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Resumo 
 
Desenvolver produtos é uma das fontes de crescimento das empresas. Essas têm como 
objetivo crescer e se manterem competitivas no mercado. Logo, uma das importantes formas 
de crescimento para as empresas se dá pela criação de novos produtos e serviços que irão 
gerar receitas e lucros futuros. Partindo dessa perspectiva, esse trabalho objetiva fomentar 
reflexões sobre algumas formas de abordar e entender a dinâmica desses processos. Para isso 
a pesquisa visa traçar alguns conceitos básicos referentes ao processo de desenvolvimento de 
novos produtos, de modo a abordar alguns aspectos, tais quais discutir suas principais 
características, o modelo de referência do processo, além de realizar um contraponto entre a 
abordagem tradicional da gestão de desenvolvimento de novos produtos e a abordagem atual 
que parte da perspectiva do desenvolvimento integrado, sendo este considerado mais eficiente 
e efetivo no que tange ao desenvolvimento de novos produtos, levando-os para o mercado 
consumidor. Vale ressaltar que este é um aspecto de extrema relevância para as empresas, que 
ao criarem novos produtos e serviços terão subsídios relativos ao surgimento das propostas de 
produto até o seu lançamento, acompanhamento ou mesmo a sua retirada do mercado. A 
metodologia aplicada ao trabalho se ateve a um estudo descritivo do tipo revisão 
bibliográfica, que se respaldou em literaturas científicas, trabalhos acadêmicos referenciados 
que apontam para tais objetivos, sendo que os resultados obtidos responderam 
satisfatoriamente à proposta da pesquisa em foco. 
  
Palavras-chave: Projetos. Gerenciamentos. Produtos. Desenvolvimento. 
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Abstract 
 

Developing products is one of the sources of growth companies. These aim to grow and 
remain competitive in the market. So one of the important forms of growth for business is by 
creating new products and services that will generate revenue and future earnings. From this 
perspective, this paper aims to stimulate reflection on some ways to approach and understand 
the dynamics of these processes. For this research aims to outline some basic concepts related 
to the process of developing new products in order to address some issues such which discuss 
its main features, the process reference model, and perform a counterpoint between the 
traditional approach to management development of new products and the current approach of 
the integrated development approach, which is considered more efficient and effective in 
terms of development of new products, taking them to the consumer market. It is noteworthy 
that this is something very important for companies, which by creating new products and 
services will have benefits for the emergence of product proposals to the launch, monitoring 
or even withdrawn from the market. The methodology applied to work adhered to a 
descriptive type study literature review, which is backed by scientific literature referenced 
academic papers related to these objectives, and the results satisfactorily respond to the 
research proposal in focus. 
 
Keywords: Project. Managements. Products. Development. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

É provável que, na atual conjuntura, as pessoas estejam mais, culturalmente, 

adequadas a pensar que tudo seja novo, entretanto, o gerenciamento de projetos não é algo 

recente, ele conta com mais de três a quatro décadas.  

Trata-se de um processo que vem sendo cada vez mais aprimorado estando em 

destaque no cenário mundial. O Guia PMBOK, em sua 5ª edição, define gerenciamento de 

projetos como: “aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades 

do projeto para atender aos seus requisitos.” (PMBOK, 2013, p. 04). 

De acordo com Vargas o gerenciamento de projetos refere-se a: 
 
Um conjunto de ferramentas gerenciais que permitem que a empresa desenvolva um 
conjunto de habilidades, incluindo conhecimento e capacidades individuais, 
destinados ao controle de eventos não repetitivos, únicos e complexos, dentro de um 
cenário de tempo, custo e qualidade predeterminados. (VARGAS, 2009, p.6)"

 

O desenvolvimento de um produto parte de um longo processo de criação. A própria 

palavra desenvolver fornece uma ideia de como esse processo pode ser longo.  Desenvolver 

significa crescer, tornar maior. E tudo para crescer necessita de um determinado tempo. Logo, 

esse tempo de desenvolvimento e criação de um produto necessita ser dividido em etapas, de 

modo que assim subsidiem a um melhor gerenciamento de projetos nesse âmbito. 

Gaither e Frazier descrevem que para obter sucesso, as empresas, na atual conjuntura, 

devem construir uma infraestrutura que lhes permitam: 

 
Desenvolver e projetar rapidamente novos produtos, estes devem ser inovadores de 
qualidade superior e, além disto, se comprometer com uma política de melhoria 
contínua dos projetos de produtos existentes; construir sistemas flexíveis de 
produção que se caracterizem pela produção de produtos de excelente qualidade e 
custo mais baixo e que possam modificados a fim de atender eventuais necessidades 
de clientes (GAITHER e FRAZIER, 2001, pg. 97). 

  

  Nesta perspectiva, o primeiro aspecto a ser considerado para o desenvolvimento de 

um produto parte da ideia inicial. A partir do momento que se tem uma ideia, tem-se, 

consequentemente, um produto, seja ele um produto físico ou um serviço. Ou seja, ao se 

desenvolver uma ideia para resolver um problema, atender a necessidade de um cliente ou 

ainda criar uma funcionalidade, já se tem ali um produto.  
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Não obstante, vêm-se os seguintes questionamentos: Quando gerencia-se projetos, 

quais ferramentas se fazem necessárias serem utilizadas para o desenvolvimento de produtos? 

E qual a importância da inovação neste processo?   

Parte-se do pressuposto de que é de suma importância que sejam utilizadas as 

ferramentas corretas, além disso, as organizações devem estar continuamente à procura de 

oportunidades de criação de valor através de inovações, haja vista que nem todas as 

oportunidades são viáveis econômica ou tecnologicamente. Daí a necessidade de se fazer uma 

triagem. Passar as ideias por uma espécie de ‘funil’1 de inovação.  

 Destarte, esta pesquisa, partindo da temática do gerenciamento de projetos no processo 

de desenvolvimento de novos produtos objetiva fomentar reflexões sobre algumas formas de 

abordar e entender a dinâmica desses processos. Para isso, na perspectiva de seus objetivos 

específicos, essa pesquisa visa traçar alguns conceitos básicos referentes ao processo de 

desenvolvimento de novos produtos, de modo a abordar alguns aspectos, tais quais discutir 

suas principais características, o modelo de referência do processo, além de realizar um 

contraponto entre a abordagem tradicional da gestão de desenvolvimento de novos produtos e 

a abordagem atual que parte da perspectiva do desenvolvimento integrado, sendo este 

considerado mais eficiente e efetivo no que tange ao desenvolvimento de novos produtos, 

levando-os para o mercado consumidor.  

Vale ressaltar que este é um aspecto de extrema relevância para as empresas, que ao 

criarem novos produtos e serviços terão subsídios relativos ao surgimento das propostas de 

produto até o seu lançamento, acompanhamento ou mesmo a sua retirada do mercado. Para 

tanto, serão trazidas concepções inerentes ao gerenciamento de projetos e apresentadas a 

abordagem tradicional da gestão de desenvolvimento de novos produtos e a abordagem atual 

que parte da perspectiva do desenvolvimento integrado, sendo este considerado mais eficiente 

e efetivo no que tange ao desenvolvimento de novos produtos, levando-os para o mercado 

consumidor. 

Tal proposta justifica-se pelo fato de que, conta-se, na atual conjuntura, com algumas 

tendências de mercado de produtos que tem como consequência uma maior complexidade do 

produto. As empresas estão lançando mais produtos alternativos a uma maior variedade, e 

nesta lógica, os produtos acabam ficando menos tempo no mercado pelo fato de surgirem 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 Segundo Baxter, o Funil de Decisões é um processo que tem como objetivo principal visualizar as variações de 
risco e incerteza ao longo do processo de desenvolvimento de produtos. Este é um processo que auxilia na 
tomada de decisões (1998, p. 36). 
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novidades concorrenciais bem como a própria evolução tecnológica que acabam tornando os 

produtos obsoletos.  

Assim sendo, parte-se da hipótese de que seja necessária uma diminuição de tempo 

para o lançamento de novos produtos, pois se os concorrentes estão nesse processo de 

concorrência e lançando suas novidades, logo as empresas têm menores prospecções de tempo 

para que seus produtos sejam lançados, e para que isso ocorra de maneira eficiente torna-se 

essencial um adequado gerenciamento de projetos. 

Cabe pontuar que lançar produtos no mercado, atualmente, envolve, em muitos casos, 

tecnologias complementares, pois não é somente lançar um produto, como por exemplo, 

mecânico, eletrônico ou de software. Fazem-se necessárias várias tecnologias 

complementares. Por esta via, as características de produtos geram também impactos em seu 

processo. Um exemplo é o processo para gerar um produto mecatrônico, este envolve várias 

disciplinas. O produto por ser complexo demanda também componentes e soluções de 

fornecedores. Assim é necessário que também seja realizado o contato com parceiros.  

Por outro lado, o desenvolvimento do produto ocorre em times virtuais, com pessoas 

localizadas em várias localidades diferentes trabalhando em conjunto e têm vários 

procedimentos e normas, atualmente, bastante rígidos em cada mercado que necessitam ser 

seguidos.  Estes e outros pontos são desafios adicionais ao processo de desenvolvimento de 

novos produtos e abarcam inúmeros desafios ao gerente de projetos, de modo que é 

fundamental que este tenha um domínio maior dos processos de engenharia que visem o 

aumento da produtividade e melhora da efetividade, ou seja, a equipe de desenvolvimento de 

produtos necessita trabalhar de maneira mais eficiente e produtiva a fim de que consiga fazer 

o seu produto alcançar mais rapidamente o mercado consumidor.  

O Guia PMBOK define o gerente de projetos da seguinte forma: 
 

 
O gerente de projetos é a pessoa alocada pela organização executora para liderar a 
equipe responsável por alcançar os objetivos do projeto. O papel do gerente de 
projetos é diferente de um gerente funcional ou gerente de operações. Normalmente, 
o gerente funcional se concentra em proporcionar a supervisão de gerenciamento de 
uma unidade funcional ou de negócios, e os gerentes de operações são responsáveis 
pela eficiência das operações de negócios (PMBOK, 2013, p. 15). 

 

Além disso, também é importante que haja uma maior variedade de produtos num 

tempo de desenvolvimento mais curto abarcando os requisitos do mercado e aquilo que o 

cliente almeja. Para tanto são necessárias buscas de alternativas para gerenciar o 

desenvolvimento de produtos de uma maneira mais efetiva.    
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Por fim, a metodologia aplicada ao trabalho se aterá a um estudo descritivo do tipo 

revisão bibliográfica, que se respaldará em literaturas científicas, trabalhos acadêmicos 

referenciados que apontam para tais objetivos. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 O escopo do desenvolvimento de produtos  

 

 O primordial interesse das empresas é melhorar o desempenho do desenvolvimento de 

seus produtos, ou seja, fazer com que esta tenha mais sucesso ao desenvolver os seus produtos 

e para que isso ocorra este desenvolvimento necessita ser visto como um conjunto de 

atividades especificadas, definidas, partindo de um conjunto de inputs para se chegar a um 

resultado interessante para o cliente, o consumidor. Definir as atividades, conforme o Guia 

PMBOK, implica na “definição de saídas finais como atividades ao invés de entregas” (GUIA 

PMBOK, 2013, p. 150).  
A lista de atividades é uma lista abrangente que inclui todas as atividades do 
cronograma necessárias no projeto. A lista de atividades também inclui o 
identificador de atividades e uma descrição do escopo de trabalho de cada atividade 
em detalhe suficiente para assegurar que os membros da equipe do projeto entendam 
qual trabalho precisa ser executado. Cada atividade deve ter um título exclusivo que 
descreve o seu lugar no cronograma, mesmo que tal atividade seja mostrada fora do 
contexto do cronograma do projeto (GUIA PMBOK, 2013, p. 151). 

 

 Isso implica dizer que o desenvolvimento de produtos necessita ser visto como um 

processo de negócio. O processo de desenvolvimento de produtos compreende todo um 

conjunto de atividades que parte de ideias novas, de necessidades não atendidas pelo mercado, 

ou seja, tem-se um grupo de usuários e clientes que apresentam demandas que não são muito 

bem atendidas pelos produtos que existem atualmente no mercado.  

Tais demandas podem ser relativas a uma necessidade de atualização de produtos 

existentes que ficaram obsoletos pela evolução tecnológica ou a criação de alternativas para 

produtos que tenham um alto preço no mercado, portanto, produtos muito caros que 

restringem o seu consumo e sua obtenção por um grupo de pessoas.  

Rozenfeld explicita que o processo de desenvolvimento de produto (PDP), 

 
Situa-se na interface entre a empresa e o mercado, cabendo a ele identificar – e até 
mesmo se antecipar - as necessidades do mercado e propor soluções (por meio de 
projetos de produtos e serviços relacionados) que atendam a tais necessidades. Daí 
sua importância estratégica buscando: identificar as necessidades do mercado e dos 
clientes em todas as fases do ciclo de vida do produto; identificar as possibilidades 
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tecnológicas; desenvolver um produto que atenda às expectativas do mercado, em 
termos da qualidade total do produto; desenvolver o produto no tempo adequado, ou 
seja, mais rápido que os concorrentes; e a um custo competitivo (ROZENFELD, 
2006, p. 40). 

 

Além disso, o autor considera que “o PDP também deve ser assegurada a 

manufaturabilidade do produto desenvolvido, ou seja, a facilidade de produzi-lo, atendendo às 

restrições de custos e de qualidade na produção” (ROZENFELD, 2006, p. 60). 

Assim sendo, o que é perceptível é a necessidade de se gerar alternativas para que 

mais pessoas possam ter acesso a tais serviços ou produtos. Partindo dessas necessidades, 

dessas ideias, o processo de desenvolvimento de produtos compreende todo um conjunto de 

atividades, num fluxo amplo a fim de resultar nos produtos que irão ser lançados, vendidos e 

mantidos no mercado até sua retirada. Isso implica num amplo conjunto de atividades e fluxo 

de informações que envolvem várias áreas da empresa e necessita ser gerenciado de maneira 

integrada para que possa resultar nos produtos de sucesso que se almeja para as empresas e 

para os clientes. 
Os clientes estão cada vez mais exigentes, informados e com maiores possibilidades 
de escolhas, e as empresas competidoras globais lançam frequentemente novos 
produtos que buscam atender continuadamente às mudanças nas necessidades dos 
clientes, de forma melhor e com maior número de funcionalidades, tornando-os mais 
atrativos e criando no o cliente o deseje substituir o produto (modelo) anterior 
(ROZENFELD, 2006, p. 61). 

 

Churchill considera que há várias maneiras de classificar novos produtos, sendo que 

do ponto de vista da empresa, são classificadas as seguintes categorias:  

"

- Produtos novos para o mundo: invenções que não existiam anteriormente; - Novas 
categorias de produtos: produtos novos para uma empresa, mas não novas 
invenções; - Adições a linhas de produtos: são extensões da linha de um 
determinado produto; - Melhorias em produtos: são produtos novos à medida que 
representam versões alteradas de produtos já existentes. - Reposicionamento: são 
produtos reposicionados para novos usos ou novos mercados (CHURCHILL, 2003, 
pg. 262). 

 

Por outro lado, o processo de desenvolvimento de produtos compreende um processo 

de negócios, ou seja, um conjunto de atividades que considera as necessidades, demandas e 

ideias advindas do mercado. Também levam em consideração possibilidades tecnológicas e 

estratégias da empresa a fim de definir quais produtos serão desenvolvidos, haja vista que as 

possibilidades tecnológicas são importantes de serem consideradas, pois elas também geram 

alternativas, possibilidades, caminhos que a empresa pode seguir tecnologicamente.  
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Para tanto, a estratégia da empresa precisa ser considerada, pois é esta quem vai 

desenvolver produtos e serviços que levem ao cumprimento da estratégia.  

O processo de desenvolvimento de produtos também define especificações de projeto 

do produto e de seu processo de produção. Logo, é um processo o responsável por detalhar 

todos os documentos, especificações e informações que são necessárias para a inserção de um 

produto no mercado e também para que ele possa ser produzido. O processo cuidará da 

manufatura para iniciar a produção, de modo a preparar todos os recursos necessários para 

que assim a empresa possa produzir um novo produto. O guia explicita: 
 

O grupo de execução de processos consiste dos processos executados para concluir o 
trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto a fim de cumprir as 
especificações do projeto. Este grupo de processos envolve coordenar pessoas e 
recursos, gerenciar as expectativas das partes interessadas, e também integrar e 
executar as atividades do projeto em conformidade com o plano de gerenciamento 
do projeto (GUIA PMBOK, 2013, p. 55). 

 
No caso de um serviço vale a mesma ideia, o processo irá preparar a mesma produção 

dos serviços, os processos relacionados à entrega do serviço para que a empresa possa iniciar 

sua entrega no mercado. 

Além desses aspectos, é possível pensar o processo de desenvolvimento de produtos 

de uma maneira muito ampla, que vai até o acompanhamento do produto após o lançamento 

já que o produto necessitará ser melhorado, corrigido ou aprimorado.  

O Guia PMBOK considera que monitorar e controlar o trabalho no projeto faz parte do 

processo de acompanhamento, avaliação e regulação do progresso para atender aos objetivos 

de desempenho definidos no plano de gerenciamento do projeto. O monitoramento inclui 

relatórios de status, medições do progresso e previsões (GUIA PMBOK, 2013). 

A empresa precisará manter peças de reposição e manter a operação de manutenção 

enquanto o produto estiver no mercado, por isso ele pode sofrer atualizações, ou seja, todas as 

melhorias que vão até a descontinuidade, à retirada do produto no mercado.  

Já no que tange ao processo de vendas, pós-lançamento, a empresa tenderá a colher 

informações, o retorno do mercado para que essas informações sejam utilizadas no 

desenvolvimento de novos produtos. 

 

2.2 Abordagem Tradicional de Gestão de Desenvolvimento de Novos Produtos 

 

O desenvolvimento de produtos a partir de uma abordagem tradicional acontece de 

maneira muito sequencial. Essa era a forma pelas quais as montadoras desenvolviam seus 
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veículos nas décadas de 1980 a 1990, haja vista que o mercado automotivo foi muito estudado 

na área de gestão do desenvolvimento de produtos.  

Nessa abordagem as informações são passadas de uma área da empresa para outra área 

sequencialmente e a forma como são representas as informações são de maneira muito 

isolada, sendo que uma área passa para outra suas atribuições para que cada qual continue o 

seu trabalho.  

Se, por exemplo, a área de marketing coleta informações do mercado, e as passa para a 

área da engenharia, só então a engenharia se envolve com o produto e terá conhecimento 

sobre o que deve ser feito, o detalhe das suas especificações de projeto do produto. 

Consequentemente as informações são passadas para a área seguinte e sequencialmente a área 

de manufatura tomará conhecimento sobre o desenvolvimento daquele produto específico e 

irá preparar a produção. 

É possível perceber que nessa abordagem o desenvolvimento acontece de modo muito 

sequencial, sem integração entre as áreas nas atividades que são realizadas.  

O problema desse desenvolvimento sequencial de produtos está relacionado às muitas 

barreiras organizacionais e de comunicação, além dos requisitos que cada uma das áreas 

apresenta e que só são envolvidas em fases posteriores do desenvolvimento de produtos.  
 

 
A fase de um projeto é um conjunto de atividades relacionadas de maneira lógica 
que culmina na conclusão de uma ou mais entregas. As fases do projeto são usadas 
quando a natureza do trabalho a ser executado é única para uma parte do projeto, e 
são normalmente ligadas visando o desenvolvimento de uma entrega principal 
específica. Uma fase pode enfatizar os processos de um grupo específico de 
processos de gerenciamento do projeto, mas é provável que a maioria ou todos os 
processos serão executados de alguma forma em cada fase. Geralmente as fases são 
terminadas sequencialmente, mas podem se sobrepor em algumas situações do 
projeto. Fases distintas normalmente têm durações ou esforços diferentes. A 
natureza de alto nível das fases de um projeto as torna um elemento do ciclo de vida 
do projeto (PMBOK, 2013, p. 41). 

 

Assim é possível explicitar que não são considerados no início, por exemplo, 

requisitos referentes à fabricação, reciclagem, ou ainda da assistência técnica que visará 

melhorar, facilitar a desmontagem do produto. Portanto, esses requisitos não são considerados 

nas fases iniciais de projetos porque as equipes sejam elas quais forem não estão envolvidas 

no processo de desenvolvimento desde seu início.  
 
A estrutura de fases permite que o projeto seja segmentado em subconjuntos lógicos 
para facilitar o gerenciamento, o planejamento e controle. O número de fases, a 
necessidade de fases e o grau de controle aplicado depende do tamanho, grau de 
complexidade e impacto potencial do projeto  (PMBOK, 2013, p. 40). 
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Então são barreiras organizacionais e de comunicação que dificultam a troca de 

informações entre as áreas. Além de apresentar características como uma hierarquia muito 

rígida e linearidade do fluxo de informações, sendo que esta é construída sequencialmente 

sem que possa ocorrer atividades realizadas de maneira simultânea.  

Os fornecedores, tipicamente, são envolvidos tardiamente no processo de 

desenvolvimento, sendo que somente depois da especificação da engenharia os fornecedores 

serão envolvidos a fim de trazerem suas contribuições. Quando o fornecedor for inserido 

nesse processo já pode ser tarde para realizar mudanças importantes que facilitariam a 

produção e logística do desenvolvimento do produto no mercado. Portanto, muito pouco foco 

e mensuração nesse processo.  

Como o processo envolve detalhamento de engenharia e a concepção de novos 

produtos ele pode ser deixado sem controles de indicadores numa abordagem tradicional.  

Por fim, os profissionais são muito especializados, eles trabalham de uma maneira 

isoladas nas suas áreas que tem, no geral, um gerenciamento funcional. Então cada área da 

empresa trabalha isoladamente da outra área, transferindo informações sequenciais conforme 

as atividades necessitarem ser realizadas.   

 

2.3 Abordagem Atual: Desenvolvimento Integrado e seus Métodos  

 

A abordagem mais atual para desenvolver produtos que tem se mostrado mais 

eficiente e eficaz é o desenvolvimento integrado. Neste desenvolvimento integrado pessoas de 

várias áreas da empresa trabalham numa equipe multifuncional do início ao fim do 

desenvolvimento de produtos.  
 

O gerenciamento dos recursos humanos do projeto inclui os processos que 
organizam, gerenciam e guiam a equipe do projeto. A equipe do projeto consiste das 
pessoas com papéis e responsabilidades designadas para completar o projeto. Os 
membros da equipe do projeto podem ter vários conjuntos de habilidades, atuar em 
regime de tempo integral ou parcial, e podem ser acrescentados ou removidos da 
equipe à medida que o projeto progride. Os membros da equipe do projeto também 
podem ser referidos como pessoal do projeto. Embora os papéis e responsabilidades 
específicos para os membros da equipe do projeto sejam designados, o envolvimento 
de todos os membros da equipe no planejamento do projeto e na tomada de decisões 
pode ser benéfico. A participação dos membros da equipe durante o planejamento 
agrega seus conhecimentos ao processo e fortalece o compromisso com o projeto  
(GUIA PMBOK, 2013, p. 255). 

 

Obviamente, dependendo da fase do desenvolvimento, numa área da empresa, as 

pessoas daquela área, terão um envolvimento maior ou menor. Assim sendo, o marketing 
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trabalha muito no início, de modo a coletar e estruturar as informações, requisita para que as 

outras áreas possam trabalhar, acompanha e participa das reuniões e aprovações do produto 

que estará sendo desenvolvido, participa de testes, daí volta a atuar intensivamente nos testes 

que são realizados com protótipos2, consumidores, depois retorna ao seu trabalho 

intensivamente numa fase mais posterior, de geração das informações para a equipe de vendas 

e o mercado. 

Uma característica nítida que contrapõe a abordagem atual do modelo tradicional está 

relacionada ao envolvimento da cadeia de fornecedores e de cliente, sendo que: 

 
Os casos bem sucedidos evidenciam que o seu envolvimento, o mais cedo possível, 
diminui o tempo de conclusão do projeto (time to market) e aumenta a produtividade 
do desenvolvimento, por meio da diminuição da complexidade do projeto e da 
antecipação da solução de problemas no projeto por parte da equipe de 
desenvolvimento dos fornecedores. Já com relação aos clientes, considera-se que o 
seu envolvimento melhora principalmente a adequação do conceito do produto às 
necessidades dos usuários, ou seja, a qualidade do produto desenvolvido 
(ROZENFELD, 2006, p. 51). 

 

Tem-se, então, áreas trabalhando de maneira integrada, com responsabilidade integral 

do início ao fim do desenvolvimento de produtos, compartilhando informações.  
 

Essa integração permite a prevenção e a resolução antecipada de problemas por 
meio da colaboração e da troca de informações em todas as fases do 
desenvolvimento, e ainda facilita a abordagem das questões do projeto relativas a 
interfaces entre os departamentos da empresa. É vastamente reconhecido que a 
orientação para o mercado, de todos os envolvidos no desenvolvimento, e a 
integração entre os diversos departamentos envolvidos podem afetar positivamente o 
desempenho do PDP (ROZENFELD, 2006, p. 51). 

 

Muitas vezes essas pessoas trabalham no mesmo espaço físico, claro que isso não é 

obrigatório, mas existe uma equipe que é responsável pelo desenvolvimento como um todo e 

essa equipe dispõe de pessoas de várias áreas, com competências complementares que 

representam diferentes visões sobre os requisitos e perspectivas para desenvolver um produto 

para o mercado.  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2"Construir um protótipo é um método para se obter respostas iniciais sobre os requisitos através de um modelo 
funcional do produto esperado, antes de construí-lo. Já que protótipos são tangíveis, eles permitem que as partes 
interessadas façam experiências com um modelo do seu produto final ao invés de somente discutirem 
representações abstratas dos seus requisitos. Protótipos suportam o conceito de elaboração progressiva, pois são 
usados em ciclos iterativos de criação de modelos em tamanho natural, experimentos de usuário, geração de 
opiniões e revisão do protótipo. Quando suficientes ciclos de coletas de feedback forem realizados, os requisitos 
obtidos do mesmo estarão completos para se partir para a fase de concepção ou construção (GUIA PMBOK, 
2013, p. 116). 
"
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O sucesso do projeto é diretamente influenciado pelo envolvimento ativo das partes 
interessadas na descoberta e decomposição das necessidades em requisitos, e pelo 
cuidado tomado na determinação, documentação e gerenciamento dos requisitos do 
produto, serviço ou resultado do projeto. Os requisitos incluem condições ou 
capacidades que devem ser atendidas pelo projeto ou estar presentes no produto, 
serviço ou resultado para cumprir um acordo ou outra especificação formalmente 
imposta. Os requisitos incluem as necessidades quantificadas e documentadas e as 
expectativas do patrocinador, cliente e outras partes interessadas. Estes requisitos 
precisam ser obtidos, analisados e registrados com detalhes suficientes para serem 
incluídos na linha de base do escopo e medidos uma vez que a execução do projeto 
se inicie (GUIA PMBOK, 2013, p. 111). 

 

Na abordagem integrada de desenvolvimento de produtos existem alguns métodos, 

formas de trabalhar abordagens que são utilizadas para que o desenvolvimento integrado 

funcione bem.  

Assim sendo, serão tratadas 4 abordagens para o desenvolvimento integrado de 

produtos, sendo elas: a engenharia simultânea, a abordagem de stage gates; a visão do ciclo de 

vida completo e a utilização de times de desenvolvimento.  

 

2.3.1 A engenharia simultânea  

 

A engenharia simultânea foi criada no ano de 1986, a partir do relatório do Institute for 

Defense Anlyses - E.U.A., que a conceituou da seguinte forma: “uma abordagem sistêmica 

para o design integrado, simultâneo de produtos e seus processos relacionados, incluindo a 

manufatura e o suporte” (Carter e Baker apud Schneider, 1995, p. 17).  

Esta engenharia, como o próprio nome diz envolve o paralelismo entre atividades, de 

modo a fazer essas atividades ao mesmo tempo sempre que possível. Com isso busca-se duas 

coisas: reduzir o tempo total de desenvolvimento do produto, antecipando atividades que 

podem já ser iniciadas, mas o mais importante é permitir a comunicação, a troca de 

informações entre pessoas trabalhando em atividades complementares.  

Então, por exemplo, enquanto um engenheiro de produtos está detalhando um 

componente é possível que um engenheiro de processo de manufatura já comece a estruturar o 

processo de manufatura, além de detalhar seus componentes, pois se tem-se algum requisito 

da manufatura ele pode já gerar uma alteração e adaptação ao longo do trabalho no próprio 

projeto do componente.  

Outro exemplo, a partir do marketing seria, a partir do componente ou da solução ou 

da funcionalidade, realizar testes com consumidores e trazer informações de retorno para que 

o produto possa ser adaptado enquanto estará sendo desenvolvido.  
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Nesta perspectiva, o paralelismo entre atividades reduz o tempo total e permite 

comunicação e ajuste ao longo do desenvolvimento. Na visão de Kruglianskas, a engenharia 

simultânea: 

 
Busca instrumentos e metodologias que permitam aos membros da equipe do 
processo o acesso compartilhado a informações atualizadas do mesmo, de modo que 
possam armazená-las e processá-las simultaneamente. Este acesso deve ser o mais 
livre possível de barreiras organizacionais ou geográficas, preservando os sigilos 
normais impostos pela dinâmica dos negócios (KRUGLIANSKAS, 1994, p. 856). 

 

Hartley expõe que: “a engenharia simultânea prega considerar em primeiro lugar os 

critérios e os requisitos dos clientes e facilitar um bom funcionamento real ao longo da vida 

do produto” (HARTLEY, 1998, p. 222). O autor complementa afirmando que:"

"

 A Engenharia Simultânea não é uma regra que superpõe a uma operação ineficiente; 
é uma ferramenta para erradicar as ineficiências e conseguir o máximo das 
capacitações existentes nas organizações. O autor acrescenta ainda, que “(...) a 
Engenharia Simultânea é, sobretudo, uma busca da melhoria da qualidade e 
transporta a responsabilidade da qualidade da vigilância nas linhas de fabricação 
para o projeto” (HARTLEY, 1998, p.43). 

 

A engenharia simultânea envolve uma maior integração dos fornecedores ao longo do 

desenvolvimento, pelo mesmo motivo: os fornecedores podem antecipar o seu trabalho e 

trazer conhecimentos adicionais. Envolve o projeto voltado para a manufatura e para os 

requisitos das fases seguintes do ciclo de vida, viabilizando a aplicação de várias ferramentas 

de qualidade para que o produto seja desenvolvido com qualidade e atendendo aos requisitos 

do cliente.  
O gerenciamento da qualidade do projeto inclui os processos e as atividades da 
organização executora que determinam as políticas de qualidade, os objetivos e as 
responsabilidades, de modo que o projeto satisfaça às necessidades para as quais foi 
empreendido. O gerenciamento da qualidade do projeto usa as políticas e 
procedimentos para a implementação, no contexto do projeto, do sistema de 
gerenciamento da qualidade da organização e, de maneira apropriada, dá suporte às 
atividades de melhoria do processo contínuo como empreendido no interesse da 
organização executora. O gerenciamento da qualidade do projeto trabalha para 
garantir que os requisitos do projeto, incluindo os requisitos do produto, sejam 
cumpridos e validados (GUIA PMBOK, 2013, p. 227). 

 

O Guia PMBOK aponta: “Realizar o Controle da Qualidade é o processo de 

monitoramento e registro dos resultados da execução das atividades de qualidade para avaliar 

o desempenho e recomendar as mudanças necessárias” (2013, p. 248). 

 
O monitoramento contínuo fornece à equipe de gerenciamento uma compreensão 
clara da saúde do projeto, identificando quaisquer áreas que possam requerer 
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atenção especial. O controle inclui a determinação de ações corretivas ou 
preventivas, ou o replanejamento e acompanhamento dos planos de ação para 
determinar se as ações tomadas resolveram o problema de desempenho  (GUIA 
PMBOK, 2013, p. 88). 
 

Tudo isso feito por meio de equipes multifuncionais, ou seja, só há possibilidade para 

se trabalhar dessa forma, se a equipe de desenvolvimento envolver várias profissionais da 

empresa ao mesmo tempo. 

O que se busca com a engenharia simultânea é antecipar mudanças que, 

tradicionalmente, seriam realizadas no produto somente tardiamente. Então, tradicionalmente, 

as mudanças são realizadas tardiamente porque só se percebe que uma mudança é necessária 

quando o requisito de uma fase posterior do ciclo de vida do desenvolvimento não é atendido, 

ou seja, o produto chega ao mercado, apresenta um problema relativo à qualidade, precisa 

fazer mudanças, que por outro lado, são dispendiosas.  

Na assistência técnica se percebe que o acesso a um determinado componente é muito 

difícil de ser substituídos, portanto, são fatores que envolvem mudanças ferramentais, de 

documentos, que pelo fato de ser tardia é muito custoso. O Guia PMBOK considera que:  

 
Controlar os custos é o processo de monitoramento do andamento do projeto para 
atualização no seu orçamento e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base 
de custos. O principal benefício deste processo é fornecer os meios de se reconhecer 
a variação do planejado a fim de tomar medidas corretivas e preventivas, 
minimizando assim os riscos (GUIA PMBOK, 2013, p. 455). 

 

Assim, a engenharia simultânea visa, por meio da realização simultânea de atividades, 

a troca de informações entre diferentes áreas e disciplinas para que as mudanças sejam 

realizadas cedo, reduzindo o tempo total e o custo do desenvolvimento de produtos.  

 

2.3.2 Stage Gates 

 

Stage Gates é uma abordagem proposta por Cooper definida por este enquanto um 

sistema ou um processo “responsável pela condução eficiente e eficaz de projetos de novos 

produtos desde a concepção da ideia até o seu lançamento, ou seja, um mapa conceitual e 

operacional composto por estágios e portões de decisão” (COOPER, 2008, p. 213). 

Rozenfeld afima que o modelo proposta por Cooper baseava-se, essencialmente,  

 
Num processo sistemático de decisão, que garantia não apenas o desempenho e a 
qualidade do desenvolvimento, mas permitia que esta escolha levasse em 
consideração o andamento de todos os projetos e as mudanças no ambiente. Esta 
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integração fortalece ainda mais o impacto do desenvolvimento na estratégia de 
produtos (ROZENFELD, 2006, p. 41). 

 

O Stage Gates se referencia, portanto, ao uso de revisões formais das fases do processo 

de desenvolvimento. A equipe que participa do desenvolvimento apresenta o resultado de uma 

fase, seja ela da gestão, como o conteúdo da fase, para um comitê na empresa que avalia 

como o processo de desenvolvimento está andando e, assim, pode-se tomar uma decisão de 

aprovação, revisão ou suspensão do desenvolvimento do produto para que os recursos da 

empresa possam ser focados em outro desenvolvimento. 

É uma abordagem que por meio de revisões sistemáticas permite um redirecionamento 

ao longo do desenvolvimento. 

O objetivo com isso é não permitir que o desenvolvimento prossiga durante muitos 

meses, assim são feitas revisões formais a cada fase do desenvolvimento.  

 

 2.3.3 Visão completa do ciclo de vida 

 

A visão completa do ciclo de vida do produto refere-se à garantia que a equipe 

envolvida no desenvolvimento do produto tenha, seja partindo do surgimento da ideia, 

passando pelo desenvolvimento, produção, uso dos produtos e serviços no mercado e também 

pelo descarte. O Guia PMBOK explicita que “o ciclo de vida do produto consiste em fases do 

produto, geralmente sequenciais e não sobrepostas, determinadas pela necessidade de 

produção e controle da organização” (GUIA PMBOK, 2013, p. 11-12. Ainda de acordo com o 

Guia,  
Devido ao potencial de mudanças, o desenvolvimento do plano de gerenciamento do 
projeto é uma atividade iterativa elaborada de forma progressiva ao longo do ciclo 
de vida do projeto. A elaboração progressiva envolve a melhoria contínua e o 
detalhamento de um plano conforme informações mais detalhadas e específicas 
e estimativas mais exatas tornam-se disponíveis. A elaboração progressiva permite 
que a equipe de gerenciamento do projeto defina e gerencie o trabalho com um nível 
maior de detalhes, à medida que o projeto evolui. 
(PMBOK, 2013, p. 05). 

 

Isso se deve para que os requisitos dessas fases possam ser incorporados no processo 

de desenvolvimento.  

Já Martins considera que “o ciclo de vida de um produto tem se tornado mais curto o 

que faz com que as empresas procurem uma dinâmica e flexibilidade cada vez maiores” 

(MARTINS, 1999, p. 14).  
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Este ciclo, na concepção do autor, é constituído, basicamente de quatro fases que 

descritas da seguinte forma:  
 

- INTRODUÇÃO: fase inicial, com baixo volume de vendas, baixo volume de 
produção, pedidos sob encomenda e sob medida, produção em pequenos lotes. 
Muitos produtos não passam dessa fase; - CRESCIMENTO: aumenta a demanda e 
são modificados os processos produtivos devido à imposição do produto no 
mercado. - MATURIDADE: há estabilização na demanda e nos processos 
industriais. Geralmente o produto já atingiu alto grau de padronização. - 
DECLÍNIO: demanda decrescente. O produto passa a perder participação no 
mercado (MARTINS, 1999, p. 14). 

 

Sales e Júnior consideram que: “Lançar produtos de qualidade, inovadores e em um 

curto espaço de tempo requer um processo maduro de tomada de decisões sobre quais 

projetos devem ser conduzidos e quais projetos devem ser abortados nas etapas iniciais de 

desenvolvimento de produtos” (SALES e JÚNIOR, 2011, p. 02). 

Deste modo, é importante que a equipe tenha conhecimento sobre o que vai acontecer 

com o produto em cada uma das fases, especialmente no uso pelo cliente, a manutenção, os 

serviços prestados e o descarte final.""

"

2.3.4 Times de desenvolvimento 

 

A empresa pode ser estruturada por equipe de desenvolvimento em times. Rozenfeld 

aponta que a concepção de times de desenvolvimento, ou seja, do time de trabalho, parece 

fazer muito mais sentido nas estruturas por projeto ou matricial. Conforme o autor, “a 

estrutura funcional possui mais as características do trabalho em grupo, ou seja, uma ligação 

mais forte com a empresa como um todo e não com uma tarefa ou projeto específico” 

(ROZENFELD, 2006, p. 41). O autor ainda considera que: 

 
Uma questão importante está relacionada com a própria natureza dinâmica do PDP, 
devendo a empresa continuamente avaliar a necessidade de mudanças 
organizacionais nesse processo, procurando buscar pontos que fortalecem o 
desenvolvimento de produto (ROZENFELD, 2006, p. 41). 

 

Outro ponto importante é que existem algumas alternativas para compor os times. Há 

empresas que tem uma estrutura funcional mais forte em que as pessoas trabalham em áreas 

funcionais específicas, ou seja, por área de conhecimento. Nessa estrutura, a equipe é 

composta por pessoas que estão localizadas em cada uma dessas áreas. Assim, a pessoa 

continua a trabalhar em sua área, tem a sua gerência, ou a sua diretoria.  
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Além dessa, há outra estrutura, conhecida como a estrutura matricial. Nesse tipo a 

pessoa que participa do desenvolvimento continua pertencendo a uma área funcional. 

Mas existe também uma coordenação, uma gestão do próprio desenvolvimento do 

produto que funciona como uma matriz. Existe um gerente funcional que trata dos pontos de 

tecnologia, dos aspectos daquela área específica, o gerente de desenvolvimento dos produtos 

que coordena todo o desenvolvimento de produtos e a participação das pessoas de várias áreas 

funcionais. 

Uma terceira alternativa, menos comum para alguns casos específicos, é uma estrutura 

por projeto. Nessa estrutura cada projeto é montado com pessoas que podem vir de várias 

áreas funcionais e passam a compor uma equipe de desenvolvimento que tenha gestão, 

independente da área funcional.  

Assim, as pessoas podem sair, fisicamente, mudar de prédio, área ou andar e ir para a 

área específica do desenvolvimento de produtos. O gerente funcional deixa de ter o papel de 

gestão dessa pessoa, desse recurso e a gestão passa a ser feita para a gestão do 

desenvolvimento de produtos. Esta é uma estrutura temporária que será válida apenas durante 

o processo de desenvolvimento, acabando essa etapa, as pessoas podem voltar para as suas 

áreas funcionais. São, portanto, três alternativas que funcionam em situações diferentes, mas 

que necessita da avaliação da situação para melhor aplicação.  

Rozenfeld destaca que os times, no sentido de uma equipe coesa, integrada e que 

compartilha uma mesma visão e objetivos do projeto, são os responsáveis diretos pelo 

desenvolvimento, ou seja, transformam as informações sobre o mercado e tecnologias em 

informações para a realização de todas as fases do ciclo de vida do produto (ROZENFELD, 

2006). Nas palavras do autor: 

"

Quanto à composição, há fortes evidências de que a interdisciplinaridade, a 
existência de um facilitador, e a afinidade entre os seus membros afetam 
positivamente o desempenho do time. Em muitos casos, o uso de times de projeto 
relativamente autônomos liderados por gerentes de projeto relativamente fortes 
(gerentes peso pesado) no relacionamento com os gerentes funcionais e com os 
clientes e fornecedores, possibilitam melhores resultados (ROZENFELD, 2006, p. 
51). 

 

É ainda importante salientar, conforme evidencia o autor, que “times menores 

mostram-se mais eficientes, e que a dedicação integral agiliza o desenvolvimento, pois os 

membros gastarão menos tempo em reuniões e mais em tarefas de desenvolvimento devido a 

maior facilidade do processo de comunicação” (ROZENFELD, 2006, P. 52). 
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Todas essas são alternativas para compor o time de desenvolvimento que partem de 

pessoas responsáveis atuando no desenvolvimento de produto. Essa é uma características-

chave importante para garantir a implementação da engenharia simultânea e o 

desenvolvimento integrado como um todo.  

 

2.3.5 Características do desenvolvimento integrado de produtos  

 

Dentre as principais características do desenvolvimento de produtos está o aspecto de 

que estes são vistos como processos de negócios estratégicos a serem gerenciados. Rozenfeld 

apresenta algumas características deste modelo, sendo que para o autor, “o desenvolvimento 

de produto é visto como um processo A P&D e o Desenvolvimento de Produto são inseridos 

dentro da estratégia geral da empresa e de sua cultura” (ROZENFELD, 2006, p. 40-41).  

Além dessa característica ainda é possível ressaltar: 

 
 - Uso de projetos plataformas e modularizados para criar grande variedade de 
produtos, atendendo os diferentes segmentos, com baixo investimento. - O 
desenvolvimento de tecnologias e de produtos é visto como fundamental para a 
estratégia e a capacidade competitiva da empresa e fazem parte das preocupações 
maiores da alta administração. - Há simultaneidade e superposição de informações e 
de atividades. - Há maior capacidade e intensidade de comunicação entre os setores 
e departamentos, possibilitando formas de trabalho em grupo. - Os projetos são 
conduzidos por meio de times de desenvolvimento multifuncionais. - Os 
fornecedores são envolvidos desde o início do desenvolvimento e há mais facilidade 
de se fazer alianças estratégicas para o projeto. - Os projetos são constantemente 
submetidos à revisão e avaliação técnica e de custos, bem como de seu alinhamento 
com as estratégias de marketing e de produto. - Os recursos aplicados no DP devem 
ser justificados pelas necessidades e são controlados e avaliados constantemente. - 
Os profissionais tendem são mais generalistas, na carreira há promoção tanto 
vertical quanto horizontal e com muita mobilidade de pessoal internamente às áreas 
e externa, para outras áreas da organização. - O treinamento e a seleção de pessoal 
reforçam os atributos mais gerais como, por exemplo, a capacidade de trabalhar em 
grupo. A visão ampla é tão importante quanto à especialidade ou a competência 
técnica. Capítulo 1 - 32 / 61. - O estímulo à participação de todas as áreas envolvidas 
ocorre em todas as fases dos projetos de desenvolvimento, mas particularmente no 
início ela é fundamental para que haja consenso sobre os parâmetros básicos dos 
projetos, evitando divergências posteriores. Desse modo, tomadas as decisões 
básicas de modo consensual, o projeto pode transcorrer de forma mais fluída e sem 
divergências (ROZENFELD, 2006, p. 40-41). 

 

Contudo, as atividades podem ser realizadas de maneira mais paralela, 

simultaneamente, sempre que possível, as atividades são realizadas por um time de 

desenvolvimento que envolve pessoas de várias áreas funcionais, tem mais foco na 

comunicação entre as pessoas de diferentes áreas realizando atividades complementares que 

exigem troca de informação, os fornecedores são envolvidos mais cedo no processo para 
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trazer a sua contribuição em termos de requisitos, em termos de necessidades das fases futuras 

do desenvolvimento para otimizar a cadeia de valor como um todo e os projetos são 

constantemente avaliados por meio dos stage gates. 

 

2.4!Modelo de Referência do Processo 

 

Uma alternativa para lidar com as características e dificuldades no gerenciamento de 

projetos no que tange ao desenvolvimento de produtos é tratá-lo como processo de negócios. 

Para implementar um processo de negócios numa empresa, uma das possíveis maneiras é 

partir de um modelo de referência do processo.  

 
O PDP, assim como qualquer tipo de processo de negócio, pode ser representado 
simbólica e formalmente por meio de um modelo de referência, que descreve as 
atividades, os resultados esperados, os responsáveis, os recursos disponíveis, as 
ferramentas de suporte e as informações necessárias e ou geradas no processo. Tal 
modelo serve como um referencial comum na empresa, um guia que auxilia no 
gerenciamento do processo, por facilitar o entendimento e a comunicação entre os 
integrantes do desenvolvimento (internos e externos a empresa), e por facilitar a 
implantação e integração de métodos, técnicas e sistemas de apoio ao PDP 
(ROZENFELD, 2006, p. 54). 

 

Esse modelo representa o processo de desenvolvimento de produtos. Trata-se de uma 

representação ao modelo que serve de referência para a adoção em empresas. Esse processo 

descreve as macro-fases e fases do desenvolvimento e todas as atividades relativas à ideia 

inicial do produto até o seu lançamento e acompanhamento no mercado. 

 
Em relação a esse fator, a superposição das diferentes atividades funcionais e das 
fases do desenvolvimento é especialmente importante por facilitar a comunicação e 
a troca de informações, o mais cedo possível, entre as áreas envolvidas no PDP ao 
longo do ciclo de vida do produto. Isso permite, por exemplo, a resolução antecipada 
de problemas e redução do tempo de desenvolvimento (ROZENFELD, 2006, p. 54). 

 

Nesta perspectiva, nas fases do desenvolvimento propriamente dito, inicia-se com a 

coleta de informações do cliente, do mercado, da tecnologia. Portanto, todo um conjunto de 

informações que são necessárias para especificar os requisitos.  

A fase seguinte é o projeto conceitual. Nessa fase são definidos os conceitos e 

alternativas para solucionar o problema do mercado e desenvolver um produto interessante.  

A fase subsequente trata-se de um projeto detalhado. Nessa fase são especificadas e 

detalhadas todas as informações que a empresa precisa para colocar o produto no mercado, 
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tais como, especificações de compra, fornecedores, todos os modelos, desenhos e códigos de 

programação do software serão feitos elaborados nesta fase. 
  

Um software de gerenciamento de projetos, tal como a ferramenta de software de 
agendamento, tem a capacidade de auxiliar no planejamento, organização e 
gerenciamento dos “pools” de recursos e no desenvolvimento de estimativas dos 
mesmos. Dependendo do nível de sofisticação do software, a estrutura analítica dos 
recursos, as taxas e os vários calendários dos recursos podem ser definidos para 
apoiar a otimização dos mesmos (GUIA PMBOK, 2009, p. 164). 

 

A fase posterior é relativa à preparação da produção. Os equipamentos que existem 

serão adaptados. Assim, todo o ajuste e preparação da produção serão realizados nessa fase.  

E a última fase refere-se ao lançamento de mercado, preparação dos canais de venda, 

treinamento da assistência técnica e equipe de vendedores, além da elaboração de manuais. 

Portanto, todas essas informações são geradas no lançamento do produto.  

A macro fase seguinte, relativa ao pós-desenvolvimento envolve todo o 

acompanhamento do produto no mercado até sua retirada, após o fim do seu ciclo de vida.  

É possível considerar ainda dois processos de apoio: o gerenciamento de mudanças de 

engenharia e a melhoria do processo de desenvolvimento de produto. O gerenciamento 

envolve o controle de todas as alterações de informações. Assim, quando uma informação já 

está aprovada e congelada, ela precisará ser mudada durante o desenvolvimento. A melhoria 

do processo trata do próprio aprimoramento do processo que a empresa adotou a cada vez que 

ele foi executado na empresa.  

É interessante ainda se atentar a uma visão temporal, um cronograma de cada macro 

fase do desenvolvimento. “Controlar o cronograma é o processo de monitoramento do 

andamento das atividades do projeto para atualização no seu progresso e gerenciamento das 

mudanças feitas na linha de base do cronograma para realizar o planejado” (GUIA PMBOK, 

2013, p. 184).  
Desenvolver o cronograma é o processo de análise do sequenciamento das 
atividades, suas durações, recursos necessários e restrições do cronograma visando 
criar o cronograma do projeto. O principal benefício deste processo é obtido através 
da inserção das atividades do cronograma, suas durações, disponibilidades dos 
recursos e relacionamentos lógicos em uma ferramenta de cronograma, gerando um 
modelo de cronograma com datas planejadas para a conclusão das atividades do 
projeto (GUIA PMBOK, 2013, p. 434). 

 

De acordo com o Guia, o gerenciamento de tempo inclui: 
 

Planejar o gerenciamento do cronograma—O processo de estabelecer as 
políticas, os procedimentos e a documentação para o planejamento, 
desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do projeto. 
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Definir as atividades—O processo de identificação e documentação das ações 
específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto. 
Sequenciar as atividades—O processo de identificação e documentação dos 
relacionamentos entre as atividades do projeto. 
Estimar os recursos das atividades—O processo de estimativa dos tipos e 
quantidades de material, recursos humanos, equipamentos ou suprimentos que serão 
necessários para realizar cada atividade. 
Estimar as durações das atividades—O processo de estimativa do número de 
períodos de trabalho que serão necessários para terminar atividades específicas com 
os recursos estimados. 
Desenvolver o cronograma—O processo de análise das sequências das atividades, 
suas durações, recursos necessários e restrições do cronograma visando criar o 
modelo do cronograma do projeto. 
Controlar o cronograma—O processo de monitoramento do andamento das 
atividades do projeto para atualização no seu progresso e gerenciamento das 
mudanças feitas na linha de base do cronograma para realizar o planejado (GUIA 
PMBOK, 2013, p. 140). 

 
 Assim sendo, o pré-desenvolvimento refere-se a uma macro fase de planejamento, de 

definição dos produtos que vão ser desenvolvidos e entrar no portfólio3 da empresa.  

Faria et al trazem algumas considerações dessa fase do pré-desenvolvimento. Para os 

autores: 
Nessa fase, também conhecida como planejamento do produto, é definido o produto 
a ser desenvolvido, isto é, o escopo do projeto de desenvolvimento, avaliação 
econômica do projeto, avaliações de capacidade de risco do projeto, definição de 
indicadores para monitoramento do projeto e definição de planos de negócio. Apesar 
disso, antes dessa fase existe o planejamento estratégico do produto, onde será 
analisado o planejamento estratégico da empresa e definidos os produtos que podem 
alcançar os objetivos da empresa (FARIA et al, 2008, p. 05).  

 

O Guia PMBOK considera que em organizações de gerenciamento de projetos maduros, 

o gerenciamento de projetos existe em um contexto mais amplo regido pelo gerenciamento de 

programas e gerenciamento de portfólios, haja vista que “o relacionamento entre portfólios, 

programas e projetos é tal que um portfólio se refere a uma coleção de projetos, programas, 

subportfólios e operações gerenciados como um grupo para o alcance de objetivos estratégicos”. 

(GUIA PMBOK, 2013, p. 03). 

Essa é uma macro fase que dura dias, semanas ou poucos meses. Apresenta uma 

característica cíclica. É repetida na empresa a cada seis meses ou a cada ano para que assim 

possam ser planejados os próximos desenvolvimentos. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3 Um portfólio refere-se a projetos, programas, subportfólios e operações gerenciados como um grupo para 
atingir objetivos estratégicos. Os projetos ou programas do portfólio podem não ser necessariamente 
interdependentes ou diretamente relacionados. Por exemplo, uma empresa de infraestrutura que tenha o objetivo 
estratégico de "maximizar o retorno dos seus investimentos" pode compor um portfólio que inclua uma mescla 
de projetos em petróleo e gás, energia, água, estradas, ferrovias e aeroportos. A partir desta mescla, a empresa 
poderá decidir gerenciar projetos relacionados como um programa. Todos os projetos de energia podem ser 
agrupados como um programa de energia. Da mesma forma, todos os projetos de água podem ser agrupados 
como um programa de água (GUIA PMBOK, 2013, p. 09). 
"
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O desenvolvimento em si é uma macro fase que dura alguns meses, a depender, 

obviamente do tipo e complexidade do produto. 

 
Essa fase comporta um número maior de atividades relacionadas com o projeto de 
um produto, podendo ser dividida em quatro etapas. No Projeto Informacional é 
feita a aquisição de informações junto ao cliente (necessidades e desejos) sobre o 
projeto em questão e sua posterior interpretação. Na fase de Projeto Conceitual com 
base nas informações obtidas na fase anterior, é proposto o conceito a ser adotado 
pelo produto. É realizada, uma síntese da estrutura de funções a ser desempenhada 
pelo produto, a fim de atender às necessidades do consumidor. Na fase de Projeto 
Preliminar, conhecendo-se o conceito e a estrutura funcional do produto pode-se 
dimensioná-lo, selecionando-se materiais, formas, componentes, processos de 
fabricação e montagem, etc. Ao final desta fase, os produtos estão totalmente 
estruturados. No Projeto Detalhado, fase final de projeto, a disposição, a forma, as 
dimensões e as tolerâncias dos componentes são finalmente fixadas. Com todos os 
recursos em mãos, realiza-se então o lançamento oficial do produto (FARIA et al, 
2008, p. 05-06). 

 
Quando se fala de um automóvel, da indústria automotiva, o desenvolvimento dura, 

tipicamente, 24 meses, pode ser um pouco mais ou menos. Para um eletrodoméstico pode ser 

de seis a oito meses. O equipamento de informática pode apresentar um período de três a 

cinco meses em sua fase de desenvolvimento. Então são atividades que podem ter período de 

duração de meses e a conclusão é o lançamento do produto no mercado.  

A macro fase do desenvolvimento compreende as fases de definição de qual produto 

será desenvolvido, o planejamento do projeto até o lançamento do produto no mercado. 

Dentre suas fases, no projeto informacional, são realizadas atividades de coletas e análises das 

informações relativas às várias fontes necessárias para compor os requisitos do produto.  

Por exemplo, são entrevistados e observados consumidores, pessoas de assistência 

técnica podem fornecer informações visando gerar no final dessa fase, especificações-meta. 

Na fase seguinte são desenvolvidos conceitos. É, portanto, um projeto conceitual. 

Podem ser desenvolvidos conceitos alternativos que mostram diferentes arquiteturas de 

produtos. Essa fase termina com a concepção do produto a ser detalhado na fase seguinte. 

Essa concepção envolve a representação da integração entre os componentes principais.  

A fase do projeto detalhado gera todas as especificações finais. Toda a lista de 

componentes, especificadamente.  

Se for um componente comprado através do fornecedor, ou ainda, se for um 

componente fabricado internamente, o plano de processo de fabricação e todos seus 

detalhamentos, os ferramentais, ou seja, é uma fase de grande detalhamento daquilo que foi 

concebido anteriormente.  
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A próxima fase é a de preparação da produção. Nesta fase são geradas todas as 

informações necessárias para que o produto possa ser produzido no mercado, além de gerar 

especificações de processo, requisito ferramental e todos os detalhamentos e instruções que 

irão para a operação até o teste da fábrica e ainda a produção de um lote piloto visando 

garantir que o produto que sairá da linha de produção será exatamente do modo que foi 

projetado.  

Na fase de lançamento do produto tem como seu resultado o produto lançado no 

mercado com todas as especificações para a equipe de vendas, os catálogos, as especificações 

de manutenção para a equipe de manutenção e campo, de assistência técnica, a revenda de 

materiais de reposição. Ou seja, todo um conjunto de informações que precisa ser gerado para 

que o produto possa ser lançado no mercado e ser vendido para os seus clientes.  

Já o pós-desenvolvimento pode durar alguns anos, a depender do tipo do produto, da 

sua sofisticação tecnológica. Esse produto poderá ficar no mercado pouco menos de um ano, 

ou pelo período de um a sete anos. Como por exemplo, tem-se os equipamentos de 

informática que é uma área que apresenta uma evolução tecnológica muito rápida. Uma 

impressora ou computador também podem ficar no mercado até um ano, podendo variar esse 

período.  

De acordo com Faria et al: 

 
Nessa fase ocorre inicialmente um planejamento de como o produto será 
acompanhado e retirado do mercado. Definem-se as equipes e os recursos 
necessários para as alterações de engenharia, visando correções de potenciais falhas 
e/ou adição de melhorias requisitadas pelos clientes. Definem-se também metas de 
quando o produto deverá ser retirado do mercado. Deve-se fazer o acompanhamento 
do produto, a fim de realizar melhorias contínuas até que sejam atingidas as metas 
estabelecidas durante o PDP e o produto seja descontinuado. Inicia-se então a 
retirada do produto do mercado e todas as providências em relação ao descarte do 
material para o meio ambiente devem ser tomadas (FARIA et al, 2008, p. 06). 

 

Já um carro permanece no mercado por volta de sete a oito anos, até dispor de uma 

atualização completa do seu modelo. Uma aeronave permanece no mercado mais anos, 

máquinas podem ficar no mercado de 10 a 15 anos sofrendo melhorias e atualizações. Nessa 

fase pode-se perceber que o produto estará sendo acompanhado no mercado. São propostas de 

melhorias e o produto será atualizado visando manter sua atratividade para o mercado usuário.  

Portanto, Rozenfeld (2006, p.55) esclarece que para haver eficácia do PDP ele deve 

apresentar resultados, em termos de projetos e produtos, adequados e competitivos, ou seja, 

que atendem às expectativas do mercado e que estão devidamente integrados com as 

estratégias da empresa. Por eficiência entende-se que o processo é capaz de atingir esses 
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resultados utilizando o mínimo possível de recursos, os quais incluem o tempo e os custos 

para desenvolver.  

 

3. CONCLUSÕES 

 

A partir do objetivo deste trabalho de fomentar reflexões sobre algumas formas de 

abordar e entender a dinâmica desses processos foram trazidas concepções inerentes ao 

gerenciamento de projetos e apresentadas algumas das perspectivas que se tinha referente à 

gestão de desenvolvimento de produtos que partia de uma visão tradicionalista contrapondo-

se a abordagem atual, que parte de um novo posicionamento, ou seja, um modelo que engloba 

a gestão estratégica, considerando-se todo o ciclo de vida do produto, sendo este considerado 

o processo mais capaz de atingir os resultados esperados utilizando-se do mínimo possível de 

recursos e abarcando as necessidades do mercado. 

Nesta perspectiva, pode-se concluir que os objetivos propostos foram alcançados haja 

vista ser possível vislumbrar, a partir dos referenciais utilizados, que o desenvolvimento de 

produtos envolve muitos aspectos a serem considerados e deve ser executado por diversos 

profissionais de diferentes áreas, no entanto num sentido complementar. 

 Portanto, é possível certificar que o desenvolvimento de produtos é uma atividade 

chave para que a empresa possa ter receitas e lucros futuros. As empresas que incorporam tais 

atitudes desenvolvem novos produtos que geraram receitas futuras positivas, além de se 

manterem competitivas no mercado. 

Outro importante ponto destacado está relacionado ao fato de que o desenvolvimento 

de produtos pode ser gerenciado como processo de negócios aos quais apresentam vantagens 

no gerenciamento e estruturação de seus produtos. Este processo pode ser representado por 

meio de um modelo de referencia a ser avaliado e adotado pela empresa, haja vista que esse 

modelo compreende todas as atividades necessárias para desenvolver um produto desde a 

ideia inicial até o seu lançamento no mercado. Por meio de um modelo desse tipo a empresa 

pode definir as atividades necessárias, as informações que são geradas e repetir esse processo, 

aprimorando-o a cada aplicação.  

Em suma, a proposta do trabalho esteve pautada em discutir o desenvolvimento 

integrado de produtos, abordando os tópicos utilizados para viabilizar este desenvolvimento: a 

engenharia simultânea, o stage gates, a visão do ciclo de vida completo e o trabalho em 

equipes multifuncionais.  
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Dentre as principais características apontadas pode-se ressaltar que o desenvolvimento 

passa a ser visto como processo de negócio tanto do início até o fim do desenvolvimento, ou 

seja, trata-se de um processo estratégico, em que as atividades são realizadas de forma 

paralela sempre que possível e com maior simultaneidade.  

Além disso, o trabalho é realizado por equipes multifuncionais, com pessoas de várias 

áreas da empresa que passam a trabalham em conjunto com maior foco e intensidade de 

comunicação para troca de informações entre pessoas de diferentes áreas, possibilitando que 

as visões e requisitos das áreas sejam incorporados cedo no desenvolvimento. Esse modo de 

trabalhar possibilita que os fornecedores estejam envolvidos mais cedo no processo para que a 

contribuição destes possa ser incorporada no início do desenvolvimento, além disso, os 

projetos passam a ser avaliados constantemente por meio dos stage gates com vistas de que a 

empresa possa tomar uma decisão de continuidade do desenvolvimento ou de correção dos 

rumos do desenvolvimento, evitando que o projeto chegue ao final sem os resultados 

desejados.  

Por fim, o que a abordagem do desenvolvimento integrado se propõe é a redução do 

tempo de desenvolvimento, além de maior efetividade no desenvolvimento de seus produtos, 

ou seja, chegar com o produto no mercado que atenda aos requisitos que foram identificados.  
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4. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

As possibilidades de desdobramentos para trabalhos acadêmicos e experiências 

práticas no que tange ao gerenciamento de projetos no processo de desenvolvimento de novos 

produtos podem ser vislumbradas numa abordagem mais delineada sobre as principais 

particularidades que tornam este processo difícil e complicado de ser gerenciado.  

É possível explicitar que uma delas estaria relacionada aos elevados índices de 

incertezas e riscos. Quando começa-se um desenvolvimento de produtos não é possível ter a 

certeza de que este chegará ao mercado e terá o sucesso do planejado.  Essas são incertezas 

relacionadas ao desenvolvimento, de integração entre componentes, incertezas relativas à 

própria demanda do consumidor, aquilo que o consumidor apresentou nas pesquisas 

realizadas.  

Isso leva a questionamentos, tais quais, se foi possível conseguir interpretar bem, 

transformar em requisitos as demandas apresentadas, se, consequentemente, conseguiu-se 

transformar os requisitos em uma especificação técnica condizente e se o produto que chegará 

ao mercado será aquele que atende aos requisitos do cliente. Essas são, portanto, uma série de 

incertezas e riscos passíveis de serem averiguados com mais afinco.  

Outra característica importante está relacionada ao fato de que necessita-se, no 

desenvolvimento de produtos, a tomada de decisões que começam a fixar o formato do 

produto logo no início, e é justamente nesse momento que as incertezas são maiores, quando 

se conhece menos o cliente, ou seja, quando tem-se menos informações precisas sobre o 

mercado no qual se está atuando. É também um processo que tem uma atividade cíclica de 

projetar, ou seja, gerar alternativas, construir protótipos que podem ser físicos ou virtuais. 

Esse ciclo é repetido para melhorar as alternativas que foram geradas.  

Atualmente tem-se uma ênfase muito grande no que tange à parte de construção e 

testes, por isso é importante procurar desde cedo no processo de desenvolvimento de produtos 

já construir um protótipo mesmo que simplificado e parcial de um aspecto específico, crítico 

do produto para testar e já ter-se algum retorno visando minimizar as incertezas ou ainda 

aumentar o conhecimento que é tido sobre o produto logo neste estágio inicial. 

Outra característica passível de ser mais aprofundada está relacionada ao uso de 

muitas e variadas fontes de informação. São muitas as informações, de várias fontes que 

podem ter participação de várias áreas da empresa, sendo informações, por exemplo, relativas 
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ao marketing que fez pesquisa com o consumidor, informações da área da engenharia que 

pesquisa novas tecnologias, informações também inerentes à área de manufatura que está 

verificando como o produto que está sendo planejado será produzido. Portanto, são múltiplas 

fontes de informação que precisam ser trabalhadas de maneira integrada. São também muitos 

requisitos a serem atendidos, considerando todas as fases do ciclo de vida do produto. Por 

exemplo, tem-se requisitos do consumidor, sendo este o principal requisito a ser pensado ao 

desenvolver um produto, mas também é necessário melhor analisar os requisitos da 

manutenção.  

O produto é um bem de consumo durável que será usado por alguns anos pelo 

consumidor, como exemplo um eletrodoméstico, que fica em uso médio, a depender do 

produto, um período aproximado de 5 a 15 anos. Ao longo dos anos de uso, o produto será 

mantido e consertado pela área de manutenção ou por equipes de manutenção. Essas equipes 

também apresentam requisitos, tais quais: o produto precisa ser fácil de desmontar para 

manutenção, a pessoa ou técnico que realiza a manutenção precisa conseguir ter acesso aos 

componentes no interior do produto para que assim possa fazer a manutenção, trocar uma 

peça, ou seja, têm requisitos específicos da manutenção.  

Conta-se ainda com os requisitos da reciclagem que precisam garantir que os 

componentes ou materiais diferentes, tais como plásticos, metais possam ser separados e 

reciclados. Portanto, são múltiplos os requisitos.  

A última característica sugerida a ser mais bem aprofundada no que tange ao 

desenvolvimento de produtos refere-se à grande dificuldade e impacto em mudar as decisões 

iniciais. Ao longo do desenvolvimento de produtos várias informações vão sendo geradas 

como os modelos 3D, desenhos, especificações técnicas, contudo, se devido a um problema 

ocorrido nestas fases for necessário mudar o que já foi feito o impacto é possível afirmar que 

o impacto seria bastante grande.  

Deste modo, há inúmeros apontamentos para desdobramentos futuros, começando por 

uma análise mais aprofundada sobre esse grau de incerteza no desenvolvimento de produtos, 

além de decisões em sua fase inicial, seguindo por um ciclo de projetar, construir, testar, em 

que há muitas informações e requisitos.  
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