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Resumo

O Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) ocupa posição importante na atual
economia do conhecimento. Constitui-se como um processo de negócio responsável por captar
as necessidades de mercado e entregar soluções para suprir as demandas apresentadas e assim
conduzir organizações a um maior patamar de competitividade. Por estar alinhado com os
setores industriais e possuir como missão elevar a competitividade da indústria brasileira, o
SENAI percebeu a necessidade de as empresas brasileiras melhorarem seus processos de
desenvolvimento de produtos e propõe a prestação de serviços técnicos destinados a suprir
demandas dessa essa área por intermédio de seus diversos Institutos SENAI de Tecnologia
(IST). Uma vez que esses institutos encontram-se em fase de implantação e começam a prestar
seus serviços técnicos, faz-se importante determinar o portfólio de serviços voltados a
desenvolvimento de produtos. No entanto, não existe procedimento para avaliar as empresas
atendidas conforme seu nível de maturidade no processo de desenvolvimento de produtos
(PDP), de forma que possam ser encaminhados os devidos planos de ação conforme o nível de
maturidade. Assim, o objetivo desse trabalho é propor um método para mensuração do grau de
maturidade no PDP, fundamentado na escala Technology Readiness Level (TRL), e aplicá-lo
em uma empresa industrial do complexo metal-mecânico localizada no Distrito Agroindustrial
de Anápolis (DAIA) de forma a gerar conhecimento sobre o grau de maturidade do PDP e
encaminhar orientações para elaboração dos Planos de Ação a serem propostos durante a
execução de serviços dos ISTs goianos. O trabalho se propõe à construção de um método para
determinar a maturidade em PDP com a integração à escala TRL através da comparação com
outros métodos já desenvolvidos e à aplicação de tal método em uma empresa do DAIA. Essa
fase é realizada com a aplicação de um questionário que aborda as dimensões do PDP. Para
análise dos dados resultantes da pesquisa, foi determinado um indicador do nível de maturidade
e foi realizada a análise e discussão de cada indicador intermediário. Foram indicadas sugestões
para a realização de planos de ação voltados à transformação do PDP para a empresa
selecionada como caso de aplicação. Dessa forma, a pesquisa realizada permitiu determinar o
nível e maturidade em PDP e colaborou com orientações estratégicas para as ações dos ISTs
voltadas ao apoio na melhoria do PDP das indústrias goianas.
Palavras-chave: Processo de Desenvolvimento de Produtos, Nível de maturidade em
desenvolvimento de produtos, TRL.
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Abstract

The New Product Development (NPD) occupies an important position in today's knowledge
economy. It was established as a business process responsible for capturing market needs and
delivering solutions to meet the demands presented and thus lead organizations to a higher level
of competitiveness. To be aligned with the industries and with a mission to raise the
competitiveness of Brazilian industry, SENAI realized the need for Brazilian companies
improve their product development processes and proposes the provision of technical services
to meet demands of this area through its various SENAI Institutes of Technology (IST). Since
these institutions are being implemented and begin to deliver its technical services, it is
important to determine the portfolio of services aimed at product development. However, there
is no prodedure for assessing the companies served as their level of maturity in product
development, so that the appropriate action plans as the maturity level can be forwarded. The
objective of this work is, therefore, to propose a method for measuring the degree of maturity
in the NPD, based on the TRL scale and apply it in an industrial metal-mechanic complex
located in Anapolis Agroindustrial District (DAIA) to generate knowledge of the degree of
maturity of the NPD and foster guidelines for the action plans to be proposed during the
execution of services of Goiás STIs. This work proposes the elaboration of a method to
determine maturity in NPD by integrating the Technology Readiness Level (TRL) scale by
comparison with other methods already developed and the application of such a method in a
sample of an enterprise of DAIA. This step is performed by applying a survey that addresses
the dimensions of the NPD. For data analysis, it was determined an indicator of the level of
maturity and was conducted the analysis and discussion of each intermediate indicator. Thus,
the research conducted has determined the level and maturity in PDP and collaborated with
strategic guidelines for the actions of STIs aimed to support the improvement of the PDP of
Goiás industries.

Keywords: New Product Development, Maturity level in product development, TRL.
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1 Introdução

Neste capítulo são apresentadas a motivação da dissertação, a pergunta da pesquisa, os
objetivos, a justificativa, os recursos e métodos considerados, a delimitação da pesquisa e a
estrutura do texto.

1.1 Motivação
Na economia mundial, percebe-se a valorização da “Economia do Conhecimento”, onde
o diferencial competitivo fundamenta-se naquilo que as empresas podem oferecer de novo à
sociedade de consumo (BANCO MUNDIAL, 2008, p. 29).
Nesse contexto, a indústria brasileira vem perdendo competitividade, conforme
apresentado em análises oriundas de levantamentos realizados pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI, 2015). Apresenta-se e analisa-se o ranking de competitividade entre quinze
países selecionados e o Brasil está posicionado na penúltima colocação.
Um dos fatores ligados à competitividade é a inovação. Segundo o Índice de Inovação
Global, o Brasil estava ranqueado na 64º posição em relação a cento e quarenta e dois países
no ano de 2013, perdendo seis posições relativas ao ano de 2012 e dezessete relativas ao ano de
2011. Percebe-se que existe uma lacuna que permite à economia brasileira apenas pequenas
taxas de crescimento se for levado em conta esse fator (WIPO et al., 2013).
A CNI, com vistas às demandas e necessidades de participação nessa nova economia,
lançou em 2012 o Programa SENAI de Apoio à Competitividade da Indústria Brasileira como
forma de tornar mais competitivos os produtos desenvolvidos pela indústria brasileira por meio
do estímulo a inovação, ao desenvolvimento tecnológico e também a educação profissional
(NADAI, 2014; SENAI, 2015).
Os Institutos SENAI de Tecnologia (IST), que são unidades operacionais do SENAI
destinadas a auxiliar no aumento da competividade da indústria nacional, já ofertam diferentes
serviços técnicos aos diversos complexos industriais que compõem o parque industrial
brasileiro.
Os Institutos SENAI de Tecnologia (IST) são unidades operacionais do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) que ofertam infraestruturas
laboratoriais atualizadas e especialistas integrados em rede, orientados à prestação de
consultorias técnicas, pesquisa e desenvolvimento de soluções inovadoras para
produtos e processos e serviços metrológicos. Essa rede se integra aos Institutos
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SENAI de Inovação, que trabalham no cenário pré-competitivo como indutor de
inovação e transferência de tecnologia (NADAI, 2014, p. 15).

No estado de Goiás, que no ano de 2013 apresentou a terceira maior taxa de crescimento
da indústria e da produção física industrial entre as unidades da federação, conforme relatório
do IMB (2014), está prevista a operação de três ISTs, com atuação nas áreas de Química e Meio
Ambiente, Alimentos e Bebidas e Automação (SENAI, 2015).
A área de atuação comum aos Institutos SENAI de Tecnologia de Goiás, e que já fazia
parte das agendas previstas no Mapa Estratégico da Indústria Brasileira 2013 a 2022 (CNI,
2013b) e no Mapa Estratégico da Indústria Goiana 2010 a 2020 (FIEG, FEDERAÇÃO DAS
INDÚSTRIAS DO ESTADO DE GOIÁS, 2010), é a promoção de soluções voltadas ao
Desenvolvimento de Produtos.
Sabe-se da importância da estruturação do Processo de Desenvolvimento de Produtos
(PDP) para o favorecimento e ampliação da competitividade de uma empresa. Além de ocuparse com atividades que vão desde a percepção de uma oportunidade de mercado até a entrega do
produto (e eventual retirada do mercado), ele auxilia no desenvolvimento de produtos com
maior valor agregado, auxilia na redução de prazos para lançamentos de produto e ainda pode
reduzir custos finais de produção (BACK et al., 2008; ROZENFELD et al., 2006; ULRICH;
EPPINGER, 2003).
Dada sua extensão em aplicações, o PDP faz-se presente nos diversos setores industriais
e entre estes destaca-se o complexo industrial metal-mecânico, o qual abrange mais de trinta
ramos industriais específicos ligados a processos de fabricação de produtos metálicos.
Kamisnki et al. (2008) considera que este complexo industrial (verificar no Anexo A os ramos
industriais que o compõe) é um dos mais importantes da indústria brasileira pois gera emprego
e renda em todo o país. O complexo industrial metal-mecânico goiano receberá
aproximadamente 10% (R$ 3,45 bilhões) do total da intenção de investimentos em indústrias
até o ano 2017, conforme a Tabela 1.1 (IMB, 2014.).
TABELA 1.1 – Intenção de investimentos para Goiás 2014/2017 (continua).
Atividades

Montante
(em mil reais)

Participação (%)

Atividade Mineral e beneficiamento

8.386.135

24,2

Transporte e Logística

6.317.148

18,2

Sucroenergética

6.042.863

17,4

Indústria de Alimentos e Bebidas

3.768.208

10,9
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TABELA 1.1 – Intenção de investimentos para Goiás 2014/2017 (conclusão).
Atividades

Montante
(em mil reais)

Participação (%)

Indústria Metal-Mecânica

3.448.835

9,9

Serviços

1.569.670

4,5

Outras atividades industriais

1.546.567

4,5

Comércio

1.475.407

4,3

Indústria Químico/Farmacêutica

960.012

2,8

Fabricação de Materiais elétricos

595.605

1,7

Fabricação de produtos de higiene e Limpeza

209.969

0,6

Indústria de Plásticos/Embalagens

154.908

0,4

Fabricação de minerais não-metálicos

120.227

0,3

Fabricação de Confecções/Têxtil/Calçados

118.096

0,3

Total geral

34.713.650

100,0

Fonte: Adaptado de IMB (2014.).

Ao buscar informações sobre como as empresas goianas do complexo metal-mecânico
(dada a importância desse complexo para todo o setor industrial) desenvolvem seus produtos
(dada que essa é uma temática de preocupação em relação ao aumento de competitividade
industrial e, por consequência, dos ISTs), isto é, como e quais métodos, técnicas e ferramentas
utilizam, deparou-se com insuficiência de informações para direcionar as atividades voltadas a
prestação de serviços em PDP por parte dos ISTs. Assim, de acordo com todo o cenário
explanado, este trabalho é motivado para o entendimento de como as empresas goianas do
complexo industrial referido desenvolvem seus produtos.
Para que tal fim seja alcançado de maneira eficiente, e dado que essa é uma preocupação
ainda recente no estado de Goiás e não se encontram trabalhos de outras instituições ou
organizações voltados a esse tema e nem históricos relacionados a tentativas de gerar esse
entendimento para a indústria de Goiás, esta dissertação ocupa-se com a avaliação do grau de
maturidade em PDP para indústrias do complexo metal-mecânico goiano. Uma vez que essa
avaliação ainda não foi realizada para indústrias desse estado, e portanto não existe ainda ampla
experiência de colaboradores de organizações e instituições tecnológicas sobre os detalhes
desse processo, propõe-se adicionalmente um método de avaliação que seja totalmente
operacionalizável para utilização pelos colaboradores dos ISTs (e também SENAI e FIEG).
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Este método pretende alcançar esse objetivo ao utilizar em sua essência a representação
quantitativa da escala Technology Readiness Level (TRL), a qual será apresentada no Capítulo
2.

1.2 Pergunta da Pesquisa
Considerando-se a importância do PDP, a necessidade de incremento de
competitividade para as indústrias goianas e o trabalho dos ISTs para induzir e fortalecer este
crescimento, o presente trabalho propõe-se a responder a seguinte pergunta: É possível
desenvolver um método, fundamentado na escala TRL, que permita estabelecer o nível de
maturidade no PDP para indústrias do complexo metal-mecânico, de forma a gerar
encaminhamentos de Planos de Ação para a prestação de soluções e serviços em
desenvolvimento de produto pelos Institutos SENAI de Tecnologia?

1.3 Objetivos
O projeto reportado nesta dissertação tem como objetivo propor um método para
mensuração do grau de maturidade no PDP, fundamentado na escala TRL, e aplicá-lo em uma
empresa industrial do complexo metal-mecânico localizada no Distrito Agroindustrial de
Anápolis (DAIA) de forma a gerar conhecimento sobre o grau de maturidade do PDP e
encaminhar assim orientações para os planos de ação a serem propostos durante a execução de
possíveis serviços dos ISTs goianos.
Como objetivos específicos, tem-se:
a) Identificar métodos para medição de maturidade tecnológica no Processo de
Desenvolvimento de Produto (PDP);
b) Propor a integração da escala de maturidade tecnológica em PDP com a ferramenta
TRL;
c) Realizar aplicação de caso utilizando-se o método desenvolvido em uma empresa
industrial do complexo metal-mecânico do Distrito Agroindustrial de Anápolis
(DAIA).
d) Gerar orientações para planos de ação conforme o nível de maturidade determinado
pelo método proposto.
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1.4 Justificativa
O projeto apresentado possui estreita relação com temas relevantes voltados ao PDP e
também possui aplicação prática, propiciando assim uma possibilidade real de contribuição
local aos ISTs e, em amplitude maior, colabora no atendimento aos objetivos do Programa
SENAI de Apoio à Competitividade da Indústria Brasileira.
Considerando-se a vertente acadêmica, a pesquisa aborda o tema da medição do nível
de maturidade em PDP, o qual é caracterizado, segundo ROZENFELD et al. (2006), como uma
“Nova abordagem para o Desenvolvimento Integrado de Produtos”

e posiciona-se nas

fronteiras do estudo do PDP.
Existem métodos já desenvolvidos e publicados para suprir a necessidade apresentada,
conforme apresenta o Capítulo 2. No entanto, é proposto um método em que os níveis de
maturidade são adaptados aos níveis da escala Technology Readiness Level (TRL), uma escala
de maturidade tecnológica desenvolvida pela NASA e destinada a avaliar o nível de maturidade
de uma tecnologia aeroespacial particular (os detalhes sobre a escala TRL são apresentados na
Seção 2.4).
Atualmente, a escala TRL é usada também para outros fins, e tem denominações
voltadas para avaliação de maturidade em processos de fabricação ou utilização de capacidades
humanas, como exemplo. Inclusive tornou-se norma técnica da ISO (International
Standardization for Organization) dado seu uso recorrente em aplicações de engenharia
aeroespacial por órgãos militares de diversos países.
Conforme a NASA (2010), o TRL permite o entendimento universalizado sobre o estado
de maturação de determinada tecnologia; ainda, por sua simplicidade de apresentação, permite
boa capacidade de comunicação entre equipes de desenvolvimento, uma vez que usa uma
métrica pormenorizada com nove níveis de maturidade (a exemplo de um “termômetro”) já
estabelecidos.
A NASA reconhece que a escala TRL se trata de um método útil e geralmente entendido
pelos stakeholders sobre quão madura uma tecnologia se posiciona em um processo de
desenvolvimento (NASA, 2010).
Pode-se adicionar ainda a possibilidade de utilização de um algoritmo para
determinação de um “termômetro” de maturidade, fato esse que contribui para a universalização
da informação dos níveis de maturidade, o que é importante também para a difusão de
conhecimentos voltados à avaliação de maturidade ao PDP.
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Dessa forma, do ponto de vista acadêmico a proposta permite realizar avaliação de
maturidade em PDP associando a esse trabalho vantagens operacionais do TRL, de forma a
possibilitar principalmente facilidade em aplicação, comunicação, e análise de perfis de
maturidade para as atividades decorrentes dos ISTs goianos.
Considerando-se a vertente da aplicação prática, os Institutos SENAI de Tecnologia
também terão em seus portfólios de Serviços de Tecnologia e Inovação (STI) a prestação de
soluções relacionadas ao PDP. Ao elaborar uma Proposta de Atendimento de STI a uma
empresa solicitante, torna-se importante inicialmente caracterizar o nível de maturidade
tecnológica relacionado às práticas de desenvolvimento de produtos da empresa, de forma que
os ISTs possam de fato contribuir com a entrega de Planos de Ação destinados ao suprimento
da demanda identificada.
Essa observação é fundamental, no sentido de que os referidos ISTs encontram-se em
fase de implantação e início de operação. Este trabalho contribui com o desenvolvimento de
um método que pode promover posterior obtenção de índices que podem apoiar decisões futuras
dos ISTs sobre, por exemplo, como selecionar o seu público-alvo para oferecer seus serviços
de Desenvolvimento de Produto, em meio a um total de aproximadamente vinte e quatro mil
empresas industriais no estado de Goiás.
Além dessas justificativas gerais apresentadas, ainda podem ser consideradas outras
mais específicas como:
a) Contribuição ao Projeto Goiás 2020: Indústria rumo ao futuro (ação potencial);
b) Capacidade de geração de resultados tangíveis para a indústria goiana (ação
potencial);
c) Interesse e apoio da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG) e Instituto
de Certificação Qualidade Brasil (ICQ Brasil) (ação real);
d) Área de preocupação estratégica presente no Mapa Estratégico da Indústria Goiana
(ação real);
e) Apoio da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG) e Instituto de
Certificação Qualidade Brasil (ICQ Brasil) para a futura aplicação do trabalho no
parque industrial goiano (ação real).

1.5 Recursos e Métodos
A pesquisa é do tipo prescritiva e utiliza o levantamento (survey) como procedimento
técnico para obter dados e, em sequência, conclusões adequadas conforme os dados
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selecionados. De forma a justificar que os objetivos do presente trabalho são factíveis, o Quadro
1.1 apresenta os recursos e métodos relacionados aos objetivos específicos apresentados.
QUADRO 1.1 – Recursos e Métodos.
Objetivo Específico

Recursos

Métodos

Identificar métodos para
medição de maturidade

- Livros

tecnológica no Processo de

- Artigos científicos

Desenvolvimento de Produto

- Teses e Dissertações

Pesquisa Bibliográfica.

(PDP).
Propor a integração da

- Livros

escala de maturidade

- Artigos científicos

tecnológica com a

- Teses e Dissertações

ferramenta TRL.

Pesquisa Descritiva e
Comparação.

Realizar aplicação de caso
utilizando-se a ferramenta

- Método proposto

desenvolvida em amostra

- Meios de comunicação

das indústrias metal-

- Veículo para visita a

mecânicas do Distrito

empresas

Agroindustrial de Anápolis

- Questionário

Pesquisa de levantamento
(survey).

(DAIA).
Gerar orientações para
planos de ação conforme
nível de maturidade
determinado pelo método

- Livros
- Artigos científicos

Pesquisa Bibliográfica.

proposto.

1.6 Delimitação da pesquisa
A partir dos anos 1990, a economia goiana vem apresentando desempenho econômico
positivo e possui taxas de crescimento econômico acima da média nacional. Especificamente,
percebe-se um ganho relativo da participação da indústria no PIB (IMB, 2014).
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O complexo industrial metal-mecânico goiano ocupa posição de destaque, juntamente
com os setores de Mineração e Beneficiamento, Transporte e Logística, Sucroenergética e
Alimentos e Bebidas e são esperados aproximadamente 10% do total de investimentos para esse
complexo industrial até o ano de 2017 (IMB, 2014.). Esse complexo, quase inexistente até o
final dos anos 1980 percebeu aumento de 400% no Valor da Transformação Industrial (VTI)
no período de 1996 a 2007 (ARRIEL; CASTRO, 2010).
O município de Anápolis, no qual se localiza o Distrito Agroindustrial de Anápolis
(DAIA), é o mais competitivo de Goiás, segundo análise do Instituto Mauro Borges de Estudos
Socioeconômicos e destaca-se frente a indicadores de riqueza econômica, infraestrutura e
localização estratégica e infraestrutura tecnológica (IMB, 2010). Da mesma forma, o DAIA
destaca-se no setor industrial do Estado de Goiás por atrair investimentos de empresários,
oferecer infraestrutura e abrigar o maior polo industrial do Estado (ACIA, 2013).
Portanto, dado o contexto apresentado, este trabalho limita-se na proposta de um método
para mensuração do grau de maturidade no uso das técnicas do PDP, fundamentado na escala
TRL (dada a facilidade de aplicação dessa escala), e a aplicação do mesmo em empresa
industrial do complexo metal-mecânico localizadas no Distrito Agroindustrial de Anápolis
(DAIA). Ainda, são recomendados orientadores para a realização de planos de ação para a
melhoria dos indicadores de maturidade alcançados.

1.7 Estrutura do texto
O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos, conforme o Quadro 1.2.
QUADRO 1.2 – Estrutura do trabalho (continua)
Capítulo

Título

Objetivo
Proceder ao leitor o
entendimento geral da

1

Introdução

necessidade que motivou a
pesquisa e a organização
do pesquisador para que os
objetivos sejam factíveis.

Conteúdo
1.1 Motivação
1.2 Pergunta da pesquisa
1.3 Objetivos
1.4 Justificativa
1.5 Recursos e métodos
1.6 Delimitação da pesquisa
1.7 Estrutura do texto
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QUADRO 1.2 – Estrutura do trabalho (continuação)
Capítulo

Título

Objetivo

Conteúdo
2.1 Conceito e importância
do PDP
2.2 Modelos referenciais de

Revisão dos trabalhos que

2

Fundamentação
Teórica

fundamentam o trabalho
apresentado, assim como
outros trabalhos já
realizados no mesmo tema.

PDP
2.3 Métodos para
mensuração de Maturidade
2.3.1 Definição de
maturidade
2.3.2 Modelos de
maturidade
2.4 Technology Readiness
Level
3.1 Elicitação de métodos,
técnicas e ferramentas

Estruturação e
3

Construção do

desenvolvimento do

método

método para a mensuração
de maturidade tecnológica.

usadas
3.2 Proposição do método
de medição de maturidade
em PDP com integração ao
TRL
3.3 Guia de aplicação do
método desenvolvido

Caracterização da

4

Aplicação do

localidade e empresa

4.1 Caracterização do DAIA

método, análise

parceira, aplicação do

e empresa participante

dos resultados e
discussão

método, apuração de dados 4.2 Aplicação do método
com questionário e
discussão.

4.3 Resultados e discussão
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QUADRO 1.2 – Estrutura do trabalho (conclusão)
Capítulo

Título

Objetivo

Conteúdo

Apresentação dos
resultados do trabalho,
atendimento aos objetivos
5

Conclusão

propostos, dificuldades
encontradas e sugestão de
propostas para o
desenvolvimento de
trabalhos futuros.

5.1 Conclusões
5.2 Propostas de
desenvolvimentos futuros
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2 Fundamentação Teórica

Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos que suportam o tema deste trabalho e
também acrescenta argumentos para a construção do método a que se propõe esta pesquisa.
Organiza-se em quatro seções: a primeira (2.1) ocupa-se com o estado da arte do PDP. A
segunda seção (2.2) aborda a importância do PDP para a competitividade. Em seguida, a Seção
2.3 revisa os métodos para mensuração de maturidade tecnológica e a quarta seção apresenta o
TRL e seu estado da arte e posiciona a contribuição deste trabalho em relação à literatura.

2.1 Conceito e importância do PDP
As atividades produtivas acompanham a evolução das atividades humanas, no entanto,
o conceito do processo de projeto de produto apenas tornou-se uma disciplina independente a
partir da década de 1960. Nesse período percebeu-se o crescimento do volume de produção e a
necessidade de superar a concorrência com o estabelecimento da globalização dos mercados
(BACK et al., 2008).
Nesse sentido, Ulrich e Eppinger (2003) consideram que o sucesso econômico de uma
organização dá-se pela habilidade na identificação de valores e necessidades dos consumidores
e produção rápida e a baixos custos de produtos para suprir essas demandas. Em um trabalho
de 1983, Goulding (1983) ainda considera que todo esse processo também é essencial para a
prosperidade de uma nação.
Back et al. (2008) afirmam que o desenvolvimento de produto compreende os aspectos
de planejamento e projeto, ao longo de todas as atividades da sequência do processo, desde a
pesquisa de mercado, até o descarte do produto ao final de seu ciclo de vida.
Ulrich e Eppinger (2003) apontam que o desenvolvimento de produto inicia com a
percepção de uma oportunidade de mercado e termina com a produção, venda e entrega do
produto.
Para Toledo et al. (2008), o PDP é responsável pelo lançamento de novos produtos e
pela melhoria da qualidade daqueles já existentes. Durante a execução desse processo,
articulam-se diversas informações, as quais vão materializar-se em projetos cujos resultados
contribuem para a aceitação do produto no mercado e para a efetivação dos objetivos da
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empresa. É importante observar que também o correto fluxo de informações constitui-se como
fator de sucesso para o PDP, assim como observado por Frishammar (2005).
O Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP), de acordo com Rozenfeld et al.
(2006), situa-se na interface entre empresa e mercado e deve captar as necessidades deste e
propor soluções para suprir as demandas percebidas.
De modo geral, desenvolver produtos consiste em um conjunto de atividades por meio
das quais busca-se, a partir das necessidades do mercado e das possibilidades 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 PDP possui como características (ROZENFELD et al., 2006):
a) Grau de incertezas elevado, o que demanda gestão para minimização desse fator;
b) Tomadas de decisão, significativas para a determinação do custo final e de todo o
ciclo de vida do produto, determinadas nas fases iniciais (pré-desenvolvimento),
conforme mostrado na Figura 2.1.

FIGURA 2.1 – Efeito das diferentes fases do ciclo de vida sobre o custo do Produto (BACK
et al., 2008).
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c) Dificuldade de alterar as decisões iniciais nas atividades de desenvolvimento de
produto, conforme Figura 2.2.

FIGURA 2.2 – Efeito de escala de custos de mudança do produto nas diversas fases de
desenvolvimento (BACK et al., 2008).

d) Atividades seguem o ciclo Projetar-Construir-Testar-Otimizar;
e) Manipulação e geração de alto volume de informações, de diversas fontes e áreas da
empresa;
f) Multiplicidade de requisitos a serem atendidos.
Dessa forma, para sua ação, a gestão do PDP requer atividades e capitais humanos,
estruturais e relacionais específicos, uma vez que efetivamente contribui para a competitividade
de uma empresa (BACK et al., 2008; BENSON, 1990; CANNON, 1978; COOPER, 1994;
GOULDING, 1983; ROZENFELD et al., 2006; ULRICH; EPPINGER, 2003).
Além disso, apesar de o PDP possuir gestão complexa e dinâmica, segundo Rozenfeld
et al. (2006) torna-se importante para o atual ambiente competitivo por contribuir com o alcance
das seguintes metas, as quais constituem-se nas dimensões de desempenho do produto
desenvolvido:
a) Contribuição com a eficiência e eficácia do processo;
b) Atendimento a requisitos de qualidade do produto;
c) Colocação no mercado em tempo mínimo (estima-se redução de mais de 50% no
tempo de lançamento de um produto);
d) Antecipação em relação à concorrência;
e) Manufaturabilidade e demais fatores de processo;
f) Histórico de lições aprendidas;
g) Vantagem competitiva em custo, flexibilidade, velocidade e confiabilidade de
entrega.
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Dessa forma, o PDP alcança os fatores apresentados através de diversas práticas, entre
as quais se encontram: uso de recursos computacionais, como os sistemas CAD, aplicação de
conceitos dos Designs for “X” provenientes da abordagem DIP e uso atento de tolerâncias
(BACK et al., 2008).
O modo de gerenciamento do PDP evolui conforme os modos de gestão geral adotados
pelas empresas. O Quadro 2.1 apresenta, de forma sucinta, as eras de evolução, as abordagens
e os focos principais das abordagens para a gestão do PDP conforme Rozenfeld et al. (2006).
QUADRO 2.1 – Evolução do PDP (continua).
Eras de evolução da
Gestão do
Desenvolvimento de
Produtos

Abordagens do Processo
de Desenvolvimento de

Foco Principal da Abordagem

Produtos
Divisão de tarefas

Desenvolvimento

Tradicional ou Sequencial

Ênfase nas áreas funcionais

Sequencial de
Produtos

Especialização

Divisão de tarefas
Metodologia de Projeto

Especialização
Áreas funcionais
Uso de equipes multidisciplinares

Engenharia Simultânea

Co-localização
Busca do paralelismo entre as
atividades
Foco no processo de negócios

Desenvolvimento

Stage-Gates

Foco na avaliação da transição de
fases

Integrado de

Foco no processo de negócios

Produtos
Modelo de Funil

Integração do desenvolvimento de
produto com a estratégia de mercado
e tecnológica

Gerenciamento do Ciclo de
Vida dos Produtos

Integração de todas as etapas do
ciclo de vida do produto, incluindo a
produção e Interprojetos
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QUADRO 2.1 – Evolução do PDP (conclusão).
Eras de evolução da
Gestão do
Desenvolvimento de

Abordagens do Processo
de Desenvolvimento de

Foco Principal da Abordagem

Produtos

Produtos

Trabalho em equipe; simplificação e
Lean

padronização; ênfase nas fases
iniciais; atividades de busca de novas
soluções

Novas abordagens
para

Otimização das soluções de projeto
Design for Six Sigma

ferramentas estatísticas

Desenvolvimento

Possui um foco na melhoria

Integrado de
Produtos

utilizando principalmente

Modelos de Maturidade

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 Interprojetos

Fonte: Rozenfeld et al. (2006).
Apesar de existirem diversas abordagens para a gestão do PDP e as mesmas poderem
ser aplicadas em diferentes tipos de organizações, neste trabalho, a atenção está focalizada nas
“Novas abordagens para Desenvolvimento Integrado de Produtos”, especificamente na
abordagem de modelos de maturidade. Dessa forma, a próxima seção aborda os principais tipos
de modelos referenciais e posteriormente modelos de maturidade.

2.2 Modelos referenciais de PDP
Os modelos de referência para o PDP surgiram para minimizar as limitações da visão
desse processo por parte dos atores do desenvolvimento de produtos. Sabe-se que, de maneira
geral, as empresas não possuem uma visão unificada desse processo e esse fator pode explicar
as baixas eficiência e eficácia no PDP. Assim, o intuito da adoção de um modelo de referência
é formalizar o processo de desenvolvimento de produtos e fazer com que os envolvidos tenham
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uma visão comum sobre as melhores práticas para que seja dado prosseguimento às etapas do
processo (ROZENFELD et al., 2006).
Existem diversos modelos de referência apresentados na literatura e eles podem ser
classificados segundo uma série de aspectos diferentes. No entanto, observa-se que, de maneira
geral, existem modelos generalistas e modelos específicos, sendo que estes são aplicados apenas
a alguns setores produtivos e aqueles podem ser flexibilizados conforme cada aplicação
(JUNIOR, 2008; ROZENFELD et al., 2006).
Salgado et al. (2010) apresentam uma revisão bibliográfica onde classificam modelos
de referência em PDP publicados em bases de dados nacionais e internacionais desde o ano de
1995, conforme descrito no Apêndice A. Para maiores informações sobre os modelos listados,
recomenda-se consultar os autores referenciados no trabalho de referência.
É importante evidenciar que entre os modelos apresentados, o Modelo Unificado de
Rozenfeld et al. (2006) (Figura 2.3) foi desenvolvido com a união das metodologias, estudos
de caso, experiências e melhores práticas identificadas por uma equipe com diversos
profissionais e pesquisadores. Ainda, foram realizadas comparações com processos de
empresas líderes em PDP, especialmente no ramo metal-mecânico.

FIGURA 2.3 – Modelo Unificado do PDP (ROZENFELD et al., 2006).

Este modelo pode ser classificado como genérico e possui como foco a tecnologia de
fabricação mecânica voltada à produção de equipamentos, eletrodomésticos, linha branca,
automóveis, entre outros. Ainda, em função das diferentes características dos projetos
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desenvolvidos, o modelo possui quatro versões, da mais completa em termos de fases até
versões mais simplificadas (conforme Apêndice E).

2.3 Métodos para mensuração de maturidade
Nesta seção são apresentadas as definições de maturidade bem como alguns dos
diversos modelos de maturidade presentes na literatura.

2.3.1 Definição de maturidade

Em uma visão voltada ao desenvolvimento de novos produtos, Dooley et al. (2001)
afirmam que o sucesso nesse processo advém do uso das melhores práticas em PDP, da difusão
dessas melhores práticas na organização e da análise de maturidade, sendo que esta pode ser
definida em quão bem o sistema faz o que é designado a realizar.
O termo maturidade transmite a noção de que o desenvolvimento de um produto ou
serviço ocorre no sentido de um estágio inicial para um estágio mais avançado, sendo que todo
o processo deve percorrer uma série de etapas intermediárias para alcançar a maturidade
(FRASER et al., 2002).
Conforme Jochem et al. (2011), um modelo de maturidade pode ser observado como
um modelo de competências específicas que aponta para diferentes graus de maturidade, sendo
que estes devem cumprir critérios específicos para cada classe.
O grau de maturidade indica o quanto uma organização aplica as melhores práticas de
desenvolvimento de produtos, com foco em desempenhar melhor seu PDP fornecendo pontos
de avaliação que podem encaminhar a organização ao longo da melhoria desse processo
(DOOLEY et al., 2001; ROZENFELD et al., 2006).

2.3.2 Modelos de maturidade

As primeiras representações do termo maturidade, ainda nos anos de 1950, se referiam,
como exemplo, a necessidades humanas, crescimento econômico e progressão da tecnologia da
informação em organizações (RÖGLINGER et al., 2012). Um dos primeiros conceitos de níveis
de maturidade foi proposto por Crosby no Aferidor de Maturidade da Gerência de Qualidade,
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em 1979, sendo que os conceitos deste foram adaptados para outros diferentes modelos de
maturidade ao longo dos anos (QUINTELLA; ROCHA, 2007).
Em seus trabalhos, Quintella e Rocha (2007) e Fraser et al. (2002) citam uma série de
modelos de maturidade desenvolvidos ao longo dos anos (o Quadro 2.2 apresenta alguns desses
modelos). Da mesma forma Helgesson et al. (2012) considera a existência de centenas de
modelos de maturidade voltados ao desenvolvimento de software e inclusive relata a
importância e a dificuldade na escolha do melhor modelo destinado a cada processo avaliativo
de maturidade.
QUADRO 2.2 – Modelos de maturidade.
Modelo

Ano de publicação

CMM: Capability Maturity Model

1987

OPM3: Organizational Project Management
Maturity Model

2003

CMMI: Capability Maturity Model Integration

2004

Modelo de Maturidade para PDP

2005

Fonte: Fraser et al. (2002) e Quintella e Rocha (2007).
Fraser et al. (2002) consideram, que para a existência de um modelo de maturidade,
existem elementos que podem ou não estar presentes nos diversos modelos:
a) Número de níveis de maturidade (entre três e seis, tipicamente);
b) Descritor de cada nível;
c) Descrição genérica das características de cada nível;
d) Número de dimensões ou áreas de processo;
e) Número de elementos ou atividades de cada área de processo;
f) Uma descrição de cada atividade que poderia ser realizada em cada nível de
maturidade.
O Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DoD), com vistas a criar condições
para a evolução das boas práticas de engenharia de software, patrocinou em 1984 a fundação
do Software Engineering Institute (SEI). Posteriormente a Universidade Carnegie Mellon,
responsável pelo SEI, publicou o Capability Maturity Model (CMM) (MIYASHIRO, 2007).
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Este modelo tornou-se reconhecido pela comunidade de engenharia de software e após
a integração com outros modelos derivados encontra-se atualmente nomeado Capability
Maturity Model Integration (CMMI) versão 1.3. Este modelo apresenta como áreas de
interesse: CMMI para desenvolvimento, CMMI para aquisição e CMMI para serviços
(MIYASHIRO, 2007; SEI, 2010).
Apesar de que em sua constituição inicial o CMMI destinar-se à área de engenharia de
software ele também é usado em outras áreas como engenharia de hardware, engenharia de
sistemas e processo de desenvolvimento integrado de produtos (DHANKHAR; MISHRA,
2014).
O CMMI apresenta duas estruturas para representação de níveis de maturidade. Na
representação por estágios utiliza níveis de maturidade para caracterizar o estado geral da
organização. Na representação contínua utiliza níveis de capabilidade para caracterizar a
organização em relação a uma área individual de processos (SEI, 2010).
Assim, conforme mostra a Figura 2.4, para a avaliação de maturidade no PDP, o CMMI
apresenta cinco níveis de maturidade (Inicial, Gerenciado, Definido, Quantitativamente
gerenciado e em Otimização) na representação por estágios que agrupam vinte e duas áreas de
processos das organizações (SEI, 2010).

FIGURA 2.4 – Níveis de maturidade do CMMI (ISD, 2015).
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O OPM3, acrônimo de Organizational Project Management Maturity Model é um
modelo de maturidade desenvolvido sob a administração do Project Management Institute
(PMI) e publicado em sua primeira versão em 2003. O objetivo do modelo é prover uma forma
de as organizações entenderem a gestão organizacional de seus projetos e medir sua maturidade
conforme as melhores práticas recomendadas pelo modelo e assim desenvolverem seus planos
de melhoria na área de gerenciamento de projetos, conforme Figura 2.5 (PMI, 2003).

FIGURA 2.5 – “Ponte OPM3” entre estratégia organizacional e desenvolvimento de projetos
de sucesso (PMI, 2003).

O OPM3 traz benefícios para a organização, entre os quais podem ser citados (PMI,
2003):
a) Alcance dos objetivos estratégicos através da aplicação de princípios e práticas do
gerenciamento de projetos.
b) Determinação das melhores práticas de um conjunto de conhecimentos (body of
knowledge) que a organização está aplicando e assim determinar seu nível de
maturidade. Este, por sua vez, torna-se um direcionador para melhorias nos domínios
de Portfólio, Programas e Gestão de Projetos.
Além disso, este modelo é composto de uma lista com três elementos-chave:
Conhecimento, Avaliação e Melhoria. O elemento Conhecimento apresenta o conteúdo do
modelo, o qual fornecerá as bases para a avaliação de maturidade. O elemento Avaliação
apresenta uma ferramenta para auto avaliação da maturidade (apresenta cento e cinquenta e
uma questões) em relação às melhores práticas propostas pelo modelo (o modelo apresenta
seiscentas práticas catalogadas). Com base na Avaliação, o elemento Melhoria orienta a
organização para o desenvolvimento das capacidades em que ainda apresenta dificuldades, e
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podem ser propostas soluções relacionadas à mudança, reestruturação ou até reciclagem dos
processos de gestão. Uma vez que um ciclo de avaliação e melhoria foi realizado, o mesmo
pode ser refeito de forma a contemplar áreas que se destacaram por apresentar fraquezas na
etapa de avaliação (PMI, 2003).
A característica principal do OPM3 é que ele foi intencionalmente concebido como um
modelo que não apresenta níveis de maturidade. Considera-se que esta avaliação deve possuir
caráter multidimensional, percorrendo as dimensões de melhores práticas relacionadas à
melhoria progressiva nas etapas o processo, melhores práticas relacionadas aos domínios de
Gestão de Projetos, Gestão do Programa e Gestão do Portfólio, melhores práticas relacionadas
à progressão incremental das capacidades e capacidades com relação à gestão de grupos de
processo de gestão de projetos. Assim, essa visão por múltiplas dimensões permite flexibilidade
na aplicação do modelo e produz um corpo de informações mais robusto, o qual permite à
organização maior detalhamento para o suporte à decisão de planos de ação para melhoria (PMI,
2003).

FIGURA 2.6 – Visão holística dos elementos de uma empresa (ROZENFELD; BREMER,
2000).

O Modelo de Maturidade para o PDP, proposto por Rozenfeld et al. (2006), considera
que a empresa deve ser visualizada de forma holística e visualiza os elementos estratégia,
atividades, informações, recursos e organização (Figura 2.6). A avaliação de maturidade
considera o uso de três dimensões do elemento atividades para se avaliar o grau de maturidade
do PDP:
a) Quais atividades propostas no modelo de referência são aplicadas;
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b) Como essas atividades são realizadas (métodos e ferramentas utilizados);
c) Em que etapa do ciclo incremental de evolução a empresa se encontra.
Para o estabelecimento do grau de maturidade em uma organização, deve-se analisar em
que nível as atividades, métodos e ferramentas estão de fato sendo utilizados e quais os
resultados que estão sendo obtidos.
O modelo de maturidade para o PDP engloba cinco níveis de maturidade (ROZENFELD
et al., 2006):
Nível 1: Básico - Indica que apenas algumas atividades do Modelo Unificado são
realizadas. Apresenta quatro subníveis.
Nível 2: Intermediário - As atividades são padronizadas e seus resultados previsíveis.
Métodos e ferramentas consagradas de apoio ao PDP são utilizados. Apresentam quatro
subníveis.
Nível 3: Mensurável: Engloba a realização de todas as atividades dos níveis anteriores.
Soma-se a utilização de indicadores de desempenho para medir o desempenho de todas as
atividades. No entanto, as ações de correção ocorrem de maneira não sistemática.
Nível 4: Controlado: Abrange todos os níveis anteriores. As ações de correção passam
a ocorrer de maneira sistemática e integrada aos processos de apoio de gerenciamento de
mudanças e melhoria incremental.
Nível 5: Melhoria Contínua: Engloba a realização de todas as atividades dos níveis
anteriores. Ocorre a integração, com o próprio PDP, dos seguintes processos: Gerenciamento
das mudanças de engenharia, melhoria incremental do PDP e processo de transformação do
PDP.
Nesse modelo de maturidade para desenvolvimento de produtos, uma organização só é
enquadrada em um nível se ela estiver praticando as atividades listadas que o modelo de
referência propõe.

2.4 Technology Readiness Level (TRL)
A escala de maturidade tecnológica Technology Readiness Level (TRL) foi
desenvolvida com o intuito de prover uma medida relacionada ao estado de uma nova
tecnologia em relação ao seu uso para futuros sistemas espaciais. Consolidou-se como uma
métrica de uso mundial importante não apenas para avaliar maturidade tecnológica, mas como
método para analisar riscos inerentes ao processo de desenvolvimento tecnológico e fornecer
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bases para a tomada de decisão e orientações para gestores voltados à Pesquisa e
Desenvolvimento (ALTUNOK; CAKMAK, 2010; MANKINS, 2009).
A escala TRL foi inicialmente concebida em 1974 por Stan Sadin, pesquisador da
NASA (NASA, 2010). Em 1989, a escala foi formalizada, ainda com sete níveis de maturidade
(SADIN et al., 1989) e em 1995 foi reforçada com mais dois níveis, em um espectro de um a
nove, conforme ilustra a Figura 2.7, com definições detalhadas de cada nível e inserção de
exemplos de aplicação (MANKINS, 2009; SADIN et al., 1989).

FIGURA 2.7 – Esquema da escala de níveis de maturidade do TRL (NASA, 2000).

O TRL tem como objetivo tornar a avaliação e comunicação do nível de maturidade em
novas tecnologias mais efetiva e facilitar o entendimento dos stakeholders e colaboradores
envolvidos em desenvolvimento de projetos da NASA. Ainda, provê um índice de avaliação de
maturidade que pode ser comparado entre diferentes tecnologias.
Apesar dessa escala considerar apenas o eixo de avaliação de capacidade tecnológica,
em um total de doze a dezesseis dimensões relacionadas à maturidade de tecnologia e produto
(HOBSON, 2006), não mostrar a influência de outros aspectos de avaliação de maturidade em
tecnologia no indicador final (PHILLIPS, 2010) e apresentar subjetividade nos níveis
apresentados (embora seja importante observar que é difícil quantificar desenvolvimento
tecnológico em termos absolutos) (ALMEIDA, 2008; CATARINO, 2014), ela foi adotada a
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partir dos anos 2000, em âmbito militar, pelos Departamentos de Defesa e Energia dos Estados
Unidos, Departamentos de Defesa do Japão e da França e adotada também pela Agência
Espacial Europeia (MANKINS, 2009).
No Brasil podem ser encontradas aplicações do TRL no Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE), no departamento de Desenvolvimento Tecnológico da EMBRAER e na
realização das atividades de desenvolvimento tecnológico nas dependências do CCM/ITA
(ARAUJO, 2012; CNI, 2013a; INPE, 2008.; ITA, 2015).
A escala TRL apresenta-se normalizada pela ISO 16290:2013, Space systems —
Definition of the Technology Readiness Levels (TRLs) and their criteria of assessment a qual
foi desenvolvida através da análise de documentos relacionados à aplicação do TRL pela
NASA, Departamentos de Defesa dos Estados Unidos e instituições da Agência Espacial
Europeia (ISO, 2015).
Em termos de determinação prática dos índices da escala, Mankins (1995), conforme
Anexo B, apresenta a discussão de cada nível de maturidade bem como os custos e riscos
incorridos para que o próximo índice da escala seja alcançado. É importante observar que a
partir do índice seis ocorre redução no risco para transição entre níveis de maturidade, o que
vai de encontro à orientação do Air Force Research Laboratory (AFRL), o qual considera o
TRL 6 como o nível de maturidade em que a tecnologia de um armamento possa entrar na fase
de definição de um programa de produção (GAO, 1999), bem como à orientação da NASA para
que uma tecnologia esteja madura ao ponto de ser encaminhada para certificação, produção
industrial e comercialização (NASA, 2010).
Uma vez que a medição da maturidade tecnológica envolve uma análise
multidimensional e se encontrar ela própria em estado de desenvolvimento e maturação, há
registros do desenvolvimento de outras métricas fundamentadas ou derivadas do TRL e com
aplicações inclusive em outras etapas do desenvolvimento científico-tecnológico. O Quadro 2.3
apresenta, de forma sucinta, exemplos de outros métodos “RL” (Readiness Level) utilizados em
aplicações que complementam ou divergem das aplicações para as quais o TRL foi
desenvolvido.
Além desses métodos “RL” relacionados, existem outros, tais como: Technology
Readiness Assessment (TRA), Technology Program Management Model (TPMM), System of
Systems Technology Readiness Assessment (SoS TRA), Design Readiness Level (DRL) e
Programatic Readiness Level (PRL) (ALMEIDA, 2008; HOBSON, 2006; PHILLIPS, 2010).
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QUADRO 2.3 – Métodos fundamentados no TRL.
Método

Características

Escala

- Desenvolvido pelo Departamento de Defesa

MRL -

dos Estados Unidos em colaboração com a

Apresenta dez

indústria.

níveis (1 a 10),

Manufacturing

- Tem como objetivo avaliar a capacidade

dos quais nove se

Readiness Levels

industrial em manufatura para reprodução de

relacionam ao

uma tecnologia.

TRL.

- DoD (2012).
- Inicialmente definido pelo United Kingdom
Ministry of Defense (UK MoD).
- Tem como objetivo transformar descrições
SRL - System
Readiness Levels

qualitativas

em

níveis

de

maturidade

quantitativos ao integrar análise bidimensional
da maturidade tecnológica e tem ganhado
popularidade por parte de gestores de projeto.

Apresenta cinco
níveis, com faixas
de índices que
variam de 0,10 a
1,00.

- Kujawski (2013).
- Desenvolvido por Sauser, et al (2010).
- Tem como objetivo endereçar o nível de
IRL – Integration

maturidade na integração entre engenharia e

Readiness Levels

gestão no desenvolvimento de tecnologias em
sistemas complexos.

Apresenta nove
níveis (1 a 9) e
relaciona-se com
os níveis da
escala TRL.

- Sauser (2010).
- Desenvolvido inicialmente por Phillips
(2010).
- Tem como objetivo agregar clareza em
HRL - Human
Readiness Levels

avaliações de maturidade tecnológica com
ênfase

em

atributos

sócio-técnicos

do

desenvolvimento do sistema ao reduzir riscos
tecnológicos

relacionados

humano.
- Phillips (2010).

ao

elemento

Apresenta nove
níveis (1 a 9).

45

Como forma de agilizar o processo de avaliação e estabelecimento de índices do TRL,
o Air Force Research Laboratory (AFRL) desenvolveu uma planilha no Microsoft Excel
(AFRL TRL Calculator) que permite ao usuário responder uma série de perguntas relacionadas
ao projeto tecnológico. Assim que o questionário é respondido, a aplicação mostra o índice TRL
alcançado em um “termômetro TRL” que é colorido conforme o projeto em análise atinge
determinada faixa. Todo esse processo ocorre sob a execução de um algoritmo de decisão,
conforme fluxograma ilustrado na Figura 2.8.

FIGURA 2.8 – Fluxograma do AFRL TRL Calculator (NOLTE et al., 2003).

Dessa forma, mediante a fundamentação teórica realizada, a dissertação desenvolvida
posiciona-se em relação aos diversos métodos e modelos apresentados com a entrega de um
método para medição de maturidade em PDP que integra o modelo de maturidade proveniente
do modelo de referência Unificado de Rozenfeld et al. (2006) à escala TRL, utilizada em seu
conceito inicial para a medição de maturidade em desenvolvimento de tecnologia aeroespacial.
A integração proposta permite que seja realizada a avaliação de maturidade em PDP
com o auxílio de uma métrica consagrada em usos pela engenharia aeroespacial. Assim, obtémse o nível de maturidade em PDP conforme o “termômetro” que a escala TRL determina.
Portanto, o benefício da proposta reside no fato de que são trazidas as vantagens do uso
do TRL, como facilidade de comunicação, fácil entendimento por parte de times de projeto para
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uma aplicação, maior quantidade de níveis (nove níveis, e não cinco níveis, como percebido
nos demais métodos identificados) o que permite descrição mais pormenorizada do indicador
de maturidade e a própria experiência de usos do TRL em diversas outras áreas e em diversos
programas governamentais, militares e industriais.
Além disso, a aplicação do método proposto supre a necessidade de conhecimento da
maturidade em PDP para as indústrias goianas e permite que essa demanda de informações seja
determinada. Ainda, o método será disponibilizado para aplicação também pelos colaboradores
dos Institutos SENAI de Tecnologia envolvidos na prestação de serviços tecnológicos, visto
que o mesmo possui fácil implementação e capacidade de adequação à rotina das atividades de
prestação de apoio técnico nos serviços destinados ao desenvolvimento de produtos.
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3 Construção do Método

Este capítulo apresenta o método de pesquisa utilizado para o cumprimento dos
objetivos propostos nesta dissertação. Para a efetivação dessa etapa, foi realizada previamente
a fundamentação teórica e apresenta-se o método considerado para a construção do método e
análises a que se propõe o trabalho. Este capítulo é constituído de três seções e usa-se a notação
IDEF0 (Integration Definition for Function Modelling) para formalizar o fluxo de atividades e
trazer rigor, precisão e clareza durante a apresentação e execução dessa etapa da dissertação.
Para informações adicionais relacionadas ao IDEF0, consultar o Apêndice B.
A Figura 3.1 apresenta o primeiro nível hierárquico para o processo de construção e
aplicação do método desenvolvido. No lado esquerdo e direito da Figura percebe-se,
respectivamente, a entrada (input) e as saídas (outputs) para o processo de construção do
método para mensuração de maturidade. Na parte inferior, encontram-se os recursos utilizados
para suportar a execução do processo. Na parte superior, encontram-se os controles
considerados para que a função gere as saídas (a Figura 3.1 encontra-se ampliada no Apêndice
C.1).

FIGURA 3.1 – Modelagem IDEF0 da metodologia.
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A Figura 3.2 mostra o fluxo das atividades principais realizadas na pesquisa, conforme
a metodologia IDEF0 aplicada ao segundo nível hierárquico. Essas atividades são abordadas
em forma de seções. A primeira seção descreve o processo de elicitação de métodos, técnicas e
ferramentas usadas no trabalho, a segunda seção ocupa-se com o processo para a proposição do
método para mensuração de maturidade em PDP. A terceira seção apresenta o guia de aplicação
do método desenvolvido para a empresa selecionada (a Figura 3.2 encontra-se ampliada no
Apêndice C.2).

FIGURA 3.2 – Modelagem IDEF0 em segundo nível da metodologia.

3.1 Elicitação de métodos, técnicas e ferramentas usadas
Conforme mostrado na Figura 3.3, a pesquisa bibliográfica realizada é apresentada no
Capítulo 2 e detalha a base de conhecimentos necessária para entendimento e posicionamentos
destinados ao cumprimento dos objetivos propostos. Assim, pesquisaram-se informações em
livros, artigos nacionais e internacionais e dissertações e teses. O controle de todo esse processo
foi percebido como a necessidade de que as leituras efetuadas atendessem aos objetivos da
pesquisa.
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FIGURA 3.3 – Modelagem IDEF0 do processo A1.

Dessa forma, conforme a Figura 3.4, buscou-se informações relacionadas ao conceito,
importância e modelos referenciais do PDP, aos métodos para mensuração de maturidade em
seus diversos fins e à escala de Nível de Maturidade ou Prontidão Tecnológica (TRL) e seus
diversos usos, variantes, algoritmo, formas de aplicação e pontuação de escalas. A saída desse
processo consiste na base de conhecimentos referenciados para a proposição do método de
medição de maturidade em PDP (a Figura 3.4 encontra-se ampliada no Apêndice C.3).

FIGURA 3.4 – Modelagem IDEF0 em terceiro nível da metodologia do processo Elicitar
métodos, técnicas e ferramentas usadas.
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3.2 Proposição do método de medição de maturidade em PDP com
integração ao TRL

Um dos objetivos específicos da dissertação consiste na proposição de um método
destinado à mensuração de maturidade em PDP. Para cumprir essa fase, é proposto o fluxo de
atividades da Figura 3.5 (a Figura 3.5 encontra-se ampliada no Apêndice C.4).

FIGURA 3.5 – Modelagem IDEF0 em terceiro nível da metodologia do processo Propor
método para a medição de maturidade em PDP com integração ao TRL.

A primeira etapa considerada (Figura 3.6) refere-se à identificação do modelo de
referência em PDP a ser empregado para a integração da escala de medição de maturidade. É
utilizado o Modelo Unificado proposto por Rozenfeld et al. (2006) por esse modelo ser
caracterizado como genérico (aplicação em diversas empresas diferentes de um mesmo
complexo industrial) e se destinar ao desenvolvimento de produtos que envolvem a tecnologia
de fabricação mecânica voltada à produção de equipamentos, eletrodomésticos, linha branca,
automóveis, entre outros, ou seja, ao PDP do complexo da indústria metal-mecânica que é o
foco de aplicação deste trabalho. Além disso, este modelo de referência foi selecionado
mediante todos os apresentados no Apêndice A uma vez que o mesmo apresenta um próprio
modelo de maturidade detalhado, o que é pertinente ao uso na aplicação de caso considerada
neste trabalho.
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FIGURA 3.6 – Modelagem IDEF0 do processo A21.
A segunda etapa considerada (Figura 3.7) abrange a verificação das dimensões de
visualização do modelo em relação ao processo de negócio da empresa. Conforme apresentado
no Capítulo 2, Seção 2.3.2, há quatro dimensões no modelo de referência adotado: Estratégia,
Organização, Atividades e Recursos (ROZENFELD; BREMER, 2000), sendo que a dimensão
<Atividades> é a mais importante para a medição de maturidade do PDP.

FIGURA 3.7 – Modelagem IDEF0 do processo A22.

A terceira etapa do método proposto na Figura 3.8 abrange a verificação das dimensões
para realização da avaliação de maturidade.
A dimensão Atividades do modelo de referência adotado considera a existência de três
dimensões para avaliação do grau de maturidade (ROZENFELD et al., 2006):
a) Quais atividades propostas no modelo de referência são aplicadas;
b) Como essas atividades são realizadas (métodos e ferramentas utilizados);

52

c) Em que etapa do ciclo incremental de evolução a empresa se encontra.

FIGURA 3.8 – Modelagem IDEF0 do processo A23.

Assim, é analisado em qual nível as atividades, métodos e ferramentas estão de fato
sendo utilizados. Essas dimensões são integradas à escala TRL e ao método proposto atribui-se
a nomenclatura New Product Development Readiness Level – NPDRL (Nível de
Prontidão/Maturidade no Processo de Desenvolvimento de Produtos), conforme Quadro 3.1, e
são observados os requisitos comuns a escalas de maturidades propostos por Fraser et al. (2002).
QUADRO 3.1 – Integração TRL com a proposta NPDRL (continua).
TRL
1

2

Descrição
Princípios básicos observados
e reportados
Conceito de tecnologia e/ou
aplicação formulado

NPDRL
1

4

experimentais críticas e/ou

Nível básico de concepção do
produto (processo não sistematizado)
Integração informal ao planejamento

2

estratégico da empresa e atendimento
informal aos requisitos dos clientes

Funções analíticas e
3

Descrição

Plano de processo macro realizado
3

sistematicamente e homologação do

prova de conceito

processo de produção

Validação de componente e/ou

Desenvolvimento de portfólio de

conjunto em ambiente de
laboratório

4

produtos e propostas de gestão de
projetos e custos
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QUADRO 3.1 – Integração TRL com a proposta NPDRL (conclusão).
TRL

Descrição

NPDRL

Realização de modelagem funcional

Validação de componente e/ou
5

conjunto em ambiente

5

relevante

ou demonstração de protótipo

7

ambiente operacional esperado

6

qualificado por meio de testes

7

sucedidas

de suprimentos e uso de sistemas de
gerenciamento de dados de produtos
Integração completa de gestão de

8

projetos e consideração do conceito
de desenvolvimento sustentável
Melhoria contínua com a integração

Prova de voo do sistema real
por meio de missões bem

empresa e desenho dos processos de

Integração com parceiros da cadeia

e demonstração

9

gerenciamento estratégico da

negócio relacionados ao PDP

Sistema real completo e
8

consagradas de desenvolvimento de

Gestão de portfólio integrada ao

em ambiente relevante

Demonstração de protótipo no

do produtos e uso de ferramentas

produtos

Modelo de sistema/subsistema
6

Descrição

9

de indicadores de desempenho em
todas as atividades para efetuar
correções no PDP

A integração das escalas TRL e do nível de maturidade em PDP ocorre de forma a
sistematizar “níveis TRL” a todo o Processo de Desenvolvimento de Produtos. É importante
lembrar que o TRL refere-se a estágios de desenvolvimento de uma tecnologia aeroespacial em
particular, a qual se torna validada plenamente ao atingir o maior patamar da escala, TRL 9
(muito embora apresente potencial real de manufatura a partir do TRL 6).
Por sua vez, o nível de maturidade em PDP refere-se ao patamar de sistematização e
execução de melhores práticas, conforme um modelo, em que uma empresa encontra-se ao
executar todas as suas atividades e aplicar métodos e ferramentas para desenvolvimento de
produtos. Assim, percebe-se que uma empresa ao atingir, conforme o método proposto nesta
dissertação, um índice de maturidade em desenvolvimento de produtos igual a um, estará
desenvolvendo produtos, percorrendo etapas em fluxo de atividades conforme o Modelo
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Unificado de Rozenfeld et al. (2006), todavia em baixo nível de sistematização e utilização das
melhores práticas recomendadas pelo modelo de referência.
Fundamentando-se no diagnóstico de maturidade em PDP apresentado, o modelo de
referência sugere a realização de um processo de transformação para que a organização alcance
um patamar superior na escala de maturidade.
Os níveis da escala NPDRL (Nível de Prontidão/Maturidade no Processo de
Desenvolvimento de Produtos) são alinhados à escala TRL conforme nove níveis e estes são
limitados conforme os níveis de maturidade em PDP propostos por Rozenfeld et al. (2006). No
entanto, os autores consideraram a existência de cinco níveis de maturidade, em que os dois
primeiros subdividem-se em outros níveis identificados (segundo seção 2.3.2). Na escala
NPDRL não se considera a existência de subníveis e todas as indicações de níveis dos autores
citados se alinham segundo uma escala com nove níveis.
Atenção especial deve ser dada ao fato de que os níveis três, quatro e cinco do modelo
de Rozenfeld et al. (2006) correspondem a “níveis avançados de maturidade” (ROZENFELD
et al., 2006, p.488) em que parte-se da premissa de que a empresa padronizou as atividades de
desenvolvimento de produtos e utiliza métodos e ferramentas consolidados no PDP. Dessa
forma, na escala NPDRL, esses níveis avançados correspondem ao nível NPDRL 9, adequandose assim os níveis de maturidade do modelo de referência ao método apresentado neste trabalho.
Deve-se ressaltar ainda que os níveis de maturidade do modelo de referência tem sua
divisão realizada conforme o conhecimento e experiência de Rozenfeld et al. (2006) e são
consistentes com a proposta apresentada pelos autores. Assim, os limites de cada nível e
subnível de maturidade em PDP são mantidos no método NPDRL e o mapeamento das
atividades, métodos, ferramentas e ciclo incremental de evolução da organização ligam-se aos
níveis NPDRL com a aplicação de um algoritmo semelhante ao desenvolvido pela AFRL para
determinação do índice de avaliação TRL. Essa atividade compõe a quarta etapa para
desenvolvimento do NPDRL.
A quarta etapa do método (Figura 3.9) abrange a adaptação das dimensões de
maturidade ao algoritmo do TRL, com atenção à manutenção da estrutura desse algoritmo. São
utilizados os recursos de planilha eletrônica em Microsoft Excel® , artigo relacionado ao
algoritmo do TRL de Nolte et al. (2003), relatórios de uso do TRL nos Departamentos de
Energia e Defesa dos Estados Unidos da América e discussões com especialistas em PDP.
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FIGURA 3.9 – Modelagem IDEF0 do processo A24.

É importante considerar que nesta fase a saída é o método de medição de maturidade
proposto, com um “termômetro” integrado à planilha de análise de maturidade e com o índice
de escala para a maturidade da empresa, conforme o modelo de maturidade de Rozenfeld et al.
(2006).
Como forma de agilizar o processo de avaliação de maturidade, assim como ocorreu
com o TRL com o desenvolvimento do Technology Readiness Calculator, que é uma planilha
eletrônica desenvolvida pelo AFRL (NOLTE et al., 2003), foi desenvolvida uma planilha
eletrônica em que é possível lançar dados de questionários preenchidos com visita à empresa e
a geração de indicação em um “termômetro NPDRL” com lógica semelhante ao Technology
Readiness Calculator. Ainda, podem ser obtidos dados para avaliações parciais relacionadas à
sistematização de atividades, ferramentas e métodos usados em PDP.
O algoritmo NPDRL encontra-se no Apêndice D e está implementado em planilha
eletrônica denominada NPDRL Calculator 1.0 cuja interface é mostrada na Figura 3.10. Os
botões presentes no NPDRL Calculator 1.0 referem-se à pré-escolha do grau de inovação dos
produtos desenvolvidos pela organização em estudo como forma de direcionar as questões
relacionadas ao nível de maturidade em desenvolvimento de produto:
a) Alto grau de inovação: A empresa desenvolve produtos com alto grau de inovação.
Exemplo: Plataforma de produto totalmente nova, inaugurando nova família de
produtos antes não fabricados pela empresa.
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b) Médio grau de inovação: A empresa desenvolve produtos com médio grau de
inovação. Exemplo: Nova plataforma de produtos, porém em um segmento em que
a empresa já atua (remodelagem de plataforma).
c) Baixo grau de inovação: A empresa desenvolve produtos com baixo grau de
inovação. Exemplo: Produtos derivados de uma plataforma já bem estabelecida na
empresa.
d) Follow source: A empresa desenvolve produtos “follow source” ou seja, produtos
“tropicalizados” de matriz internacional. Exemplo: Produtos produzidos em uma
matriz internacional e adaptado para o lançamento no mercado brasileiro.
A avaliação do algoritmo estabelece o nível de maturidade em PDP com uso do método
NPDRL. Esse objetivo é alcançado com a execução do algoritmo em uma estrutura condicional
e o resultado é apresentado em um “termômetro” com nove níveis, que podem estar preenchidos
com as cores:
a) Verde: o nível proposto foi alcançado;
b) Amarelo: o nível não alcançou pontuação para aprovação, pois ainda há atividades
não realizadas e métodos/ferramentas consolidados não utilizados de forma frequente
pela organização; no entanto, encontra-se próximo à pontuação de aprovação e
determinação do nível indicado;
c) Vermelho: alguma pontuação relacionada a atividades e métodos/ferramentas
consolidados foi alcançada neste nível ou superiores; no entanto não possuem
frequência de utilização suficiente para o estabelecimento deste nível de maturidade.
d) Branco: nenhuma pontuação foi alcançada nesse nível ou superior.

FIGURA 3.10 – Tela inicial do NPDRL Calculator 1.0.

57

Rozenfeld et al. (2006) afirmam que em uma aplicação de caso de avaliação de
maturidade é possível uma empresa executar práticas pertencentes aos níveis de maturidade
diferentes ao mesmo tempo. Apesar disso, a divisão em níveis de maturidade proposta pelos
autores (e usada neste trabalho) é consistente, pois considera uma proposta lógica de passos
evolutivos do PDP.
Deve ser observado que, para a obtenção de dados para alimentação do NPDRL
Calculator 1.0, é realizada uma avaliação com colaboradores da organização relacionados
diretamente à gestão do PDP. As suas percepções e constatações são colhidas pela planilha com
o apoio de um questionário em que as respostas encontram-se em forma de Escala Likert
(VIEIRA; DALMORO, 2008) de cinco pontos, o que permite realização de avaliação
psicométrica assim como ocorre no processo de determinação do TRL.

3.3 Guia de aplicação do método desenvolvido
Outro objetivo específico declarado neste trabalho é a aplicação do método
desenvolvido detalhado na Figura 3.11, para aferir a capacidade do método proposto para o
possível uso nas atividades dos ISTs goianos (a Figura 3.11 encontra-se ampliada no Apêndice
C.5).

FIGURA 3.11 – Modelagem IDEF0 em terceiro nível da metodologia do processo Aplicar
método desenvolvido.
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De acordo com a Figura 3.12, a primeira etapa deste guia consiste na elaboração de um
questionário para a coleta de dados conforme o modelo de maturidade selecionado. Os recursos
usados são a revisão bibliográfica, modelos de questionários aplicados nos trabalhos de Simões
(2007) e Junior (2008) e a escala Likert com cinco pontos (VIEIRA; DALMORO, 2008), sendo
que esta é usada como forma de avaliar a segunda dimensão de maturidade do modelo de
referência utilizado <Como essas atividades são realizadas?>. O controle dessa etapa baseia-se
nas orientações de GIL (2002) sobre as melhores práticas de elaboração de questionários. É
importante considerar que as questões elaboradas foram dispostas conforme as fases do modelo
de referência em PDP, de forma a contextualizar as questões e facilitar o entendimento do
entrevistado.

FIGURA 3.12 – Modelagem IDEF0 em terceiro nível da metodologia do processo A31.

A segunda etapa (Figura 3.13) considerada é a realização da validação do questionário,
o qual foi realizado com o apoio do professor orientador. O controle dessa etapa dá-se pela
atenção às dificuldades e sugestões relatadas em relação ao uso do instrumento. Como recursos,
usou-se a versão impressa do formulário. Após uma apresentação preliminar do formulário o
mesmo foi readequado conforme a pertinência das solicitações. O questionário foi elaborado
conforme análise das orientações quanto à avaliação de maturidade em PDP de Rozenfeld et al.
(2006) e atende ao requisito de que o modelo de referência utilizado varia em termos de
atividades conforme a plataforma de produtos desenvolvida pela organização (as quatro
variações do modelo de referência em termos de atividades encontram-se no Apêndice E) .
Assim, desenvolveu-se um questionário direcionador inicial e na sequência quatro
questionários secundários: questionário para plataforma de produtos com alto grau de inovação
(questionário I), questionário para plataforma de produtos com médio grau de inovação
(questionário II), questionário para plataforma de produtos com baixo grau de inovação
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(questionário III) e questionário para plataforma de produtos do tipo follow source (questionário
IV). O questionário direcionador, o questionário III (usado neste trabalho) e os outros
questionários encontram-se no Apêndice F.
A terceira etapa (Figura 3.14) consiste na seleção da população e amostra para aplicação
do formulário. Com base no Cadastro Industrial Eletrônico FIEG 2014 (FIEG, FEDERAÇÃO
DA INDÚSTRIAS DO ESTADO DE GOIÁS, 2015) existem 24.217 empresas industriais no
estados de Goiás, alocadas em vinte e três setores industriais. No município de Anápolis estão
alocadas 176 empresas classificadas no setor de Metalurgia, considerado uma dos ramos do
complexo industrial metal-mecânica conforme ABDI e IPEA (2007). Considerando restrições
de tempo e recurso deste trabalho, fica estabelecida a amostra como sendo uma empresa. A
amostragem é não probabilística já que a empresa foi escolhida por conveniência e situa-se na
região de interesse para trabalhos futuros dos ISTs (região do Distrito Agroindustrial de
Anápolis - DAIA).

FIGURA 3.13 – Modelagem IDEF0 em terceiro nível da metodologia do processo A32.

FIGURA 3.14 – Modelagem IDEF0 em terceiro nível da metodologia do processo A33.
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A coleta de dados, identificada como a quarta etapa do guia de aplicação (Figura 3.15)
ocorreu com visita in loco à empresa selecionada. Nesta etapa, foi usado o questionário
desenvolvido em uma etapa anterior que foi preenchido presencialmente por um colaborador
diretamente envolvido com a gestão do processo produtivo da organização.

FIGURA 3.15 – Modelagem IDEF0 em terceiro nível da metodologia do processo A34.

A quinta etapa considerada (Figura 3.16) é a análise e interpretação dos dados. Nessa
fase, o NPDRL Calculator 1.0 (planilha do Microsoft Excel®), recebeu os dados obtidos na
fase de coleta e foi obtido um “termômetro” sobre maturidade em PDP, conforme o método
proposto, respectivo à empresa avaliada. Com a interpretação do índice indicado pelo
termômetro são fornecidas informações referentes ao nível de maturidade em PDP da
organização.

FIGURA 3.16 – Modelagem IDEF0 em terceiro nível da metodologia do processo A35.

O último objetivo é verificar o resultado final do índice de maturidade NPDRL e as
notas parciais obtidas em cada fase com o intuito de encaminhar planos de ação para o processo
de transformação no PDP da organização (Figura 3.17).
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FIGURA 3.17 – Modelagem IDEF0 em terceiro nível da metodologia do processo Verificar
resultado final e composição de notas do índice.

Assim, conforme modelagem do fluxo de atividades segundo notação IDEF0, obtevese a representação formalizada do fluxo de atividades necessárias para cumprir os objetivos da
dissertação. No próximo capítulo apresenta-se a aplicação do método, a análise dos resultados
e a discussão das informações obtidas com o cumprimento do guia de aplicação proposto.
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4 Aplicação do método, análise dos resultados e discussão

Este capítulo apresenta a aplicação do método proposto, a análise e a discussão dos
resultados para o cumprimento de mais um dos objetivos específicos propostos nessa
dissertação. É constituído de três seções, em que a primeira delas ocupa-se com a caracterização
do DAIA e da empresa participante, a segunda ocupa-se com o processo de aplicação do método
na empresa e a terceira apresenta a discussão dos resultados obtidos com a aplicação do método
proposto.

4.1 Caracterização do DAIA e empresa participante
O Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) compõe um dos vinte e oito distritos
industriais goianos (GOIASINDUSTRIAL, 2015). Graças à construção de Brasília, percebeuse que a industrialização de Anápolis seria viável e em setembro de 1976, por pressão de
empresários, foi instalado o DAIA (BARRETO, 2009).
O DAIA localiza-se a cinquenta e quatro quilômetros de Goiânia (a capital do Estado
de Goiás) e tem se destacado no setor industrial goiano por possuir instaladas a maior parte das
indústrias do estado, abrigando inclusive um polo farmoquímico de importância nacional
(BARRETO, 2009).
Possui cento e dezenove empresas em operação em uma área de aproximadamente mil
hectares e (o mapa da Figura 4.1 apresenta a distribuição das quadras industriais). Dessas
empresas, setenta por cento possuem mais dez anos de atuação, oitenta e cinco por cento são de
pequeno ou médio porte e setenta e quatro por cento tem origem goiana (BARRETO, 2009;
GOIÁS, 2014).
A empresa industrial selecionada faz parte das dependências do DAIA e é denominada
nesta dissertação como “empresa X”. Esta empresa atua no ramo de Produtos diversos de metal,
conforme classificação de complexos industriais da metal-mecânica e segundo o Cadastro
Industrial FIEG possui aproximadamente quinhentos colaboradores e tem destaque no mercado
nacional voltado aos produtos desenvolvidos e fabricados em suas instalações (produtos
metálicos com aplicação na construção civil). A empresa possui estratégia própria para
desenvolvimento de seus produtos e não segue nenhum dos modelos para desenvolvimento de
produtos presentes na literatura.
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FIGURA 4.1 – Distrito Agroindustrial de Anápolis (GOIASINDUSTRIAL, 2015).

A empresa X possui extenso catálogo de produtos que podem ser divididos conforme os
dois tipos principais de materiais usados para fabricação (aço e alumínio). O método NPDRL
foi aplicado ao processo de desenvolvimento de produtos de aço.

4.2 Aplicação do método
Para efetivar a aplicação do método NPDRL, a empresa possibilitou, inicialmente
adentrar suas instalações e acompanhar todas as etapas de seu processo produtivo. Em outra
oportunidade foi realizada reunião com o gerente industrial e realizada a aplicação do
questionário e demais atividades prescritas no guia de aplicação (Seção 3.3).
Como observado, a aplicação do questionário possuiu foco no setor de produtos de aço
e a empresa comprometeu-se a fornecer as informações solicitadas no questionário, uma vez
que manifestou interesse, em uma etapa posterior, na implantação de planos de ação para
melhoria e transformação de seu PDP.

4.3 Resultados e discussão
Após lançamento dos dados do questionário III (empresa desenvolve produtos com
baixo grau de inovação) no NPDRL Calculator 1.0, obteve-se a classificação para a
organização analisada conforme representado pelo “termômetro” da Figura 4.2.
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FIGURA 4.2 – Termômetro NPDRL para Empresa X.
Conforme observado na Figura 4.2, a Empresa X não foi classificada em “verde” em
nenhum dos níveis de maturidade proposto pelo NPDRL; portanto essa análise concorda com
a percepção do avaliador e o relato do entrevistado de que a empresa não possui seu PDP
sistematizado (realiza atividades de modo informal ou então não as realiza). Apesar desta
constatação, percebe-se que a organização foi classificada em “amarelo” nos níveis NPDRL 1,
NPDRL 2 e NPDRL 3, o que indica que há atividades não realizadas e métodos/ferramentas
consolidados não utilizados de forma frequente pela organização; no entanto, a empresa X
encontra-se próxima à pontuação de aprovação e determinação dos níveis indicados.
Vale lembrar que conforme o Quadro 3.1, o nível NPDRL 1 refere-se a descrição de
nível básico de concepção do produto (processo não sistematizado). O nível NPDRL 2 referese a descrição de integração informal ao planejamento estratégico da empresa e atendimento
informal aos requisitos dos clientes. O nível NPDRL 3 refere-se a descrição de plano de
processo macro realizado sistematicamente e homologação do processo de produção.
A organização foi pontuada minimamente em todos os outros níveis NPDRL (cor
vermelha), o que sugere a necessidade de realização de algum esforço (mesmo que informal)
para melhoria de seu PDP.
A cada nível de maturidade é associada uma pontuação que considera tanto o grau de
realização das atividades da versão do modelo de referência considerado quanto o grau de
aplicação de ferramentas e métodos consolidados em PDP. Atribuiu-se igual importância a
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esses elementos na composição da nota referente ao indicador do termômetro. A Figura 4.3
auxilia o entendimento sobre as pontuações que originaram o “termômetro” NPDRL.

FIGURA 4.3 – Desempenho parcial dos níveis NPDRL mensurados para empresa X obtidos
pelo NPDRL Calculator 1.0.

Percebe-se que os níveis NPDRL 1, NPDRL 2 e NPDRL 3 apresentam pontuação
situada na faixa entre 50 e 75 pontos, com notas respectivas a 64,17, 58,33 e 73,86, o que
garante o cumprimento da nota mínima do indicador “amarelo” (50 pontos) a esses níveis de
maturidade.
Para os demais níveis NPDRL, as frequências de aplicação e utilização de atividades,
métodos e ferramentas não foram suficientes para determinar o indicador “amarelo”, mas
superaram o indicador “vermelho”, o que sugere o desenvolvimento de algum dos critérios
citados.
Dentre estes níveis, a pontuação do NPDRL 5 e NPDRL 8 apresentaram a maior
pontuação. Em relação ao NPDRL 5, nível que sugere a realização de modelagem funcional do
produtos e uso de ferramentas consolidadas de desenvolvimento de produtos, percebe-se que a
organização atingiu um patamar insuficiente para classificação, mas apresenta-se relativamente
desenvolvida em relação a esse indicador. Em relação ao NPDRL 8, nível que sugere a
integração completa de gestão de projetos e consideração do conceito de desenvolvimento
sustentável, a organização apresentou pontuação semelhante. Esses fatos vão de encontro às
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orientações propostas por Rozenfeld et al. (2006) relacionadas à possibilidade de uma empresa
executar práticas pertencentes a níveis de maturidade diferentes simultaneamente.
A menor pontuação ocorreu para o NPDRL 4 (10 pontos), o qual está relacionado ao
desenvolvimento de portfólio de produtos e propostas de gestão de projetos e custos.
Em relação à realização de atividades do PDP pertinentes ao NPDRL 1, obteve-se a
frequência de respostas ilustrada na Figura 4.4.

FIGURA 4.4 – Realização de atividades do NPDRL 1 mensurados para empresa X obtidos
pelo NPDRL Calculator 1.0.

Percebe-se que a maior parte das respostas do entrevistado relacionadas à realização de
atividades de PDP do nível NPDRL 1 - Nível básico de concepção do produto (processo não
sistematizado) referem-se à resposta <Quase sempre realiza>, o que sugere certo alinhamento
com o cumprimento das atividades do modelo de referência.
Em relação à aplicação de métodos/ferramentas consolidados do PDP pertinentes ao
NPDRL 1, obteve-se a frequência de respostas ilustrada na Figura 4.5.
Percebe-se que a maior parte das respostas do entrevistado relacionadas à aplicação de
métodos/ferramentas consolidados do PDP pertinentes ao NPDRL 1 - Nível básico de
concepção do produto (processo não sistematizado) referem-se à resposta <Nunca aplica>, fato
que sugere desconhecimento ou falta de capacidade técnica para aplicação de alguns dos
métodos/ferramentas consolidados para esse nível de maturidade do PDP (ex. Matriz
Morfológica e Métodos DFX).
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FIGURA 4.5 – Aplicação de métodos/ferramentas do NPDRL 1 mensuradas para empresa X
e obtidas pelo NPDRL Calculator 1.0.

Em relação à realização de atividades do PDP pertinentes ao NPDRL 2, obteve-se a
frequência de respostas ilustrada na Figura 4.6.

FIGURA 4.6 – Realização de atividades do NPDRL 2 mensurados para empresa X obtidos
pelo NPDRL Calculator 1.0.

Percebe-se que a maior parte das respostas do entrevistado relacionadas à realização de
atividades de PDP do nível NPDRL 2 - Integração informal ao planejamento estratégico da
empresa e atendimento informal aos requisitos dos clientes referem-se às respostas <Às vezes
realiza> e <Quase sempre realiza>, o que sugere certo alinhamento com o cumprimento das
atividades do modelo de referência.
Em relação à aplicação de métodos/ferramentas consolidados do PDP pertinentes ao
NPDRL 2, obteve-se a frequência de respostas ilustrada na Figura 4.7.
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FIGURA 4.7 – Aplicação de métodos/ferramentas do NPDRL 2 mensuradas para empresa X
e obtidas pelo NPDRL Calculator 1.0.

Percebe-se que a maior parte das respostas do entrevistado da Empresa X relacionadas
à aplicação de métodos/ferramentas consolidados do PDP pertinentes ao NPDRL 2 - Integração
informal ao planejamento estratégico da empresa e atendimento informal aos requisitos dos
clientes referem-se à resposta <Nunca aplica>, fato que sugere desconhecimento ou falta de
capacidade técnica para aplicação de alguns dos métodos/ferramentas consolidados para esse
nível de maturidade do PDP (ex. Modelagem de Processos e Sistema de Gestão da Cadeia de
Suprimentos).
Em relação à realização de atividades do PDP pertinentes ao NPDRL 3, obteve-se a
frequência de respostas ilustrada na Figura 4.8.

FIGURA 4.8 – Realização de atividades do NPDRL 3 mensurados para empresa X obtidos
pelo NPDRL Calculator 1.0.
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Percebe-se que a maior parte das respostas do entrevistado relacionadas à realização de
atividades de PDP do nível NPDRL 3 - Plano de processo macro realizado sistematicamente e
homologação do processo de produção referem-se às respostas <Às vezes realiza> e <Quase
sempre realiza>, o que sugere certo alinhamento com o cumprimento das atividades do modelo
de referência.
Em relação à aplicação de métodos/ferramentas consolidados do PDP pertinentes ao
NPDRL 3, obteve-se a frequência de respostas ilustrada na Figura 4.9.

FIGURA 4.9 – Aplicação de métodos/ferramentas do NPDRL 3 mensuradas para empresa X
e obtidas pelo NPDRL Calculator 1.0.

Percebe-se que a maior parte das respostas do entrevistado relacionadas à aplicação de
métodos/ferramentas consolidados do PDP pertinentes ao NPDRL 3 - Plano de processo macro
realizado sistematicamente e homologação do processo de produção referem-se à resposta
<Quase sempre aplica>. No entanto, a quantidade de respostas ligadas à baixa frequência de
aplicação de métodos/ferramentas também é considerável, fato que sugere conhecimento e
capacidades técnicas ainda não desenvolvidas em relação à aplicação de alguns dos
métodos/ferramentas consolidados do PDP para esse nível de maturidade (ex. Software de
Planejamento de Processo Auxiliado por Computador e Análise de Sistemas de Medição).
Em relação à realização de atividades do PDP pertinentes ao NPDRL 4, obteve-se a
frequência de respostas ilustrada na Figura 4.10.
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FIGURA 4.10 – Realização de atividades do NPDRL 4 mensurados para empresa X obtidos
pelo NPDRL Calculator 1.0.

Percebe-se que a maior parte das respostas do entrevistado relacionadas à realização de
atividades de PDP do nível NPDRL 4 - Desenvolvimento de portfólio de produtos e propostas
de gestão de projetos e custos refere-se às respostas <Às vezes realiza> e <Quase sempre
realiza>, o que sugere certo alinhamento com o cumprimento das atividades do modelo de
referência.
Em relação à aplicação de métodos/ferramentas consolidados do PDP pertinentes ao
NPDRL 4, obteve-se a frequência de respostas ilustrada na Figura 4.11.

FIGURA 4.11 – Aplicação de métodos/ferramentas do NPDRL 4 mensuradas para empresa X
e obtidas pelo NPDRL Calculator 1.0.

Percebe-se que as respostas do entrevistado relacionadas à aplicação de
métodos/ferramentas consolidados do PDP pertinentes ao NPDRL 4 - Desenvolvimento de
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portfólio de produtos e propostas de gestão de projetos e custos estão distribuídas entre <Nunca
aplica> e <Quase sempre aplica>. Este fato sugere conhecimento e capacidades técnicas
parciais da organização em relação à aplicação de alguns dos métodos/ferramentas
consolidados para esse nível de maturidade do PDP (ex. Software para gerenciamento de
projetos).
Em relação à realização de atividades do PDP pertinentes ao NPDRL 5, obteve-se a
frequência de respostas ilustrada na Figura 4.12.

FIGURA 4.12 – Realização de atividades do NPDRL 5 mensurados para empresa X obtidos
pelo NPDRL Calculator 1.0.

Percebe-se que a única resposta do entrevistado relacionadas à realização da atividade
de PDP do nível NPDRL 5 - Realização de modelagem funcional do produtos e uso de
ferramentas consagradas de desenvolvimento de produtos refere-se à resposta <Quase sempre
realiza>, o que sugere alinhamento com o cumprimento das atividades do modelo de referência.
Em relação à aplicação de métodos/ferramentas consolidados do PDP pertinentes ao
NPDRL 5, obteve-se a frequência de respostas ilustrada na Figura 4.13.
Percebe-se

que

a

resposta

do

entrevistado

relacionada

à

aplicação

de

métodos/ferramentas consolidados do PDP pertinentes ao NPDRL 5 - Realização de
modelagem funcional de produtos e uso de ferramentas consagradas de desenvolvimento de
produtos indica <Nunca aplica>. Este fato sugere pouco ou nenhum conhecimento e
capacidades técnicas da organização em relação à aplicação de alguns dos métodos/ferramentas
consolidados para esse nível de maturidade do PDP (ex. Pesquisa de mercado e Métodos de
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criatividade). Ainda, em relação às atividades desse mesmo nível, pode-se afirmar que a
empresa desenvolve as respectivas atividades de maneira informal.

FIGURA 4.13 – Aplicação de métodos/ferramentas do NPDRL 5 mensuradas para empresa X
e obtidas pelo NPDRL Calculator 1.0.

Em relação à realização de atividades do PDP pertinentes ao NPDRL 6, obteve-se a
frequência de respostas ilustrada na Figura 4.14.
Percebe-se que as respostas do entrevistado relacionadas à realização das atividades de
PDP do nível NPDRL 6 - Gestão de portfólio integrada ao gerenciamento estratégico da
empresa e desenho dos processos de negócio relacionados ao PDP referem-se a <Quase nunca
realiza>, o que sugere desalinhamento com o cumprimento das atividades desse nível relativas
ao modelo de referência.
Em relação à aplicação de métodos/ferramentas consolidados do PDP pertinentes ao
NPDRL 6, obteve-se a frequência de respostas ilustrada na Figura 4.15.
Percebe-se que as respostas do entrevistado relacionadas à aplicação de
métodos/ferramentas consolidados do PDP pertinentes ao NPDRL 6 - Gestão de portfólio
integrada ao gerenciamento estratégico da empresa e desenho dos processos de negócio
relacionados ao PDP indicam <Nunca aplica>. Este fato sugere pouco ou nenhum
conhecimento, interesse ou capacidades técnicas da organização em relação à aplicação de
alguns dos métodos/ferramentas consolidados para esse nível de maturidade do PDP (ex.
Gestão de projetos).
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FIGURA 4.14 – Realização de atividades do NPDRL 6 mensurados para empresa X obtidos
pelo NPDRL Calculator 1.0.

FIGURA 4.15 – Aplicação de métodos/ferramentas do NPDRL 6 mensuradas para empresa X
e obtidas pelo NPDRL Calculator 1.0.

Em relação à realização de atividades do PDP pertinentes ao NPDRL 7, obteve-se a
frequência de respostas ilustrada na Figura 4.16.
Percebe-se que as respostas do entrevistado relacionadas à realização das atividades de
PDP do nível NPDRL 7 - Integração com parceiros da cadeia de suprimentos e uso de sistemas
de gerenciamento de dados de produtos indicam <Quase nunca realiza>, o que sugere
desalinhamento com o cumprimento das atividades desse nível relativas ao modelo de
referência.
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Em relação à aplicação de métodos/ferramentas consolidados do PDP pertinentes ao
NPDRL 7, obteve-se a frequência de respostas ilustrada na Figura 4.17.

FIGURA 4.16 – Realização de atividades do NPDRL 7 mensurados para empresa X obtidas
pelo NPDRL Calculator 1.0.

Percebe-se que as respostas do entrevistado relacionadas à aplicação de
métodos/ferramentas consolidados do PDP pertinentes ao NPDRL 7 - Integração com parceiros
da cadeia de suprimentos uso de sistemas de gerenciamento de dados de produtos indicam
<Nunca aplica>. Este fato sugere pouco ou nenhum conhecimento, interesse ou capacidades
técnicas da organização em relação à aplicação de alguns dos métodos/ferramentas
consolidados para esse nível de maturidade do PDP (ex. Documentação conforme PMBOK).

FIGURA 4.17 – Aplicação de métodos/ferramentas do NPDRL 7 mensuradas para empresa X
e obtidas pelo NPDRL Calculator 1.0.
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Em relação à realização de atividades do PDP pertinentes ao NPDRL 8, obteve-se a
frequência de respostas ilustrada na Figura 4.18.

FIGURA 4.18 – Realização de atividades do NPDRL 8 mensurados para empresa X obtidas
pelo NPDRL Calculator 1.0.

Percebe-se que as respostas do entrevistado relacionadas à realização das atividades de
PDP do nível NPDRL 8 - Integração completa de gestão de projetos e consideração do conceito
de desenvolvimento sustentável indicam <Às vezes realiza>, o que sugere baixa frequência no
cumprimento das atividades desse nível relativas ao modelo de referência.
Em relação à aplicação de métodos/ferramentas consolidados do PDP pertinentes ao
NPDRL 8, obteve-se a frequência de respostas ilustrada na Figura 4.19.

FIGURA 4.19 – Aplicação de métodos/ferramentas do NPDRL 8 mensuradas para empresa X
e obtidas pelo NPDRL Calculator 1.0.
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Percebe-se que as respostas do entrevistado relacionadas à aplicação de
métodos/ferramentas consolidados do PDP pertinentes ao NPDRL 8 - Integração completa de
gestão de projetos e consideração do conceito de desenvolvimento sustentável indicam <Às
vezes aplica>. Este fato sugere pouco conhecimento, interesse ou capacidades técnicas da
organização em relação à aplicação de alguns dos métodos/ferramentas consolidados para esse
nível de maturidade do PDP (ex. Reunião com time de projeto para verificação de indicadores
relacionados a tempo, custo e escopo de projeto).
Em relação à realização de atividades do PDP pertinentes ao NPDRL 9, obteve-se a
frequência de respostas ilustrada na Figura 4.20.

FIGURA 4.20 – Realização de atividades do NPDRL 9 mensurados para empresa X obtidas
pelo NPDRL Calculator 1.0.

Percebe-se que as respostas do entrevistado relacionadas à realização das atividades de
PDP do nível NPDRL 9 - Melhoria contínua com a integração de indicadores de desempenho
em todas as atividades para efetuar correções no PDP indicam <Quase nunca realiza>, o que
sugere baixa frequência, conhecimento ou interesse no cumprimento das atividades desse nível
relativas ao modelo de referência.
Em relação à aplicação de métodos/ferramentas consolidados do PDP pertinentes ao
NPDRL 9, obteve-se a frequência de respostas ilustrada na Figura 4.21.
Percebe-se que as respostas do entrevistado relacionadas à aplicação de
métodos/ferramentas consolidados do PDP pertinentes ao NPDRL 9 - Melhoria contínua com
a integração de indicadores de desempenho em todas as atividades para efetuar correções no
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PDP indicam <Nunca aplica>. Este fato sugere pouco conhecimento, interesse ou capacidades
técnicas da organização em relação à aplicação de alguns dos métodos/ferramentas
consolidados para esse nível de maturidade do PDP (ex. Gerenciamento de Mudanças de
Engenharia).

FIGURA 4.21 – Aplicação de métodos/ferramentas do NPDRL 9 mensuradas para empresa X
e obtidas pelo NPDRL Calculator 1.0.

Apesar das observações e discussões citadas, a organização não atingiu suficiência em
nenhum dos níveis de maturidade do método proposto, o que reitera a questão de que a empresa
não tem seu PDP sistematizado, apesar de desenvolver produtos ligados a processos da metalmecânica para o mercado consumidor nacional. Enfatiza-se que a Figura 4.3 evidencia o
balanço geral da avaliação do grau de maturidade tecnológica no PDP de uma indústria do ramo
metal-mecânica e indica níveis que devem ser alcançados primeiramente (na aplicação de caso
em questão, a organização deverá ocupar-se em alcançar inicialmente o NPDRL 1).
Pretende-se que uma organização alcance níveis superiores de maturidade em PDP de
forma gradativa e cíclica. Dessa forma, esta dissertação propõe orientadores para o
desenvolvimento de planos de ação para a execução de processos de transformação no PDP, ou
seja, processos destinados à mudança de nível de maturidade em PDP. O Apêndice G mostra
fases e atividades a serem observadas para a execução do processo de transformação em PDP
de uma organização conforme entendimento de Rozenfeld et al. (2006).
Rozenfeld et al. (2006) propõe atividades e métodos/ferramentas a serem executados
prioritariamente para o desenvolvimento do processo de transformação do PDP e obter-se
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incremento no nível de maturidade. Esses norteadores são utilizados no método NPDRL e são
apresentados nos Quadros 4.1 a 4.9.
Assim, o Quadro 4.1 apresenta as melhores práticas, conforme fases do modelo de
referência em PDP, (atividades e métodos/ferramentas) a serem desenvolvidas para o
estabelecimento do NPDRL 1. Para este e os quadros seguintes (até o NPDRL 9) foram
consideradas as informação propostas por Rozenfeld et al. (2006), as quais foram adaptadas de
um quadro esquemático para o modelo de quadro neste trabalho.
QUADRO 4.1 – Orientadores para planos de ação para transformação do PDP – NPDRL 1
NPDRL 1
FASE PDP

Planejamento do projeto

Atividades/métodos/ferramentas
Definir escopo de projeto, atividades macro e
cronograma

Projeto Informacional/ Projeto

Definir requisitos, concepção, estrutura, desenhos,

Conceitual/ Projeto Detalhado

utilizar CAD e dimensionar itens

Preparação da produção

Definir aquisição de recursos

Fonte: Adaptado de Rozenfeld et al. (2006).

O Quadro 4.2 apresenta as melhores práticas, conforme fases do modelo de referência
em PDP, (atividades e métodos/ferramentas) a serem desenvolvidas para o estabelecimento do
NPDRL 2.
QUADRO 4.2 – Orientadores para planos de ação para transformação do PDP – NPDRL 2
(continua)
NPDRL 2
FASE PDP
Planejamento estratégico do
produto

Atividades/métodos/ferramentas

Reunir com alta cúpula da organização
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QUADRO 4.2 – Orientadores para planos de ação para transformação do PDP – NPDRL 2
(conclusão)
NPDRL 2
FASE PDP

Planejamento do projeto

Projeto Informacional
Projeto Conceitual/ Projeto
Detalhado

Atividades/métodos/ferramentas
Definir escopo de projeto, atividades macro e
cronograma
Desdobrar requisitos e analisar ciclo de vida

Considerar requisitos na homologação do produto

Liberar produção

Preparação da produção

Lançamento do produto

Integrar ações de marketing, qualidade, engenharia de
processos, produção e suprimentos

Acompanhar produto e

Atender legislação

processo/Descontinuar produto
Fonte: Adaptado de Rozenfeld et al. (2006).

O Quadro 4.3 apresenta as melhores práticas, conforme fases do modelo de referência
em PDP, (atividades e métodos/ferramentas) a serem desenvolvidas para o estabelecimento do
NPDRL 3.
QUADRO 4.3 – Orientadores para planos de ação para transformação do PDP – NPDRL 3
(continua)
NPDRL 3
FASE PDP
Planejamento estratégico do
produto

Atividades/métodos/ferramentas

Reunir com alta cúpula da organização
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QUADRO 4.3 – Orientadores para planos de ação para transformação do PDP – NPDRL 3
(conclusão)
NPDRL 3
FASE PDP

Planejamento do projeto

Projeto Informacional
Projeto Conceitual/ Projeto
Detalhado

Atividades/métodos/ferramentas
Definir escopo de projeto, atividades macro e
cronograma
Desdobrar requisitos e analisar ciclo de vida

Planejar processo macro e conversar com fornecedores

Preparação da produção

Produzir lote piloto e homologar processo

Lançamento do produto

Planejar lançamento do produto

Acompanhar produto e
Atender legislação

processo/Descontinuar
produto
Fonte: Adaptado de Rozenfeld et al. (2006).

O Quadro 4.4 apresenta as melhores práticas, conforme fases do modelo de referência
em PDP, (atividades e métodos/ferramentas) a serem desenvolvidas para o estabelecimento do
NPDRL 4.
QUADRO 4.4 – Orientadores para planos de ação para transformação do PDP – NPDRL 4
(continua)
NPDRL 4
FASE PDP
Planejamento estratégico do
produto

Atividades/métodos/ferramentas

Pensar em desenvolver o portfólio de produtos
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QUADRO 4.4 – Orientadores para planos de ação para transformação do PDP – NPDRL 4
(conclusão)
NPDRL 4
FASE PDP

Planejamento do projeto

Atividades/métodos/ferramentas
Realizar estudo de viabilidade do projeto e utilizar
sistema de apoio (software para gestão de projetos)

Projeto Informacional/ Projeto
Conceitual/ Projeto Detalhado/

Realizar aprovação de fases nas etapas do PDP

Preparação da produção
Planejar lançamento do produto

Lançamento do produto
Acompanhar produto e

Atender legislação

processo/Descontinuar produto
Fonte: Adaptado de Rozenfeld et al. (2006).

O Quadro 4.5 apresenta as melhores práticas, conforme fases do modelo de referência
em PDP, (atividades e métodos/ferramentas) a serem desenvolvidas para o estabelecimento do
NPDRL 5.
QUADRO 4.5 – Orientadores para planos de ação para transformação do PDP – NPDRL 5
(continua)
NPDRL 5
FASE PDP

Atividades/métodos/ferramentas

Planejamento estratégico do

Planejar das plataformas de produto integrada ao

produto

portfólio

Planejamento do projeto

Realizar análise de riscos e gerenciar qualidade no
PDP
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QUADRO 4.5 – Orientadores para planos de ação para transformação do PDP – NPDRL 5
(conclusão)
NPDRL 5
FASE PDP

Atividades/métodos/ferramentas
Desenvolver modelagem funcional, definir princípios

Projeto Informacional/ Projeto

de solução, aplicar os DFX (Projeto para “X”),

Conceitual

estabelecer concepções alternativas e aplicar QFD
(Desdobramento da Função Qualidade)

Projeto Detalhado

Aplicar FMEA (Análise de Modo e Efeito de Falha) e
utilizar CAE (Engenharia Auxiliada por Computador)

Acompanhar produto e

Estabelecer time de acompanhamento e integrar

processo

acompanhamento de produto e processo ao PDP

Gerenciar mudanças de

Aplicar de maneira informal o gerenciamento de

engenharia

mudanças de engenharia

Melhoria incremental do PDP

Realizar ciclo de melhoria sem monitoramento de
indicadores

Fonte: Adaptado de Rozenfeld et al. (2006).

O Quadro 4.6 apresenta as melhores práticas, conforme fases do modelo de referência
em PDP, (atividades e métodos/ferramentas) a serem desenvolvidas para o estabelecimento do
NPDRL 6.
O Quadro 4.7 apresenta as melhores práticas, conforme fases do modelo de referência
em PDP, (atividades e métodos/ferramentas) a serem desenvolvidas para o estabelecimento do
NPDRL 7.
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QUADRO 4.6 – Orientadores para planos de ação para transformação do PDP – NPDRL 6
NPDRL 6
FASE PDP

Atividades/métodos/ferramentas

Planejamento estratégico do

Realizar gestão de portfólio integrada ao planejamento

produto

estratégico da empresa

Preparação da produção e

Desenhar e projetar processos de negócio

Lançamento do produto
Acompanhar produto e

Estabelecer time de acompanhamento e integrar

processo

acompanhamento de produto e processo ao PDP

Gerenciar mudanças de

Aplicar de maneira informal

engenharia

Melhoria incremental do PDP

Realizar ciclo de melhoria sem monitoramento de
indicadores

Fonte: Adaptado de Rozenfeld et al. (2006).

QUADRO 4.7 – Orientadores para planos de ação para transformação do PDP – NPDRL 7
(continua)
NPDRL 7
FASE PDP

Atividades/métodos/ferramentas

Planejamento estratégico do

Realizar gestão de portfólio integrada ao planejamento

produto

estratégico da empresa

Planejamento do
projeto/Projeto informacional

Integrar parceiros da cadeia de suprimentos
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QUADRO 4.7 – Orientadores para planos de ação para transformação do PDP – NPDRL 7
(conclusão)
NPDRL 7
FASE PDP

Projeto Conceitual/ Projeto
Detalhado

Atividades/métodos/ferramentas
Detalhar o processo de fabricação e montagem e
utilizar CAPP (Planejamento de Projeto Auxiliado por
Computador) e PDM (Gestão de Dados de Produtos)

Preparação da produção e

Desenhar e projetar processos de negócio

Lançamento do produto
Acompanhar produto e

Estabelecer time de acompanhamento e integrar

processo

acompanhamento de produto e processo ao PDP

Gerenciar mudanças de

Aplicar de maneira informal

engenharia

Melhoria incremental do PDP

Realizar ciclo de melhoria sem monitoramento de
indicadores

Fonte: Adaptado de Rozenfeld et al. (2006).

O Quadro 4.8 apresenta as melhores práticas, conforme fases do modelo de referência
em PDP, (atividades e métodos/ferramentas) a serem desenvolvidas para o estabelecimento do
NPDRL 8.
O Quadro 4.9 apresenta as melhores práticas, conforme fases do modelo de referência
em PDP, (atividades e métodos/ferramentas) a serem desenvolvidas para o estabelecimento do
NPDRL 9.
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QUADRO 4.8 – Orientadores para planos de ação para transformação do PDP – NPDRL 8.
NPDRL 8
FASE PDP
Planejamento estratégico do
produto/ Planejamento do
projeto/Projeto informacional/
Projeto Conceitual/ Projeto
Detalhado/ Preparação da
produção/Lançamento do
produto

Atividades/métodos/ferramentas

Realizar todas as atividades de gestão de projetos;
integrar plano estratégico e de projeto; realizar gates
de projeto com critérios bem definidos; monitorar
continuamente custos, volumes e preços previstos;
monitorar riscos; acompanhar indicadores de gestão de
projetos; considerar desenvolvimento sustentável

Acompanhar produto e

Integrar ao PDP e realizar planos de reutilização,

processo/Descontinuar produto

reciclagem e descarte

Gerenciar mudanças de

Usar sistema de controle, formalizar e controlar

engenharia

processo

Melhoria incremental do PDP

Realizar ciclo de melhoria sem monitoramento de

Fonte: Adaptado de Rozenfeld et al. (2006).

indicadores
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QUADRO 4.9 – Orientadores para planos de ação para transformação do PDP – NPDRL 9
NPDRL 9
FASE PDP

Atividades/métodos/ferramentas

Planejamento estratégico do
produto/ Planejamento do
projeto/Projeto informacional/

Possuir indicadores de desempenho para todas as

Projeto Conceitual/ Projeto

atividades; tomar ações corretivas integradas aos

Detalhado/ Preparação da

processos de apoio de gerenciamento de mudanças e

produção/Lançamento do

melhoria incremental; aplicar método Tagushi;

produto/Acompanhar produto e

integrar ciclo de transformação do PDP ao ciclo de

processo/Descontinuar produto/

melhoria incremental, ao gerenciamento de mudanças

Gerenciar mudanças de

e ao planejamento do projeto

engenharia/ Melhoria
incremental do PDP
Fonte: Adaptado de Rozenfeld et al. (2006).

Dessa forma, com a apresentação de encaminhamentos para planos de ação voltados aos
níveis NPDRL, é importante observar que para a empresa X em estudo, sugere-se elaborar e
executar planos de ação detalhados relacionados ao NPDRL 1. Em outra fase de avaliação de
maturidade com o método desenvolvido, caso o termômetro NPDRL indique “verde” para o
nível 1, estabelecer planos de ação voltados à efetivação do nível dois e assim sucessivamente
até a organização atingir, caso tenha interesse, o patamar mais elevado de maturidade em PDP.
Ainda, conforme a tela do NPDRL Calculator 1.0 na Figura 4.22, onde se configuram
respostas da organização em relação ao PDP, às atividades métodos e ferramentas propostos
por Rozenfeld et al. (2006) para o processo de transformação para o NPDRL 1, percebe-se que
podem ser acrescidas às atividades da empresa principalmente o uso de métodos e ferramentas
de PDP como matriz morfológica, métodos DFX, e FMEA, entre outros, visto que os
indicadores para esses itens encontram-se avaliados com respostas <Nunca aplica>, o que
sugere desconhecimento da organização ou colaboradores sem a devida capacitação para o uso
desses recursos. Para auxiliar a organização a melhorar esses indicadores, os Institutos SENAI
de Tecnologia goianos podem ofertar à empresa serviços técnicos destinados à capacitação de
colaboradores envolvidos com o PDP.
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No entanto é importante lembrar que possíveis ações dos ISTs em relação à melhoria de
níveis de maturidade para empresas devem embasar-se elas mesmas em um processo
estruturado para a prestação dos referidos serviços (conforme sugerido no Apêndice G), visto
que os objetivos possam ser alcançados e assim gerar contribuições reais ao PDP das indústrias
do estado de Goiás.

FIGURA 4.22 – Termômetro NPDRL para Empresa X.

Neste capítulo caracterizou-se a empresa para aplicação de caso, reiterou-se as etapas
para aplicação do método NPDRL e estabeleceram-se os resultados e respectivas discussões.
No próximo capítulo são apresentadas as conclusões do trabalho.
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5 Conclusões

Este capítulo apresenta as conclusões da dissertação e constitui-se de duas seções. Na
primeira seção apresenta-se a conclusão do trabalho e a segunda seção ocupa-se com as
propostas para desenvolvimentos de trabalhos futuros.

5.1 Conclusão
O trabalho desenvolvido consistiu na proposição de um método para mensuração do
grau de maturidade no PDP, fundamentado na escala TRL, e aplicação em uma empresa
industrial do complexo metal-mecânico localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis
(DAIA) de forma a gerar conhecimento sobre o grau de maturidade do PDP e encaminhar assim
orientações para os planos de ação a serem propostos durante a execução de possíveis serviços
dos ISTs goianos.
Para que tal objetivo fosse alcançado foi elaborada a Fundamentação teórica com o
intuito de compreender e situar o leitor em temas voltados a conceituação e importância do
PDP, modelos referenciais para desenvolvimento de produtos, métodos para mensuração de
maturidade em PDP e características da escala TRL. Foi apresentado, com o uso do IDEF0, o
processo de construção do método proposto e posteriormente caracterizou-se a aplicação de
caso e discutiu-se os dados obtidos. Considera-se, portanto, que o objetivo geral foi alcançado
com o cumprimento dos objetivos específicos.
O primeiro objetivo específico versa sobre a identificação de métodos para medição de
maturidade tecnológica no Processo de Desenvolvimento de Produto (PDP). Este objetivo foi
alcançado conforme as informações presentes na Fundamentação teórica (Capítulo 2). Utilizouse de pesquisa bibliográfica em bases de dados nacionais e internacionais para que fossem
determinadas informações relevantes ao trabalho.
O segundo objetivo específico versa sobre a proposição da integração da escala de
maturidade tecnológica em PDP com a ferramenta TRL. Este objetivo foi alcançado conforme
as informações presentes na Construção do método (Capítulo 3). Utilizou-se principalmente de
comparação com outras escalas e métodos para mensuração de maturidade e de comparações
com estrutura e algoritmo do TRL. Inclusive, como o trabalho realizou uma aplicação de caso,
desenvolveu-se o NPDRL Calculator 1.0 que consiste em uma planilha eletrônica que possui
um algoritmo semelhante ao do TRL e destinada a agilizar o processo de avaliação de
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maturidade em aplicações de campo. É importante observar que este algoritmo ocupa-se com o
processamento de uma avaliação psicométrica relacionada a atividades, métodos e ferramentas
e ciclo incremental de inovação em desenvolvimento de produtos para a obtenção de um
indicador numérico semelhante ao da escala TRL. Vale lembrar que o algoritmo considerou
igualdade de pesos relacionados às atividades e aos métodos/ferramentas consolidados no
modelo de referência para a composição de notas (1 a 9) no NPDRL Calculator 1.0.
O terceiro objetivo específico ocupa-se com a realização de aplicação de caso
utilizando-se o método desenvolvido, titulado NPDRL, em uma empresa industrial do
complexo metal-mecânico do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA). Este objetivo foi
alcançado conforme as informações presentes na Aplicação do método, análise dos resultados
e discussão (Capítulo 4). Utilizou-se principalmente pesquisa de levantamento (questionário
aplicado na empresa parceira) em uma indústria do DAIA, como forma de verificar a
aplicabilidade e resultados com o uso do método proposto.
O quarto objetivo específico considera a geração de orientações para planos de ação
conforme nível de maturidade determinado pelo método proposto. Este objetivo foi alcançado
conforme as informações presentes na Aplicação do método, análise dos resultados e discussão
(Capítulo 4). Para que este objetivo fosse determinado recorreu-se novamente à literatura
específica para verificar atividades, métodos e ferramentas prioritárias em um processo de
transformação do PDP, de forma que ao índice de maturidade alcançado pelo método proposto
pudessem ser geradas orientações embasadas para a busca de um nível superior. Ainda, foi
apresentado um método para a realização do próprio processo de transformação como forma de
orientar futuras atividades dos ISTs goianos.
Este trabalho apreciou a seguinte pergunta da pesquisa: É possível desenvolver um
método, fundamentado na escala TRL, que permita estabelecer o nível de maturidade no PDP
para indústrias do complexo metal-mecânico, de forma a gerar encaminhamentos de Planos de
Ação para a prestação de soluções e serviços em desenvolvimento de produto pelos Institutos
SENAI de Tecnologia? Considera-se que a pergunta foi respondida de forma positiva, ou seja,
é possível de fato desenvolver um método para estabelecer o nível de maturidade em PDP com
a utilização da escala e algoritmo do TRL para aplicação em empresas industriais do complexo
metal-mecânica. Ainda associado ao método seguiram-se orientadores para a realização de
processos de transformação para o alcance de níveis de maturidade mais elevados em um
processo cíclico e gradativo de melhoria no PDP.
O resultado mais significativo deste trabalho refere-se ao desenvolvimento da escala de
maturidade NPDRL. Embora esta escala fundamente-se em outro método para avaliação de
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maturidade do PDP, a contribuição encerra-se na junção desses conceitos de avaliação com os
níveis de maturidade da escala TRL, a qual tem uso determinado para análise de tecnologias da
engenharia aeroespacial.
Dessa forma, os benefícios do uso do TRL, entre os quais reitera-se a universalidade de
conhecimento de níveis, capacidade de comunicação e facilidade de compreensão por parte dos
times foram adicionados à mensuração de maturidade em PDP. Ainda, o NPDRL apresenta
maior quantidade de níveis em relação aos modelos de maturidade em PDP propostos na
literatura.
Além disso, como forma de propiciar futuras e ágeis aplicações do método pelos
colaboradores dos IST goianos, desenvolveu-se uma planilha eletrônica (NPDRL Calculator
1.0) em que está implementado o algoritmo e um “termômetro” responsável por indicar o nível
de maturidade NPDRL.
Este trabalho, conforme informado no Capítulo 1, limitou-se ao desenvolvimento de um
método voltado à análise do PDP para a indústria metal-mecânica do DAIA. Sabe-se que
existem diversos outros modelos de referência em PDP, mas o modelo utilizado neste trabalho
foi considerado o mais indicado, uma vez que ele foi desenvolvido para aplicações em
indústrias do complexo metal-mecânico. Ainda, existem no estado Goiás outras regiões
industriais como o DAIA e diversos outros ramos de empresas industriais. Todavia a proposta
foi cumprida ao se limitar a aplicação de caso desta dissertação.
A principal dificuldade operacional encontrada refere-se ao levantamento de
informações, dado que as empresas do ramo metal-mecânico espalham-se em uma vasta área
do DAIA. Assim, com disponibilidade de recursos como tempo e meio de deslocamento é
possível percorrer mais empresas do mesmo complexo de forma a obter-se maior quantidade
de dados e compreender de forma ampliada o PDP no DAIA.
Portanto, o trabalho cumpriu os objetivos para o qual foi proposto e permitiu identificar
pontos para reflexão e para futuras orientações estratégicas para as ações dos ISTs goianos.
Ainda, abre caminho para o entendimento, estruturação e melhoria do PDP em indústrias do
estado de Goiás.

5.2 Propostas de desenvolvimentos futuros
Esta dissertação provoca questionamentos em relação à realização do PDP em indústrias
goianas. Durante a elaboração do trabalho percebeu-se a carência de informações para permitir
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respostas às indagações em trabalhos de pesquisa correlatos à área de desenvolvimento de
produtos. Assim, sugere-se as seguintes propostas para o desenvolvimento de trabalhos futuros.
A primeira proposta considera a aplicação do método desenvolvido em outras empresas
do ramo metal-mecânico do DAIA e posteriormente em empresas do mesmo ramo de atuação
de outros distritos industriais goianos com o objetivo de entender de forma mais aprofundada
como os empresários visualizam e estruturam os PDPs de suas empresas. Ainda podem ser
estabelecidos níveis de maturidade em PDP para as diferentes regiões industriais do estado.
A segunda proposta considera a elaboração do planejamento estratégico dos ISTs
goianos como forma de atender, de fato, às necessidades em consultorias e capacitação em PDP,
considerando-se a gestão para o processo de transformação do PDP de indústrias goianas.
A terceira proposta considera a elaboração de um protocolo de aplicação do método
NPDRL para formalizar o fluxo de atividades em nível de tarefas, de forma a propiciar a
utilização do método em outras aplicações de casos em indústrias goianas.
A quarta proposta considera o desenvolvimento de um indicador que observe, além do
grau de inovação, a complexidade do produto desenvolvido pela organização em análise, uma
vez que este fator é importante para determinar de forma precisa a abordagem dos questionários
do NPDRL Calculator 1.0.
A quinta proposta considera o desenvolvimento de um processo para seleção dos
entrevistados para aplicação do método NPDRL, visto que o método dever receber a visão sobre
o PDP que mais corresponda à realidade da empresa em análise.
A sexta proposta considera um processo de avaliação do NPDRL que observe o
cumprimento dos objetivos relacionados aos diversos níveis de desenvolvimento de produtos e
não somente os métodos e ferramentas utilizados.
A sétima proposta considera a análise da efetividade da aplicação dos planos de ação
propostos para cada nível NPDRL, visto que é importante verificar se as ações para o processo
de transformação do PDP propostas neste trabalho atingiram os efeitos desejados.
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Apêndice A – Modelos de referência do PDP
Quadro A.1 descritivo de trabalhos em que foram propostos modelos de referência para
o desenvolvimento de produtos diversos conforme Salgado et al. (2010).
QUADRO A.1– Modelos de referência em PDP.
Autor(es)
Fuller (1994)

Rudolph (1995)

Hunt e Jones (1998)

Nome do projeto
New food product development:
from concepts to marketplace
The food product development
process

Produtos alimentícios

Produtos alimentícios

Winning new product business in

Produtos eletrônicos e de

the contract electronics industry

tecnologia de informação

Management of new product
Ledwith (2000)

Aplicação

development in small electronics
firms

Produtos para pequenas
empresas eletrônicas

Product development in large
Bumgardner, Bush e

furniture companies: a descriptive

West (2001)

model with implications for

Produtos moveleiros

Character- marked products
Nwabueze e Law
(2001)

Fabrício (2002)

The journey for survival: the case
of new product development in the

Produtos para cervejaria

brewery industry
Projeto simultâneo na construção

Novos empreendimentos na

de edifícios

construção civil

Formoso,

A model for managing the product

Tzortzopoulos e

development process in house

Liedtke (2002)

building

Construção para casas e
Comércio

Modelo de referência para o
Romano (2003)

processo de desenvolvimento de

Máquinas agrícolas

máquinas agrícolas
Toni e Nassimbeni

Small and medium district

Óculos para pequenas e médias

(2003)

enterprises and the new product

empresas
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development challenge: Evidence
from Italian eyewear district
Diretrizes metodológicas para o
Montemezzo (2003)

projeto de produtos de moda no

Produtos da moda

âmbito acadêmico
Modelling Product Innovation
Bujis (2003)

Processes, from Linear Logic to

Produtos inovativos

Circular Chaos
Gómez, Vidal e
Alcamí (2004)

A model of product design
management in the Spanish
ceramic sector

Produtos para empresas
espanholas do setor cerâmico

Modelo para o processo de
Thier (2005)

desenvolvimento de máquinas

Produtos para indústria de

para a indústria de cerâmica

cerâmica vermelha

vermelha
Zancul e Rozenfeld
(2005)

Modelo de referência do processo
de desenvolvimento de produtos

Produtos populares

populares
A transformação dos resultados de
pesquisas científicas em novos
produtos de base tecnológica,

Paula e Cheng

compreendida a partir do estudo

Produtos para empresas de

(2005)

de caso exploratório de projetos

base tecnológica

apoiados pela primeira
experiência do Sebraetec na
UFMG
A new product launch strategy
Trim e Pam (2005)

(NPLS) model for pharmaceutical

Produtos farmacêuticos

companies
Uma contribuição à metodologia
Delgado Neto (2005) de projeto para o desenvolvimento
de jogos e brinquedos infantis

Jogos e brinquedos infantis
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Mello (2005)

Modelo para projeto e
desenvolvimento de serviços

Serviço

Modelo de referência para o
Barbalho (2006)

desenvolvimento de produtos
mecatrônicos: proposta e

Produtos mecatrônicos

aplicações
Uma abordagem metodológica
Alvarenga (2006)

para o projeto de produtos

Produtos inclusivos

inclusivos
O processo de desenvolvimento
de novos produtos em ambientes
Facó (2006)

de informação intensiva: uma
análise exploratória aplicada ao

Novos produtos em bancos

setor de bancos de varejo do
Brasil
Rozenfeld et al.
(2006)
MacGregor, Arana,
Parra e Lorenzo
(2006)
Prasnikar e Skerlj
(2006)

Paula e Ribeiro
(2007)

Gestão de desenvolvimento de
produtos: uma referência para a
melhoria do processo

Autopeças e empresas da linha
branca

Supporting new product creation

Produtos para centros de

in the Mondrago´n Valley

pesquisa tecnológicas

New product development process
and time-to-market in the generic
pharmaceutical industry

Produtos para empresas
farmacêuticas

A proposal of a reference model
for the pharmaceutical

Produtos farmacêuticos

PDP management

Ottenbacher e

The innovation development

Harrington (2007)

process of Michelin-starred chefs

Produtos alimentícios

Performance improvement in new
Yeh, Pai e Yang

product development with

Produtos para empresas de alta

(2008)

effective tools and techniques

tecnologia

adoption for high-tech industries
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O processo de desenvolvimento
de produtos de empresas de base
Mendes (2008)

tecnológica: caracterização da
gestão e proposta de modelo de
referência

Produtos para EBT, MPE de
automação de controle de
processos e de equipamentos
médico-hospitalares

Modelo para gestão do
Maluf Filho (2008)

desenvolvimento e produção de
pneus fornecidos para indústria

Pneus automobilísticos

automobilística
Proposta de um modelo de
Colenci Neto (2008)

referência para desenvolvimento
de software com foco na

Software

certificação do MPS
Strategic guidance in the
Miller e Clarke

development of new aircraft

(2008)

programs: a practical real

Aeronaves

options approach
New product development
Marion e Simpson

practice application to an early-

(2009)

stage firm: the case of the

Produtos para firmas nascentes

PaperPro-StackMaster
O processo de desenvolvimento
Neto e Nobre (2009)

de produto imobiliário: estudo
exploratório em uma

Produtos imobiliários

incorporadora.
Determinants of the adoption of
Suarez et. Al (2009)

new product development tools by
industrial firms

Fonte: Adaptado de Salgado et al. (2010).

Produtos decorativos
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Apêndice B – Método IDEF0
O IDEF (Integrated Definition for Function Modelling) é uma família de métodos
destinada a abordar a modelagem de necessidades de uma empresa e suas áreas de negócio.
Tem seus fundamentos desenvolvidos pela United States Air Force em meados dos anos 1970
e surgiu em resposta à necessidade de melhorar processos de manufatura (AGUILAR-SAVÉN,
2004).
Constitui-se como um poderoso recurso destinado à análise do desenvolvimento na área
de manufatura, auxilia, como ferramenta analítica, na identificação das funções a serem
realizadas e nos recursos necessários para que elas sejam cumpridas (KIM; JANG, 2002).
A família IDEF é usada segundo diferentes aplicações e os métodos mais importantes
são (AGUILAR-SAVÉN, 2004):
a) IDEF0: método de modelagem usada para a representação gráfica de processos ou
sistemas complexos em empresas. É o mais popular no mercado e deve representar
funções do tipo “O que eu faço?”.
b) IDEF1: é usado para modelar informações captadas de conceitos da empresa.
c) IDEF2: ocupa-se com a variação de tempo no comportamento de recursos em um
sistema de manufatura.
d) IDEF3: ocupa-se com a observação de aspectos comportamentais em um processo,
oferecendo diferentes visões de processos em uma organização.
e) IDEF4: desenvolvido para suportar projetos orientados a objetos.
f) IDEF5: provê um método teórico e empírico que auxilia na criação, modificação e
manutenção de uma ontologia (parte da filosofia que divide o mundo em diferentes
objetos).
A estratégia para desenvolver modelos IDEF0 é a noção de hierarquia entre atividades
e apresentada uma sintaxe simples, conforme a Figura B.1.
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FIGURA B.1 – Sintaxe IDEF0 (KIM; JANG, 2002).
As entradas (inputs) correspondem às setas entrando no lado esquerdo do retângulo, o
qual representa a função ou atividade. As saídas (outputs) são representadas como setas saindo
do lado direito da caixa. Os controles são representados pelas setas que entram pela parte
superior da caixa e os mecanismos são mostrados como setas entrando pelo inferior do
retângulo. Ainda, o IDEF0 permite a construção de uma hierarquia de atividades, revelando
mais detalhes a cada nível desenvolvido, conforme mostra a Figura B.2.

FIGURA B.2 – Decomposição de um modelo IDEF0 (KIM; JANG, 2002).
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Apêndice C – Modelagens IDEF0
C.1

Modelagem IDEF0 – A-0
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C.2

Modelagem IDEF0 – A0
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C.3

Modelagem IDEF0 – A1
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C.4

Modelagem IDEF0 – A2
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C.5

Modelagem IDEF0 – A3
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Apêndice D – Algoritmo NPDRL
Segue o algoritmo considerado para a construção do NPDRL Calculator 1.0.
Se
Contagem de NPDRLs que são maiores do que 0,75*número de questões
associadas ao NPDRL1
Então
Mostrar cor para NPDRL1=Verde
Também se
Contagem de NPDRLs que são maiores do que 0,50*número de questões
associadas ao NPDRL1
Então
Mostrar cor para NPDRL1=Amarelo
Também se
Contagem de NPDRLs que são maiores do que 0
(Pelo menos uma questão avaliada neste NPDRL ou maior NPDRL
Então
Mostrar cor para NPDRL1=Vermelho
Também
Mostrar cor para NPDRL1=Nenhuma cor
Fim se
O algoritmo para todos os outros níveis NPDRLs é similar ao que foi apresentado.
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Apêndice E – Variações do modelo de referência
As versões do modelo de referência propostas por Rozenfeld et al. (2006) e que seguem
apresentadas, não são absolutas e consideram uma escala imaginária de inovação. No entanto
foram consideradas para esta dissertação. Para maiores detalhes, consultar a caracterização dos
níveis de maturidade em PDP proposta por Rozenfeld et al. (2006).
As cores presentes nas Estruturas Analíticas de Projeto (EAPs) referem-se às atividades
conforme nível de maturidade NPDRL e respeitam a seguinte legenda para identificação de
atividades dos níveis NPDRL.
NPDRL 1

NPDRL 2

NPDRL 3

NPDRL 4

NPDRL 5

NPDRL 6

NPDRL 7

NPDRL 8

NPDRL 9 (É um processo de apoio)
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E.1

Modelo de referência em PDP para produtos com alto grau de inovação
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E.2

Modelo de referência em PDP para produtos com médio grau de

inovação
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E.3

Modelo de referência em PDP para produtos com baixo grau de

inovação
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E.4

Modelo de referência em PDP para produtos follow source
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Apêndice F – Questionário

QUESTIONÁRIO INICIAL
AVALIAÇÃO DO GRAU DE MATURIDADE TECNOLÓGICA NO PROCESSO
DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS NA INDÚSTRIA METALMECÂNICA
Empresa:
Entrevistado (a):
Cargo:
Data:

Este questionário tem o objetivo de coletar dados sobre o Processo de Desenvolvimento
de Produtos (PDP) utilizado pela organização.
CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS
Quanto ao grau de inovação em produtos, pode-se considerar que esta empresa:
( ) Desenvolve produtos com ALTO grau de inovação (ir para QUESTIONÁRIO I)
Ex.: Plataforma de produto totalmente nova, inaugurando nova família de produtos
antes não fabricados pela empresa.
( ) Desenvolve produtos com MÉDIO grau de inovação (ir para QUESTIONÁRIO II)
Ex.: Nova plataforma de produtos, porém em um segmento em que a empresa já atua
(remodelagem de plataforma).
( ) Desenvolve produtos com BAIXO grau de inovação (ir para QUESTIONÁRIO III)
Ex.: Produtos derivados de uma plataforma já bem estabelecida na empresa.
( ) Desenvolve produtos “follow source” ou seja, produtos “tropicalizados” de matriz
internacional (ir para QUESTIONÁRIO IV)
Ex.: Produtos produzidos em uma matriz internacional e adaptado para o lançamento
no mercado brasileiro.
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QUESTIONÁRIO I

A seguir estão listadas as principais atividades e métodos/ferramentas usados para
suporte ao Processo de Desenvolvimento de Produtos.
Para o campo atividades, marque um “X” conforme o índice 1 a 5, segundo a escala:
12345-

Nunca realiza
Quase nunca realiza
Às vezes realiza
Quase sempre realiza
Sempre realiza

Para o campo métodos/ferramentas, marque um “X” conforme o índice 1 a 5, segundo a
escala:
12345-

Nunca aplica
Quase nunca aplica
Às vezes aplica
Quase sempre aplica
Sempre aplica

FASE: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DOS PRODUTOS
QUESTÃO 1
ATIVIDADE

Desenvolvimento de produtos conforme
o Plano Estratégico de Negócios

MÉTODO/
FERRAMENTA

Gerenciamento de reuniões

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

QUESTÃO 2
Planejamento de atividades para a
revisão do PEN
MÉTODO/
Gerenciamento de projetos (definição de
FERRAMENTA
atividades, prazos e recursos)
ATIVIDADE

QUESTÃO 3
ATIVIDADE

Aquisição de informações sobre
mercado e tecnologia

MÉTODO/
FERRAMENTA

Pesquisa de mercado
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QUESTÃO 4
ATIVIDADE

Revisão do Plano Estratégico de
Negócios

MÉTODO/
FERRAMENTA

Planejamento Estratégico

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

QUESTÃO 5
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Análise do portfólio de produtos da
empresa
Avaliação de Portfólio de Produtos
(Ex.:Análise de Valor Comercial
Esperado)
QUESTÃO 6

ATIVIDADE

Proposição de mudanças no portfólio de
produtos da empresa

MÉTODO/
FERRAMENTA

Gestão de Portfólio

QUESTÃO 7
ATIVIDADE

Seleção de produto para início de
planejamento

MÉTODO/
FERRAMENTA

Gestão de Portfólio

FASE: PLANEJAMENTO DO PROJETO
QUESTÃO 8
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Definição de interessados no projeto
Gestão de Recursos Humanos

QUESTÃO 9

ATIVIDADE

Definição de funcionalidades e
desempenho desejado para o produto
(escopo do produto)

MÉTODO/
FERRAMENTA

Gerenciamento de reuniões
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QUESTÃO 10

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Definição do escopo do projeto
(definição de trabalhos para determinar
a entrega do produto)
Análise de custo/benefício das
alternativas para realizar o projeto
QUESTÃO 11

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Detalhamento de escopo do projeto
(definição de trabalhos para determinar
a entrega do produto)
Estrutura de Decomposição do
Trabalho (EDT ou WBS)
QUESTÃO 12

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Adaptação do modelo de referência
para Desenvolvimento de Produto
Avaliação do grau de complexidade e
inovação do produto
QUESTÃO 13

Definição de atividades e sequência para
realização do desenvolvimento do
produto
Software para elaboração Estrutura de
MÉTODO/
Decomposição do Trabalho (EDT ou
FERRAMENTA
WBS) e CPM (Método do Caminho
Crítico)
ATIVIDADE

QUESTÃO 14
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Definição de cronograma de atividades
Software para gerenciamento de
projetos
QUESTÃO 15

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Avaliação de riscos do projeto
Técnica SWOT (Forças, Fraquezas,
Oportunidades e Ameaças)
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QUESTÃO 16
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Estimativa de orçamento do projeto
com custos
Software para gerenciamento de
projetos
QUESTÃO 17

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Análise da viabilidade econômica do
projeto
Análise financeira (ex. Payback, TIR –
Taxa Interna de Retorno)
QUESTÃO 18

ATIVIDADE

Definição de indicadores de desempenho
Reunião com time de projeto para
MÉTODO/
verificação de indicadores relacionados
FERRAMENTA
a tempo, custo e escopo de projeto
QUESTÃO 19
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Definição de plano de comunicação
Gerenciamento de reuniões

QUESTÃO 20
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Planejamento de aquisições
Análise make-or-buy (fazer
internamente ou comprar)
QUESTÃO 21

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Preparação do Plano de Projeto
Edição de documento conforme
PMBOK (Conjunto de Conhecimentos
em Gerenciamento de Projetos)
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FASE: PROJETO INFORMACIONAL
QUESTÃO 22
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ATIVIDADE

Atualização do escopo do produto
Pesquisa orientada a tecnologias,
MÉTODO/
métodos de fabricação, normas, patentes
FERRAMENTA
e produtos similares
QUESTÃO 23
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Detalhamento do ciclo de vida do
produto
Estrutura de desdobramento de ciclo de
vida
QUESTÃO 24

ATIVIDADE

Identificação dos requisitos dos clientes
do produto

MÉTODO/
FERRAMENTA

Questionário

QUESTÃO 25
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Definição de requisitos do produto
Checklist para obtenção de requisitos de
produto
QUESTÃO 26

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Definição de especificações-meta do
produto
QFD (Desdobramento da Função
Qualidade)

FASE: PROJETO CONCEITUAL
QUESTÃO 27
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Modelagem de funções do produto
Estrutura de árvores de funções
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QUESTÃO 28
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Desenvolvimento de princípios de
solução para as funções
Métodos de criatividade (ex.
Brainstorming)
QUESTÃO 29

ATIVIDADE

Desenvolvimento das alternativas de
solução para o produto

MÉTODO/
FERRAMENTA

Matriz morfológica

QUESTÃO 30
ATIVIDADE

Desenvolvimento de arquitetura para o
produto

MÉTODO/
FERRAMENTA

MIM (Matriz Indicadora de Módulos)

QUESTÃO 31
ATIVIDADE

Análise de Sistemas, Subsistemas e
Componentes (SSC)

MÉTODO/
FERRAMENTA

Métodos DFX (Projeto para “X)

QUESTÃO 32
ATIVIDADE

Definição de ergonomia e estética do
produto

MÉTODO/
FERRAMENTA

Benchmarking

QUESTÃO 33
Definição de fornecedores e parcerias de
co-desenvolvimento
MÉTODO/
Seleção conforme Checklist de
FERRAMENTA
necessidades de atendimento
ATIVIDADE
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QUESTÃO 34
ATIVIDADE

Definição da concepção (melhor
conceito) do produto

MÉTODO/
FERRAMENTA

Matriz de decisão

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

FASE: PROJETO DETALHADO
QUESTÃO 35
ATIVIDADE

Detalhamento de SSCs, documentação e
configuração

MÉTODO/
FERRAMENTA

Software CAD

QUESTÃO 36
ATIVIDADE

Definição de compra ou fabricação de
SSC

MÉTODO/
FERRAMENTA

Planilhas de cálculo

QUESTÃO 37
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Desenvolvimento de fornecedores
Software ERP (Planejamento de
Recurso Corporativo)
QUESTÃO 38

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Planejamento do processo de fabricação
e montagem
Software CAPP (Planejamento de
Processo Auxiliado por Computador)
QUESTÃO 39

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Projeto de recursos de fabricação
Desenvolvimento de
máquinas/equipamentos/ferramental/
instalações
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QUESTÃO 40

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Avaliação de SSCs (Sistemas,
Subsistemas e Componentes),
configuração e documentação do
produto e processo
FMEA (Análise do Efeito e Modo de
Falha)
QUESTÃO 41

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Otimização de Produto e Processo
Software CAT (Análise de Tolerâncias
Auxiliada por Computador)
QUESTÃO 42

ATIVIDADE

Desenvolvimento de material de suporte
do produto (manuais, treinamentos)

MÉTODO/
FERRAMENTA

Software editor de textos

QUESTÃO 43
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Projeto de embalagem
Processo de Desenvolvimento de
embalagens conforme requisitos
QUESTÃO 44

ATIVIDADE
Planejamento de fim de vida do produto
MÉTODO/
Consolidação de informações obtidas
FERRAMENTA
durante a fase de Projeto Conceitual
QUESTÃO 45
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Teste e homologação de produto
Atendimento a requisitos da ISO 9001
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FASE: PREPARAÇÃO DA PRODUÇÃO
QUESTÃO 46
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Obtenção de recursos de fabricação
Matriz de decisão
QUESTÃO 47

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Planejamento da produção piloto
PCP (Planejamento e Controle da
Produção)
QUESTÃO 48

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Recebimento e instalação de recursos
Checklist de recebimento e teste de
recursos
QUESTÃO 49

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Produção de Lote Piloto
Consolidação de recursos de produção

QUESTÃO 50
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Homologação de processo
MAS (Análise dos Sistemas de Medição)

QUESTÃO 51
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Otimização da produção
Análise de layout

QUESTÃO 52
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Certificação de produto
Avaliação de exigências de
regulamentação
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QUESTÃO 53
ATIVIDADE

Desenvolvimento de processo de
produção da fábrica

MÉTODO/
FERRAMENTA

VSM (Análise de Fluxo de Valor)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

QUESTÃO 54
ATIVIDADE

Desenvolvimento de processo de
manutenção da fábrica

MÉTODO/
FERRAMENTA

Plano de Manutenção

QUESTÃO 55
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Capacitação de colaboradores
Instituições de ensino

FASE: LANÇAMENTO DO PRODUTO
QUESTÃO 56
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Planejamento do lançamento
Atualização de informações obtidas na
fase de Planejamento de projeto
QUESTÃO 57

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Desenvolvimento de processo de vendas
Sistema CRM (Gestão de
Relacionamento de Consumidores)
QUESTÃO 58

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Desenvolvimento de processo de
distribuição
Sistema SCM (Gestão da Cadeia de
Suprimentos)
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QUESTÃO 59
ATIVIDADE

Desenvolvimento de processo de
atendimento ao cliente

MÉTODO/
FERRAMENTA

Sistema de tele atendimento

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

QUESTÃO 60
ATIVIDADE

Desenvolvimento de processo de
assistência técnica

MÉTODO/
FERRAMENTA

Modelagem de processos

QUESTÃO 61
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Promoção de marketing de lançamento
GED (Gerenciamento Eletrônico de
Documentos)
QUESTÃO 62

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Gerenciamento do lançamento de
produto
Gerenciamento de indicadores
relacionados ao resultado do produto

FASE: ACOMPANHAR PRODUTO E PROCESSO
QUESTÃO 63
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Avaliação da satisfação do cliente
Correio eletrônico

QUESTÃO 64

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Monitoramento do desempenho do
produto (técnico, econômico, de
produção e de serviços)
Sistemas de TI (Tecnologia da
Informação)
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QUESTÃO 65
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Realização de auditoria pós-projeto
Verificação de conformidades e não
conformidades no PDP

FASE: DESCONTINUAR PRODUTO
QUESTÃO 66
ATIVIDADE

Análise e aprovação da descontinuidade
do produto

MÉTODO/
FERRAMENTA

Relatório de auditoria pós-projeto

QUESTÃO 67
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Recebimento do produto
Observação às legislações específicas
(impacto ambiental)

PROCESSOS DE APOIO
QUESTÃO 68
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Realização de atividades de medição,
controle e melhoria contínua
ECM (Gerenciamento de Mudanças de
Engenharia)
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QUESTIONÁRIO II

A seguir estão listadas as principais atividades e métodos/ferramentas usados para
suporte ao Processo de Desenvolvimento de Produtos.
Para o campo atividades, marque um “X” conforme o índice 1 a 5, segundo a escala:
12345-

Nunca realiza
Quase nunca realiza
Às vezes realiza
Quase sempre realiza
Sempre realiza

Para o campo métodos/ferramentas, marque um “X” conforme o índice 1 a 5, segundo a
escala:
12345-

Nunca aplica
Quase nunca aplica
Às vezes aplica
Quase sempre aplica
Sempre aplica

FASE: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DOS PRODUTOS
QUESTÃO 1
ATIVIDADE

Aquisição de informações sobre
mercado e tecnologia

MÉTODO/
FERRAMENTA

Pesquisa de mercado

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

FASE: PLANEJAMENTO DO PROJETO
QUESTÃO 2
Definição de atividades e sequência para
ATIVIDADE
realização do desenvolvimento do
produto
Software para elaboração Estrutura de
MÉTODO/
Decomposição do Trabalho (EDT ou
FERRAMENTA
WBS) e CPM (Método do Caminho
Crítico)
QUESTÃO 3
ATIVIDADE

Definição de cronograma de atividades
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MÉTODO/
FERRAMENTA

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Software para gerenciamento de
projetos
QUESTÃO 4
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Estimativa de orçamento do projeto
com custos
Software para gerenciamento de
projetos
QUESTÃO 5

ATIVIDADE

Definição de indicadores de desempenho
Reunião com time de projeto para
MÉTODO/
verificação de indicadores relacionados
FERRAMENTA
a tempo, custo e escopo de projeto
QUESTÃO 6
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Definição de plano de comunicação
Gerenciamento de reuniões

QUESTÃO 7
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Planejamento de aquisições
Análise make-or-buy (fazer
internamente ou comprar)
QUESTÃO 8

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Preparação do Plano de Projeto
Edição de documento conforme
PMBOK (Conjunto de Conhecimentos
em Gerenciamento de Projetos)

FASE: PROJETO INFORMACIONAL
QUESTÃO 9
ATIVIDADE

Atualização do escopo do produto
Pesquisa orientada a tecnologias,
MÉTODO/
métodos de fabricação, normas, patentes
FERRAMENTA
e produtos similares

129

QUESTÃO 10
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Detalhamento do ciclo de vida do
produto
Estrutura de desdobramento de ciclo de
vida
QUESTÃO 11

ATIVIDADE

Identificação dos requisitos dos clientes
do produto

MÉTODO/
FERRAMENTA

Questionário

QUESTÃO 12
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Definição de requisitos do produto
Checklist para obtenção de requisitos de
produto
QUESTÃO 13

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Definição de especificações-meta do
produto
QFD (Desdobramento da Função
Qualidade)

FASE: PROJETO CONCEITUAL
QUESTÃO 14
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Modelagem de funções do produto
Estrutura de árvores de funções

QUESTÃO 15
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Desenvolvimento de princípios de
solução para as funções
Métodos de criatividade (ex.
Brainstorming)
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QUESTÃO 16
ATIVIDADE

Desenvolvimento das alternativas de
solução para o produto

MÉTODO/
FERRAMENTA

Matriz morfológica

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

QUESTÃO 17
ATIVIDADE

Desenvolvimento de arquitetura para o
produto

MÉTODO/
FERRAMENTA

MIM (Matriz Indicadora de Módulos)

QUESTÃO 18
ATIVIDADE

Análise de Sistemas, Subsistemas e
Componentes (SSC)

MÉTODO/
FERRAMENTA

Métodos DFX (Projeto para “X)

QUESTÃO 19
ATIVIDADE

Definição de ergonomia e estética do
produto

MÉTODO/
FERRAMENTA

Benchmarking

QUESTÃO 20
Definição de fornecedores e parcerias de
co-desenvolvimento
MÉTODO/
Seleção conforme Checklist de
FERRAMENTA
necessidades de atendimento
ATIVIDADE

QUESTÃO 21
ATIVIDADE

Definição da concepção (melhor
conceito) do produto

MÉTODO/
FERRAMENTA

Matriz de decisão
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FASE: PROJETO DETALHADO
QUESTÃO 22
ATIVIDADE

Detalhamento de SSCs, documentação e
configuração

MÉTODO/
FERRAMENTA

Software CAD

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

QUESTÃO 23
ATIVIDADE

Definição de compra ou fabricação de
SSC

MÉTODO/
FERRAMENTA

Planilhas de cálculo

QUESTÃO 24
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Desenvolvimento de fornecedores
Software ERP (Planejamento de
Recurso Corporativo)
QUESTÃO 25

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Planejamento do processo de fabricação
e montagem
Software CAPP (Planejamento de
Processo Auxiliado por Computador)
QUESTÃO 26

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Avaliação de SSCs (Sistemas,
Subsistemas e Componentes),
configuração e documentação do
produto e processo
FMEA (Análise do Efeito e Modo de
Falha)
QUESTÃO 27

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Otimização de Produto e Processo
Software CAT (Análise de Tolerâncias
Auxiliada por Computador)
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QUESTÃO 28
ATIVIDADE

Desenvolvimento de material de suporte
do produto (manuais, treinamentos)

MÉTODO/
FERRAMENTA

Software editor de textos

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

QUESTÃO 29
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Projeto de embalagem
Processo de Desenvolvimento de
embalagens conforme requisitos
QUESTÃO 30

ATIVIDADE
Planejamento de fim de vida do produto
MÉTODO/
Consolidação de informações obtidas
FERRAMENTA
durante a fase de Projeto Conceitual
QUESTÃO 31
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Teste e homologação de produto
Atendimento a requisitos da ISO 9001

FASE: PREPARAÇÃO DA PRODUÇÃO
QUESTÃO 32
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Obtenção de recursos de fabricação
Matriz de decisão
QUESTÃO 33

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Planejamento da produção piloto
PCP (Planejamento e Controle da
Produção)
QUESTÃO 34

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Recebimento e instalação de recursos
Checklist de recebimento e teste de
recursos

133

QUESTÃO 35
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Produção de Lote Piloto
Consolidação de recursos de produção

QUESTÃO 36
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Homologação de processo
MAS (Análise dos Sistemas de Medição)

QUESTÃO 37
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Otimização da produção
Análise de layout

QUESTÃO 38
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Certificação de produto
Avaliação de exigências de
regulamentação
QUESTÃO 39

ATIVIDADE

Desenvolvimento de processo de
produção da fábrica

MÉTODO/
FERRAMENTA

VSM (Análise de Fluxo de Valor)

QUESTÃO 40
ATIVIDADE

Desenvolvimento de processo de
manutenção da fábrica

MÉTODO/
FERRAMENTA

Plano de Manutenção

QUESTÃO 41
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Capacitação de colaboradores
Instituições de ensino
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FASE: LANÇAMENTO DO PRODUTO
QUESTÃO 42
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Planejamento do lançamento
Atualização de informações obtidas na
fase de Planejamento de projeto
QUESTÃO 43

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Desenvolvimento de processo de vendas
Sistema CRM (Gestão de
Relacionamento de Consumidores)
QUESTÃO 44

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Desenvolvimento de processo de
distribuição
Sistema SCM (Gestão da Cadeia de
Suprimentos)
QUESTÃO 45

ATIVIDADE

Desenvolvimento de processo de
atendimento ao cliente

MÉTODO/
FERRAMENTA

Sistema de tele atendimento

QUESTÃO 46
ATIVIDADE

Desenvolvimento de processo de
assistência técnica

MÉTODO/
FERRAMENTA

Modelagem de processos

QUESTÃO 47
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Promoção de marketing de lançamento
GED (Gerenciamento Eletrônico de
Documentos)
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QUESTÃO 48
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Gerenciamento do lançamento de
produto
Gerenciamento de indicadores
relacionados ao resultado do produto

PROCESSOS DE APOIO
QUESTÃO 49
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Realização de atividades de medição,
controle e melhoria contínua
ECM (Gerenciamento de Mudanças de
Engenharia)
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QUESTIONÁRIO III
*(USADO PARA OBTENÇÃO DE DADOS PARA A PESQUISA)

A seguir estão listadas as principais atividades e métodos/ferramentas usados para
suporte ao Processo de Desenvolvimento de Produtos.
Para o campo atividades, marque um “X” conforme o índice 1 a 5, segundo a escala:
12345-

Nunca realiza
Quase nunca realiza
Às vezes realiza
Quase sempre realiza
Sempre realiza

Para o campo métodos/ferramentas, marque um “X” conforme o índice 1 a 5, segundo a
escala:
12345-

Nunca aplica
Quase nunca aplica
Às vezes aplica
Quase sempre aplica
Sempre aplica

FASE: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DOS PRODUTOS
QUESTÃO 1
ATIVIDADE

Aquisição de informações sobre
mercado e tecnologia

MÉTODO/
FERRAMENTA

Pesquisa de mercado

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

FASE: PLANEJAMENTO DO PROJETO
QUESTÃO 2

Definição de atividades e sequência para
realização do desenvolvimento do
produto
Software para elaboração Estrutura de
Decomposição do Trabalho (EDT ou
MÉTODO/
FERRAMENTA
WBS) e CPM (Método do Caminho
Crítico)
ATIVIDADE
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QUESTÃO 3
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Definição de cronograma de atividades
Software para gerenciamento de
projetos
QUESTÃO 4

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Estimativa de orçamento do projeto
com custos
Software para gerenciamento de
projetos
QUESTÃO 5

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Análise da viabilidade econômica do
projeto
Análise financeira (ex. Payback, TIR –
Taxa Interna de Retorno)
QUESTÃO 6

Definição de indicadores de desempenho
Reunião com time de projeto para
MÉTODO/
verificação
de indicadores relacionados
FERRAMENTA
a tempo, custo e escopo de projeto
ATIVIDADE

QUESTÃO 7
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Planejamento de aquisições
Análise make-or-buy (fazer
internamente ou comprar)
QUESTÃO 8

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Preparação do Plano de Projeto
Edição de documento conforme
PMBOK (Conjunto de Conhecimentos
em Gerenciamento de Projetos)

FASE: PROJETO CONCEITUAL
QUESTÃO 9
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Desenvolvimento de princípios de
solução para as funções
Métodos de criatividade (ex.
Brainstorming)
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QUESTÃO 10
ATIVIDADE

Desenvolvimento das alternativas de
solução para o produto

MÉTODO/
FERRAMENTA

Matriz morfológica

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

QUESTÃO 11
ATIVIDADE

Desenvolvimento de arquitetura para o
produto

MÉTODO/
FERRAMENTA

MIM (Matriz Indicadora de Módulos)

QUESTÃO 12
ATIVIDADE

Análise de Sistemas, Subsistemas e
Componentes (SSC)

MÉTODO/
FERRAMENTA

Métodos DFX (Projeto para “X”)

QUESTÃO 13
ATIVIDADE

Definição de ergonomia e estética do
produto

MÉTODO/
FERRAMENTA

Benchmarking

QUESTÃO 14
ATIVIDADE

Definição da concepção (melhor
conceito) do produto

MÉTODO/
FERRAMENTA

Matriz de decisão

FASE: PROJETO DETALHADO
QUESTÃO 15
ATIVIDADE

Detalhamento de SSCs, documentação e
configuração

MÉTODO/
FERRAMENTA

Software CAD

QUESTÃO 16
ATIVIDADE

Definição de compra ou fabricação de
SSC
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MÉTODO/
FERRAMENTA

Planilhas de cálculo
QUESTÃO 17

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Desenvolvimento de fornecedores
Software ERP (Planejamento de
Recurso Corporativo)
QUESTÃO 18

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Planejamento do processo de fabricação
e montagem
Software CAPP (Planejamento de
Processo Auxiliado por Computador)
QUESTÃO 19

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Projeto de recursos de fabricação
Desenvolvimento de
máquinas/equipamentos/ferramental/
instalações
QUESTÃO 20

ATIVIDADE

MÉTODO/
FERRAMENTA

Avaliação de SSCs (Sistemas,
Subsistemas e Componentes),
configuração e documentação do
produto e processo
FMEA (Análise do Efeito e Modo de
Falha)
QUESTÃO 21

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Otimização de Produto e Processo
Software CAT (Análise de Tolerâncias
Auxiliada por Computador)
QUESTÃO 22

ATIVIDADE

Desenvolvimento de material de suporte
do produto (manuais, treinamentos)

MÉTODO/
FERRAMENTA

Software editor de textos
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QUESTÃO 23
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Projeto de embalagem
Processo de Desenvolvimento de
embalagens conforme requisitos
QUESTÃO 24

Planejamento de fim de vida do produto
Consolidação de informações obtidas
MÉTODO/
FERRAMENTA
durante a fase de Projeto Conceitual
ATIVIDADE

QUESTÃO 25
ATIVIDADE

Teste e homologação de produto

MÉTODO/
FERRAMENTA

Atendimento a requisitos da ISO 9001

FASE: PREPARAÇÃO DA PRODUÇÃO
QUESTÃO 26
ATIVIDADE

Obtenção de recursos de fabricação

MÉTODO/
FERRAMENTA

Matriz de decisão
QUESTÃO 27

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Planejamento da produção piloto
PCP (Planejamento e Controle da
Produção)
QUESTÃO 28

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Recebimento e instalação de recursos
Checklist de recebimento e teste de
recursos
QUESTÃO 29

ATIVIDADE

Produção de Lote Piloto

MÉTODO/
FERRAMENTA

Consolidação de recursos de produção
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QUESTÃO 30
ATIVIDADE

Homologação de processo

MÉTODO/
FERRAMENTA

MAS (Análise dos Sistemas de Medição)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

QUESTÃO 31
ATIVIDADE

Otimização da produção

MÉTODO/
FERRAMENTA

Análise de layout

QUESTÃO 32
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Certificação de produto
Avaliação de exigências de
regulamentação
QUESTÃO 33

ATIVIDADE

Desenvolvimento de processo de
produção da fábrica

MÉTODO/
FERRAMENTA

VSM (Análise de Fluxo de Valor)

QUESTÃO 34
ATIVIDADE

Desenvolvimento de processo de
manutenção da fábrica

MÉTODO/
FERRAMENTA

Plano de Manutenção

QUESTÃO 35
ATIVIDADE

Capacitação de colaboradores

MÉTODO/
FERRAMENTA

Instituições de ensino

FASE: LANÇAMENTO DO PRODUTO
QUESTÃO 36
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Planejamento do lançamento
Atualização de informações obtidas na
fase de Planejamento de projeto
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QUESTÃO 37
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Desenvolvimento de processo de vendas
Sistema CRM (Gestão de
Relacionamento de Consumidores)
QUESTÃO 38

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Desenvolvimento de processo de
distribuição
Sistema SCM (Gestão da Cadeia de
Suprimentos)
QUESTÃO 39

ATIVIDADE

Desenvolvimento de processo de
atendimento ao cliente

MÉTODO/
FERRAMENTA

Sistema de tele atendimento

QUESTÃO 40
ATIVIDADE

Desenvolvimento de processo de
assistência técnica

MÉTODO/
FERRAMENTA

Modelagem de processos

QUESTÃO 41
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Promoção de marketing de lançamento
GED (Gerenciamento Eletrônico de
Documentos)
QUESTÃO 42

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Gerenciamento do lançamento de
produto
Gerenciamento de indicadores
relacionados ao resultado do produto
QUESTÃO 43

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Recebimento do produto
Observação às legislações específicas
(impacto ambiental)
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PROCESSOS DE APOIO
QUESTÃO 44
1
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Realização de atividades de medição,
controle e melhoria contínua
ECM (Gerenciamento de Mudanças de
Engenharia)

2

3

4

5
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QUESTIONÁRIO IV

A seguir estão listadas as principais atividades e métodos/ferramentas usados para
suporte ao Processo de Desenvolvimento de Produtos.
Para o campo atividades, marque um “X” conforme o índice 1 a 5, segundo a escala:
12345-

Nunca realiza
Quase nunca realiza
Às vezes realiza
Quase sempre realiza
Sempre realiza

Para o campo métodos/ferramentas, marque um “X” conforme o índice 1 a 5, segundo a
escala:
12345-

Nunca aplica
Quase nunca aplica
Às vezes aplica
Quase sempre aplica
Sempre aplica

FASE: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DOS PRODUTOS
QUESTÃO 1
ATIVIDADE

Aquisição de informações sobre
mercado e tecnologia

MÉTODO/
FERRAMENTA

Pesquisa de mercado

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

FASE: PLANEJAMENTO DO PROJETO
QUESTÃO 2
Definição de atividades e sequência para
ATIVIDADE
realização do desenvolvimento do
produto
Software para elaboração Estrutura de
MÉTODO/
Decomposição do Trabalho (EDT ou
FERRAMENTA
WBS) e CPM (Método do Caminho
Crítico)
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QUESTÃO 3
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Definição de cronograma de atividades
Software para gerenciamento de
projetos
QUESTÃO 4
Estimativa de orçamento do projeto
com custos
Software para gerenciamento de
projetos
QUESTÃO 5

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Análise da viabilidade econômica do
projeto
Análise financeira (ex. Payback, TIR –
Taxa Interna de Retorno)
QUESTÃO 6

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Planejamento de aquisições
Análise make-or-buy (fazer
internamente ou comprar)
QUESTÃO 7

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Preparação do Plano de Projeto
Edição de documento conforme
PMBOK (Conjunto de Conhecimentos
em Gerenciamento de Projetos)

FASE: PROJETO DETALHADO
QUESTÃO 8
ATIVIDADE

Definição de compra ou fabricação de
SSC

MÉTODO/
FERRAMENTA

Planilhas de cálculo
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QUESTÃO 9
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Planejamento do processo de fabricação
e montagem
Software CAPP (Planejamento de
Processo Auxiliado por Computador)
QUESTÃO 10

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Avaliação de SSCs (Sistemas,
Subsistemas e Componentes),
configuração e documentação do
produto e processo
FMEA (Análise do Efeito e Modo de
Falha)
QUESTÃO 11

ATIVIDADE

Desenvolvimento de material de suporte
do produto (manuais, treinamentos)

MÉTODO/
FERRAMENTA

Software editor de textos

QUESTÃO 12
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Projeto de embalagem
Processo de Desenvolvimento de
embalagens conforme requisitos
QUESTÃO 13

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Teste e homologação de produto
Atendimento a requisitos da ISO 9001

FASE: PREPARAÇÃO DA PRODUÇÃO
QUESTÃO 14
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Obtenção de recursos de fabricação
Matriz de decisão
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QUESTÃO 15
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Planejamento da produção piloto
PCP (Planejamento e Controle da
Produção)
QUESTÃO 16

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Recebimento e instalação de recursos
Checklist de recebimento e teste de
recursos
QUESTÃO 17
Produção de Lote Piloto
Consolidação de recursos de produção

QUESTÃO 18
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Homologação de processo
MAS (Análise dos Sistemas de Medição)

QUESTÃO 19
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Otimização da produção
Análise de layout

QUESTÃO 20
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Certificação de produto
Avaliação de exigências de
regulamentação
QUESTÃO 21

ATIVIDADE

Desenvolvimento de processo de
produção da fábrica

MÉTODO/
FERRAMENTA

VSM (Análise de Fluxo de Valor)
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QUESTÃO 22
ATIVIDADE

Desenvolvimento de processo de
manutenção da fábrica

MÉTODO/
FERRAMENTA

Plano de Manutenção

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

QUESTÃO 23
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Capacitação de colaboradores
Instituições de ensino

QUESTÃO 24
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Documentação de lições aprendidas
Elaboração de relatório

FASE: LANÇAMENTO DO PRODUTO
QUESTÃO 25
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Planejamento do lançamento
Atualização de informações obtidas na
fase de Planejamento de projeto
QUESTÃO 26

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Desenvolvimento de processo de vendas
Sistema CRM (Gestão de
Relacionamento de Consumidores)
QUESTÃO 27

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Desenvolvimento de processo de
distribuição
Sistema SCM (Gestão da Cadeia de
Suprimentos)
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QUESTÃO 28
ATIVIDADE

Desenvolvimento de processo de
atendimento ao cliente

MÉTODO/
FERRAMENTA

Sistema de tele atendimento

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

QUESTÃO 29
ATIVIDADE

Desenvolvimento de processo de
assistência técnica

MÉTODO/
FERRAMENTA

Modelagem de processos

QUESTÃO 30
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Promoção de marketing de lançamento
GED (Gerenciamento Eletrônico de
Documentos)
QUESTÃO 31

ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Gerenciamento do lançamento de
produto
Gerenciamento de indicadores
relacionados ao resultado do produto

PROCESSOS DE APOIO
QUESTÃO 32
ATIVIDADE
MÉTODO/
FERRAMENTA

Realização de atividades de medição,
controle e melhoria contínua
ECM (Gerenciamento de Mudanças de
Engenharia)
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Apêndice G – Processo de transformação do PDP
Para maiores detalhes sobre o processo de transformação, recomenda-se verificar
Rozenfeld et al. (2006).
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Anexo A – Complexos Industriais Brasileiros: Complexo
Metal-mecânica
Ramos de atuação industrial de empresas pertencentes ao Complexo Metal-mecânica
conforme ABDI; IPEA (2007):
a) Construção de embarcações, inclusive reparação;
b) Construção e montagem de vagões ferroviários, inclusive reparação;
c) Construção e montagem de aeronaves, inclusive reparação;
d) Outros veículos e equipamentos de transporte;
e) Automóveis, camionetas e utilitários, inclusive motores;
f) Caminhões e ônibus, inclusive motores;
g) Carrocerias e reboques;
h) Peças e acessórios para veículos automotores;
i) Eletrodomésticos da “linha branca”, exclusive fornos de micro-ondas;
j) Eletrodomésticos da “linha marrom”;
k) Outros eletrodomésticos, exclusive aparelhos das “linhas branca” e “marrom”;
l) Material eletrônico e aparelhos de comunicação;
m) Material elétrico para veículos;
n) Condutores e outros materiais elétricos, exclusive para veículos;
o) Equipamentos para produção, distribuição e controle de energia elétrica;
p) Máquinas e equipamentos para fins industriais e comerciais;
q) Máquinas e equipamentos para extração mineral e para construção;
r) Tratores, máquinas e equipamentos agrícolas, inclusive peças e acessórios;
s) Produtos diversos de metal (Ramo industrial considerado na aplicação de caso
desta dissertação);
t) Metalurgia dos ferrosos;
u) Metalurgia dos não-ferrosos;
v) Ferro-gusa, ferroligas e semi-acabados de aço;
w) Laminados, relaminados e trefilados de aço;
x) Tubos de ferro e aço com costura, inclusive fundidos;
y) Peças fundidas de ferro;
z) Extração de carvão mineral;
aa) Extração de minerais metálicos não-ferrosos;
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bb) Extração de minérios ferrosos;
cc) Estruturas metálicas, obras de caldeiraria pesada, tanques e cadeiras;
dd) Artefatos de metal estampados, de cutelaria, de serralheria e de ferramentas manuais;
ee) Embalagens metálicas.
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Anexo B – Escala TRL
Quadro descritivo dos níveis de maturidade da escala TRL e custos incorridos conforme
Mankins (1995). O texto foi mantido na língua inglesa com o objetivo de se evitar possíveis
alterações de significado em tradução para a língua portuguesa.
QUADRO B.1– Níveis TRL.
TRL

1

Description

Descriptive Dicussion

Cost to achieve

This is the lowest “level” of technology

Very Low

maturation. At this level, scientific research

‘Unique’ Cost

Basic principles

begins to be translated into applied research

(investment cost

observed and

and development. Examples might include

is borne by

reported

studies of basic properties of materials (e.g.,

scientific

tensile strength as a function of temperature

research

for a new fiber).

programs)

Once basic physical principles are observed,
then at the next level of maturation, practical
applications of those characteristics can be

Technology
2

concept and/or
application
formulated

‘invented’ or identified. For example,

Very Low

following the observation of high critical

‘Unique’ Cost

temperature

(Htc)

superconductivity,

(investment cost

potential applications of the new material

is borne by

for thin film devices (e.g., SIS mixers) and

scientific

in instrument systems (e.g., telescope

research

sensors) can be defined. At this level, the

programs)

application is still speculative: there is not
experimental proof or detailed analysis to
support the conjecture.
Analytical and
3

experimental
critical function
and/or

At this step in the maturation process, active
research

and

development

(R&D)

is

Cost to Achieve:
Low

initiated. This must include both analytical

‘Unique’ Cost

studies to set the technology into an

(technology

appropriate context and laboratory-based

specific)
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characteristic

studies to physically validate that the

proof-of-concept

analytical predictions are correct. These
studies and experiments should constitute
“proof-of-concept”

validation

of

the

applications/concepts formulated at TRL 2.
For example, a concept for High Energy
Density Matter (HEDM) propulsion might
depend on slush or super-cooled hydrogen
as a propellant: TRL 3 might be attained
when

the

concept-enabling

phase/temperature/pressure for the fluid was
achieved in a laboratory.
Following successful “proof-of-concept”
work, basic technological elements must be
integrated to establish that the “pieces” will
work together to achieve concept-enabling
levels of performance for a component
and/or breadboard. This validation must Low-to-moderate

Component
and/or breadboard
4

validation in
laboratory
environment

devised to support the concept that was

‘Unique’ Cost

formulated earlier, and should also be

(investment will

consistent with the requirements of potential

be technology

system applications. The validation is

specific, but

relatively “low-fidelity” compared to the

probably several

eventual system: it could be composed of ad

factors greater

hoc discrete components in a laboratory. For

than investment

example, a

required for TRL

TRL 4 demonstration of a new ‘fuzzy logic’
approach to avionics might consist of testing
the algorithms in a partially computerbased, partially bench-top component (e.g.,
fiber optic gyros) demonstration in a
controls lab using simulated vehicle inputs.

3)
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At this, the fidelity of the component and/or
breadboard being tested has to increase
significantly.

The

basic

technological

elements must be integrated with reasonably
realistic supporting elements so that the total
applications (component-level, sub-system
Component
and/or breadboard
5

validation in
relevant
environment

level, or system-level) can be tested in a
‘simulated’

or

somewhat

environment.

From

realistic

one-toseveral

new

technologies might be involved in the
demonstration. For example, a new type of
solar

photovoltaic

material

promising

higher efficiencies would at this level be
used in an actual fabricated solar array
‘blanket’ that would be integrated with

Moderate
‘Unique’ Cost
(investment cost
will be
technology
dependent, but
likely to be
several factors
greater that cost
to achieve TRL
4)

power supplies, supporting structure, etc.,
and tested in a thermal vacuum chamber
with solar simulation capability.
A major step in the level of fidelity of the
technology

demonstration

follows

the

completion of TRL 5. At TRL 6, a
representative model or prototype system or
System/subsystem system – which would go well beyond ad

6

Technology and

model or

hoc, ‘patch-cord’ or discrete component

demonstration

prototype

level breadboarding – would be tested in a

specific; a

demonstration in
a relevant
environment
(ground or space)

relevant environment. At this level, if the fraction of TRL 7
only

‘relevant

environment

environment’
of

space,

is

then

the

if on ground;

the nearly the same if

model/prototype must be demonstrated in
space. Of course, the demonstration should
be successful to represent a true TRL 6. Not
all technologies will undergo a TRL 6
demonstration: at this point the maturation

space is required
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step is driven more by assuring management
confidence than by R&D requirements. The
demonstration might represent an actual
system application, or it might only be
similar to the planned application, but using
the same technologies. At this level, severalto-many

new

technologies

might

be

integrated into the demonstration. For
example, a innovative approach to high
temperature/low mass radiators, involving
liquid droplets and composite materials,
would be demonstrated to TRL 6 by actually
flying a working, sub-scale (but scaleable)
model of the system on a Space Shuttle or
International Space Station ‘pallet’. In this
example, the reason space is the ‘relevant’
environment is that microgravity plus
vacuum plus thermal environment effects
will dictate the success/failure of the system
– and the only way to validate the
technology is in space.
TRL 7 is a significant step beyond TRL 6,
requiring an actual system prototype
demonstration in a space environment. It has
not always been implemented in the past. In

7

System prototype

this case, the prototype should be near or at

demonstration in

the scale of the planned operational system

a space

and the demonstration must take place in

environment

space. The driving purposes for achieving
this level of maturity are to assure system
engineering and development management
confidence (more than for purposes of
technology

R&D).

Therefore,

the

Technology and
demonstration
specific, but a
significant
fraction of the
cost of TRL 8
(investment =
“Phase C/D to
TFU” for
demonstration
system)
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demonstration must be of a prototype of that
application. Not all technologies in all
systems will go to this level. TRL 7 would
normally only be performed in cases where
the

technology

and/or

subsystem

application is mission critical and relatively
high risk. Example: the Mars Pathfinder
Rover is a TRL 7 technology demonstration
for future Mars micro-rovers based on that
system design. Example: X-vehicles are
TRL 7, as are the demonstration projects
planned in the New Millennium spacecraft
program.
By definition, all technologies being applied
in actual systems go through TRL 8. In
almost all cases, this level is the end of true
Actual system
completed and
8

“flight qualified”
through test and
demonstration
(ground or space)

‘system development’ for most technology
elements. Example: this would include
DDT&E through Theoretical First Unit
(TFU) for a new reusable launch vehicle.
This might include integration of new
technology

into

an

existing

system.

Example: loading and testing successfully a
new control algorithm into the onboard

Mission specific;
typically highest
unique cost for a
new technology
(investment =
“Phase C/D to
TFU” for actual
system)

computer on Hubble Space Telescope while
in orbit.
Actual system
“flight proven”
9

through
successful
mission
operations

By definition, all technologies being applied
in actual systems go through TRL 9. In
almost all cases, the end of last ‘bug fixing’
aspects of true ‘system development’. For
example, small fixes/changes to address
problems found following launch (through
‘30 days’ or some related date). This might

Mission Specific;
less than cost of
TRL 8 (e.g., cost
of launch plus 30
days of mission
operations)
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include integration of new technology into
an existing system (such operating a new
artificial intelligence tool into operational
mission control at JSC). This TRL does not
include planned product improvement of
ongoing or reusable systems. For example,
a new engine for an existing RLV would not
start at TRL 9: such ‘technology’ upgrades
would start over at the appropriate level in
the TRL system.
Fonte: Mankins (1995).
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Glossário
A
Aferidor de Maturidade da Gerência de Qualidade: método de avaliação de maturidade
através do qual mesmo um gerente sem treinamento técnico pode determinar em que estágio (1
a 5) uma operação ou processo pode estar em relação à Gestão da Qualidade.
B
Brainstorming: método de criatividade que busca soluções criativas de problemas, sendo
realizado com grupo de pessoas.
C
Capabilidade do processo: Capacidade de um equipamento obter os mesmos resultados com
a mesma variação de tolerância ao longo do tempo.
Ciclo de vida do produto: Descrição de todas as fases de vida do produto.
Computer Aided Drawing (CAD): Softwares destinados ao desenvolvimento e análise de
desenhos de especificações de produtos.
Computer Aided Process Planning (CAPP): Softwares destinados à preparação da
documentação dos planos de processo.
Computer Aided Tolerancing (CAT): Softwares destinados à especificação e otimização das
tolerâncias de projeto.
D
Desenvolvimento Integrado de Produtos (DIP): Integração e balanceamento de requisitos de
ciclo de vida (DFX) na fase de projeto do produto.
Design for Six Sigma (DFSS): abordagem para a gestão do desenvolvimento de produtos
baseada em melhoria contínua, identificando problemas, propondo soluções e avaliando
soluções propostas.
Design for X (DFX): Habilidades ou características tratadas nas áreas relacionadas ao
desenvolvimento de produtos (manufatura, reciclagem, montagem, custos, meio ambiente,
manutenabilidade etc.) e integradas na fase de projeto do produto.
E
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Engineering Change Management (ECM): Processo que estabelece como as modificações de
engenharia são encaminhadas, autorizadas, solucionadas, avaliadas, aprovadas e liberadas para
serem introduzidas na produção.
Enterprise Resource Planning (ERP): Software destinado a gerir informações sobre o produto
no mercado. Propõe indicadores relacionados à produção, questões técnicas e prestação de
serviços.
Estrutura de Definição de Trabalho (EDT ou WBS – Work Breakdown Structure):
Desmembra o projeto em suas partes componentes e elementos.
F
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA – Análise de Modos de Falha e seus Efeitos):
Ferramenta que evita a ocorrência de falhas no projeto do produto ou do processo através da
análise de falhas potenciais e propostas de melhorias.
I
ISO 9000: Conjunto de normas para padronização de sistemas de garantia da qualidade.
L
Lean Development: Abordagem para a gestão do desenvolvimento do produto que considera a
maximização de valor para o cliente, a diminuição de desperdícios e busca da melhoria
contínua.
M
Matriz Indicadora de Módulos (MIM): Matriz que indica quais as funções que apresentam
maior vocação ou tendência a formar módulos e quais devem ser agrupadas, formando um
módulo.
Measurement System Analysis (MAS): Técnica estatística para avaliação do sistema de
medição. Ocupa-se em garantir a precisão, repetibilidade e confiabilidade dos instrumentos de
medição utilizados na manufatura do produto e durante os ensaios para o desenvolvimento das
especificações.
Método do Caminho Crítico (CPM – Critical Path Method): Método de otimização
matemática que visa identificar o conjunto de atividades que são críticas em um determinado
plano de projeto.
P
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Pesquisa de mercado: Função que integra o cliente ao profissional de marketing por
intermédio da informação.
S
Stage gates: Processo sistemático para avaliação do final de fase de um projeto de
desenvolvimento de produto.
Supply Chain Management (SCM): Filosofia de gestão da produção que propõe a gestão
integrada de toda a cadeia de suprimentos como forma de otimizar o fluxo de valor e a eficiência
global da empresa.
T
Taxa Interna de Retorno (TIR): Índice para análise financeira que determina a rentabilidade
do projeto. Se uma aplicação financeira retribuir com juros menores do que o valor de TIR, é
vantajoso investir no projeto do produto.
V
Valor da Transformação Industrial (VTI): Valor da diferença entre o valor bruto da
produção industrial e os custos das operações industriais.
Value Stream Analysis (VSM): técnica difundida pela teoria da manufatura enxuta que pode
ser utilizada para identificar o conjunto de atividades que levam agregação de valor para o
cliente.
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RESUMO:

O Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) ocupa posição importante na atual economia do
conhecimento. Constitui-se como um processo de negócio responsável por captar as necessidades de
mercado e entregar soluções para suprir as demandas apresentadas e assim conduzir organizações a um
maior patamar de competitividade. Por estar alinhado com os setores industriais e possuir como missão
elevar a competitividade da indústria brasileira, o SENAI percebeu a necessidade de as empresas
brasileiras melhorarem seus processos de desenvolvimento de produtos e propõe a prestação de serviços
técnicos destinados a suprir demandas dessa essa área por intermédio de seus diversos Institutos SENAI
de Tecnologia (IST). Uma vez que esses institutos encontram-se em fase de implantação e começam a
prestar seus serviços técnicos, faz-se importante determinar o portfólio de serviços voltados a
desenvolvimento de produtos. No entanto, não existe procedimento para avaliar as empresas atendidas
conforme seu nível de maturidade no processo de desenvolvimento de produtos (PDP), de forma que
possam ser encaminhados os devidos planos de ação conforme o nível de maturidade. Assim, o objetivo
desse trabalho é propor um método para mensuração do grau de maturidade no PDP, fundamentado na
escala Technology Readiness Level (TRL), e aplicá-lo em uma empresa industrial do complexo metalmecânico localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) de forma a gerar conhecimento sobre
o grau de maturidade do PDP e encaminhar orientações para elaboração dos Planos de Ação a serem
propostos durante a execução de serviços dos ISTs goianos. O trabalho se propõe à construção de um
método para determinar a maturidade em PDP com a integração à escala TRL através da comparação com
outros métodos já desenvolvidos e à aplicação de tal método em uma empresa do DAIA. Essa fase é
realizada com a aplicação de um questionário que aborda as dimensões do PDP. Para análise dos dados
resultantes da pesquisa, foi determinado um indicador do nível de maturidade e foi realizada a análise e
discussão de cada indicador intermediário. Foram indicadas sugestões para a realização de planos de ação
voltados à transformação do PDP para a empresa selecionada como caso de aplicação. Dessa forma, a
pesquisa realizada permitiu determinar o nível e maturidade em PDP e colaborou com orientações
estratégicas para as ações dos ISTs voltadas ao apoio na melhoria do PDP das indústrias goianas.
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