de etapas que são esperados a ocorrer durante o projeto, e 

os modelos do design são mais descritivos, enfatizando os processos de pensamento que 

podem ser empregados pelo designer ao longo do desenvolvimento do projeto. 
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O designer se orienta, sobretudo, aos usos, às apropriações, os modos de consumo, 

analisando plenamente a perspectiva do usuário. O designer pesquisa primeiro o modo de 

vida do consumidor, os seus hábitos, o seu comportamento, a sua história. O desafio deste 

profissional é apreender perfeitamente o funcionamento do consumidor a fim de fornecer-lhe 

o produto ideal. O designer estuda o funcionamento do consumidor através da percepção que 

este último pode ter do produto. No lado oposto, o engenheiro concebe, sobretudo, um 

produto técnico; está mais próximo das características físicas e técnicas do produto, sem focar 

o lado perceptivo por parte do usuário. O objeto real do seu trabalho permanece no 

desempenho técnico do produto. Normalmente, este especialista fornece uma resposta na qual 

a visão funcional e técnica do produto é prioritária, sem necessariamente levar em conta as 

possibilidades de modificações ou de melhorias ligadas ao uso ou o ambiente (KINDLEIN; 

GUANABARA, 2006). 

Parte do conflito do design em relação à engenharia pode se originar na constatação de 

que, apesar de se sobreporem em diversos aspectos, carregam também diferenças em diversos 

níveis, produzindo uma tensão que se traduz numa complexa rede de forças (BREFE, 2008). 

 

2.2 A EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 

(PDP) 

 

O processo de desenvolvimento de produtos foi considerado durante muitos anos 

como projeto de engenharia centrada no trabalho individual. Hoje tem um sentido mais amplo 

e concentra profissionais de diversas áreas de conhecimento em um trabalho articulado e 

colaborativo analisando todo o ciclo do produto, desde a identificação da necessidade do 

cliente até o descarte final. 

 

(...) desenvolver produtos consiste em um conjunto de atividades por meio 

das quais busca-se, a partir das necessidades do mercado e das possibilidades 



26 

 

e restrições tecnológicas, e considerando as estratégias competitivas e de 

produto da empresa, chegar às especificações de projeto de um produto e seu 

processo de produção, para que a manufatura seja capaz de produzi-lo. O 

desenvolvimento de produto também envolve as atividades de 

acompanhamento do produto após o lançamento para, assim, serem 

realizadas as eventuais mudanças necessárias nessas especificações, 

planejamento e descontinuidade do produto no mercado e incorporadas, no 

processo de desenvolvimento, as lições aprendidas ao longo do ciclo de vida 

do produto. (ROZENFELD et. al., 2006, p. 3). 

 

 O Quadro 2.1 mostra a evolução da gestão do desenvolvimento de produtos e o foco 

principal da abordagem. 

 

Quadro 2.1 - Evolução do desenvolvimento de produtos. 

Era da evolução da 

Gestão do 

Desenvolvimento de 

Produtos 

Abordagem do Processo 

de Desenvolvimento de 

Produtos 

Foco Principal da Abordagem 

Desenvolvimento 

Sequencial de 

Produtos 

Tradicional ou Sequencial 

Divisão de tarefas 

Especialização 

Ênfase nas áreas funcionais 

Metodologia de Projeto 

Divisão de tarefas 

Especialização 

Áreas funcionais 

Desenvolvimento 

Integrado de Produtos 

Engenharia Simultânea 

Uso de equipes multidisciplinares 

Co-localização 

Busca do paralelismo entre as atividades 

Stage-Gates 
Foco no processo de negócios 

Foco na avaliação da transição de fases 

Modelo de Funil 

Foco no processo de negócios 

Integração do desenvolvimento de produto 

com a estratégia de mercado e tecnológica 

Novas abordagens 

para Desenvolvimento 

Integrado de Produtos 

Lean 

Trabalho em equipe 

Simplificação e padronização 

Ênfase nas fases iniciais 

Atividades de busca de novas soluções 

Design for Six Sigma 

Otimização das soluções de projeto 

utilizando principalmente ferramentas 

estatísticas 

Modelos de Maturidade 

Possui um foco na melhoria incremental e 

radical do processo de desenvolvimento de 

produtos por meio de níveis de maturidade 

Gerenciamento do Ciclo 

de Vida dos Produtos 

Integração de todas as etapas do ciclo de vida 

do produto, incluindo a produção e Inter 

projetos 

Fonte: ROZENFELD et. al., 2006. 
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Na era de desenvolvimento sequencial de produtos existia uma grande dificuldade de 

entendimento mútuo entre as áreas. Os atores tinham acesso somente às atividades de seu 

encargo, não conheciam como o processo ocorria e como os resultados seriam utilizados. 

Quando surgiam problemas, eram comuns conflitos entre as áreas que não contribuíam para a 

solução deixando o processo ineficiente. 

A partir da era do desenvolvimento integrado de produtos (DIP) com ênfase em 

equipes de trabalho multifuncionais compostas de especialistas de diversas áreas, coordenados 

por uma forte liderança, resultou em um salto significativo no rendimento (Figura 2.1) 

(ROZENFELD et. al., 2006). 

 

Figura 2.1 - Evolução do processo de desenvolvimento de produtos. 

 
Fonte: ROZENFELD et. al., 2006. 

 

Os projetos tendem a ficar cada vez mais complexos, com um número maior, mais 

diversificado e disperso de atores participantes. O desafio de comunicar e integrar as decisões 

é uma condição fundamental na visão do PDP (TOLEDO et. al., 2013). 
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Outra característica diferencial e importante do PDP é o emprego de pessoas 

com formação e visões muito distintas, que fazem uso de diferentes áreas do 

conhecimento e, portanto, geralmente mais afeitas a dar importância a um 

conjunto específico de fatores: aqueles mais próximos da sua área de 

formação. São engenheiros, físicos, designers, economistas, administradores 

e até mesmo pessoas com formação em recursos humanos (…) Assim, um 

grande desafio é obter e transmitir uma visão integrada e comum que 

considere os aspectos destas diferentes disciplinas. (AMARAL, 2002, p. 8). 

 

O PDP está diretamente ligado ao processo de criatividade, de mudanças na direção e 

geração de novos conhecimentos, e a ocorrência de erros é inevitável. É necessário apreender 

com os erros e preservar o que se aprende para não desestimular a equipe de projeto 

(REINERTSEN, 1997). O PDP da maioria das empresas é resultado de atividades aleatórias e 

não de um projeto consciente. A adaptação deste processo ao ambiente externo, que muda 

rapidamente, é lenta e pode produzir soluções perigosas e a equipe de projeto precisa estar 

treinada para enfrentar tais desafios. 

Segundo Ulrich e Eppinger (2012), um PDP estruturado permite uma sequência passo 

a passo e aponta três vantagens: torna o processo de decisão explícito, controlável e 

documentado. Tornar o processo de decisão explícito permite a equipe de projeto tomar 

decisões coletivas. A utilização de recursos de controle reduz a possibilidade de avançar nas 

etapas com atividades pendentes. E a terceira vantagem é a documentação do processo a ser 

usada como referência nos próximos projetos. 

Os métodos e ferramentas são meios que existem para apoiar as atividades do PDP. 

Exemplos de métodos são: Quality Function Deployment (QFD), Design for Manufacturing 

and Assembly (DFMA) etc. Com o avanço da tecnologia, as empresas passam a utilizar 

sistemas computacionais para suportar suas atividades e as ferramentas de apoio como 

Computer Aided Design (CAD). Rozenfeld et. al. (2006) destaca a importância da utilização 

destes métodos e ferramentas, os quais, em alguns casos, certas atividades do PDP são 

completamente realizadas por um método. 
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Portanto, para o presente trabalho as características da engenharia que contribuem para 

formação dos indicadores de desempenho para análise do PDP estão resumidas no Quadro 

2.2, lembrando que estas características não são exclusivamente da engenharia. 

 

Quadro 2.2 - Características da engenharia que podem contribuir na formação dos indicadores 

de desempenho para análise do PDP. 

Autores Característica da engenharia 

Rozenfeld et al. (2006) Equipe de trabalho multifuncional 

Toledo et. al, (2013) Comunicação 

Amaral (2002) Integração 

Reinertsen (1997) Treinamento 

Ulrich e Eppinger (2012) PDP estruturado 

Rozenfeld et. al. (2006) Utilização de métodos e ferramentas 

 

2.3 A IMPORTÂNCIA DO DESIGN NO PDP 

 

Torna-se difícil haver um consenso entre as diversas definições que se formam a 

respeito do design devido à existência de uma grande quantidade de conceitos e 

entendimentos, gerando distorcidas compressões com relação a atuação deste profissional. 

Contudo, com a finalidade de traçar uma linha de entendimento sobre a conceituação a 

respeito das atividades ligadas ao design e identificar as características principais para a 

formação dos indicadores de desempenho, são apresentadas, na sequência, algumas descrições 

e artigos relacionados a importância do design no PDP. 

 

(…) ao longo do tempo o design tem sido entendido segundo três tipos 

distintos de prática e conhecimento. No primeiro o design é visto como 

atividade artística, em que é valorizado no profissional o seu compromisso 

com artífice, com a fruição do uso. No segundo entende-se que o design 

como um invento, um planejamento em que o designer tem compromisso 

prioritário com a produtividade do processo de fabricação e com a 

atualização tecnológica. Finalmente, no terceiro aparece o design como 

coordenação, onde o designer tem a função de integrar os aportes de 

diferentes especialistas, desde a especificação de matéria-prima, passando 

pela produção à utilização e ao destino final do produto. Neste caso a 

interdisciplinaridade é a tônica. (…) estes conceitos tanto se sucederam 
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como coexistiram, criando uma tensão entre as diferentes tendências 

simultâneas. (NIEMEYER, 2007, p. 12) 

 

Talvez o primeiro grande problema, segundo Lobach (2001), esteja na confusão 

causada pelo termo design. Para exemplificar, o dicionário traz diversas opções, como: 

projeto, plano, esboço, desenho, croqui, construção, configuração, designação, modelo. Outra 

contribuição importante oferecida por Santos (2000) é a característica mutante dessa atividade 

que vem sofrendo transformações contínuas através dos tempos. 

Segundo Bonfim (1999), design é uma atividade que configura objetos de uso e 

sistemas de informação e, como tal, incorpora parte dos valores culturais que a cerca, 

materializando ideais e incoerências. Através de seus processos e produtos que carregam 

mensagens e valores ideológicos, constitui-se como fonte essencial da maior parte da cultura 

material de uma sociedade, onde, conectado aos universos da economia, tecnologia, arte e 

política, influência os modos de vida e a formação de identidades (CARDOSO, 1998). 

 

Design, portanto, não é a atividade protagonista da configuração em um 

complexo pano de fundo composto por variáveis de natureza política, 

econômica, social, tecnológica, etc., mas, antes, uma das possíveis 

interpretações das diversas possibilidades oferecidas por estas variáveis. 

Design é mais do que a especificação das partes de um todo como na 

tradição cartesiana. Não é uma regra universal de configuração, mas uma 

ação interpretativa, criadora, que permite diversas formas de expressão. 

(BONFIM, 1999, p.151). 

 

Bonsiepe (1997) propõe o que denominou de “reinterpretação do design”, em 

contrapartida à falta de fundamentos para o fortalecimento da relação entre o discurso 

projetual e a ausência de uma teoria mais rigorosa para o design. O design é criatividade em 

forma de produção de novas ideias, no qual, a criação de ideias é bastante simples, menos 

simples é a tradução destas ideias na prática. Ainda de acordo com Bonsiepe (1997), o design, 

ao contrário, não tem sua origem em uma única pessoa, mas baseia-se num trabalho de 
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equipe. O conceito de criatividade sofre o peso da tradição do discurso artístico, evocando a 

ideia de um indivíduo selecionado. 

O designer é um mediador que auxilia, através de metodologias de tomada de decisão, 

o grupo de trabalho a organizar o processo de projeto segundo a forma de pensar. O objetivo 

do design é conseguir atribuir valor de uso (usabilidade e sustentabilidade), valor relacional 

(significado) e valor de troca (viabilidade técnica e vantagem econômica) ao que estiver sendo 

projetado (CELASCHI; DESERTI, 2007). 

Logo, o próprio perfil profissional e papel social do designer já apontam mudanças 

contínuas, conectadas aos seus contextos (econômico, tecnológico, político…) e campos de 

significação. Essas mudanças são necessárias ao desenvolvimento profissional e, no que 

concerne ao estudo do design, não podem ficar atreladas a métodos que estanque o processo. 

Fica claro, que na maioria dos casos de produtos novos, o que ocorre é um redesign de 

algo já existente, que se estabelece através da reorganização de valores, objetivando 

estabelecer melhorias funcionais, estéticas e técnicas para atender os novos desafios. O que o 

design apresenta em sua essência é a construção feita em grupo, no qual cada membro tem sua 

participação para construir suas respostas criativas diante de cada desafio a que é exposto. 

A importância do design no processo de desenvolvimento no Brasil ainda é carente e 

pouco desenvolvida. Nos países desenvolvidos parece estar mais claro e maduro, cursos de 

graduação e pós-graduação possibilitam a integração engenharia design e diversos artigos 

relacionados ao tema confirmam esta tendência que já é realidade ((DESIGN COUNCIL, 

2004; NAEH & DDC, 2003). 

O Design Council realizou um importante estudo em 2004, “The Impact of Design on 

Stock Market Performance: an analysis of UK quoted companies” (DESIGN COUNCIL, 

2004), que comparado com outros estudos similares realizados até o momento, estavam 

limitados principalmente em relação à metodologia ou escala de pesquisa. 
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Ao longo de 10 anos, entre 1993 a 2003, na qual o mercado oscilou com períodos de 

alta, baixa e de recuperação, foram avaliadas o desempenho das empresas do Reino Unido. A 

principal conclusão do estudo está relacionado a 63 empresas que trabalham o design 

integrado no processo de desenvolvimento de produtos e apresentaram um desempenho 

aproximadamente 200% superior comparado com a média geral das outras empresas. 

Em outro importante artigo, a National Agency for Enterprise and Housing of 

Denmark (NAEH) e o Danish Design Centre (DDC) realizaram uma pesquisa baseada em 

1.000 entrevistas por telefone a empresas dinamarquesas privadas, com no mínimo 10 

funcionários, na qual mostra que o design faz a diferença no negócio, a adoção de uma 

abordagem abrangente e sistemática de projeto aumenta o valor agregado (NAEH & DDC, 

2003). Este relatório foi um trabalho pioneiro que, baseado nos resultados encontrados, 

identifica os diferentes níveis em que as empresas adotam o design (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2 - Níveis de design. 

Nível 4: Design como inovação: O design colabora na gestão 

adotando uma abordagem inovadora para o todo ou em partes 

substanciais da base de negócios. O processo de design 

combinado com a visão da empresa e papel na cadeia de valor 

são elementos importantes. 

Nível 3: O design como processo. O design não é uma parte finita de um 

processo, mas um método adotado muito cedo no desenvolvimento do 

produto. A solução de design é adaptada para a tarefa e com foco no usuário 

final e requer uma abordagem multidisciplinar, por exemplo, envolvendo 

técnicos de processo, materiais, marketing e outras pessoas da organização. 

Nível 2: O design como estilo. O design é percebido como um acabamento estético final 

de um produto. Em alguns casos, os designers profissionais podem executar a tarefa, mas 

geralmente outros profissionais são envolvidos. 

Nível 1: O design é uma parte insignificante do desenvolvimento de produto e executado por 

membros da equipe, que não são profissionais de design. As soluções baseiam-se na percepção de 

funcionalidade e estética partilhadas pelas pessoas envolvidas. O ponto de vista do usuário final é 

muito pouco analisado. 

Fonte: NAEH e DDC, 2003. 
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A partir destes quatro níveis desenvolveu-se a chamada “Escada do Design” no qual a 

conclusão é que quanto mais alto o degrau que a empresa estiver na “Escada do Design”, 

maior é a competitividade da empresa no mercado. 

O papel do designer é intenso e se estende desde identificar a mente e necessidades do 

consumidor, atender a empresa no uso de seus recursos e inovar para superar concorrência. A 

criatividade é a ferramenta mais importante para dar uma resposta adequada a todas estas 

questões, já que os problemas apresentam-se geralmente de formas variadas, com diversas 

metas e restrições, devendo ser aplicada durante todas as fases do desenvolvimento de um 

produto, considerando-se os aspectos funcionais, tecnológicos, formais, culturais, de mercado 

e de produção industrial (BAXTER, 2011). O Apêndice 2.1 apresenta alguns métodos de 

criatividade utilizados neste trabalho. 

O Quadro 2.3 resume as características de design que contribuem para formação dos 

indicadores de desempenho para análise do processo de desenvolvimento de produtos. Assim 

como as características destacadas no PDP, estas não são exclusivamente do design. 

 

Quadro 2.3 - Características do design que podem contribuir na formação dos indicadores de 

desempenho para análise do PDP. 

Autores Característica do design 

DESIGN COUNCIL (2004); Bonsiepe (1997) Integração das áreas 

NAEH e DDC (2003) Qualificação dos profissionais 

NAEH e DDC (2003); Celaschi; Deserti (2007) Foco no cliente 

Baxter (2011); Bonsiepe (1997) Ferramentas de criatividade 

 

2.4 O USO DE INDICADORES DE DESEMPENHO NO PDP 

 

O desenvolvimento de indicadores para avaliar o desempenho é fundamental para 

qualquer trabalho relacionado ao gerenciamento de uma empresa. O uso de indicadores 

auxilia a tomada de decisões e na escolha do melhor caminho. No PDP, o uso de indicadores 



34 

 

ao longo do processo também auxilia nas tomadas de decisões para atingir o objetivo 

estabelecido. 

Assim como os modelos de desenvolvimento de produtos evoluíram ao longo do 

tempo, a preocupação por conta dos autores em analisar a qualidade dos critérios utilizados na 

revisão durante o processo aumentou. 

 Na proposta apresentada por Pahl et. al. (2007) a avaliação está principalmente 

relacionada a aspectos técnicos. Pontos de observações são estabelecidos para verificar se as 

atividades estão sendo realizadas e os objetivos atendidos. Se os resultados obtidos satisfazem 

os objetivos, a próxima etapa pode ser iniciada. Caso contrário, a etapa deve ser realizada 

novamente em um nível de entendimento maior, desde que os recursos disponíveis permitam, 

senão, o projeto pode ser finalizado. 

Nos modelos de Rozenfeld et. al. (2006) e El Marghani (2010) os indicadores são 

definidos durante o planejamento de acordo com estratégia e objetivos específicos. Alguns 

indicadores se confundem com os utilizados na sistemática de gate, que são realizados após 

cada etapa. Questões que englobam não somente a realização e qualidade das atividades 

realizadas são abordadas como: mudanças no mercado e novas tecnologias, monitorando o 

PDP de maneira unificada com os objetivos estratégicos gerais da empresa. 

 

2.4.1 CARACTERÍSTICAS E CLASSIFICAÇÃO DOS INDICADORES DE 

DESEMPENHO NO PDP 

 

 O desenvolvimento de novos produtos proporciona novos caminhos, porém associado 

a este processo existem vários riscos que devem ser mitigados para definição de um sistema 

de medição adequado as condições ambientais internas e externas da empresa. Ao analisar as 

principais características dos indicadores encontrados na literatura destacam-se: (1) direcionar 

e suportar a melhoria contínua; (2) identificar as tendências e progressos; (3) ser facilmente 
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inteligível para os funcionários; (4) avaliar o grupo e não o indivíduo; e (5) servir de 

comparação com padrões externos (benchmarks) (KAHN; BARCZAK; MOSS, 2006; 

LEDWITH; O’DWYER, 2009). 

 Os indicadores, de maneira geral, podem ser classificados em quantitativos e 

qualitativos. Os indicadores quantitativos apresentam o resultado com valores numéricos que 

representam o estado do processo. Os qualitativos são consequência de uma avaliação 

subjetiva do processo, podendo ser expresso em uma escala de valores (BERGAMINI; 

BERALDO, 2007). 

 No PDP os indicadores podem ser centrados no produto ou no processo. Os 

indicadores focados no produto são amplamente utilizados na indústria e garantem a 

conformidade das especificações técnicas. Os indicadores focados no processo estão 

associados à equipe de desenvolvimento e ao processo de concepção do produto (ACOSTA, 

2004). 

Os indicadores também podem ser classificados em preditivos ou reativos. Os 

indicadores preditivos fornecem a análise instantânea da atividade a ser medida. A partir dos 

dados coletados pode-se mudar a direção e realizar correções se necessário ainda durante a 

execução. Os indicadores reativos fornecem as informações após a conclusão do processo 

(ACOSTA, 2004). 

Diversos autores discutem as características dos indicadores que podem ser 

classificados em uma grande variedade de categorias. Para o entendimento deste trabalho os 

indicadores têm característica qualitativa, pois são baseados em observações e avaliações 

subjetivas. O foco é analisar o processo e as pessoas de forma a não interferir durante o 

desenvolvimento. Os resultados são avaliados e apresentados a posteriori como propostas de 

melhorias. 
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2.4.2 FATORES CRÍTICOS O SUCESSO DO PDP 

 

Outra área importante relacionada a indicadores de processo é a identificação dos 

fatores críticos para o sucesso do PDP que, quando bem executados, podem contribuir para 

aumentar a probabilidade de sucesso do novo produto (KAHN; BARCZAK; MOSS, 2006; 

LEDWITH; O’DWYER, 2009). 

Ernst (2002) realizou um trabalho com o objetivo de revisar e resumir as mais 

importantes conclusões de maneira compacta e estruturada sobre os fatores de sucesso no 

desenvolvimento de novos produtos, na qual são discutidas as deficiências encontradas e 

apresentadas sugestões de melhorias. A pesquisa está dividida em cinco categorias: (1) A 

influência do cliente e do mercado no processo de desenvolvimento. (2) Fatores 

organizacionais relacionados à: formação da equipe, características do líder, comunicação, 

comprometimento e responsabilidade. (3) A disseminação da cultura de inovação na empresa. 

(4) Disponibilidade de recursos e apoio da alta gestão. (5) Os objetivos do PDP alinhados com 

a estratégia da empresa. 

No trabalho realizado por Ernst (2002) destacam-se as obras de Cooper e 

Kleinschmidt. Ambos os autores tiveram um efeito profundo sobre a pesquisa devido ao 

número e importância de suas obras, estando entre os pesquisadores mais citados na área. 

Alguns fatores críticos apontados pelos autores são: voz do cliente, treinamentos, definição 

precoce do escopo do produto e compromissos com outros projetos. 

 

2.4.3 PROCESSO PARA DESENVOLVIMENTO DOS INDICADORES DE 

DESEMPENHO 

 

 Não existe uma abordagem única e tampouco definitiva para o desenvolvimento e 

definição de sistemas de medições. Ao analisar a literatura existente optou-se em utilizar o 

método Periscope – Performance Indicators Scope, pois este método tem finalidade analisar 



37 

 

aspectos relativos ao uso, aplicação, natureza e demais questões correlatas a inserção de 

indicadores no PDP (ACOSTA, 2004). 

 A Figura 2.3 apresenta as sete etapas do método Periscope. O método identifica, 

inicialmente, o objetivo do trabalho e o cliente. Definem-se, em seguida, os valores dos 

clientes. Tendo sido estes valores identificados, o próximo passo é buscar o que realmente 

contribui para tornar o valor uma realidade e os aspectos mais importantes. Em seguida, 

questiona-se por que estes aspectos são tão importantes. E por último, é formatado o indicador 

e sua métrica associada. 

 

Figura 2.3 - Método Periscope. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ACOSTA, 2004. 

 

2.5 O MODELO DE PROCESSO DE DESIGN NO NÍVEL OPERACIONAL (PDO) 

 

Ao longo do tempo duas áreas do desenvolvimento de produtos se destacaram: a área 

da engenharia e a área do design. Os engenheiros têm um foco relacionado à engenharia do 

produto e ao desenvolvimento do projeto técnico; enquanto os designers têm foco nas 

necessidades, conforto, segurança, e satisfação dos usuários, ou seja, os engenheiros têm uma 

lógica invertida dos designers (Figura 2.4) (KINDLEIN; GUANABARA, 2006). 

1. Identifica o objetivo do processo. 

2. Identifica o cliente deste processo. 

3. Registra os itens de valores do cliente. 

4. Identifica os processos atribuídos aos valores registrados. 

5. Identifica os aspectos relacionados a cada processo. 

6. Analisa a importância destes aspectos. 

7. Caracteriza cada aspecto para formar um indicador de desempenho. 
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Figura 2.4 - Lógica invertida dos engenheiros e designers. 

 
Fonte: KINDLEIN; GUANABARA, 2006. 

 

Segundo El Marghani, 2010, uma série de modelos de desenvolvimento de produtos 

tem sido elaborada e melhorada, porém, na área de design, não ocorreu um desenvolvimento 

dos métodos de trabalho de maneira detalhada e em harmonia com os modelos de 

desenvolvimento de produto. O modelo de Processo de Design no Nível Operacional (PDO) 

(EL MARGHANI, 2010) foi um esforço inicial para elaboração de um modelo de processo de 

design no nível operacional que se alinhe e integre ao PDP os conhecimentos e habilidades da 

área de design e vice-versa. 

 O modelo tem como objetivo gerar uma estrutura onde detalha as atividades 

necessárias do processo de design durante o PDP. O modelo PDO é flexível e deve ser 

aplicado de forma não linear, permitindo repetições ou alterações nos passos de forma 

intuitiva se necessário. Em uma tentativa de alinhar as áreas de engenharia e design, o modelo 
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adota uma terminologia comum ao desenvolvimento de produtos no intuito de facilitar o 

entendimento (EL MARGHANI, 2010). 

O modelo PDO foi analisado de duas maneiras. Na primeira, o modelo foi submetido a 

uma experiência acadêmica com os alunos do curso de Design na Universidade Federal do 

Paraná (UFPR) com objetivo de avaliar seu desempenho e promover possíveis melhorias. Na 

segunda, foi realizada uma pesquisa exploratória com um grupo de especialistas utilizando o 

método Delphi. O modelo PDO foi escolhido devido à possibilidade de melhoria mediante a 

aplicação em uma situação real. 

O mapa conceitual do modelo PDO é dividido em duas fases. Na fase de projetação 

são realizadas as etapas do Projeto Informacional, do Projeto Conceitual e do Projeto 

Detalhado. E na fase de implementação tem as etapas de Preparação para produção e 

Lançamento do produto (Figura 2.5). 

 

2.5.1 PROJETO INFORMACIONAL 

 

A primeira etapa do modelo PDO é o Projeto Informacional, cujo objetivo é definir as 

especificações do novo produto a partir das informações identificadas, de forma mais 

completa possível. É fundamental identificar os clientes do novo produto e suas respectivas 

necessidades que são a base para definir os requisitos e especificações do projeto. O 

fluxograma da Figura 2.6 apresenta de forma sintética as atividades que devem ser executadas 

nesta fase. 

Ao final da etapa é realizada uma verificação das atividades. Esta verificação é 

chamada de gate e tem o objetivo de garantir não apenas a realização das atividades, mas 

também a qualidade das mesmas. Com as informações é elaborado um documento, 

apresentado ao gerente do projeto e após aprovação avança-se para a próxima etapa. 
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Figura 2.5 - Mapa Conceitual do Processo de Design no Nível Operacional. 

 
Fonte: EL MARGHANI, 2010. 
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Figura 2.6 - Fluxograma da etapa do Projeto Informacional. 

 
Fonte: EL MARGHANI, 2010. 

 

2.5.2 PROJETO CONCEITUAL 
 

 A próxima etapa é o Projeto Conceitual, cujo objetivo é definir as melhores 

alternativas do produto, resultante de um processo de negociação de todos os requisitos do 

projeto que agregam valor para os clientes, explorando com mais veemência os processos 

criativos (EL MARGHANI, 2010). Esta etapa é de suma importância no PDP, pois determina 

o conceito do novo produto e as definições estabelecidas nesta etapa têm grandes 

consequências nas etapas posteriores. As atividades que compõem esta etapa podem ser 

observadas no fluxograma da Figura 2.7 e o tempo para realizar pode depender do grau de 

novidade e complexidade do produto. 

Assim como no final da etapa anterior, é realizada uma verificação das atividades 

referentes a esta etapa por meio do gate, é elaborado um documento, apresentado ao gerente 

do projeto e após aprovação avança-se para a próxima etapa. 
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Figura 2.7 - Fluxograma da etapa do Projeto Conceitual. 

 
Fonte: EL MARGHANI, 2010. 

 

As etapas iniciais são as mais importantes no PDP, pois um grande número de 

decisões são tomadas e os recursos financeiros são relativamente pequenos. Realizar 

mudanças nas fases posteriores implica em custos mais elevados (BAXTER, 2011). 

A sequência do PDP é o Projeto Detalhado que tem como objetivo desenvolver e 

finalizar as especificações do produto, para serem encaminhadas a produção e as outras etapas 

do desenvolvimento, mas que não fazem parte do escopo deste trabalho. 

 

Foram apresentadas neste capítulo as contribuições do PDP e do design para formação 

dos indicadores de desempenho, o método para definição destes indicadores e a 

fundamentação do modelo de desenvolvimento de produto aplicado para análise. No próximo 

capítulo é apresentado o desenvolvimento e definição dos indicadores de desempenho e a 

análise dos resultados da aplicação destes indicadores em uma situação real de PDP no setor 

moveleiro. 
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3. ESTRUTURA DO DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DOS 

INDICADORES DE DESEMPENHO PARA ANÁLISE DA INTER-

RELAÇÃO DESIGN E ENGENHARIA NO PDP 
 

Este capítulo é constituído por três seções de acordo com o fluxograma desenvolvido 

no método de pesquisa para o planejamento das ações (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 - Fluxograma do método de pesquisa para o planejamento das ações. 

 

 

A primeira seção descreve detalhadamente o procedimento utilizado para a definição 

dos indicadores de desempenho, integrando as características apontadas como essenciais do 

design e da engenharia, complementadas pelos fatores críticos de sucesso do PDP, como foi 

apresentado na fundamentação teórica. A segunda seção apresenta a aplicação dos indicadores 

de desempenho para análise de um PDP desenvolvido em uma situação real do setor 

moveleiro. A terceira e seção, apresenta os resultados dos indicadores, comentários e 

sugestões de melhorias. 

 

Desenvolvimento dos indicadores de desempenho para 
análise da inter-relação design e engenharia no processo 
de desenvolvimento de produtos. 

Aplicação do processo de desenvolvimento de produtos 
em uma situação real no setor moveleiro.  

Análise dos resultados dos indicadores de desempenho e 
diagnóstico do processo de desenvolvimento de produtos. 
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3.1 DESENVOLVIMENTO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO PARA 

ANÁLISE DA INTER-RELAÇÃO DESIGN E ENGENHARIA NO PROCESSO DE 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 

 

As sete etapas descritas na Figura 2.3 apresentam uma configuração sequencial para 

formação dos indicadores. Para facilitar a compreensão e aplicação, foi utilizado o modelo 

Periscope, de Acosta (2004), para entrevistas no desenvolvimento dos indicadores, mas 

mantendo o significado original (Figura 3.2). É importante salientar que as características dos 

indicadores para esta pesquisa são baseadas nas pesquisas bibliográficas relevantes. 

 

Figura 3.2 - Método Periscope para entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ACOSTA, 2004. 

 

Os resultados das sete etapas são apresentados como se segue: 

 

Etapa 1: Qual o objetivo do processo para o qual se pretende desenvolver indicadores? 

O objetivo do processo é analisar a relação do design e da engenharia no PDP no setor 

moveleiro. 

1. Qual o objetivo do processo para o qual se pretende desenvolver 

indicadores? 

2. Quem é o cliente deste processo? 

3. O que o cliente vê como valor? 

4. Qual é o processo responsável pela formação de cada valor? 

5. Quais são os aspectos mais relevantes para realizar cada valor? 

6. Por que estes aspectos são importantes? 

7. Como caracterizar cada aspecto para formar um indicador de 

desempenho? 
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Etapa 2: Quem é o cliente deste processo? 

O cliente deste processo é o próprio autor e pesquisador deste trabalho, e a empresa na 

qual é realizada a aplicação. 

 

Etapa: 3: O que o cliente vê como valor? 

A partir do melhor entendimento das características do design, da engenharia e dos 

fatores críticos de sucesso foram identificados quais valores podem influenciar no PDP. Os 

valores definidos são: 

(1) Equipe de projeto; 

(2) Comunicação; 

(3) Estrutura do modelo de desenvolvimento de produto; e 

(4) Qualidade dos resultados das atividades desenvolvidas. 

 

Etapa 4: Qual é o processo responsável pela formação de cada valor? 

(1) Equipe de projeto:  

A formação de uma equipe multidisciplinar, qualificada e comprometida com o 

projeto é fundamental para as empresas que querem participar de um mercado cada vez mais 

competitivo. O processo de gestão da equipe de projetos é uma tarefa árdua, pois os membros 

do grupo estão em constante mudança, exigindo recursos e diretrizes bem claras. As 

necessidades da empresa têm que estar alinhadas com as competências da equipe de projeto.  

 

(2) Comunicação: 

A comunicação é um indicador fundamental para que uma equipe obtenha resultados 

positivos. A gestão de conhecimento do plano do projeto e o processo de geração, 

disseminação e controle das informações são aspectos críticos do gerenciamento; 
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(3) Estrutura do modelo de desenvolvimento de produto: 

A gestão do processo de desenvolvimento de produto é uma atividade complexa na 

qual exige pesquisa, planejamento e controle, e a aplicação de um modelo sistemático 

contribui para direcionar o projeto. 

 

(4) Qualidade dos resultados das atividades desenvolvidas: 

A gestão do processo da qualidade possibilita a melhora do produto, garantindo a 

completa satisfação dos clientes relacionados ao que está sendo oferecido, avaliando o 

resultado de cada atividade desenvolvida. 

 

Etapa 5: Quais são os aspectos mais relevantes para realizar cada valor? 

Nesta etapa são identificados os aspectos relacionados a cada valor e que podem 

influenciar seu rendimento. Estes aspectos, apresentados no Quadro 3.1, constituem as 

diretrizes para definição dos indicadores. 

 

Quadro 3.1 - Aspectos relacionados a cada valor. 

Valor Aspectos 

(1) Equipe de projeto 

Nível de experiência dos membros da equipe em desenvolvimento 

de produtos. 

Nível de formação dos membros da equipe de projeto. 

Papel de cada membro da equipe na empresa. 

Envolvimento da alta direção no PDP. 

(2) Comunicação Canais de comunicação entre os membros da equipe de projeto. 

(3) Estrutura do modelo de 

desenvolvimento de produto 

Entendimento do modelo utilizado por parte da equipe de projeto. 

Foco no usuário. 

Foco no processo construtivo. 

Possibilidade de utilizar outras ferramentas e métodos de análise. 

Possibilidade de utilizar recursos computacionais. 

(4) Qualidade dos resultados 

das atividades desenvolvidas 
Qualidade dos resultados de cada atividade desenvolvida. 
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Etapa 6: Por que estes aspectos são importantes? 

Baseado na literatura pesquisada, os seguintes autores apontam a justificativa de cada 

conjunto de aspectos: 

(1) Equipe de projeto: 

Rozenfeld et. al. (2006) e DESIGN COUNCIL (2004) apontam a importância da 

formação de uma equipe multidisciplinar devido à infinidade de variáveis envolvidas nas 

diversas áreas. 

 

(2) Comunicação:  

Fator essencial na tomada de decisões, no desempenho e no sucesso do processo 

(TOLEDO et. al., 2013). 

 

(3) Estrutura do modelo de desenvolvimento de produto: 

Ulrich e Eppinger (2012) apontam três vantagens de um PDP estruturado: torna as 

decisões explícita, controlável e documentada. 

 

(4) Qualidade dos resultados das atividades desenvolvidas: 

Baxter (2011) destaca a importância da qualidade nas atividades realizadas para o 

resultado final. 

 

Etapa 7: Como caracterizar cada aspecto para formar um indicador de desempenho? 

A finalização do processo depende da caracterização de cada aspecto elencado para 

formação dos indicadores. Dois grupos de indicadores foram definidos a fim de facilitar a 

visualização dos resultados. O primeiro grupo é formado por indicadores imparciais e 

importantes tanto do ponto de vista do design como do ponto de vista da engenharia, com uma 
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escala de valores de “1” (um) a “5” (cinco) no qual o valor “5” representa o melhor o 

resultado (Quadro 3.2). O outro grupo de indicadores visa analisar o equilíbrio do design e da 

engenharia (Quadro 3.3). Cada aspecto definido é caracterizado para a forma de indicador de 

desempenho e documentado em um modelo de ficha onde estão descritas as seguintes 

informações: número de identificação para formação de uma sequência, nome, descrição / 

objetivo, medida de avaliação, resultado da avaliação e comentários / sugestões. 

 

Quadro 3.2 - Ficha de caracterização dos indicadores gerais de desempenho. 

Indicador de Desempenho - 01 

Nome: 
Nível de experiência dos membros da equipe em desenvolvimento de 

produtos. 

Descrição / Objetivo: 
Este indicador avalia o grau de experiência e conhecimento dos 

membros da equipe. 

Medida de Avaliação: 

(1) Nenhuma experiência; 

(2) Alguma experiência; 

(3) Experiente; 

(4) Experiência e treinamento; 

(5) Dedicação exclusiva em projetos. 

Resultado da Avaliação:  

Comentários / Sugestões:  

Indicador de Desempenho – 02 

Nome: Nível de formação dos membros da equipe de projeto. 

Descrição / Objetivo: Este indicador avalia o grau de formação dos membros da equipe. 

Medida de Avaliação: 

(1) Nível médio; 

(2) Nível Técnico; 

(3) Graduação; 

(4) Pós-graduação; 

(5) Mestrado / doutorado. 

Resultado da Avaliação:  

Comentários / Sugestões:  

Indicador de Desempenho - 03 

Nome: Envolvimento da alta direção no PDP. 

Descrição / Objetivo: Avalia a participação da alta direção ao longo do processo. 

Medida de Avaliação: 

(1) Totalmente ausente; 

(2) Ausente; 

(3) Parcialmente envolvida; 

(4) Envolvida; 

(5) Totalmente envolvida. 

Resultado da Avaliação:  

Comentários / Sugestões:  
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Quadro 3.3 (continuação) - Ficha de caracterização dos indicadores gerais de desempenho. 

Indicador de Desempenho - 04 

Nome: Canais de comunicação entre os membros da equipe de projeto. 

Descrição / Objetivo: Analisa o procedimento de comunicação da informação. 

Medida de Avaliação: 

(1) Totalmente indefinido; 

(2) Indefinido 

(3) Parcialmente definido; 

(4) Definido 

(5) Totalmente definido. 

Resultado da Avaliação:  

Comentários / Sugestões:  

Indicador de Desempenho - 05 

Nome: Entendimento do modelo utilizado por parte da equipe de projeto. 

Descrição / Objetivo: 
Este indicador avalia o nível de entendimento e visualização de todo o 

PDP por parte da equipe de projeto. 

Medida de Avaliação: 

(1) Muito difícil; 

(2) Difícil; 

(3) Moderado; 

(4) Fácil; 

(5) Muito fácil. 

Resultado da Avaliação:  

Comentários / Sugestões:  

 

Quadro 3.4 - Ficha de caracterização dos indicadores de equilíbrio do design e da engenharia. 

Indicador de Desempenho - 06 

Nome: Papel de cada membro da equipe na empresa. 

Descrição / Objetivo: 
Avalia para qual área, design ou engenharia, os membros da equipe 

estão mais alinhados. 

Medida de Avaliação: 

(1) Predominantemente design; 

(2) Design; 

(3) Equilíbrio design e engenharia; 

(4) Engenharia; 

(5) Predominantemente engenharia. 

Resultado da Avaliação:  

Comentários / Sugestões:  

Indicador de Desempenho - 07 

Nome: Foco no usuário. 

Descrição / Objetivo: 
Avalia sob qual ponto de vista a satisfação dos consumidores 

predomina. 

Medida de Avaliação: 

(1) Predominantemente design; 

(2) Design; 

(3) Equilíbrio design e engenharia; 

(4) Engenharia; 

(5) Predominantemente engenharia. 

Resultado da Avaliação:  

Comentários / Sugestões:  
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Quadro 3.5 (continuação) - Ficha de caracterização dos indicadores de equilíbrio do design e 

da engenharia. 

Indicador de Desempenho - 08 

Nome: Foco no processo construtivo. 

Descrição / Objetivo: Avalia sob qual ponto de vista o processo construtivo predomina. 

Medida de Avaliação: 

(1) Predominantemente design; 

(2) Design; 

(3) Equilíbrio design e engenharia; 

(4) Engenharia; 

(5) Predominantemente engenharia. 

Resultado da Avaliação:  

Comentários / Sugestões:  

Indicador de Desempenho - 9 

Nome: Possibilidade de utilizar outras ferramentas e métodos de análise. 

Descrição / Objetivo: 
Avalia a flexibilidade em utilizar outras ferramentas e métodos de 

análise de design e de engenharia. 

Medida de Avaliação: 

(1) Predominantemente design; 

(2) Design; 

(3) Equilíbrio design e engenharia; 

(4) Engenharia; 

(5) Predominantemente engenharia. 

Resultado da Avaliação:  

Comentários / Sugestões:  

Indicador de Desempenho - 10 

Nome: Possibilidade de utilizar recursos computacionais. 

Descrição / Objetivo: 
Avalia a flexibilidade em utilizar recursos computacionais de design e 

de engenharia. 

Medida de Avaliação: 

(1) Predominantemente design; 

(2) Design; 

(3) Equilíbrio design e engenharia; 

(4) Engenharia; 

(5) Predominantemente engenharia. 

Resultado da Avaliação:  

Comentários / Sugestões:  

Indicador de Desempenho - 11 

Nome: Qualidade dos resultados das atividades desenvolvidas. 

Descrição / Objetivo: Avalia o equilíbrio design e engenharia nas atividades desenvolvidas. 

Medida de Avaliação: 

(1) Predominantemente design; 

(2) Design; 

(3) Equilíbrio design e engenharia; 

(4) Engenharia; 

(5) Predominantemente engenharia. 

Resultado da Avaliação:  

Comentários / Sugestões:  
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3.2 APLICAÇÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS EM 

UMA SITUAÇÃO REAL NO SETOR MOVELEIRO 

 

 O objetivo desta seção é apresentar a aplicação de um PDP em uma situação real. Os 

interessados e envolvidos no projeto são os colaboradores de uma empresa moveleira parceira 

da região denominada de “empresa X” com apoio dos técnicos do SENAI em Arapongas 

compostos por engenheiros e designers. 

 A empresa X é uma empresa do setor moveleiro de Arapongas, Paraná. Conta com 

aproximadamente 38 funcionários dedicados à produção, 16 no setor administrativo e possui 

estratégia de desenvolvimento de produtos independente. Seu ramo de atividade é a 

fabricação de berços, cômodas e guarda-roupas para atender, principalmente, a região 

nordeste através dos magazines. 

 Como o foco do trabalho é analisar a inter-relação design e engenharia que pode ser 

mais evidente nas etapas iniciais do desenvolvimento de produtos, no Plano do Projeto 

desenvolvido entre as partes envolvidas, o escopo prevê somente o desenvolvimento do 

Projeto Informacional e do Projeto Conceitual tendo como referência as atividades e 

sequência do modelo PDO apresentados na fundamentação teórica. 

 O escopo do produto foi definido dentro do portfólio de produtos da empresa X como 

sendo o mais representativo: o guarda-roupa adulto. A avaliação do custo do projeto é 

desconsiderada, pois as duas etapas trabalhadas envolvem somente a fase de projetação e 

gestão da informação; e a avaliação de risco também não é relevante, uma vez que se trata de 

um trabalho acadêmico aplicado em uma situação real, cujo objetivo é a análise do resultado 

da relação do design com a engenharia evidenciando-se os pontos fortes e fracos do processo. 

Finalizado o planejamento, é gerado o plano de projeto baseado nas atividades do 

modelo PDP que é o guia no controle da execução. 
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PROJETO INFORMACIONAL 

 A etapa do Projeto Informacional tem como objetivo final definir as especificações do 

produto as quais são as entradas para o Projeto Conceitual. Uma pesquisa de todas as 

informações necessárias relacionadas ao mercado, empresa e cliente é realizada baseada nas 

literaturas existentes, pesquisas realizadas e observações práticas.  

 O levantamento do mercado tem como propósito apresentar o panorama geral da 

indústria moveleira mundial, nacional e da região de Arapongas identificando os principais 

polos produtores e consumidores nessas instâncias, assim como verificar o comportamento da 

concorrência. 

 Ademais, conhecer a visão e missão da empresa, ou seja, conhecer a si mesmo é 

fundamental para que o novo produto esteja alinhado com as expectativas da instituição. 

Informações sobre o portfólio de produtos já fabricados, os produtos mais vendidos, os 

principais mercados consumidores, infraestrutura, entre outras informações, são fundamentais 

para o projeto. 

 Salienta-se que, é de importância fundamental nesse processo, identificar o público-

alvo do produto, a partir do qual é possível definir o perfil do consumidor a fim de estabelecer 

as principais necessidades e exigências destes usuários. 

 A partir das informações identificadas, de maneira completa e confiável, inicia-se a 

elaboração das especificações do produto que atenda tais exigências. Estas informações são 

apresentadas seguindo as seis atividades do Projeto Informacional do modelo PDO. 

 

ATIVIDADE 1: Refinar o ciclo de vida do produto e os clientes / usuários. 

A definição do ciclo de vida do produto fornece uma visão gráfica da história do 

produto. Baseado em produtos similares já desenvolvidos pela empresa e conhecimento da 

própria equipe de projeto, elaborou-se o ciclo de vida do produto (Figura 3.3). 
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Figura 3.3 - Ciclo de vida do produto: do planejamento ao descarte. 

 
 

 A partir do ciclo de vida do produto foram identificados três clientes: os internos, os 

intermediários e os externos. Os clientes internos (a empresa X) são responsáveis pelo projeto 

e fabricação do produto e estão envolvidos desde o planejamento até o transporte, ou seja, as 

etapas que agregam valor ao produto. As necessidades gerais destes clientes se pautam na 

condição de que o novo produto utilize os recursos disponíveis pela empresa, os componentes 

por ela padronizados e, na facilidade nos processos de embalagem, armazenamento e descarte. 

 Já os clientes intermediários, que neste caso são os lojistas, são aqueles responsáveis 

pela compra, venda, transporte e marketing do produto. Estes clientes esperam que o produto 

seja atraente para o consumidor, que apresente características que não dificultem seu 

transporte, facilidade de armazenamento e um processo de montagem relativamente simples. 
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 Finalmente, os clientes externos, que são os usuários do produto, devem ser atendidos 

com o máximo de prioridades. Esses clientes desejam: qualidade, baixo preço, durabilidade, 

praticidade e visual atraente. As etapas de retirada e descarte apesar de estar no final do ciclo 

de vida é uma necessidade relacionada à empresa, devido às preocupações ambientais e de 

logística reversa. 

 

ATIVIDADE 2: Identificar as necessidades dos clientes / usuários do produto. 

 O processo de identificação das necessidades gerais e específicas é realizado através 

de entrevistas e observações a cada cliente com produtos similares. No contato do cliente com 

o produto são observados pontos relacionados à usabilidade e ergonomia; e, nas entrevistas 

avaliadas as questões culturais. As necessidades são organizadas no Apêndice 4.1 e descritas 

segundo linguagem dos próprios clientes. Algumas necessidades repetidas foram eliminadas. 

 Para facilitar o entendimento e visualização por parte da equipe de projeto as 

necessidades similares foram classificadas e agrupadas no Quadro 3.4: 

 

Quadro 3.6 - Classificação das necessidades específicas dos clientes. 

Grupo Necessidades 

Produção N1; N2; N3; N4; N5; N9; N10; 

Materiais N6; N7; N8; 

Comércio N14; N15; N16; 

Apresentação visual N13; 

Uso N17; N18; N19; N20; N21; 

Segurança N22; 

Meio ambiente N11; N12. 

 

ATIVIDADE 3: Estabelecer os requisitos dos clientes/ usuários do produto. 

 Depois de identificada e classificada as necessidades dos clientes, a equipe de projeto 

reescreve as necessidades inicialmente descritas segundo a linguagem dos clientes na forma 

do que chamamos de requisitos dos clientes (Apêndice 4.2). 



55 

 

Identificadas as necessidades e requisitos do cliente, estes dados são analisados 

utilizando a Matriz da Casa da Qualidade (Quality Function Deployment, QFD). O 

desenvolvimento da matriz QFD a partir das necessidades dos clientes está no Apêndice 4.3. 

Na parte esquerda da matriz estão as necessidades com o respectivo grau de importância e na 

parte superior estão os requisitos dos clientes.  

 

ATIVIDADE 4: Especificar os requisitos do projeto. 

 A partir dos resultados obtidos da matriz QFD, os requisitos dos clientes foram 

hierarquizados no Apêndice 4.4 de acordo com a quantificação de cada um e em seguida 

foram analisados e selecionados pela equipe de projetos, sendo divididos em três grupos: 

Requisitos primários (Figura 3.4): requisitos escolhidos pela equipe de projetos, nos 

quais foram identificadas possibilidades reais de melhoria. No guarda-roupa da empresa X, 

foi identificado que os puxadores, que são verticais, retos e tradicionais poderiam ser 

substituídos por puxadores contemporâneos, assim como foi identificada necessidade de 

otimização do espação externo do guarda-roupa adaptado ao perfil do usuário. Além disso, 

verificou-se possibilidade de padronização das medidas das peças. 

 

Figura 3.4 - Requisitos primários. 

 
 

Requisitos secundários (Figura 3.5): constitui-se de requisitos já conhecidos e 

aplicados pela empresa e que, por serem de vital importância na garantia de um produto de 

qualidade, não devem ser esquecidos ao longo do projeto. 
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Figura 3.5 - Requisitos secundários. 

 
 

Requisitos terciários: Requisitos que a equipe de projeto julgou que por algum motivo 

não deveriam fazer parte do escopo. Para reduzir as chances de que algum requisito ou 

informação seja desconsiderado ou tenha sido esquecido, utilizou-se o procedimento de 

checklist. 

 

ATIVIDADE 5: Analisar os produtos concorrentes do mercado. 

 Para concluir a análise dos requisitos é realizado um benchmarking no qual é possível 

posicionar cada requisito primário, que é o foco do produto em desenvolvimento, em relação 

aos possíveis concorrentes existentes no mercado (Figura 3.6). O requisito R5, referente à 

padronização de peças para mais de um produto, devido a necessidade de informações 

internas dos concorrentes, recebeu somente nota 3. 
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Figura 3.6 - Posicionamento do produto em desenvolvimento, no mercado. 

 
 

ATIVIDADE 6: Estabelecer as especificações do produto. 

 Para finalizar o Projeto Informacional é necessário descrever os três requisitos 

primários já elencados, formando um conjunto de informações completas e sem ambiguidade, 

as especificações do produto, ou seja, o objetivo final desta etapa: 

Especificação 1 – Puxadores contemporâneos que não alterem a característica do produto. 

Especificação 2 – Guarda-roupa com altura do tamanho do pé direito da casa do usuário e 

largura otimizada ao espaço da parede. 

Especificação 3 – Padronização as medidas das peças para atender ao máximo o portfólio de 

produtos da empresa. 

 

PROJETO CONCEITUAL 

Na etapa do Projeto Conceitual, as atividades estão relacionadas com a busca, a 

criação, a representação e a seleção de soluções, diferentemente da etapa de Projeto 

Informacional que trabalha basicamente a pesquisa e transformação das informações. 
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ATIVIDADE 7: Visualizar os problemas essenciais de projeto. 

Nesta etapa a equipe de projetos avaliou as especificações definidas no projeto 

informacional e pelo uso do método de criatividade brainstorming, identificou os principais 

problemas que poderiam surgir: 

 Estimar a altura média do pé direto das casas do perfil deste consumidor; 

 Estimar a largura média da parede das casas do perfil deste consumidor; 

 Estabilidade do móvel; 

 Furação diferente para o puxador; 

 Puxadores de perfil que alteram o processo construtivo; e 

 Alteração no projeto do móvel com a padronização das peças. 

 

ATIVIDADE 8: Gerar ideias preliminares. 

 A atividade de geração de ideias preliminares foi estimulada utilizando o método de 

criatividade 635 e são as seguintes: 

 Aumentar a altura do guarda-roupa de maneira geral; 

 Guarda-roupa dividido em duas partes; 

 Guarda-roupa dividido em três partes; 

 Utilização de um pé nivelador; 

 Utilização de um roda-teto regulável; 

 Montador realizar o ajuste; 

 Analisar o perfil do consumidor em relação ao puxador; 

 Padronizar maior número de peças possíveis; 
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ATIVIDADE 9: Desenvolver as alternativas para o produto. 

Analisando os problemas que poderiam ser encontrados e as ideias desenvolvidas 

foram elaboradas as seguintes alternativas para cada especificação: 

 

Especificação 1 – Puxadores contemporâneos que não alterem a característica do produto. 

 Baseado no perfil do consumidor escolher alternativas na qual o impacto no processo 

construtivo é minimizado. 

 

Especificação 2 – Guarda-roupa com altura do tamanho do pé direito da casa do usuário e 

largura otimizada ao espaço da parede. 

 Baseado na pesquisa do perfil da casa do consumidor estimar a altura mínima média, 

não alterando esteticamente o guarda-roupa. A otimização da largura foi descartada. 

 

Especificação 3 – padronização as medidas das peças para atender ao máximo o portfólio de 

produtos da empresa. 

 Estudo do portfólio de produtos para minimizar o número de peças (Design for 

manufacturing). 

 

ATIVIDADE 10: Desenvolver os modelos bi e tridimensionais. 

 

 Nesta atividade, a equipe de projeto utilizou como recursos, aplicativos de 

renderização e CAD, que possibilitaram a visualização das alternativas desenvolvidas. A 

Figura 3.7 alguns resultados destes aplicativos. 
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Figura 3.7 - Exemplos de simulação em aplicativos de software 

 
 

3.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS INDICADORES DE DESEMPENHO E 

DIAGNÓSTICO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 

 

 Na sequência são apresentados os resultados das avaliações dos indicadores de 

desempenho com as respectivas análises, comentários e sugestões: 

 

INDICADOR DE DESEMPENHO - 01: Nível de experiência dos membros da equipe em 

desenvolvimento de produtos. 

Medidas de avaliação: (1) Nenhuma experiência; 

(2) Alguma experiência; 

(3) Experiente; 

(4) Experiência e treinamento; 

(5) Dedicação exclusiva em projetos. 

Avaliação: (2) Alguma experiência. 

Resultado da avaliação: A equipe de projetos foi formada por colaboradores de diversos 

setores da empresa, porém nenhum com dedicação e experiência exclusiva em 

desenvolvimento de novos produtos. Os colaboradores demonstraram-se qualificados para as 
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tarefas específicas que exercem, mas carentes quando necessitam desenvolver atividades em 

conjunto com outros setores. 

A ausência da figura de um gestor de projetos, responsável por conduzir o PDP de 

forma consistente com seus objetivos, prazos custos e riscos e a falta de treinamento colabora 

para a limitação da equipe. 

Comentários / sugestões: A dificuldade de combinar talentos individuais em grupos 

unificados de maior eficiência pode ser trabalhada com a formação de um gestor de projetos 

qualificado em extrair o máximo conhecimento específico de cada área, treinando a princípio 

os setores mais deficientes. 

 

INDICADOR DE DESEMPENHO - 02: Nível de formação dos membros da equipe de 

projeto. 

Medida de avaliação: (1) Nível médio; 

(2) Nível Técnico; 

(3) Graduação; 

(4) Pós-graduação; 

(5) Mestrado / doutorado. 

Avaliação: (3) Graduação. 

Resultado da avaliação: Verificou-se que os membros da equipe apresentam funções em 

áreas diversificadas (principalmente em: administração, engenharia, design, marketing e 

vendas) o que contribui para formar um leque de visões de diferentes ângulos, porém sem o 

conhecimento teórico específico formado para desempenhar tal função. 

Outro fator que contribuiu foi o desenvolvimento da formação iniciada no “chão de 

fábrica”, característica de colaboradores que cresceram profissionalmente na empresa e 

conhecem as necessidades e dificuldades da produção. 
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Comentários / sugestões: O conhecimento devido à evolução iniciada no “chão de fábrica” 

dentro da empresa é uma característica “bruta” e inconsciente que precisa ser explorada. Para 

o desenvolvimento do projeto, sob o ponto de vista da engenharia construtiva, apesar do nível 

de formação limitada, o conhecimento do potencial das máquinas da empresa contribui 

principalmente na concepção do produto no processo de desenvolvimento.  

 

INDICADOR DE DESEMPENHO - 03: Envolvimento da alta direção no PDP. 

Medida de avaliação: (1) Totalmente ausente; 

(2) Ausente; 

(3) Parcialmente envolvida; 

(4) Envolvida; 

(5) Totalmente envolvida. 

Avaliação: (5) Totalmente envolvida. 

Resultado da avaliação: A empresa é formada por uma equipe administrativa enxuta e com 

participação ativa da alta direção dentro da organização. Característica das indústrias do setor 

moveleiro e que contribui principalmente nas tomadas de decisões para direcionamento dos 

projetos, mas que pode demandar certo tempo para análise e definição devido à falta de 

conhecimento em todas as áreas. 

Comentários / sugestões: A descentralização da autoridade pode ser uma decisão importante 

no processo de estruturação da empresa. Normalmente, com a descentralização, as decisões 

são tomadas mais rapidamente por um responsável com conhecimento técnico específico 

maior e com autoridade para responder. 

 

INDICADOR DE DESEMPENHO - 04: Canais de comunicação entre os membros da 

equipe de projeto. 
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Medida de avaliação: (1) Totalmente indefinido; 

(2) Indefinido 

(3) Parcialmente definido; 

(4) Definido 

(5) Totalmente definido. 

Avaliação: (3) Parcialmente definido. 

Resultado da avaliação: A comunicação e a administração dos conflitos revelaram-se os 

aspectos de maior deficiência no trabalho interdisciplinar gerando situações de stress e 

comprometendo o resultado. A falta de experiência do líder do projeto também colaborou 

para a falha na comunicação e seguimento nas informações. Apesar de existir um canal aberto 

de comunicação, a disponibilidade e dedicação da equipe de projeto em tempo limitado, assim 

como o registro das informações de forma confusa foram fundamentais e refletiram no 

resultado do trabalho.  

Comentários / sugestões: O sistema de comunicação eficiente é fundamental em qualquer 

fase do desenvolvimento de um produto. Ela é importante em muitas situações, em que o 

processo de comunicação contribui para a identificação dos problemas e determinação de 

soluções adequadas, ou pelo menos viáveis.   

 

INDICADOR DE DESEMPENHO - 05: Entendimento do modelo utilizado por parte da 

equipe de projeto. 

Medida de avaliação: (1) Muito difícil; 

(2) Difícil; 

(3) Moderado; 

(4) Fácil; 

(5) Muito fácil. 
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Avaliação: (3) Moderado. 

Resultado da avaliação: No início do processo verificou-se uma dificuldade geral por parte 

da equipe de projeto para a visualização do modelo de desenvolvimento de produto utilizado. 

A atividade 1 (“Refinar o ciclo de vida do produto e os clientes / usuários”) foi fundamental 

para a visualização e o entendimento do processo. Ao representar o fluxo do ciclo de vida do 

produto a equipe percebeu como cada informação poderia contribuir no conjunto do trabalho. 

A identificação dos clientes (empresa, lojista e consumidor) possibilitou um direcionamento 

do foco para todos os clientes, não somente para o consumidor. 

Comentários / sugestões: O modelo de desenvolvimento de produto utilizado (modelo PDO) 

foi desenvolvido com o objetivo de trabalhar a inter-relação design e engenharia. O modelo 

apresenta um fluxo geral de atividades simples e objetivo, dividido em cinco grandes etapas 

com checklist de verificação ao final de cada etapa contribuindo para o planejamento do 

processo e demonstrou-se fundamental e indispensável no direcionamento do trabalho. 

 

INDICADOR DE DESEMPENHO - 06: Papel de cada membro da equipe na empresa. 

Medida de avaliação: (1) Predominantemente design; 

(2) Design; 

(3) Equilíbrio design e engenharia; 

(4) Engenharia; 

(5) Predominantemente engenharia. 

Avaliação: (4) Engenharia. 

Resultado da avaliação: A diversidade de setores da empresa que formam a equipe de 

projeto foi fundamental na busca de informações para o desenvolvimento do projeto. A 

participação dos representantes da produção, como já destacado no Indicador 02, contribuiu 

para sanar as possíveis dificuldades de engenharia. Os representantes de vendas que trabalham 
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em contato direto com o lojista e indiretamente com o consumidor fornecem um mapa mais 

assertivo de como o mercado esta se comportando. O envolvimento dos gestores na equipe 

ajudou no direcionamento do projeto e na tomada de decisões. Porém o papel de cada 

membro da equipe de projetos estava mais relacionado à engenharia. 

Comentários / sugestões: Apesar da equipe de projeto ser formada por diversas áreas, 

demonstrou-se maior facilidade de identificar as necessidades dos clientes relacionadas à 

produção devido ao contato direto com este cliente. 

 

INDICADOR DE DESEMPENHO - 07: Foco no usuário. 

Medida de avaliação: (1) Predominantemente design; 

(2) Design; 

(3) Equilíbrio design e engenharia; 

(4) Engenharia; 

(5) Predominantemente engenharia. 

Avaliação: (4) Engenharia. 

Resultado da avaliação: A identificação das necessidades dos usuários foi realizada com 

entrevistas e observações. Nas entrevistas, o consumidor pôde relatar as dificuldades 

encontradas com produtos similares e as expectativas e anseios ao adquirir um novo produto. 

Nas observações do consumidor em contato com o produto identificaram-se as necessidades 

encontradas na utilização analisado os fatores de ergonomia. A dificuldade em realizar as 

atividades focadas no usuário decorreu principalmente da falta de conhecimento para buscar 

as informações e identificar as necessidades. 

Comentários / sugestões: O contato da empresa com o produto termina quando chega ao 

lojista que tem contato direto com o consumidor. Apesar do objetivo principal do projeto ser a 

satisfação do consumidor, há uma dificuldade na identificação das necessidades dos 
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consumidores, que é fundamental para o sucesso do novo produto, devido à distância que 

existe entre a empresa e o consumidor intermediada pelo lojista. Com isso, as opções de 

soluções para as necessidades identificadas dos consumidores estavam mais vinculadas à 

engenharia construtiva.  

 

INDICADOR DE DESEMPENHO - 08: Foco no processo construtivo. 

Medida de avaliação: (1) Predominantemente design; 

(2) Design; 

(3) Equilíbrio design e engenharia; 

(4) Engenharia; 

(5) Predominantemente engenharia. 

Avaliação: (4) Engenharia. 

Resultado da avaliação: As ferramentas utilizadas para identificar as necessidades no 

processo construtivo foram entrevistas e observação do cliente em contato com o produto 

durante sua fabricação e distribuição. As necessidades da empresa foram mais facilmente 

identificadas devido ao conhecimento e experiência inconsciente dos próprios colaboradores 

com as máquinas e o processo produtivo.  

Comentários / sugestões: Assim como destacado no “indicador 5”, a definição do fluxo do 

ciclo de vida do produto contribuiu para visualizar como as necessidades do processo 

construtivo estão integradas no desenvolvimento do produto e podem contribuir para o 

resultado final. 

 

INDICADOR DE DESEMPENHO - 9: Possibilidade de utilizar outras ferramentas e 

métodos de análise. 

Medida de avaliação: (1) Predominantemente design; 
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(2) Design; 

(3) Equilíbrio design e engenharia; 

(4) Engenharia; 

(5) Predominantemente engenharia. 

Avaliação: (3) Equilíbrio design e engenharia. 

Resultado da avaliação: O modelo de desenvolvimento de produtos utilizado é flexível e 

permite a utilização de outras ferramentas e métodos de analise, de design e engenharia, para 

estimular a criatividade em todas as atividades. Verificou-se a limitação em utilizar estas 

opções devido à falta de conhecimento técnico e experiência. 

Comentários / sugestões: A criatividade se faz necessária em qualquer fase do 

desenvolvimento de um produto. Ela é importante em muitas situações, contribuindo para a 

determinação de soluções adequadas ou pelo menos viáveis. A criatividade é algo que pode 

ser desenvolvido com certos procedimentos a fim de que haja o máximo aproveitamento do 

potencial criativo de cada membro da equipe. 

 

INDICADOR DE DESEMPENHO - 10: Possibilidade de utilizar recursos computacionais. 

Medida de avaliação: (1) Predominantemente design; 

(2) Design; 

(3) Equilíbrio design e engenharia; 

(4) Engenharia; 

(5) Predominantemente engenharia. 

Avaliação: (3) Equilíbrio design e engenharia 

Resultado da avaliação: A disponibilidade de recursos computacionais contribuiu 

positivamente tanto do ponto de vista do design como da engenharia com previsões de como 

poderia ser o resultado final do produto. O uso do desenho computacional possibilita uma 
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visualização detalhada de como será o processo construtivo do produto. Os programas de 

simulação antecipam como será o desempenho dinâmico e estático do produto. E os 

programas de renderização projetam como o produto ficará em um ambiente real. 

Comentários / sugestões: Ao longo do PDP estes recursos podem ser utilizados a qualquer 

momento contribuindo na visualização de uma ideia ou sugestão em um período de tempo 

pequeno e com baixo custo. Os resultados obtidos com a utilização dos softwares podem ser 

utilizados nas fases posteriores do projeto, como na análise estrutural e elaboração da 

documentação técnica. 

 

INDICADOR DE DESEMPENHO - 11: Qualidade dos resultados das atividades 

desenvolvidas. 

Medida de avaliação: (1) Predominantemente design; 

(2) Design; 

(3) Equilíbrio design e engenharia; 

(4) Engenharia; 

(5) Predominantemente engenharia. 

Avaliação: (4) Engenharia. 

Resultado da avaliação: A avaliação do equilíbrio das atividades desenvolvidas tendeu para 

engenharia. Este desequilíbrio foi consequência da dificuldade na identificação das 

necessidades e soluções para os usuários e os lojistas, e certa facilidade na identificação das 

necessidades e soluções para a empresa. 

Comentários / sugestões: O resultado da atividade 1 (fluxo do processo construtivo) foi 

fundamental para direcionar a busca das informações e eficiência das atividades sequentes. 
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3.3.1 ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RESULTADOS 

 

A Figura 3.8 apresenta graficamente os resultados individuais dos indicadores gerais, 

onde a avaliação “5” seria a ideal. Como ponto a ser melhorado, destaca-se, o baixo nível de 

experiência da equipe de projetos. E, como ponto forte, o total envolvimento da alta direção 

principalmente nas tomadas de decisões e direcionamento do PDP. 

 

Figura 3.8 - Gráfico da avaliação dos indicadores gerais de desempenho. 

 
 

O emprego de pessoas com experiência e visões distintas de todos os setores da 

empresa é uma característica importante e um diferencial para o PDP que precisa ser 

complementado com a capacitação profissional, fator relevante para melhorar o nível de 

formação da equipe de projeto. A identificação de um líder de projetos e a utilização de um 

modelo de desenvolvimento de produto simples e estruturado obrigaria um planeamento 
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rigoroso, um acompanhamento exaustivo e consequentemente uma comunicação mais 

eficiente. 

 A Figura 3.9 representa os resultados dos indicadores de equilíbrio design engenharia 

onde o ideal seria a avaliação “3”. O gráfico apresenta um desequilíbrio devido 

principalmente à experiência e formação da equipe de projetos no processo construtivo, ou 

seja, o lado do design precisa ser trabalhado e melhorado. 

 

Figura 3.9 - Gráfico da avaliação dos indicadores de equilíbrio design engenharia. 

 
 

 O equilíbrio do design e engenharia no PDP é fundamental para o sucesso do novo 

produto de forma que as necessidades do design precisam estar balanceadas com as 

consequências na engenharia, assim como as necessidades da engenharia precisam estar 

balanceadas com as consequências no design (Figura 3.10). Uma relação de harmonia 

“necessidade x consequência” precisa ser estabelecida entre ambos. 
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Figura 3.10 - Balança de equilíbrio “necessidade x consequência”. 

 
 

 Independente das características individuais de cada produto, as várias etapas do 

método PDO necessárias para o desenvolvimento foram simplificadas pela equipe de projeto 

em um método geral comum adaptado para a realidade do setor moveleiro. Durante a análise 

dos dados para formação deste método geral foram consideradas fundamentais as seguintes 

atividades: 

1. Identificar as necessidades dos clientes relacionadas às funções individuais de cada 

membro da equipe; 

2. Avaliar a relação “necessidade x consequência” em conjunto com a equipe de 

projetos; 

3. Realizar uma pesquisa de mercado destas necessidades; 

4. Analisar possíveis alternativas e soluções; 

5. Registrar as informações. 

 

Estas cinco atividades formaram um plano de ação desenvolvido com o intuito de 

estimular a identificação e a geração de soluções, que a princípio seriam registradas, e, em um 
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segundo momento, poderiam ser utilizadas em um novo produto com maior eficiência, pois 

estas ideias já estariam pré-desenvolvidas. A Figura 3.11 apresenta o fluxograma deste 

método geral proposto. 

 

Figura 3.11 - Fluxograma do método geral proposto. 

 
 

 Diante do contexto do setor moveleiro, da avaliação dos indicadores de desempenho e 

da proposta de um método geral de desenvolvimento de produtos, a equipe de projetos 

verificou também a necessidade de formação de uma estrutura básica e capacitada. Para 

formação desta estrutura foram definidos as seguintes ações: 

1. Formar e definir uma equipe multidisciplinar com a participação de colaboradores 

das diversas áreas da empresa, inclusive da alta direção; 

2. Identificar e nomear um líder de projeto; 

3. Treinar e capacitar, a princípio, a área direcionada ao design; 
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Com as propostas de melhorias na estrutura e formação de um método geral fecha-se a 

análise e diagnóstico dos indicadores de desempenho apresentados neste trabalho. 

 

Neste capítulo foram apresentadas o desenvolvimento dos indicadores, a aplicação 

destes indicadores para avaliação de um PDP em uma situação real e a análise dos resultados. 

No próximo capítulo serão apresentadas as devidas conclusões. 
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4. CONCLUSÃO 
 

 Este quinto e último capítulo é constituído de duas seções. Na primeira seção são 

apresentadas as conclusões do trabalho e na segunda, propostas para desenvolvimentos 

futuros. 

 

4.1 CONCLUSÕES 

 

A metodologia de pesquisa-ação adotada neste trabalho foi direcionada para atender ao 

seguinte objetivo geral: 

Analisar o limite da inter-relação do design e da engenharia para avaliar o processo de 

desenvolvimento de produtos aplicado em uma indústria moveleira de Arapongas, no Paraná. 

Para alcançar este objetivo foi realizado um levantamento bibliográfico (Capítulo 2) 

destacando os principais pontos do design e da engenharia para formação dos indicadores de 

desempenho. Foi apresentado também o método para desenvolvimento dos indicadores e o 

modelo de desenvolvimento de produto escolhido para aplicação. Avalia-se que o objetivo 

geral foi atingido por meio do cumprimento dos objetivos específicos: 

 

Objetivo específico 1: Desenvolver indicadores para medir o processo de 

desenvolvimento de produto. 

O desenvolvimento de indicadores de desempenho, baseado nas fundamentações 

teóricas, e não somente na prática, para realizar o diagnóstico do processo agilizou a coleta, a 

disposição e a análise dos dados para geração de informações para os técnicos do SENAI e o 

setor moveleiro. 
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Objetivo específico 2: Aplicar o modelo de desenvolvimento de produtos em uma 

situação real. 

A utilização do modelo de desenvolvimento de produtos PDO contribuiu para ditar as 

etapas e direcionar o trabalho. Porém o mapa conceitual composto por um fluxo extenso de 

atividades inibiu a equipe de projetos que ainda trabalha com modificações relativamente 

lentas acompanhando as exigências do mercado. O desenvolvimento foi realizado 

essencialmente através de conhecimentos empíricos, obtidos na prática. Um modelo inovador, 

com soluções expressivamente novas para a realidade do setor moveleiro, como o PDO ainda 

não é uma necessidade. 

 

Objetivo específico 3: Aplicar os indicadores em uma situação real de 

desenvolvimento de produto. 

Na empresa onde foi realizada a aplicação industrial dos indicadores observou-se: 

 Colaboradores com capacidades individuais, mas com dificuldade de se 

complementarem; 

 PDP teoricamente focado no usuário, porém, que na prática, oferece muito mais 

soluções focadas na engenharia do produto;  

 Existência de objetivo comum da empresa, assim como do pesquisador deste 

trabalho, em buscar novos conhecimentos em relação ao PDP; 

 

Objetivo específico 4: Analisar os resultados e diagnosticar o processo. 

A análise dos resultados dos indicadores de desempenho e diagnóstico do processo 

proporcionou destacar pontes fortes, a serem mantidos, e pontos fracos, que precisam ser 

trabalhados para não comprometer a eficiência. Como proposta da análise e diagnostico dos 
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resultados foi apresentado um plano de ação para o desenvolvimento de uma estrutura de 

projeto e um modelo geral adaptado a realidade do setor moveleiro. 

 

Portanto, conclui-se com base no trabalho realizado que a pergunta da pesquisa: – 

quais os limites de atuação do design e da engenharia para trabalharem de forma integrada no 

intuito de contribuir para o desenvolvimento de novos produtos? – foi respondida por meio 

dos indicadores desempenho desenvolvidos e aplicados e dos resultados da avaliação e análise 

do PDP em uma indústria moveleira. 

Um dos principais resultados obtidos foi a estruturação de uma sistemática a partir das 

interpretações do design e da engenharia, que não inibisse o perfil criativo e inovador para a 

realização das atividades no PDP. São identificadas as necessidades dos clientes sob o ponto 

de vista da engenharia e as consequências destas no ponto de vista do design. Assim como são 

identificadas as necessidades dos clientes sob o ponto de vista do design e as consequências 

destas no ponto de vista da engenharia. Uma relação de “necessidade x consequência” seria 

estabelecida e equilibrada para não comprometer todo o sistema. 

O outro beneficio foi a sugestão de um modelo geral e cíclico para disseminar e 

praticar as principais atividades do processo de desenvolvimento de novos produtos com foco 

no design e na engenharia com a estruturação, envolvimento e sensibilização de toda a 

organização. 

Como descrito do Capítulo 1, o trabalho estava limitado a analisar o projeto 

informacional e o projeto conceitual do PDP no setor moveleiro de Arapongas. Com o 

decorrer do desenvolvimento da pesquisa foram encontradas outras limitações: a 

disponibilidade dos técnicos do SENAI e dos colaboradores da empresa para trabalhar de 

forma efetiva e em conjunto, sendo assim as informações foram centralizadas no autor. E, a 

outra limitação foi em relação ao tempo para reaplicar os indicadores em outras empresas para 
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obter um estudo mais assertivo, assim como, aplicar as sugestões propostas para verificar a 

sua eficácia. 

 Em última instância, o trabalho permitiu estimular a reflexão sobre a cultura do PDP 

no setor de móveis, apoiar as ações e agregar valor de forma conceitual e prática. E, 

certamente, este trabalho representou o primeiro passo sobre o assunto no setor moveleiro e 

contribuirá para futuras pesquisas relacionas ao tema. 

 

4.2 PROPOSTAS DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Durante o desenvolvimento do trabalho foram verificados pontos que poderão ser 

futuramente explorados para complementar esta dissertação e formar uma base de 

informações relacionadas ao setor moveleiro que é carente de artigos, trabalhos e estudos 

específicos. Sendo assim, podem-se citar algumas recomendações para pesquisas futuras: 

 Reaplicar os indicadores de desempenho para avaliar o desenvolvimento de 

produtos em outras empresas do setor moveleiro com o intuito de comparar e 

complementar as informações desta dissertação com os resultados obtidos; 

 Estudar e propor novos indicadores de desempenho para analisar a inter-relação 

design e engenharia, baseados em situação reais, não identificados na pesquisa de 

fundamentação teórica realizada; e 

 Estudar a melhor forma de disseminar dentro do setor moveleiro os resultados 

desta e de outras pesquisas. 
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APÊNDICE 2.1 - MÉTODOS DE SOLUÇÃO CRIATIVA DOS PROBLEMAS. 

 

Método Descrição 

Brainstorming 

É um método para ser utilizado em grupo. Também chamado de 

tempestade de ideias para a resolução criativa de problemas e 

contribui para a produção de ideias, imaginação e quebra de 

barreiras mentais com o objetivo de produzir um maior número de 

ideias possíveis sobre um problema particular, real e simples. 

Fundamenta-se no fato de que cada indivíduo possui uma 

combinação de experiências e conhecimento único. 

Questionários e checklists 

É um método para ser utilizado em grupo ou individualmente. 

Tem por objetivo a geração de ideais. É através de itens e questões 

que são propostas transformações com intuito de levar as soluções 

dos problemas. 

Método 635 ou Brainswriting 

É um método que tem como premissa a pouca quantidade de ideias 

iniciais numa sessão de brainstorming. Logo, sugere-se que a 

aplicação do método seja com equipe interdisciplinar de 6 pessoas, 

cujas áreas de conhecimento dependem da natureza do problema, e 

cada qual deve registrar 3 sugestões iniciais para o problema em 

forma de esquemas, desenhos ou mesmo fórmulas. Então se 

trocam as ideias entre os participantes ate que todos tenham 

passado 5 vezes por suas mãos. Daí o nome 635. 

Fonte: Carvalho, 1999. 
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APÊNDICE 4.1 - NECESSIDADES GERAIS E ESPECÍFICAS DOS CLIENTES 

 

Cliente Necessidades gerais Necessidades específicas 

Cliente 

interno 

Produto que utilize os 

recursos disponíveis, 

componentes 

padronizados e que seja 

fácil de embalar, 

armazenar e descartar. 

Máquinas para produção. N1 

Peças padronizadas. N2 

Produto de cor única. N3 

As peças devem ter um tamanho e peso 

acessível para o operador realizar a 

movimentação. 

N4 

Evitar desperdício de matéria-prima. N5 

Peças de mesma espessura. N6 

As peças devem ser do mesmo tipo de matéria-

prima. 
N7 

O produto deve ter o menor número de 

componentes. 
N8 

As peças devem ter o formato que ajude na 

embalagem. 
N9 

A embalagem deve ser prática. N10 

Utilizar materiais reutilizáveis. N11 

Fácil de desmontar.  N12 

Cliente 

intermediário 

Produto atraente e que 

seja fácil de transportar, 

armazenar e montar. 

O produto deve ter um visual atraente e atual. N13 

Produto deve ser barato. N14 

A embalagem do produto não deve danificar o 

mesmo. 
N15 

A embalagem deve ser leve. N16 

O produto deve ser fácil e prático de montar. N17 

Cliente 

externo 

Produto de qualidade, 

baixo preço, 

durabilidade, praticidade 

e visual atraente. 

Produto fácil de utilizar. N18 

O produto deve ser fácil de limpar. N19 

O produto deve ser durável. N20 

O produto deve ser eficiente. N21 

O produto deve ser seguro. N22 
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APÊNDICE 4.2 - REQUISITOS DOS CLIENTES 
 

Grupo Requisitos 

Produção 

O produto deve ser projetado para infraestrutura da manufatura 

existente. 
R1 

Terceirizar alguns processos. R2 

Adquirir novas máquinas. R3 

Peças padronizadas podendo exercer mais de uma função.  R4 

Peças padronizadas para ser utilizada em mais de um produto. R5 

Peças devem ser pequenas. R6 

O formato das peças deve ser tal que, ao elaborar o plano de corte, 

evitem ao máximo o desperdício de matéria prima. 
R7 

Treinamento dos operadores. R8 

Controle de qualidade. R9 

Peças devem ter a mesma largura. R10 

Peças devem ter o mesmo comprimento. R11 

A embalagem deve ter alças  R12 

Materiais 

As peças que compõe o produto devem ser da mesma espessura. R13 

As peças que compõe o produto devem ser do mesmo tipo de 

matéria-prima. 
R14 

O produto deve ser projetado para o menor número de peças e 

acessórios. 
R15 

Comércio 

O produto deve ter preço competitivo. R16 

A embalagem do produto deve ser fácil para transportar e robusta 

para não danificar o produto. 
R17 

A embalagem deve ser de tamanho menor. R18 

Apresentação visual 

Cores contemporâneas. R19 

Puxadores contemporâneos. R20 

Corrediças de qualidade. R21 

Dispositivos embutidos. R22 

Espessura da chapa maior. R23 

Visual baseado nas tendências. R24 

Uso 

O manual de montagem deve ser de fácil compreensão. R25 

O produto deve conter as ferramentas necessárias para montagem. R26 

A utilização do produto deve ser de forma intuitiva. R27 

O produto deve permitir acesso a todos os cantos. R28 

O produto deve aproveitar ao máximo os espaços internos. R29 

O produto deve aproveitar ao máximo os espaços externos. R30 

Segurança 

Estabilidade. R31 

Bordas arredondadas. R32 

Cantos arredondados. R33 

Meio ambiente 

Analisar ciclo de vida. R34 

Matérias renováveis. R35 

Utilizar encaixes para facilitar o desmonte. R36 
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APÊNDICE 4.3 - MATRIZ QFD DAS NECESSIDADES E REQUISITOS DOS 

CLIENTES 
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APÊNDICE 4.4 - REQUISITOS DOS CLIENTES HIERARQUIZADOS 

 

Classificação Requisitos 

1 R21 Corrediças de qualidade. 

2 R22 Dispositivos embutidos. 

3 R31 Estabilidade. 

4 R24 Visual baseado nas tendências. 

5 R32 Bordas arredondadas. 

6 R20 Puxadores contemporâneos. 

7 R6 Peças devem ser pequenas. 

8 R23 Espessura da chapa maior. 

9 R28 O produto deve permitir acesso a todos os cantos. 

10 R19 Cores contemporâneas. 

11 R13 As peças que compõe o produto devem ser da mesma espessura. 

12 R30 O produto deve aproveitar ao máximo os espaços externos. 

13 R35 Matérias renováveis. 

14 R4 Peças padronizadas podendo exercer mais de uma função. 

15 R27 A utilização do produto deve ser de forma intuitiva. 

16 R16 O produto deve ter preço competitivo. 

17 R29 O produto deve aproveitar ao máximo os espaços internos. 

18 R10 Peças devem ter a mesma largura. 

19 R14 
As peças que compõe o produto devem ser do mesmo tipo de matéria-

prima. 

20 R26 O produto deve conter as ferramentas necessárias para montagem. 

21 R36 Utilizar encaixes para facilitar o desmonte. 

22 R7 
O formato das peças deve ser tal que, ao elaborar o plano de corte, evitem 

ao máximo o desperdício de matéria prima. 

23 R15 O produto deve ser projetado para o menor número de peças e acessórios. 

24 R5 Peças padronizadas para ser utilizada em mais de um produto. 

25 R1 O produto deve ser projetado para infraestrutura da manufatura existente. 

26 R3 Adquirir novas máquinas. 

27 R8 Treinamento dos operadores. 

28 R33 Cantos arredondados. 

29 R17 
A embalagem do produto deve ser fácil para transportar e robusta para não 

danificar o produto. 

30 R18 A embalagem deve ser de tamanho menor. 

31 R2 Terceirizar alguns processos. 

32 R9 Controle de qualidade. 

33 R11 Peças devem ter o mesmo comprimento. 

34 R25 O manual de montagem deve ser de fácil compreensão. 

35 R34 Analisar ciclo de vida. 

36 R12 A embalagem deve ter alças 
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