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CAPÍTULO 1 - O PROBLEMA DE PESQUISA 

 

1.1. Introdução 

 

O termo inovação nos remete a Joseph Schumpeter, economista austríaco e 

principal formulador desse conceito. Para Schumpeter (1982), o conceito de inovação é 

amplo e compreende: introdução de um novo produto; de um novo processo; abertura de 

novo mercado e de nova fonte de suprimentos; e surgimento de nova organização de uma 

indústria. Ele acreditava que longas ondas dos ciclos de desenvolvimento no capitalismo 

eram resultado da combinação de inovações. 

 

Inovar relaciona-se à capacidade de mudar. Segundo Freeman (1982), o incentivo 

para a empresa manter uma capacitação tecnológica nasce de sua necessidade de enfrentar a 

concorrência e de haver grande correlação entre a inovação bem-sucedida e o crescimento 

subseqüente da empresa. Por outro lado, esse autor constata também que há grande 

imprevisibilidade na evolução da tecnologia e de mercados. A essa imprevisibilidade soma-

se a incerteza da apropriação, pela empresa, dos lucros esperados em função da atividade 

inovadora, principalmente diante da imitação e do aproveitamento dos erros iniciais pela 

concorrência.  

 

Para Neely e Hii (1998), a inovação tem sido cada vez mais um meio de 

diferenciação. Aumentar a habilidade de inovar na empresa – local, regional e globalmente 

– denota capacidade de gerar riqueza. Nesse sentido, embora muitos fatores atuem como 

barreiras nesse processo, outros impulsionam a inovação, tais como a capacidade de 

rapidamente tornar os novos produtos e processos disponíveis no mercado, demandando 

maior alinhamento com a cadeia produtiva e de suprimentos. Ainda conforme os autores, 

inovar em produto pode induzir a inovar em processo e vice-versa.  Essa inovação em 

processo não está relacionada somente ao processo produtivo, mas também, principalmente 

aos processos de gestão da inovação, relacionados à organização, conhecimento, 

planejamento e controle de todas as etapas e participantes envolvidos. 
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Com o acirramento da competição entre as empresas, em busca de mercados 

globais, regionais e locais, inovar torna-se o grande trunfo para que elas conquistem tais 

mercados e se diferenciem umas das outras. 

 

O desenvolvimento de produtos e processos cada vez mais representa diferencial 

competitivo no ambiente atual das empresas. Investimentos na dinamização e redução dos 

prazos de desenvolvimento e de lançamento de produtos no mercado tornam se prioritários 

em relação a outras iniciativas, até mesmo para a sobrevivência de várias empresas. 

Desenvolver novos e melhores produtos e tecnologias de manufatura, além de ampliar e 

consolidar relações com fornecedores e mercados, é requisito vital para as empresas 

competirem. 

 

Nesse sentido, um modo de materializar a inovação consiste em criar produtos e 

processos; contudo, a celeridade que se impõe para que isso aconteça requer processo 

contínuo e rápido de concepção do produto e de sua produção.  Quando se quer rapidez no 

processo de desenvolvimento e implementação do projeto, é necessário que a manufatura 

tenha participação ativa no processo. O diferencial está em introduzir o produto no mercado 

o mais rápido possível, antes que alguém o copie. Muitas empresas com perfil de inovação 

freqüente têm grande parte da sua receita financeira anual dependente de novos produtos. 

 

O processo de desenvolvimento e lançamento do produto final no mercado tem sido 

consideravelmente reduzido nas últimas décadas mediante diferentes práticas para se 

chegar mais rápido ao mercado (IANSITI, 1995). 

 

Observa-se na literatura práticas no processo de desenvolvimento de produtos e 

processos (DP), em que, com freqüência, recorre-se a times multidisciplinares e à 

engenharia simultânea, principalmente em projetos complexos que requeiram grandes 

grupos de pessoas e muitas interfaces (WARD et al., 1995). Isso tem trazido benefícios em 

termos de custo, qualidade e tempo de entrega. 
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A dificuldade do DP em ambiente de multiprojeto, considerando-se que a eficácia 

operacional é importante para qualquer ramo de negócio, é que erros ou problemas nesse 

processo podem acarretar atrasos no lançamento de produtos, perda de mercado, entrada do 

produto em momento errado, perda de produtividade ou aumento de custo, que impactam a 

lucratividade e o crescimento do negócio. 

 

Contudo, todos esses fatores, em um ambiente de inovação constante, trazem 

complexidade à gestão do processo de DP e dificultam, muitas vezes, uma definição clara 

da participação e da contribuição das diferentes áreas do negócio nesse processo. As formas 

e momentos da participação de áreas que estão envolvidas com rotinas operacionais, como 

a manufatura, por exemplo, precisam ser claramente definidos, a fim de que essa 

participação possa contribuir ao processo e coordenar a produção simultaneamente. 

 

Ainda que grande parte da literatura discuta a interação entre o DP e a manufatura, 

principalmente no caso do desenvolvimento e produção de automóveis e eletrônicos, é 

necessário aprofundar o entendimento da forma pela qual o envolvimento da manufatura 

nas etapas do processo de DP para produtos simples. 

 

A manufatura pode ganhar espaço, intervindo antecipadamente nos processos de 

fabricação. Se a manufatura envolve-se efetivamente no processo de DP, contribui para 

conceber e desenvolver produtos e processos robustos e que garantam estabilidade à 

produção, já que pode fazer parte de diferentes etapas do desenvolvimento do produto, tais 

como a sua concepção e a definição da carteira de projetos de DP. Além disso, após o 

produto ser lançado, a manufatura influi nas suas melhorias incrementais, promovendo 

ajustes necessários ao projeto proposto ou até mesmo otimizando custos e processos 

produtivos durante a vida do produto. A participação da manufatura, entretanto, nem 

sempre acontece da forma ou, pelo menos, na intensidade recomendada.  

 

Quanto à carteira de projetos de DP, convém esclarecer que, justamente porque esta 

pesquisa está inserida em ambientes de projetos de curto prazo de desenvolvimento, na 
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maioria projetos simples e com inovações incrementais, a participação da manufatura será 

estudada. 

 

Será observado e indicado se há participação da manufatura de forma coordenada e 

cadenciada ao longo do projeto de DP, pois, em muitos casos, os tempos ou janelas de 

desenvolvimentos e lançamentos de produto são pequenos. 

 

Este estudo, portanto, irá analisar, no caso de uma carteira de projetos de DP 

extensa, se há participação da manufatura ou não no processo de DP, onde e de que forma 

ela ocorre e quais as práticas de gestão que facilitam ou dificultam essa participação. O 

foco são as empresas inovadoras, isto é, aquelas que têm projetos de desenvolvimento de 

produtos e processos freqüentes, seguidos de lançamentos de produto para comercialização. 

Os produtos considerados nesta análise são aqueles tangíveis, vendidos ao consumidor 

final. 

 

Nesse sentido, verifica-se nesta pesquisa se a manufatura participa e de que forma 

participa no desenvolvimento de produtos e processos, em empresas de grande porte no 

Brasil que tenham considerável esforço de inovação no seu portfolio de projetos de DP, isto 

é, um ambiente de multiprojetos. 

 

1.2. Produtos simples 

 

O foco da pesquisa são os produtos simples, segundo definição de Clark e Fujimoto 

(1991) e conforme a Ilustração 1, isto é, produtos que tenham baixa interação com o 

consumidor, como por exemplo, produtos embalados (alimentos, cosméticos, produtos de 

limpeza), roupas e calçados. 

 

Clark e Fujimoto (1991) estabelecem que a complexidade do DP esteja relacionada 

com a estrutura interna do produto e a complexidade da interface entre o produto e o 

usuário. 
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Ainda segundo esses autores, a complexidade do projeto de um novo 

produto/processo reflete a complexidade do produto e do processo. No projeto de um 

automóvel estão envolvidas centenas de pessoas, nacionalidades diferentes e, portanto, 

requerimentos de liderança, solução de problemas, organização, coordenação e 

gerenciamento de projeto são mais complexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1: Tipo de Produto de acordo com a complexidade 

Fonte: Clark e Fujimoto ( 1991) 

 

Um eletrodoméstico pode não ter a alta complexidade interna de um automóvel, 

mas tem uma interface complexa entre consumidor e produto. Entenda-se por interface 

complexa o fato de o consumidor necessitar de orientação ou ajuda para saber como utilizar 

o produto. Um produto embalado, um produto alimentício, por exemplo, tem baixa 

complexidade interna e externa, requerendo processos de desenvolvimento de produtos e 

processos menos sofisticados. Entenda-se por baixa complexidade de interface com o 

consumidor o fato de este não ter dúvidas sobre, por exemplo, a maneira de abrir a 

embalagem do produto ou a finalidade de uso do conteúdo da embalagem: alimentos, 

roupas, sapatos, etc.  
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Na literatura encontra-se a diferenciação entre tipos de produto, sua classificação e a 

forma pela quais produtos alimentícios são classificados como produtos embalados. É o 

caso do Handbook of New Product Develompment (PDMA), escrito por Griffin (1996). 

 

No ambiente proposto desta pesquisa, as inovações de produto são mais freqüentes 

que as de processo, pois a mudança de processo vincula-se à construção completa de uma 

nova linha de produção ou de nova fábrica.  

 

1.3. Ambiente de multiprojetos 

 

Empresas que lançam muitos produtos num mesmo ano têm um ambiente de 

multiprojetos (ASH e SMITH - DANIELS, 1999), o qual requer grande alinhamento de 

pessoas e de departamentos envolvidos no processo de DP com as fábricas, para garantir a 

implementação do projeto. 

 

Em ambiente de multiprojeto, no qual a maioria dos produtos tem vida curta, a 

excelência na execução do processo de DP e produção são fundamentais para o sucesso do 

produto em termos de qualidade, custo e prazo. 

 

Produtos com vida longa têm a oportunidade de passar por melhorias constantes no 

seu processo produtivo, após seu lançamento. Não se pode dizer  o mesmo para produtos de 

vida curta, pois os volumes posteriores ao lançamento podem ser dramaticamente reduzidos 

em virtude da moda, de estação do ano ou outro fator. 

 

Comparando-se a indústria de roupas e a farmacêutica, por exemplo, cada qual 

pertence a um tipo de setor de negócios, ambas possuem produtos simples e podem ter 

ambiente de multiprojeto, porém com produtos muito diferentes. Isto é, em uma empresa de 

roupas o ciclo de vida do produto é muito curto, às vezes é de meses, enquanto que na 

empresa farmacêutica o ciclo de vida do produto é de vários anos. Essa diferença de ciclo 

de vida permite às empresas com produtos de ciclo de vida maior, continuar atuando na 

melhoria de produto e do processo ao longo da vida do produto. 
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No ambiente de multiprojetos, a concorrência por recursos humanos experientes em 

manufatura se torna mais acirrada e dificulta a participação efetiva dos mesmos em 

diferentes projetos. Essa concorrência por recursos raros, segundo Clark e Wheellwright 

(1993), pode causar atrasos na execução dos projetos, além de comprometer sua qualidade. 

 

Principalmente nos projetos de plataforma de produtos que, segundo o autor, podem 

ser uma nova geração de produtos ou de tecnologia ou até mesmo um novo segmento de 

mercado, é importante não perder a oportunidade de fazer mudanças no processo de 

produção que poderão trazer melhor desempenho no sistema de manufatura. 

 

Os projetos de DP em ambiente de multiprojeto podem ter graus de incerteza de 

inovação muito diferentes entre si. 

 

Para Kendall e Rollins (2003), em geral há mais projetos no portfolio de projetos de 

DP do que as empresas podem gerenciar. Analisando-se essa afirmação em ambiente de 

multiprojeto com lançamentos freqüentes, conclui-se que a administração da carteira de 

projetos de DP deve ser constantemente avaliada pelas diferentes áreas do negócio e, no 

caso do tema deste trabalho, a manufatura pode ter papel fundamental nesse processo. 

 

1.4. A participação da manufatura no DP 

 

1.4.1. Dedicação exclusiva  

 

Segundo Ward et al.(1995) e Clark e Wheelwright (1993), empregar profissionais 

experientes em manufatura no desenvolvimento de produtos e processos  requer disciplina e  

trabalho em etapas, principalmente no sentido de definir especificações ao longo do 

processo e na otimização dos processos produtivos. Para atingir maior eficácia no processo 

de desenvolvimento do produto, os processos e práticas de integração das diferentes áreas 

do negócio passam, ao longo das etapas de desenvolvimento do produto, a ser diferencial 

competitivo para as empresas que querem inovar. 
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È importante ressaltar que a recomendação da literatura de dedicação exclusiva de 

recursos humanos aos projetos de DP é muito discutida e utilizada em projetos complexos, 

como os automobilísticos, por exemplo. Um dos autores pioneiros na abordagem desse 

tema para projetos complexos foi Clark e Wheelwright (1993), para quem a dedicação 

exclusiva dos membros do time multifuncional, ou pelo menos de parte dos recursos com 

dedicação exclusiva, durante a execução do projeto, impulsiona o projeto. Ainda segundo 

esses autores, à medida que se agreguem mais projetos a um especialista envolvido no 

processo de DP, a produtividade deste cai de forma significativa. 

 

Nesta pesquisa serão estudados processos de desenvolvimento de produtos simples, 

segundo a definição de Clark e Fujimoto (1991), inseridos, porém em carteira de grande 

número de projetos, isto é, ambiente de multiprojeto, em que a dedicação exclusiva dos 

grupos de desenvolvimento é impossível, em razão de custos. Nessa carteira de projetos de 

DP pode haver produtos de maior inovação, porém muitos são inovações incrementais, 

como os produtos de higiene e beleza, roupas, calçados, alguns ramos alimentícios. 

 

1.4.2. Co-localização 

 

Convém ressaltar que a co-localização física dos membros do time de trabalho 

facilita muito e acelera a comunicação e solução de problemas, segundo pesquisa de Clark 

e Wheelwright (1993). Certamente esse é um fator que ajuda no processo de 

desenvolvimento e implantação de um projeto, principalmente se a fábrica está próxima do 

centro de desenvolvimento e de áreas envolvidas no processo de DP, como suprimentos e 

outras. 

 

 Embora já existam muitas facilidades em termos de tecnologia, capazes de 

minimizar distâncias físicas no processo de comunicação e diminuir a necessidade de 

reuniões que exigem a presença física das pessoas, em um ambiente de multiprojeto, com 

janelas de lançamento pequenas, atingir a coordenação necessária da equipe distante 

fisicamente é um processo que requer práticas consolidadas na organização de DP. È 
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importante que na fase inicial do projeto haja a co-localização da equipe, para aumentar a 

interação das pessoas no início do projeto. 

 

De acordo com a literatura, a exemplo dos autores Clark e Wheelwright, a co-

localização das equipes de projetos de DP é fundamental para o bom andamento do projeto. 

Certamente o foco dos autores são os produtos mais complexos, breakthrough ou 

plataforma, como a indústria automobilística. 

 

No caso desses projetos grandes e complexos, estudados por esses autores, as 

necessidades organizacionais para as equipes de projetos são diferentes, como a de 

formação de times dedicados e co-localizados; isso, porém, não se justifica no caso de 

projetos simples e derivativos, foco desta pesquisa.  

 

1.4.3. Projeto para manufatura 
 

Outro tópico relevante na concorrência de recursos experientes é a implementação 

da metodologia DFM (Design For Manufacturing), que, segundo Clark e Wheelwright 

(1993), envolve: (i) estabelecer o envelope do processo atual; (ii) identificar conexões 

importantes entre alternativas de desenhos e desempenho do sistema de manufatura; e (iii) 

estabelecer as dimensões-chave da arquitetura do produto e seu impacto no sistema de 

manufatura. 

 

Para que seja utilizada a metodologia de DFM de forma completa, o processo 

precisa ser interativo, ou seja, especialistas de produto e processo devem trabalhar de forma 

integrada na criação do produto e no processo de manufatura. 

 

Dentre as várias definições de DFM na literatura, Youssef (1994) cita 

algumas:engenharia simultânea (Simultaneous Engineering - SE), engenharia para 

excelência (Engineering for Excellence- EFE), desenho simultâneo de produto e processo 

(Concurrent Product and Process Development - CPPD), desenho de produção (design for 

production- DFP), desenho para montagem (Design for Assembling- DFA) e engenharia de 

produtibilidade (Productivity Engineering- PE).  
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É importante considerar que a DFM facilita o processo produtivo, levando em 

consideração as variações da manufatura no desenho do novo produto. Para que o projeto 

tenha sucesso, as restrições de manufatura devem estar claras para os participantes e reduzir 

redundâncias desnecessárias no processo. A aplicação de DFM nas etapas do processo de 

DP, em ambiente de multiprojeto, torna-se um desafio, pois o tempo de análise em cada 

projeto é limitado e requer excelente coordenação entre os recursos experientes ou entre as 

práticas especiais de gestão.  

 

Assim como ocorre com a utilização de times de projetos multidisciplinares co-

localizados e dedicados, as melhores práticas de utilização do processo DFM encontradas 

na literatura são muito discutidas e aplicadas para produtos complexos, como os 

automóveis. Para Youssef (1994), a propósito, a implementação de DFM com sucesso 

depende de dois fatores principais: suporte da alta direção nas mudanças culturais e 

ferramentas de software.  

 

A literatura mostra que, quando bem utilizada, a DFM traz inúmeros benefícios ao 

processo de DP; entretanto, em caso contrário, pode levar a dados enganosos.  

 

Essa metodologia implica construir uma série de regras que otimize o desenho para 

um processo específico de manufatura. Daí, segundo pesquisa de Bancrof (1988), a 

necessidade da área de desenho de selecionar as técnicas de DFM que irão proporcionar o 

melhor custo - benefício ao projeto.  

 

Para o caso do ambiente desta pesquisa, de multiprojetos, produtos simples e na 

maioria incrementais e com tempo de vida curto, não se verifica destaque para o tema DFM 

na literatura, ainda que a flexibilidade do processo produtivo seja fundamental para melhor 

utilizar os ativos da fábrica. Uma das principais barreiras à utilização da DFM nesse 

ambiente refere-se ao número de projetos e atividades de curto prazo, em razão dos  

lançamentos freqüentes, mas ainda assim é importante entender quais práticas de gestão ou 

ferramentas de DFM eventualmente têm sido utilizadas nesse ambiente para se obterem 

produtos e processos mais eficazes. Além disso, mesmo que a avaliação das melhores 
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práticas de gestão da participação da manufatura nas etapas de desenvolvimento do 

produto/processo de produtos simples em ambiente de multiprojetos indique que não se 

justifica a utilização de times multifuncionais co-localizados e dedicados, convém entender 

como alguns condicionantes do processo de gestão podem influenciar o processo de DP. 

 

1.4.4. Organização de DP e P&D 

 

Segundo estudos de Olson et al.(1995), times muldisciplinares foram muito 

utilizados nas empresa, durante o início dos anos 90. Entretanto, isso não significa que essa 

seja a melhor solução para todos os projetos de DP. Para esses autores, é muito importante 

encontrar a forma apropriada de estrutura organizacional para projetos de DP, de maneira a 

atender a necessidade da empresa. 

 

A solução de times muldisciplinares para projetos de DP pode ser muito cara e 

desnecessária para projetos mais simples ou para extensão/modificações de linha de 

produtos; além disso, pode diminuir o desempenho dos projetos. Com isso, os autores 

recomendam a utilização de estruturas burocráticas e mecanismos formais de coordenação 

que têm maior aplicabilidade a projetos menores.  

 

No caso de projetos simples, extensão de linhas ou modificações de produto, 

estruturas organizacionais centralizadas e formalizadas parecem obter melhores resultados, 

uma vez que estruturas orgânicas e participativas, como times muldisciplinareas, 

normalmente envolvem maior custo.  

 

Há poucos estudos na literatura de melhores práticas de gestão da carteira de 

projetos concorrentes com alto número de lançamentos de produto, principalmente se a 

maioria desses projetos for de caráter incremental.  

 

Portanto, no ambiente de multiprojetos onde a maioria dos produtos é simples e com 

tempo de vida curto, quais as melhores práticas de gestão considerando-se o modelo 

administrativo para a participação da manufatura no processo de desenvolvimento do 
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produto e de processos, a fim de trazer competitividade ao negócio? Afinal, o sistema ou 

processo de gestão em diferentes setores industriais podem ter práticas ou modelos 

administrativos similares, independentemente do produto final a ser produzido? 

 

Nesse caso, é fundamental compreender de que modo alguns pontos-chave no 

processo de DP estão estruturados e se influenciam na participação efetiva da manufatura: 

localização; a organização de P&D e DP; o plano agregado de projetos; a forma de gerir a 

carteira de projetos; ferramentas utilizadas na gestão de projetos e outros. 

 

O modelo organizacional de P&D influencia muito no resultado do projeto, pois os 

especialistas em determinados produtos ou processos podem estar distantes das fábricas e 

ter muitos projetos simultâneos. Dessa forma, a organização de P&D tem papel decisivo na 

interação entre os profissionais de P&D e a manufatura ao longo das etapas do processo de 

DP, facilitando ou dificultando a otimização do processo produtivo. Esse fato pode 

influenciar de forma significativa o desempenho do projeto final, em termos de custo, 

qualidade e prazo de entrega. 

 

1.5. Objetivos da Pesquisa  

 

A participação da manufatura no processo de inovação pode se dar em dois níveis: o 

estratégico e o do processo de desenvolvimento de produtos. No nível estratégico, por meio 

da gestão de uma carteira de projetos de novos produtos e processos. No nível do processo 

de DP, trata-se de discutir a etapa e o nível de engajamento da manufatura em cada projeto. 

Nesta pesquisa buscar-se-á tratar de ambos os níveis para ambientes multiprojeto, 

estratégico e do processo e para tal identifcam-se os seguintes objetivos da pesquisa: 

 

• como e por que se dá a participação da  manufatura nas etapas do processo de DP, 

em ambiente de multiprojetos, caso em que  não se justifica utilizar times de DP 

dedicados e co-localizados;  

 

• as contribuições da produção no processo de DP; 
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• as práticas utilizadas para garantir e viabilizar a participação da manufatura no 

ambiente acima descrito. Por exemplo, objetivos da participação, tipo de função, 

cargo, perfil dos participantes, poder de decisão, tipo de estrutura de DP adotada e 

tipo de projeto; e 

 

•  como a manufatura atua no estabelecimento e gestão da carteira de projetos num 

ambiente de multiprojetos. 

 

1.6. Limitações da Pesquisa 

 

Esta pesquisa se limitar-se-á a processos de DP de produtos tangíveis simples. Não 

serão considerados neste estudo produtos complexos ou serviços. 

 

Uma vez somadas às práticas de participação da manufatura, utilizadas ou 

recomendadas na literatura, ao processo de DP, será identificada a sua presença nas 

empresas pesquisadas, bem como outras práticas que possam surgir durante a pesquisa. 

 

Levando-se em conta que a literatura apresenta diferentes etapas de processo de DP, 

optar-se-á por uma divisão-padrão conveniente para esta pesquisa, que envolva desde a 

geração de idéias até a comercialização do produto. 

 

Será incluída também a etapa de comercialização, já que, mesmo depois de lançado 

o produto no mercado, futuros ajustes de projeto na fase de produção podem continuar a 

existir. 
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CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Inovação, tipos de projetos e plano agregado de projetos 

2.1.1. Inovação  

 

Encontram-se, na literatura, diferentes percepções sobre o termo inovação, 

principalmente no que se refere ao impacto que pode causar na capacitação já estabelecida 

na empresa.  

 

Segundo Freeman (1982), a inovação industrial é definida pelos economistas como 

uma primeira aplicação comercial ou produção de um novo processo ou produto, onde há 

uma combinação de empreendedorismo com novas idéias e mercado. Ainda segundo o 

autor, a inovação nas empresas é desenvolvida por equipes de Pesquisa e Desenvolvimento 

dentro da firma, empregando cientistas e engenheiros qualificados e envolvendo produto, 

processo, sistemas e dispositivos. 

 

Uma inovação incremental introduz pequenas mudanças no produto original; já a 

inovação radical baseia-se em novos princípios científicos e em grandes mudanças de 

engenharia, que podem alterar completamente a tecnologia da indústria. 

 

Como esta pesquisa aborda o processo de desenvolvimento de produto e, 

principalmente, de processo, é importante salientar as diferenças entre P&D. 

 

A P&D pode estar dividida em dois blocos: P&D pesquisa avançada e P&D 

desenvolvimento comercial de novos produtos e processos. Esta última, segundo Clark e 

Wheelwright (1993), visa a introdução viável de produtos e processos lucrativos. Já a P&D 

pesquisa avançada é a pesquisa e o desenvolvimento de projetos que vão gerar criação de 

conhecimento – know how e know why - precursor do desenvolvimento comercial. 
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As empresas conduzem esses dois processos de forma separada, embora muitas 

vezes as pessoas possam se deslocar de projetos de pesquisas avançadas para projetos de 

desenvolvimento de produtos comerciais e vice-versa. 

 

2.1.2. Tipos de Projetos de Inovação 

 

De acordo com Wheelwright e Clark (1993), há cinco tipos de projetos (Alianças e 

Parcerias Comerciais, Projetos Avançados de desenvolvimento, Projetos radicais, Projetos 

de plataforma e Projetos derivativos), definidos de acordo com a complexidade de produto 

e do processo (Ilustração 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 2: Inovações em produto e processo  

Fonte: Wheelwright  e Clark ( 1993) 

 

Quanto maior o grau de mudança no produto ou no processo de manufatura, maior a 

necessidade de recursos para o desenvolvimento dos projetos. 

Alianças e Parcerias Comerciais 
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Os três tipos de projetos de plataformas, derivativos e radicais - são projetos de 

desenvolvimento comercial. Os demais tipos de Pesquisa e Desenvolvimento são 

precursores de desenvolvimento comercial, alianças e parcerias, podendo ser projetos de 

desenvolvimento comerciais ou de pesquisa básica. 

 

Descrição dos tipos de projetos, de acordo com Wheelwright e Clark (1993): 

Projetos Derivativos: são projetos que envolvem desde versões de redução de 

custo de produtos até melhorias de produtos ou do processo produtivo. Este tipo de projeto 

está subdividido em algumas categorias:  

(i) produtos com mudanças incrementais (mudança de embalagem ou de características), 

com pouca ou nenhuma mudança no processo de manufatura; 

(ii) redução de custo de manufatura; 

(iii) pequenas mudanças de materiais utilizados; 

(iv) melhoria da confiabilidade; 

(v) pequenas mudanças no produto e no processo ao mesmo tempo. 

 

Neste tipo de projeto,a quantidade de recurso adicional é pequena e o tempo de 

execução é menor, poucos meses, além de que há um baixo envolvimento da direção da 

empresa. 

 

Projetos Radicais: são projetos que envolvem mudanças significativas ou 

revolucionárias nos produtos e processos. Estes projetos se diferenciam de forma clara das 

demais gerações de produtos e/ou processos, e requerem maior nível de recurso para a sua 

implementação. Muitas vezes, podem envolver desenvolvimento de novas fábricas ou 

linhas de produção. Um exemplo deste tipo de projeto: cabos de fibra óptica, que criaram 

uma nova categoria de produtos, os quais definiram um novo mercado. 

 

Projetos de Plataformas: são projetos que requerem mais recursos para o seu 

desenvolvimento e implementação do que os projetos derivativos, por isso são mais difíceis 

de serem classificados ou definidos. Projetos de Plataforma requerem planejamento 
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antecipado e envolvimento de várias áreas funcionais da empresa, dentre elas a engenharia, 

o marketing, a manufatura, a P&D e principalmente da liderança sênior. Não necessitam de 

processos produtivos ou materiais nunca utilizados antes, porém devem promover uma 

transição suave entre uma geração de produtos e outra, para o consumidor e rede de 

distribuição. Exemplo: um tipo de tênis para o qual novos produtos ou gerações trazem 

mudanças nos componentes de fabricação, melhor amortecimento, no estilo, uma 

plataforma de carro que terá mudanças no processo ou no produto, sem necessariamente 

haver uma mudança radical na tecnologia. Uma plataforma de produtos bem planejada e 

bem executada, normalmente traz gerações seguintes de produtos com melhores custos, 

qualidade e desempenho (funcionalidade, tamanho, peso, velocidade, etc.). No plano 

agregado de projetos, que será explicado mais à frente, os projetos de plataforma requerem 

reconhecimento da liderança e correto posicionamento dentro da carteira de projetos da 

empresa. 

 

Pesquisa e Desenvolvimento Avançado de Tecnologia: são projetos baseados na 

criação de conhecimento e no estudo da forma pela qual esse conhecimento de novos 

materiais e tecnologias podem ser transformados em desenvolvimento comercial.  Na 

verdade, são os precursores de desenvolvimento de novos produtos e processos e envolvem 

maior criatividade e risco para a empresa. A Pesquisa Avançada não tem o objetivo 

específico de comercialização específico, mas está orientada a ampliação do conhecimento 

sobre determinada área, para depois ser aplicada no desenvolvimento de novos produtos. 

 

Alianças e Parcerias Comerciais: embora não sejam desenvolvidas na empresa, 

demandam determinada quantidade de recursos e pessoas, o que deve ser levado em conta 

na decisão da execução. Esse tipo de inovação pode estar associado a qualquer uma das 

inovações acima mencionadas. 

 

Nesta pesquisa, interessa a participação da manufatura no processo de DP, focada 

principalmente nas mudanças de processos, tal como classificam Clark e Wheelwright 

(1993). Mudanças em processo podem causar grandes variações nos processos produtivos 
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das fábricas: portanto, o foco da participação da manufatura está relacionado aos impactos 

no processo produtivo. 

Os cinco tipos de projetos são vitais para uma organização que planeja constante 

inovação e ganho de mercado. Daí ser importante um equilíbrio dos tipos de projeto dentro 

da organização para sua competitividade. 

 

Segundo Sanderson e Uzumeri (1994), a classificação proposta por Wheelwright e 

Clark (1993) é um ponto de partida para classificar o tipo de inovação, mas requer 

elaboração adicional. A categoria de projetos derivativos é muito ampla. Empresas como a 

Sony, por exemplo, têm 99% de seus produtos nessa categoria. Nesse caso, os autores 

classificaram os projetos com inovações derivativas em duas subcategorias: inovações 

incrementais e topológicas. Estas últimas trazem pequena reorganização dos seus atributos 

e redesenhos cosméticos da face externa do produto. 

 

A empresa Sony conseguiu manter a liderança no produto Walkman durante uma 

década com basicamente 3 plataformas de produtos, adicionando inovações incrementais e 

topológicas ao longo do tempo. A estratégia global da empresa de fazer miniaturas de 

componentes, como motores, baterias e microfones, foi contínua, fazendo com que cada 

novo produto superasse o anterior antes dos seus concorrentes. As inovações visuais aliadas 

à qualidade do som, peso final do produto e competitividade em preço para o consumidor 

dificultaram a rápida imitação pelos concorrentes. 

 

As inovações topológicas totalizavam aproximadamente 85% dos novos produtos 

com basicamente dois tipos de mudanças: reorganização das funcionalidades dos 

equipamentos e redesenhos cosméticos da aparência do produto final. Essas inovações eram 

de baixo risco e custo para a empresa e estavam alinhadas a inovações – chave em 

flexibilidade de manufatura para atender diferentes volumes de unidades e diferenciações 

do mercado em todo o mundo (modelos com diferenciações em função do estilo de vida 

dos japoneses, americanos e europeus). A empresa mantinha a engenharia de produto 

dentro de um network com estrutura organizacional de planejamento de produto, marketing 

e desenho industrial localizados no Japão, EUA e Europa. 
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A flexibilidade da manufatura fez parte da estratégia da companhia de investir em 

seu próprio sistema de produção, em equipamentos com múltipla funcionalidade, capazes 

de produzir diferentes tamanhos de lotes de produtos com rápido tempo de set up  entre um 

modelo e outro, a fim de atender o grande número de itens. No final da década de 90, o 

grande investimento da empresa focou na redução de custo do produto mediante melhorias 

no processo produtivo. 

 

O caso da empresa Sony é um exemplo de que o processo de inovação de produtos e 

seu sucesso no mercado estão muito associados ao envolvimento e participação da 

manufatura nos processos de DP, para trazer capacidade de atendimento do mercado. 

 

Outro fato interessante no processo de inovação da Sony foi a localização das 

fábricas: no Japão, para os produtos mais sofisticados, e em Taiwan e Malásia para os 

produtos mais baratos. A fábrica do Japão tinha co-localização com P&D e engenharia de 

produto global, o que provavelmente facilitava o processo de transferência do produto para 

outras fábricas. 

 

Nesta pesquisa, uma vez que o foco são produtos simples e de inovações 

incrementais e topológicas, é importante avaliar a categorização dessas inovações nas 

diferentes empresas pesquisadas e a maneira pela qual a manufatura participa e contribuiu 

nesse processo.  

 

Em geral a classificação de inovações em produtos está baseada em projetos 

complexos, nos quais a participação da manufatura é importante desde os primeiros 

estágios de desenvolvimento, com recursos dedicados e preferencialmente co-localizados. 

Entretanto, nesta pesquisa destacam-se o dinamismo do ambiente de multiprojeto e a 

concorrência por recursos humanos nos diferentes projetos, além do fato de que pode não 

ser necessária a participação da manufatura em todos os estágios de desenvolvimento de 

um novo produto.  
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Uma vez que se trata, em sua maioria, de produtos simples e de prazo curto de 

execução do projeto, a comunicação e integração das áreas no processo de DP necessitam 

buscar seu melhor desempenho no lançamento do produto, focando a atenção nos novos 

produtos a serem lançados e não utilizando o tempo escasso das equipes ou profissionais 

nos ajustes de produto e processo após o lançamento do produto. 

 

Considerando-se os projetos focados nesta pesquisa, ou seja, produtos na maioria 

simples, com baixa incerteza tecnológica, a classificação de Clark e Wheelwright (1993) de 

projetos derivativos é apropriada para esta análise. Como a maioria dos projetos da 

pesquisa é derivativa, será utilizada a subdivisão dos projetos derivativos em incremental e 

topológico, apresentada pelos autores Sanderson e Uzumeri (1995). 

 

2.1.3. Etapas do Processo de Desenvolvimento de Produtos e Processos (DP)  

 

O desenvolvimento de produtos e processos comerciais envolve algumas fases 

típicas de desenvolvimento, quais sejam: 

1- desenvolvimento do conceito – arquitetura do produto, desenho conceitual e 

mercado target; 

2- planejamento de produto – construção do modelo, teste em pequena escala, análise 

de investimento e finanças; 

3- engenharia de produto e processos – desenho detalhado do produto e processo, 

ferramentas, equipamentos, construções, testes de protótipos; 

4- produção-piloto, início de produção – aumento de volume de produção para atingir 

as metas comerciais. 

 

Embora o foco da pesquisa seja o processo de DP, a existência de grupos de P&D 

na empresa pode impulsionar o processo de inovação da empresa em termos de tecnologia. 

 

Para esclarecer sobre como se compõe o processo de DP, Brown e Eisenhart (1995) 

apresentam os fatores que afetam o sucesso de produtos e o desenvolvimento de projetos e 

suas interligações: fornecedores, composição do time, organização de trabalho do time, 
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processo de comunicação do grupo, líder de projeto, gerenciamento sênior, cliente, conceito 

de produto, mercado, desempenho do processo e desempenho financeiro, entre outras. Isso 

mostra que o processo de DP envolve toda a empresa e tem a clara função de colocar o 

produto no mercado  para atingir metas comerciais do negócio. 

 

Para explorar o tema a ser pesquisado, através  do instrumento de pesquisa – o 

questionário a ser utilizado na entrevista de funcionários das empresas – será verificado se 

há alguma interação entre a manufatura e a P&D e outras áreas nas diferentes etapas do  

processo de desenvolvimento de produtos e processos, e o nível hierárquico dos recursos 

humanos envolvidos. 

 

O alinhamento dos projetos de P&D com a manufatura pode estar diretamente 

relacionado à forma de estrutura da P&D, ou seja, depende de esta ser ou não centralizada, 

de serem ou não, empresas nacionais ou globais, da distância física entre as áreas da P&D e 

as fábricas,  aspectos que podem influenciar na transferência de conhecimento e tecnologia 

entre as áreas. 

 

Existem muitas alternativas de estruturas organizacionais de projetos de DP na 

literatura, a depender do tipo de projeto, tamanho do projeto, ambiente em questão, dentre 

outros aspectos que serão mostrados a seguir, a fim de compará-los aos existentes nas 

empresas estudadas nesta pesquisa. Vale ressaltar que, embora muitas das organizações 

propostas na literatura estejam voltadas a projetos complexos, a adequação aos projetos 

mais simples pode ser feita de acordo com a necessidade e a disponibilidade de recursos. 

 

Nas abordagens de DP descritas por Clark e Wheelwright (1993), o exemplo mais 

comum de estrutura encontrado na literatura é aquela em que todo o processo de 

desenvolvimento de novos produtos ocorre na matriz, enquanto a filial se envolve somente 

após a conclusão das etapas críticas de teste e prototipagem. Com isso, a unidade local 

funciona como uma manufatura com poucas competências de P&D e engenharia.  
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Na literatura pesquisada, entretanto, constatamos que há concentração de casos de 

P&D centralizados, e que pouco se exploram a gestão da transferência de novos projetos da 

matriz para a filial, suas falhas e aprendizados. 

 

Considerando-se o funil de desenvolvimento ilustrado por Clark e Wheelwright 

(1993) (Ilustração 4), as diferentes etapas de processo, no caso de empresas globais, podem 

ser totalmente trabalhadas pela unidade global ou casa matriz, ou parcialmente realizadas 

pelas unidades locais ou filiais, dependendo do modelo organizacional adotado pela 

empresa.  

              
 

Ilustração 4: Funil de Desenvolvimento 
Fonte: Clark e Wheelwright ( 1993) 

 

Ainda que a distância física dos participantes do processo de inovação e DP possa 

dificultar sua participação e envolvimento nos projetos, a adoção de práticas de 

comunicação e compartilhamento é desafio adicional para essas organizações, quando 

comparadas com organizações em que a co-localização das equipes, isto é, a alocação de 

todos no mesmo local físico, é possível. 

 

Segundo Clark e Wheelwright (1993), recomenda-se utilizar times co-localizados e 

dedicação exclusiva; entretanto, no mundo globalizado, essa situação tem-se evidenciado 

cada vez menos. 
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Um fator condicionante da participação e do envolvimento da manufatura nos 

projetos de DP pode estar relacionado ao modelo organizacional adotado nas estruturas 

organizacionais da P&D, já que este é, na maioria das vezes, o principal ator no processo de 

DP. 

 

É interessante entender o desenho da organização de P&D para perceber se há 

alguma influência sua no processo de DP, uma vez que empresas nacionais com sede 

somente no Brasil podem adotar estruturas organizacionais diferentes das de empresas 

multinacionais, o que pode impactar as práticas de envolvimento e participação de outros 

departamentos, inclusive manufatura, no processo de DP. 

 

No caso da estrutura da P&D, identificar-se-à nas empresas pesquisadas o modelo 

de organização da P&D e a forma pela qual isso facilita o trabalho em conjunto com a 

manufatura. Pode ser valioso, também, identificar se houve mudanças nas estruturas 

organizacionais da P&D e o efeito que isso causou no trabalho com a manufatura, se 

melhorou ou piorou, em que e como. 

 

Clark e Wheelwright (1993) tratam os processos de desenvolvimento de inovações 

em toda a sua complexidade, discorrem sobre a gestão da inovação nas etapas do processo 

de desenvolvimento e seus elementos críticos, ampliando o enfoque das atividades do 

departamento da P&D para o conjunto de atividades em todo o ambiente empresarial.  

 

Segundo esses autores, as fases e os métodos de avaliação, seleção e decisão 

adotados pela firma desde a idéia até a concretização de um projeto seguem o modelo 

analítico conhecido como “funil do desenvolvimento” (Ilustração 4). Esse funil pode ter 

variações dependendo do tipo de projeto e de empresa. Na fase 1, a entrada do funil se 

refere às possíveis fontes de inovação, desde as mais especializadas, como os 

departamentos e centros da P&D, até as que representam contribuições de clientes, 

competidores e fornecedores. Internamente às empresas, muitas vezes todos os 

departamentos também são incentivados a participar das fases iniciais de criação, propondo 

novas idéias e projetos. No portão A está o término da fase 1. Através dele passam idéias 
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com potencial pra participar da execução do plano agregado, considerando-se os recursos 

que a empresa reservou para tal fim.  

 

Nesse portão, a manufatura pode contribuir com o entendimento da empresa sobre 

se há ou não necessidade de novos processos, estimativas de custo e implicações no 

processo produtivo atual, embora haja autores, como Olson et al.(2001) e outros, que 

acreditam que nas etapas iniciais de geração de idéias para projetos muito inovadores a 

participação da manufatura diminui a efetividade do projeto. Idéias e conceitos que não 

passaram pelo portão A podem retornar após período de aperfeiçoamento ou 

desenvolvimento avançado, não sendo, portanto, totalmente descartados. 

 

Durante a fase 2 são identificados conceitos e idéias que irão resultar em projetos 

derivativos ou então serão incorporados em um projeto de plataforma. Não se trata, 

portanto, de tomar decisão sobre a continuidade do projeto, mas sim de remodelar e agrupar 

os projetos de acordo com o plano agregado e as estratégias e objetivos da empresa. Em 

seguida, são levantados todos os detalhes em relação ao custo do projeto e à sua viabilidade 

tecnológica, que, juntamente com o plano agregado e a disponibilidade de recursos, 

permitirão que a alta administração decida sobre a continuidade do projeto, momento 

relativo ao portão B. Essa decisão go/kill é importante para empresa, pois, em seguida, 

começa a alocação de recursos para o projeto. Aprovado o projeto, este é oficialmente 

integrado ao plano de investimentos da empresa e são definidos prazos e recursos, 

financeiros e humanos, necessários à sua execução, que é realizada na fase 3.  

 

Tratando-se de um ambiente de multiprojeto, deve-se analisar a concorrência pelos 

recursos raros antes de iniciar a fase de execução. Essa segunda fase é fundamental para se 

definirem regras, prioridades de projetos e realmente planejar o investimento em projetos 

de DP. 

 

À medida que a fase 3 se desenvolve, a quantidade de recursos utilizados é cada vez 

maior e a decisão de voltar atrás ou mudar de direção é mais difícil. Assim, administrar 

vários projetos de desenvolvimento de produtos e processos nesta fase significa ter que 
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optar entre os custos de continuar projetos que provavelmente não terão sucesso ou o 

prejuízo de abortar de modo precipitado aqueles que obteriam grande êxito. 

 

Iniciada a implementação do projeto, vários elementos influenciam a execução, tais 

como: número de projetos simultâneos, construção de protótipos que permitam correção de 

erros, gestão de conhecimento para projetos futuros, gerenciamento do tempo e outros. 

Nesse momento, o envolvimento da manufatura, dependendo do tipo de projeto, é muito 

intenso, podendo variar de pequenas modificações de linhas de produção existentes, 

aquisição de novas linhas de produção, até nova fábrica. Esta é a fase em que é feito o 

maior investimento, portanto, fazer alinhamentos com o desenvolvimento de produto 

constantemente e congelamento de especificações são exemplos de práticas a serem 

adotadas para garantir a execução do projeto no tempo e custo planejados. 

 

Como mencionado nos objetivos da pesquisa, a manufatura tem basicamente dois 

níveis de participação em projetos de desenvolvimento de produtos e processos: o 

estratégico e o tático operacional. Essa participação é feita, provavelmente por diferentes 

personagens da manufatura. Assim, identificar como se faz a gestão da carteira de projetos 

na empresa e qual é o papel da manufatura nesse processo é buscar sua participação no 

nível estratégico do negócio. Uma vez iniciada a implementação do projeto, chega-se ao 

nível mais operacional da produção no processo de DP. 

 

No estudo do processo de DP, Cooper e Kleinschmidt (1986) assinalam que o 

sucesso do novo produto/processo está intimamente ligado às etapas do processo de 

desenvolvimento, à forma pela qual são executadas e se complementam. O autor também 

conclui que o processo de DP é deficiente em muitas empresas. Algumas delas, muitas 

vezes, parecem ter o processo bem estruturado, entretanto, certas atividades críticas são 

omitidas ou mal conduzidas. Os autores recomendam atenção a alguns pontos do processo: 

modelo do processo utilizado, necessidade de disciplina, tempo e recursos, além de foco em 

determinadas etapas críticas do processo. 
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Nas últimas duas décadas, a literatura sugere simultaneidade de desenvolvimento de 

produto e processo (Simultaneous Engineering- SE) e, portanto, participação da manufatura 

nas etapas iniciais do processo de DP, a fim de otimizar os processos produtivos dos novos 

produtos. 

 

Nesta pesquisa, como o objetivo é a dimensão de processo, a participação da 

manufatura torna-se etapa crítica do processo, a ser entendida quanto no modo pelo qual 

ocorre nas empresas com ambiente de multiprojeto e produtos na maioria simples. 

 

Dependendo do grau de mudança necessário no novo produto/processo e da 

simultaneidade de projetos no tempo, priorizar a participação dos recursos de manufatura 

nos projetos de DP pode se tornar necessário. 

 

Na literatura, evidencia-se que não há consenso sobre o número de etapas de 

desenvolvimento de novos produtos e processos (Quadro1): 

 

a) Rama e Herbig (1996) mencionam que, tradicionalmente, o processo de DP consiste em 

oito etapas: geração de idéias; seleção; desenvolvimento de conceito e teste; estratégia de 

marketing; análise de negócio; desenvolvimento de produto; teste de mercado; e 

comercialização. As principais: refinamento de processo de manufatura na introdução de 

produto; identificação de fornecedores de qualidade e organização dos materiais;  

refinamento de desenhos para o teste de mercado e lançamento de produto. 

Nestas etapas de execução pode ser tarde a entrada da manufatura, para haver melhor 

contribuição ao projeto. 

 

b) Matar e Santos (2003) acreditam que são dez as etapas de desenvolvimento de um 

produto: levantamento de oportunidades para novos produtos; levantamento de idéias para 

novos produtos; análise preliminar da viabilidade das oportunidades e idéias levantadas; 

desenvolvimento de propostas de novos produtos e testes de conceito; análise de 

viabilidade; desenvolvimento do produto; realização de pesquisas e testes de mercado; 

preparação do plano de marketing do novo produto; produção, comercialização e 
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distribuição, e, por fim, acompanhamento, controle, correções e ajustes. Além de serem 

muitas etapas, o que pode causar confusão no seu gerenciamento dentro da empresa, 

novamente o foco está somente no produto. 

 

Apesar do número menor de etapas para gerenciar o processo de DP, fica evidente a 

entrada da manufatura no final do processo e sua participação na fase de conceito e desenho 

do produto. Mais uma vez, a manufatura perde a oportunidade de melhor contribuir ao 

projeto de DP. 

 

c) Clark e Wheelwright (1993) apresentam quatro fases para o desenvolvimento de um 

produto: desenvolvimento do conceito; planejamento do produto; engenharia do produto; 

processo e produção-piloto/crescimento. Esta subdivisão em quatro etapas engloba também 

o processo, porém não possui a fase de acompanhamento da comercialização do produto e 

possíveis ajustes de produto e processo. 

  

d) Reid e Sanders ( 2005) também definem quatro etapas: desenvolvimento do conceito; 

seleção do produto; projeto e teste preliminares; e projeto final.  

 

Neste caso, parece haver um foco maior em produto e não envolver a 

comercialização final. 

 

e) Tritle et al.(2000) estabelecem o processo de DP em seis etapas: idéia; conceito; 

protótipo; desenvolvimento; comercialização; e terminação (etapa de revisão e melhoria). 

Embora os autores não entrem em detalhes sobre se o processo e os produtos iniciam 

juntos, as etapas são simples e a comercialização é chamada de terminação, no qual se 

fazem os ajustes finais. 

 

f) Fredericks (2005), em estudo recente, conclui que as etapas de processo podem variar 

de duas a treze, mas, baseado em outros autores, simplifica o processo de DP reduzindo-o 

em duas fases: iniciação, cobrindo geração de idéias, seleção e teste de conceito; e 

implementação, abarcando desenvolvimento de produto, teste de mercado e lançamento de 
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produto. Neste caso, a redução a duas fases foi proposital considerando-se que se tratou de 

um estudo de marketing para entender a participação das diferentes áreas do negócio no 

processo. Entretanto, para esta pesquisa, essa simplificação pode não tornar claras as 

diferentes etapas do processo, o momento de desenvolvimento do processo e a conseqüente 

participação da manufatura. 

 

g) Olson et al. (2001): ainda que a literatura utilize cinco ou seis etapas, esse autor  preferiu 

usar em seu estudo duas fases: a inicial, relativa ao desenvolvimento de conceito, geração 

de idéia e análise do projeto; e a última fase do processo de DP, relativa à produção 

(protótipos, desenho do processo, teste de produto, introdução do produto) e 

comercialização do produto. 

 

Neste caso, essa redução a duas fases faz sentido para um estudo de tipos de 

organização no processo de DP que, como mencionado acima, prejudica a melhor 

investigação dos momentos de desenvolvimento do processo e a participação da 

manufatura. 

 

h) Griffin (1996) define o modelo de desenvolvimento de produto composto dos seguintes 

elementos, para produtos ao consumidor embalados (como alimentos): atividades, 

desenvolvimento de atividades paralelas, time multifuncional, comunicação contínua e 

retorno de informação do consumidor. 

 

Segundo essa autora, todas as pessoas envolvidas no desenvolvimento do produto e 

do processo devem entender a importância de cada elemento no processo de DP e sua 

participação nesse processo. Para ela, o fluxo do processo de desenvolvimento tem cinco 

etapas importantes: conceito; estágio de desenvolvimento exploratório; etapas iniciais de 

desenvolvimento; etapas intermediárias de desenvolvimento; e etapa avançada de 

desenvolvimento. Cada empresa deve ajustar esse modelo ao seu negócio. 
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Quadro 1: Etapas do processo de DP, por autor 

 
Autor/ano Número de etapas do processo de 

DP 

Matar e Santos (2003) 10 

Rama e Herbig (1996) 8 

Griffin et al.( 1996) 5 

Clark e Wheelwright (1993) 4 

Tritle et al. (2000) 4 

Reid e Sanders (2005) 4 

Fredericks (2005) 2 

Olson et al. ( 2001) 2 

 

 

Conforme o fluxo de desenvolvimento de produto apresentado na Ilustração 5, a 

avaliação técnica (Feasibility) de um novo desenvolvimento de produto é etapa crítica, no 

sentido de dar ou não continuidade ao processo de desenvolvimento do produto. Essa etapa 

inclui diversas áreas como: engenharia, P&D, qualidade assegurada, pesquisa de marketing 

e fábrica.  Depois dessa etapa de análise, definem-se as probabilidades de sucesso do 

produto. Outra etapa importante é a otimização da fórmula do produto, atividade  que pode 

ser conduzida paralelamente ao desenvolvimento do processo do produto, assim como ao 

desenvolvimento da embalagem. Uma planta-piloto pode gerar protótipos de produto para 

fornecer as informações de custo, vida de prateleira, especificações de produto e processo, 

testes microbiológicos, análises nutricionais e testes com o consumidor. As últimas etapas 

do desenvolvimento do produto são o desenvolvimento da planta fabril e o início da 

mesma. Essas etapas são de responsabilidade da manufatura, com suporte das demais áreas 

envolvidas no processo. 
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Ilustração 5: Fluxo de Desenvolvimento de Produtos e Processos – Produtos Simples 
Fonte: Griffin (1996)  

 

Utilizando-se, portanto, o fluxograma da Ilustração 5, baseado na literatura de 

Griffin (1996), em conjunto com a revisão da literatura sobre etapas do processo de DP, 

decidiu-se utilizar, para esta pesquisa, quatro etapas no processo de DP. 

Etapas do processo de DP desta pesquisa: 

1- conceito (idéia, definição); 

2- planejamento do projeto (plano do negócio e plano de desenvolvimento do produto 

e do processo, planejamento das atividades, dimensionamento de recursos, 

cronograma e equipe); 

3- implementação – desenvolvimento de produto  (testes, experimentos,  protótipos) e 

desenvolvimento de processo (testes, experimentos, engenharia e piloto, e outros 

Geração Conceito de Novos  Produtos e processos

Avaliação de  conceito 
Potencial de Mercado

Avaliação Técnica 

Definição parãmetros peliminares, protótipos e recursos, 
custos e decisão iniciar projeto

Desenvolvimento de
Produto e seus compo-
nentes

Desenvolvimento de
Processo- definir pontos
críticoss

Feasebility -go/kill
Experimentos , 
testes piloto

o

Especificação de
Produto

Inicio produção 
e ajustes

Venda e e melhorias de 
processo e produto

Especificação do 
processo, instalação 
da fábrica

4- comercialização

3- Implementação
( testes, experimentos,
engenharia piloto,
Feasibility – go/kill,
Especificação, isntala-
ção fábrica e inicio
produção)

2- Planejamento do
Projeto 

1- Conceito (idéia e
definição)

Otimização de produto
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testes). Importante ressaltar que os desenvolvimentos de produto e processo podem 

acontecer simultaneamente. 

4- comercialização (mudanças, ajustes de projeto e melhorias) após lançamento do 

produto. 

 

2.2. Carteira de Projetos 

 

Conhecer a carteira ou o portfolio1 de projetos da empresa, os tipos de projeto  

existentes, é etapa fundamental para analisar os diferentes tipos de projetos de DP nas suas 

fases de desenvolvimento, principamente num ambiente de multiprojetos, onde os recursos 

são, normalmente, compartilhados. 

A diferença entre gestão de portfolio e portfolio é que a primeira define as práticas para  

gerenciar-se o segundo. Na visão do PMI (2003), portfolio é um conjunto de projetos, 

programas ou outras atividades relacionadas, agrupados para facilitar o gerenciamento e  a 

aderência aos objetivos estratégicos da organização. Para o mesmo instituto, gestão de 

portfolio ou carteira é o gerenciamento centralizado de um ou mais portfolios ou carteiras, 

que envolve identificar, priorizar, aprovar, gerenciar e controlar projetos, programas ou 

outras atividades relacionadas, para atingir objetivos estratégicos do negócio. 

 

A composição da carteira de projetos de uma empresa pode-se dar por vários 

motivos: concorrência, tamanho do mercado, regulamentação relativa à segurança do 

produto, regulamentação de segurança do setor, regulamentação econômica, 

regulamentação relativa à efetividade do produto, segurança do lugar de trabalho, perigos 

ambientais, recursos requeridos e valor financeiro. 

 

Embora o critério financeiro seja amplamente utilizado, segundo Cooper et 

al.(1998), não pode ser o único, pois isso poderia conduzir à seleção errada dos projetos. Os 

                                                 
1 O termo portfolio tem sido adotado em diversas indústrias e áreas do conhecimento com diferentes 

significados (PMI, 2005). Além disso, existem várias traduções para o português, como porta-fólio, portofólio 

e portfólio. Para evitar interpretações inadequadas, neste estudo será adotado o termo original em inglês, 

portfolio, com uma das disciplinas de gerenciamento de projetos. 
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projetos podem estar em estágios iniciais de avaliação e as incertezas, muitas vezes, podem 

ser grandes. 

 

Ainda segundo Cooper et al.(1998), as dimensões utilizadas para avaliar o balanço 

da carteira de projetos podem ser: 

 ligação com a estratégia; 

 mérito e importância estratégica para o negócio;  

 durabilidade da vantagem competitiva; 

 benefício baseado em expectativas financeiras; 

 impacto competitivo das tecnologias;  

 probabilidades de sucesso; 

 custos de P&D para o término; 

 tempo para o término; 

 investimento de capital e de marketing requeridos para o sucesso; 

 mercados ou segmentos de mercados; 

 categorias de produtos ou linhas de produtos;  

 tipos de projetos; e 

 tecnologias de produção ou  outra tecnologia envolvida no negócio. 

 

Nem todos os projetos de DP da empresa estão relacionados com a dimensão de 

processos, portanto não têm muitos impactos na manufatura. È importante, num ambiente 

com muitos projetos ou de multiprojeto, que haja avaliação da carteira de projetos por todas 

as áreas envolvidas nos projetos de DP, inclusive a manufatura, para entender, balancear e 

categorizar os diferentes tipos de projetos da carteira.  

 

Com a carteira de projetos definida, a manufatura necessita avaliar em cada projeto, 

as mudanças de processo para um determinado projeto de DP. Estas podem ocorrer em 

diferentes níveis, facilitando o processo de planejamento dos projetos, da seguinte forma: 

• mudanças pequenas no produto/processo existente, ferramentas ou dispositivos para 

adaptação do novo produto – inovação derivativa ou incremental; 
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• mudança de linha de produção, que requer planejamento e possível aquisição de 

nova linha de produção para um novo produto – inovação incremental ou 

plataforma de produtos; 

• nova fábrica ou nova unidade de negócio, em função do tipo de produto ou 

tecnologia a ser aplicada – a inovação pode ser considerada radical para a empresa. 

 

Nesse contexto, na pesquisa a ser desenvolvida é necessário entender como a 

manufatura participa da construção do plano agregado de projetos e gestão da carteira. A 

gestão da carteira de projetos está relacionada com a seleção e priorização de projetos. 

 

Nesta pesquisa não será estudado o processo de seleção e priorização de projetos 

nas empresas pesquisadas. Será abordada a composição de carteira, quem participa, qual o 

papel da manufatura, como e quem decide sobre a escolha dos projetos, além de avaliadas 

as dificuldades e oportunidades encontradas nesse processo. 

 

2.2.1. Plano Agregado de Projetos 

 

Segundo Clark e Wheelwright (1993), antes de iniciar o processo de 

desenvolvimento de produtos é importante construir o plano agregado de projetos. Para 

esses autores, esse plano é um processo de alocação de recursos e definição do papel de 

cada projeto. A definição do plano agregado de projetos é muito influenciada pelas 

estratégias de mercado e tecnologias existentes na empresa. 

 

Assinalam Clark e Wheelwright (1993) que o objetivo da estratégia tecnológica é 

guiar a empresa na busca por vantagem competitiva tecnológica. Essa estratégia 

tecnológica, em conjunto com a estratégia de mercado, irá suportar a estratégia de negócio. 

A estratégia tecnológica deve incluir o know how que a empresa deve criar, produzir e 

colocar no mercado aos consumidores. Esse know how tem como fim o alcance de 

resultados específicos de produtos e processos. Os itens críticos da estratégia tecnológica 

são: separação de projetos em invenção e aplicação, além de integração entre produto e 

processo de manufatura. 
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A estratégia de mercado busca responder às questões: qual o produto a ser 

oferecido, qual o consumidor target, como esses produtos chegarão aos consumidores e por 

que os consumidores terão preferência por esses produtos? 

 

Clark e Wheelwright (1993) assinalam ainda que, a elaboração do plano agregado 

de projetos, é necessário levar em conta as estratégias tecnológicas e de mercado, a fim de 

definir quais projetos devem ser desenvolvidos. 

 

Esse plano agregado de projetos depende da direção e missão dos projetos 

individualmente e dos recursos alocados a cada um deles é necessário, segundo os autores, 

para se obter melhores resultados para o negócio. 

 

O desenvolvimento de um plano agregado de projeto depende de: diferentes tipos de 

projetos, escolha de mix de projetos apropriado e seqüência apropriada de plataformas e 

derivativos. 

 

Para a manufatura, participar da elaboração do plano agregado de projetos da 

empresa implica definir onde estão os principais pontos de cada projeto que tenham 

impacto no processo produtivo, desde uma pequena adaptação de linha existente até uma 

nova fábrica. 

 

Para esses autores, o desenvolvimento de um plano agregado de projetos consiste 

em oito etapas: 

 etapa 1: definir os tipos de projetos a serem incluídos no plano agregado; 

 etapa 2: definir tipo representativo de projeto (recursos críticos) e tempo requerido 

para desenvolvimento; 

 etapa 3: identificar se há recurso disponível para desenvolver os projetos 

(principalmente recursos humanos críticos), além dos demais requisitos dos projetos 

em andamento; 

 etapa 4:  consolidar o recurso necessário na etapa três; 

 etapa 5:  estabelecer o mix desejado de projeto por tipo, em termos percentuais; 
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 etapa 6: estimar o número de projetos de cada tipo que podem ser conduzidos 

simultaneamente com os recursos existentes; 

 etapa 7: escolher os projetos. Isso implica reavaliar os projetos em andamento e 

definir quais devem permanecer e quantos podem ser iniciados; e 

 etapa 8: determinar e integrar, dentro do plano de projetos, as mudanças necessárias 

para melhorar o desempenho do desenvolvimento (velocidade, produtividade e 

qualidade) ao longo do tempo. 

 

Ao avançar cada etapa, deve-se analisar a elaboração do plano agregado de projetos, 

sua contribuição e recursos necessários, mesmo que sejam projetos pequenos e 

incrementais, pois a existência de muitos projetos concomitantes dificulta a sua gestão.  

Segundo Tritle et al. (2000), esse planejamento é fundamental para que haja boa 

distribuição dos recursos, em razão das incertezas e potencial de cada projeto. 

 

2.2.2. Tipos de Carteira de Projetos e sua gestão em  empresas 

 

Para que a manufatura possa ter participação efetiva na gestão da carteira de 

projetos, espera-se que ela acompanhe a seleção, priorização e andamento dos projetos. 

 

Certamente, num ambiente de multiprojeto, a organização dessa participação se 

torna mais desafiadora, relativamente ao momento e recurso apropriado. 

 

Para melhor compreender a participação da manufatura no DP, abordar-se-á nas 

entrevistas com as empresas selecionadas o tipo de processo decisório, como funciona e 

quem participa do acompanhamento dos projetos de DP. Não serão estudados com 

profundidade detalhes do processo utilizado e sim a participação da manufatura. 

 

Nascimento (2002) analisou três tipos de carteiras de projetos distintos, em 

empresas no Brasil, através dos quais demonstrou três modos básicos de gestão, segundo a 

de dimensão, complexidade e risco do investimento, quais sejam: centralizado, 

descentralizado e participativo. 
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De acordo com o autor, num extremo, uma empresa de cosméticos com uma carteira 

de projetos composta de muitos projetos pequenos, cada um deles cuidando de pequena 

parte dos investimentos e todos com efeitos a prazo relativamente curto geridos de forma 

descentralizada e ao mesmo tempo. No outro extremo, uma empresa que produz aviões 

com um grande projeto que domina o cenário de investimentos da empresa por longos 

períodos e que tem envolvimento direto da alta direção na sua formulação e aprovação, 

portanto uma gestão centralizada. 

 

Num ponto intermediário, uma carteira composta de poucos projetos-plataforma e 

seus derivados permite gestão mais participativa, em que a gestão das plataformas é 

centralizada e a dos derivativos delegada. 

 

No caso desta pesquisa, é importante entender o processo de gestão da carteira de 

projetos e o papel da manufatura nesse processo. Se os projetos são mais simples e na 

maioria derivativos, a gestão da carteira tende a ter um processo mais descentralizado, 

exceto no caso de projetos maiores ou mais importantes para a organização, como projetos 

cujos produtos terão alta venda independentemente do tipo de projeto. Esse tipo de análise 

mostra como as empresas fazem sua respectiva gestão no que diz respeito à prioridade e 

seleção, após devida caracterização dos projetos no plano agregado. 

 

Cooper (1994), apresentou a terceira geração do processo de desenvolvimento de 

produtos, descrita por ele como Sistema de Stage-Gate, onde a entrada para cada estágio é 

um portão com controles de processo que servem de pontos de controle de qualidade e 

Go/Kill/Hold/Recycle .Outros termos são utilizados para esse  processo: Product Delivery 

Process ( PDP) – Processo de entrega de Produto,  New Product Process ( NPP) – Processo 

de Novos Produtos. 

 

A primeira e segunda geração do sistema de Stage-Gate revelaram algumas críticas 

e aspectos foram melhor elaborados para a terceira geração. 
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A segunda geração do processo foi apresentada nos anos 60 e também possuía gates 

com pontos de revisão antes de mudar de estágio; porém esse é um sistema multidisciplinar 

sem um único dono e tem a participação de marketing, manufatura, vendas. Na verdade, as 

decisões são compartilhadas e necessitam do compromisso das outras áreas, e quanto mais 

antecipadamente se detectem problemas nos projetos, menos tempo se perderá no processo. 

Um outro aspecto é que esse não é um processo sequencial e possui atividades que podem 

ser conduzidas simultaneamente. 

 

Segundo Cooper (1994), os participantes do time de projeto são recursos dedicados 

em tempo integral, realidade muito difícil de ser encontrada na pesquisa realizada. 

 

  

Ilustração 3 – Comparação entre a Segunda e a Terceira Gerações do Sistema de 

Stage-Gate 
Fonte: Cooper (1994) 

 

Segundo o autor, é importante lembrar que nenhum esquema é perfeito e que alguns 

pontos-chave são necessários para que tenha a disciplina necessária: 

1 2 3 4 5 
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 os projetos precisam esperar cada gate até que todas as atividades sejam cumpridas, 

para que passem para a próxima etapa, 

 a sobreposição de estágios é possível, mas não total; isto é, alguma simultaneidade é 

importante que aconteça, 

 o sistema não leva à conclusão sobre priorização e foco. Os projetos seguem o 

processo, e essa não é a ferramenta apropriada para alocação de recurso, seleção e 

priorização de projetos. Para tal são necessários processos de análise de 

portfolio/carteira de projetos. 

  novos produtos às vezes são muito burocráticos e tomam muito tempo de análise. 

 

A terceira geração, mostrada na Ilustração 3, tem quatro fundamentos: 

1. Fluidez – os estágios são fluidos e adaptáveis, podendo ter sobreposições para 

acelerar o processo. 

2. Gate “cinza” – as decisões de continuação (Go) são mais dependentes de cada 

situação. 

3. Focado – verifica toda a carteira de projetos e aloca recursos aos principais, 

indicados pela estratégia da empresa. 

4. Flexível – não é um sistema rígido de stage-gate, mas cada projeto deve ser único e 

seguir sua própria rotina. 

 

Um ponto fundamental nessa nova geração que o modelo propõe é a consideração 

de duas características básicas nos projetos: valor para a companhia e probabilidade de 

sucesso. Outro aspecto é a administração do avanço das etapas dos projetos, que deve ser 

feita por gerentes seniores da empresa; com isso, a decisão de Kill, se necessário, é mais 

rápida e aceita pela empresa. Esse processo, para uma gestão descentralizada de projetos, 

parece ser o mais apropriado. 

 

2.2.3. Problemas de gestão de Carteira de Projetos de DP 

 

Em razão da complexidade e de problemas de gestão da carteira de projetos, esta 

pesquisa deve focar os problemas relacionados à dimensão de processo no DP e, 
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conseqüentemente, à manufatura, no sentido de entender as melhores formas, no que diz 

respeito a critérios, pessoas e procedimentos, que permitam à manufatura participar da 

formação e gestão da carteira de projetos de DP. Projetos esses, em ambiente de 

multiprojeto, na maioria simples e incremental, otimizando a utilização de seus recursos nas 

etapas principais do processo de DP. 

 

Como a composição da carteira de projetos é tema complexo, envolve trabalho, 

pessoas, informações e regras que devem resultar em decisões assertivas. Rubio e 

Nascimento (2002) propuseram um modelo de análise de carteira de projetos de DP que 

envolve três elementos: participantes, critérios e procedimentos, além das dificuldades 

enfrentadas por cada um nesse processo. 

 

Os autores concluem, embasados na literatura, que as dificuldades enfrentadas por cada 

elemento do  modelo podem estar relacionadas a: 

 falta de ligação com a estratégia; 

 baixa qualidade da carteira e falta de priorização; 

 tendência de desenvolver projetos fúteis; 

 informações incompletas e pouco confiáveis; e 

 falta de compromisso da organização com a carteira, em razão de decisões isoladas. 

 

Kendall e Rollins (2003), por sua vez, identificaram quatro problemas na gestão da 

carteira de projetos: (a) mais projetos em andamento do que as organizações suportam; (b) 

projetos que não geram valor para a organização; (c) projetos sem conexão com a estratégia 

corporativa; e (d) desbalanceamento da carteira. O autor enfatiza que muitos projetos são 

iniciados e implementados sem aval da alta administração, competindo por recursos 

escassos que deveriam estar direcionados para os projetos que, de fato, agregam valor à 

organização. Segundo o autor, isso só pode ser realizado com um processo de gestão de 

carteira que documente e dê visibilidade à organização dos projetos que fazem parte dessa 

carteira. 
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2.3. Tipos de Organização para execução de projetos de DP e organização de P&D 

 

A estrutura organizacional da empresa para projetos de DP pode variar em função 

do tipo, tamanho e número de projetos, do porte da empresa, entre outros. 

 

Segundo Clark e Wheelwright (1993), integração entre funções é essencial para 

obter-se desempenho superior no desenvolvimento de produtos e processo, no que tange 

aos aspectos de tempo, custo e qualidade.  

 

Um conceito muito utilizado nas empresas, e também muito explorado na literatura, 

é o de times multidisciplinares para projetos em geral. 

 

De acordo com Henke et al.(1993), times multidisciplinares têm mais de 40 anos; 

entretanto, pesquisa feita com empresas de bens duráveis nos EUA, ou seja, eletrônicos e 

eletrodomésticos, mostrou que o uso desse conceito intensificou se nas empresas, e isso 

pode ser dispendioso e não trazer resultado esperado. 

 

No verdadeiro time multidisciplinar, pessoas de diferentes funções trabalham juntas 

e a integração acontece no nível do trabalho. Segundo Henke et al.(1993), times 

muldisciplinares facilitam a realização da sobreposição das fases de desenvolvimento de 

um produto, o que melhora o processo de comunicação. 

 

A comunicação dentro do time pode ocorrer de várias formas ao longo do processo 

de desenvolvimento do projeto, podendo caminhar em bateladas ao longo do processo entre 

os participantes do time, de acordo com a etapa do projeto, ou ser previamente 

compartilhada entre os membros do time.   

 

Times formados por indivíduos que se conhecem antecipadamente tendem a se 

fechar mais e negligenciar informação externa; já times em que os indivíduos não estavam 

acostumados a trabalharem juntos têm mais dificuldades de compartilhar informações, 

segundo Katz (1981). 
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De acordo com Brown e Eisenhart (1995), alguns fatores são essenciais no processo 

de desenvolvimento do produto, dentre eles: comunicação, solução de problemas e 

organização apropriada. Outros autores reforçam esses aspectos, pois, segundo Griffin e 

Hauser (1996), a harmonia dentro do time está fortemente baseada nas relações 

interpessoais e de cooperação.  

 

As interfaces entre diferentes áreas do negócio devem ser levadas em consideração 

no processo de DP, mas, segundo Olson et al. (2001), toda análise de interação entre 

funções deve levar em conta as áreas de P&D, Marketing e Operações. Segundo o autor, 

embora haja diferentes interpretações de cooperação entre as áreas envolvidas no processo 

de DP, é importante ressaltar que a quantidade de comunicação entre as diferentes áreas 

não significa garantia da qualidade da comunicação e cooperação entre elas. Cooperação 

significa freqüência de interação, e quantidade de informação e recurso compartilhado entre 

os pares funcionais dentro do processo de DP, isto é: P&D, marketing – operações, P&D – 

operações.  

 

As principais vantagens apontadas por Henke et al. (1993) do uso de times 

multidisciplinares no processo de DP nas empresas são: (i) cruzam através de linhas 

hierárquicas verticais; (ii) descentralizam o  processo decisório; (iii) reduzem quantidade de 

informações para os níveis mais altos; e (iv) melhoram a qualidade de decisão dos 

indivíduos. 

 

Gerwin e Barrownman (2002) reforçam essa teoria e enfatizam que o alto índice de 

utilização de times multidisciplinares no desenvolvimento de produto tem levado a uma 

abordagem contemporânea do desenvolvimento integrado, que se utiliza de informações do 

cliente final e de desenhos que facilitem os aspectos de produção. 

 

Embora os autores citados até aqui não demonstrem contradições em seus conceitos, 

Ward et al. (1995) destacam o caso da maioria das empresas japonesas fabricantes de 

automóveis, que não utilizam times dedicados e co-localizados e fazem uso de estruturas 

tradicionais e matriciais. Alguns engenheiros permanecem durante todo o projeto juntos, 
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mas os demais apenas nas fases críticas (por exemplo: protótipos) e são coordenados por 

um engenheiro-chefe experiente, que tem a função de prevenir que as pessoas tomem 

decisões muito precipitadas. 

 

Sendo o desenvolvimento de produto tarefa complexa com muitas atividades 

interdependentes, os aspectos de solução de problemas também são complexos, requerendo 

planejamento, flexibilidade, aprendizado rápido e muitas vezes utilização, de improvisações 

e experimentos. 

 

Definir o tipo de estrutura organizacional para cada tipo de projeto e geri-los em 

relação ao restante da organização é um grande desafio para as empresas. 

 

Quadro 2 – Requisitos para formar um time de projeto 

 
Item Abordagem Autor 

Tamanho  Em média, de 8 a 10 pessoas. Times 

maiores são formados por 

agrupamentos de times menores. 

Henke et al. ( 1993) 

Formação Profissionais de diferentes áreas da 

empresa: engenharia, compras, 

engenheiro de produto, manufatura, 

finanças, fornecedores, funcionários 

de menor escalão da fábrica etc. 

Henke et al. (1993),  

Clark e Wheelwright 

(1993), Ward et al. 

(1995) 

Localização e dedicação  Colocalização e dedicação exclusiva. Clark e Wheelwright 

(1993) 

Tipo de projeto Pode necessitar maior ou menor 

número de pessoas e nível 

hierárquico. 

Clark & Wheelwright 

(1993), Olson et al. ( 

1995) 

Comunicação   Dentro da equipe, entre times, entre 

área funcional e time. 

Galbraith (1977),  

Mitzenberg (1983Olson 

et al (2001) 

Tempo de desenvolvimento e 

engenharia simultânea 

Diminui nos projetos de alta certeza, 

porém não tem efeito em projetos de 

alta incerteza. 

Gerwin e Barrowman 

(2002). 
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Item Abordagem Autor 

Recursos humanos Seleção, reconhecimento, 

desenvolvimento, planejamento de 

carreira, treinamento e integração.  

Henke et al. (1993) 

Influência no resultado Times multidisciplinares não reduzem 

o risco de insucesso no resultado final.

Gerwin e Barrowman 

(2002) 

 

Depreende-se, portanto, do Quadro 2, que: 

• muitas empresas envolvem fornecedores nos times de projeto de DP; 

• segundo grande parte da literatura disponível sobre o tema, o desenvolvimento de 

produtos complexos requer estruturas organizacionais complexas;  

• o ambiente de multiprojetos tem sido objeto de estudo, pois requer processo 

decisório mais complexo, a fim de otimizar a alocação de recursos para os 

diferentes tipos de projetos, segundo Ash e Smith-Daniels (1999);  

• a identidade dos membros do time com sua área funcional é importante no processo 

decisório de recursos e definição de responsabilidades;  

• a autoridade do time no processo de desenvolvimento está de certa forma envolvida 

com os níveis mais altos da organização e também com o gerenciamento do projeto 

como um todo, caso haja outros times multidisciplinares que componham a 

estrutura maior do projeto; 

•  apesar de a utilização de times multidisciplinares não reduzir o risco de insucesso 

no resultado final, segundo Gerwin e Barrowman (2002), a possibilidade de buscar 

um caminho mais rápido para desenvolver produtos e processos faz com que as 

organizações formem os times multidisciplinares, que, em grande parte, têm 

resultados positivos quando bem gerenciados. Os autores ainda ressaltam que é 

importante selecionar quem deve participar do time multidisciplinar e ponderar se 

essa é a melhor solução para o projeto de DP em questão;  

• embora muitas empresas formem times multidisciplinares de projeto, algumas ainda 

se utilizam de esforços individuais e seqüenciais. 

 

Ao se utilizar em grupos relativamente pequenos para cada projeto, procura-se 

organizá-los. Há empresas ou, mais especificamente, tipos de negócios, entretanto, que não 
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conseguem utilizar times de projeto multidisciplinares dedicados, devido ao alto número de 

projetos em curto período de tempo. Nascimento (2003), no estudo de uma empresa de 

cosméticos, mostra que, aparentemente, a empresa realiza os projetos de DP de modo 

descentralizado na gestão de muitos pequenos projetos concomitantemente. Essa gestão se 

dá em torno de conceitos de produto para aproveitar tecnologias já dominadas. Portanto, 

isso mostra que há ambientes de multiprojetos em que a utilização de times 

multidisciplinares e dedicados não se justifica em razão de sua complexidade e custo. 

Entretanto, alguns autores acreditam que a forma de organização de times 

multidisciplinares para gerenciar e controlar o desenvolvimento de produtos pode variar de 

acordo com a necessidade. 

 

Olson et al.(1995) acreditam que diferentes projetos requerem diferentes propostas 

de estrutura de coordenação como mecanismo de controle (Ilustração 6). 

 

Ilustração 6: Mecanismos de Coordenação interfuncionais e contínuos 
Fonte: Olson et al. ( 1995) 

Atributos de estrutura
- complexidade

- distribuição de autoridade

- formalização

Processo
- processo decisório
- solução de conflitos
- fluxo de informação

- fluxo de trabalho,
programação do trabalho

- avaliação e recompensas

- foco motivacional

- estrutura - estrutura
simples complexa

- centralizada       -descentralizada

- alta, regras e - baixa, poucas
procedimentos regras e procedi-
padrões mentos padrões

- hierárquico -participativo
- hierárquico -participativo
- vetical, formal, - horizontal,
não frequente informal, freq.
- sequencial - simultâneo

- baseado em - baseado em
funções projetos,

- funcional - cliente/projeto

Variáveis de estrutura
e processo

Tipos de mecanismos de coordenação
Controle
burocrático

Alianças
Individuais

Força tarefa
Temporárias

Gerentes
Integradores

Estrutura
Matricial

Times 
de desenho

Centro
desenho
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Alguns esclarecimentos quanto aos seguintes termos usados na Ilustração 6, segundo Olson 

et al. (1995), e são descritos a  seguir. 

 

Controle burocrático é o mecanismo mais formal e centralizado, que se baseia em  

procedimentos operacionais-padrão. O fluxo de comunicação é totalmente vertical dentro 

do departamento. Quando utilizado em projetos de DP, aplica-se a projetos formais e 

atividades seqüenciais entre departamentos. Nesses casos, não há interação horizontal entre 

departamentos; 

Alianças individuais: em que os indivíduos, dentro dos departamentos, são nomeados para 

se comunicar com outras áreas, complementando o fluxo de informação predominante, que 

é vertical; 

Força-tarefa temporária representa a institucionalização das alianças individuais em um 

contexto específico dentro de um projeto. Os grupos formados representam vários 

departamentos nesse caso. Esse mecanismo é menos formal que o anterior, porém é 

necessário um gerente com nível maior para orientar o grupo; 

Gerentes integradores formam uma estrutura de coordenação: um gerente adicional é 

necessário para coordenar os indivíduos de vários departamentos, sem autoridade sobre os 

departamentos. Esse gerente deve ter habilidade integradora para viabilizar os resultados 

esperados; 

Estrutura matricial, em que há uma autoridade dupla e o indivíduo reporta-se ao gerente 

funcional e a outro de novos produtos; 

Times de desenho, como no mecanismo de estrutura matricial e força-tarefa, que agrupam 

especialistas para trabalhar num projeto específico de novo produto; entretanto, nesse 

mecanismo, os grupos tendem a ser mais autônomos e, normalmente, escolhem seu líder, 

estabelecem seus procedimentos operacionais e solucionam os conflitos por meio de 

consenso dentro do grupo; 

Centros de desenho, similares ao time de desenho, com a diferença de que são um grupo 

adicionado na estrutura da organização e seus membros participam de múltiplos projetos ao 

longo do tempo. 
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No caso de projetos de desenvolvimento mais simples, extensão de linhas, 

modificações, as estruturas centralizadas e formalizadas parecem ter melhores resultados; 

além do mais, as orgânicas e participativas normalmente envolvem maior custo. Olson et 

al.(1995) sugerem que estruturas orgânicas, descentralizadas e mecanismos de coordenação 

participativa estão associados com melhor resultado em projetos de DP muito inovadores, 

em que a empresa tem pouca experiência e conhecimento. 

 

Outros autores, como Adler (1995), também abordam alguns mecanismos de 

interdependência e coordenação para projetos de DP. 

 

O estudo desse autor foi elaborado com empresas de eletrônicos que já utilizavam 

sistemas de comunicação mais sofisticados (CAD CAM), pois, mesmo fazendo uso de 

tecnologia, essas empresas mostram a necessidade de mecanismos de gestão ou 

coordenação entre as áreas ao longo do processo de desenvolvimento. Segundo o autor, 

com essas ferramentas tecnológicas de sistemas as empresas podem antecipar as 

dificuldades de manufatura ainda na fase de protótipos e amostras, otimizando a 

transferência de produtos de P&D para a fábrica. 

 

Um ponto relevante nesse processo é que, depois de entregue o último desenho para 

a manufatura, as pessoas envolvidas em um projeto geralmente vão para outro, dando 

prioridade ao novo, e não se preocupam com as necessidades da manufatura no que se 

refere a possíveis ajustes ou melhoria do projeto entregue. Esse aspecto não está 

evidenciado na pesquisa de Adler (1995). 

 

Uma vez identificados, portanto, os níveis de organização de P&D e a empresa em 

que está inserida a manufatura, resta identificar a organização para desenvolvimento de 

produtos e processos. Levando-se em conta que são projetos simples e incrementais em 

ambiente de multiprojeto, é importante identificar como se faz a gestão desses projetos em 

nível de execução, como otimizar os recursos valiosos na participação dos projetos de 

forma produtiva para o processo de DP, e como essa forma organizacional se adapta às 

mudanças na composição da carteira de projetos. 
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2.3.1. Modelos de Estrutura Organizacional da P&D  

 

Nesta pesquisa será analisado o modelo organizacional da P&D de forma 

superficial, sua co-localização e interação com as fábricas nas etapas de DP, seus benefícios 

na transferência de projeto da P&D para fábrica. 

 

Não serão abordadas em profundidade as interações e divisões de trabalho e 

projetos na organização da P&D, mas sim como participa no processo de DP em conjunto 

com manufatura. 

 

Para facilitar a análise dos tipos de estrutura organizacional da P&D nas empresas, 

algumas informações abaixo foram selecionadas e estão registradas a seguir, mesmo 

porque, fará parte das entrevistas com as empresas envolvidas, participantes de P&D no 

processo de DP. 

 

Nesta pesquisa, analisar a interface, o processo de comunicação e o alinhamento 

estratégico entre manufatura e P&D são fundamentais para proporcionar à manufatura 

melhor alinhamento à estratégia da empresa, principalmente em ambiente de multiprojetos 

e produtos na maioria simples, em que o time to market pode trazer grande diferencial para 

a empresa.  

 

Com as novas tendências do mundo globalizado, a forma de organização da P&D 

pode influenciar o processo de gestão da inovação e sua relação com outros departamentos 

da empresa. 

 

A Pesquisa do EIRMA, European Industrial Research Management Association, de 

1992 (EIRMA, 1992), feita com empresas líderes no desenvolvimento de novas 

tecnologias, indicou o primeiro padrão na estrutura de distribuição das atividades de P&D e 

procurou entender a divisão de tarefas ou atividades entre o nível corporativo, divisional e 

local. Aproximadamente 50% das empresas da amostra utilizavam a concentração das 

atividades de pesquisa no nível corporativo, havendo, no nível divisional, atividades 
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intermediárias entre pesquisa e desenvolvimento. O nível local, por sua vez, respondia por 

mínimas atividades de desenvolvimento. Em nenhuma das empresas avaliadas em 1992 

havia atividades de pesquisa sendo conduzidas pelas empresas da amostra nas locais ou 

filiais.  

 

Kuemmerle (1997) apresenta uma síntese das vantagens de concentrar versus 

descentralizar as atividades de P&D. Para esse autor, o que motivou a concentração das 

atividades da P&D, em especial as atividades de pesquisa básica, foi a proximidade com o 

principal centro decisor da companhia. Essa aproximação tende a garantir a consistência 

entre as políticas estratégicas da empresa e os projetos em desenvolvimento, além de evitar 

problemas típicos de falta de coordenação empresarial e possível duplicação de esforços, 

perda de sinergia entre áreas ou projetos da P&D e, conseqüentemente, redução de custos.  

Outra aparente vantagem é o direcionamento único da P&D para cada manufatura; 

entretanto, as empresas tendem a duplicar as estruturas da cadeia de suprimento em cada 

país, quando, na verdade, é melhor analisar cada ponto da cadeia e em que local é mais 

vantajoso permanecer. 

 

Apesar das vantagens observadas, Kuemmerle (1997) destaca alguns fatos 

fundamentais que alteraram essa dinâmica a partir da segunda metade da década de 90, 

entre eles um deles a desconcentração global na geração de conhecimento. Atualmente, as 

fontes científicas de geração de inovações estão espalhadas por todo o mundo, inclusive nos 

países em desenvolvimento (a Índia se coloca como exemplo paradigmático). Outro motivo 

refere-se à perda de contato com os lançamentos dos principais concorrentes globais e 

locais. A área de P&D deve estar espalhada por todos os mercados de atuação da empresa, 

para que possa estar em contato com os últimos lançamentos de seu segmento de atuação. 

E, por último, a necessidade de reduzir os tempos de desenvolvimento e lançamento de 

produtos e, conseqüentemente, aproximar P&D e manufatura, a fim de otimizar o processo 

produtivo. 

 

Moore e Birkinshaw (1998), posteriormente revisitados por Moore (2001), 

apresentam considerações semelhantes às de Kuemmerle (1997). Ainda que o foco de 
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trabalho desses autores sejam indústrias de serviço, ele pode ser extrapolado para indústrias 

de manufatura. Juntamente com as análises, os autores apresentam quatro modelos 

categorizados de gestão de P&D (Ilustração 7). 

 

Segundo esses autores, o primeiro modelo da Ilustração 7 trata da P&D centralizada 

tradicional. Nesse modelo, o padrão seria a pesquisa conduzida na matriz e distribuída para 

produção nas filiais, as quais se responsabilizariam somente pelo desenvolvimento ou  pela 

engenharia não convencional necessária para adaptar a inovação ao mercado local. Já o 

modelo 2 representa a primeira resposta ao modelo centralizado, existente antes da década 

de 90, e é o paradigma do modelo descentralizado. Tanto as atividades de pesquisa quanto 

as de desenvolvimento passam a ter características completamente locais. A função da 

matriz está muito mais relacionada ao monitoramento das atividades desenvolvidas, não 

havendo diferenças substanciais entre as atividades por ela realizadas e pelas filiais. 

 

  

Ilustração 7: Modelos de organizações globais em indústrias de serviços 
Fonte: Moore  e Birkinshaw  (1998). 

 

A abordagem mais moderna de descentralização dos processos de pesquisa e 

desenvolvimento está representada pelo desenho de redes de conhecimento entre diversos 

centros de P&D da empresa, no modelo 3 da Ilustração 7. Com o recente avanço das 

 
1- P&D Centralizada no global (matriz) 2- P&D focada no local (filial) 

3- Desenvolvimento do conhecimento 
através de redes informais 

4- Desenvolvimento do conhecimento 
através de centros de excelência 
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tecnologias de comunicação, em especial as redes de inteligência do negócio, a 

comunicação entre as diversas unidades foi extremamente simplificada. Entretanto, como 

não existe formalidade, a rede de conhecimento acaba se baseando no relacionamento, e 

isso não é suficiente para construir o conhecimento. Nesse contexto, a matriz desempenha 

papel semelhante ao de qualquer outra unidade, até mesmo em razão da informalidade 

inerente a esse processo. O quarto e último modelo desenvolvido pelos autores é a segunda 

evolução dos modelos de descentralização, na qual as atividades da P&D periféricas 

ganham a natureza de atividades centrais para produtos específicos. Em outros termos, cada 

uma das unidades da P&D da empresa possui determinado perfil de especialização em 

pesquisa, formando os chamados centros de excelência (COE).  

 

Inicialmente, os centros de excelência eram pequenos grupos, emergentes das 

organizações de inovação, cujos membros eram reconhecidos por sua especialidade de 

conhecimento e, dessa forma, conseguiam levar o conhecimento da unidade local para a 

empresa, globalmente. Entretanto, recentemente, o tamanho desses grupos tem variado, 

dependendo da demanda e da importância do mercado local. Há vários tipos de centro de 

excelência, segundo Moore e Birkinshaw (1998), dentre eles: (i) o centro carismático, 

quando um “guru“ é internacionalmente reconhecido pelo seu conhecimento e participa dos 

projetos de acordo com a necessidade; (ii) os centros focados, isto é, pequenos grupos 

identificam necessidades de desenvolvimento em termos globais e de mercado; e, (iii) por 

último, os centros virtuais, que, por sua característica virtual, podem ser muito vantajosos, 

pois, em vez de viagens, dispõem de suporte de tecnologia de informação através do qual 

conduzem grandes projetos. 

 

É fundamental reconhecer a visibilidade dos centros de excelência para que eles 

possam ser formalizados, já que, em razão da dinâmica dos mercados, centros de excelência 

podem nascer ou morrer nas organizações. 

 

Convém ressaltar que cada um desses modelos apresenta vantagens e desvantagens 

em termos de custos, eficiência e eficácia, cabendo a empresa escolher o mais viável para 

seu desenvolvimento. 
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O processo de gestão de projetos de inovação em empresas globais usualmente é 

tangenciado pela maioria dos autores, porém poucos abordam as questões de processos e 

seus impactos na organização. 

 

A principal premissa por trás dos modelos de gestão global de projetos é a de que 

empresas globais não são somatórios de empresas locais. Dessa forma, o modelo 2, da 

Ilustração 7, de unidades locais de Moore e Birkinshaw (1998), em sua forma mais simples, 

é descartado, em razão da ausência de visão global da carteira de projetos pela matriz. Já os 

demais modelos podem ser utilizados para gerir projetos de desenvolvimento de várias 

formas. 

 

2.4. Práticas de participação  da manufatura em projetos de DP 

 

A partir das práticas verificadas na literatura de participação da manufatura no 

processo de DP, serão analisados o contexto e a similaridade com o ambiente da pesquisa 

em questão. Para tal, serão avaliadas as práticas de gestão de DP e Metodologias de Design 

for Manufacturing (DFM) – Desenho para Manufatura e Total Preventive Maintenance 

(TPM) – Manutenção Preventiva Total. 

 

2.4.1. Práticas de gestão de DP 

 

Algumas práticas de gestão de DP encontradas e fundamentadas na teoria são: 

a) interface colaborativa entre marketing e manufatura; 

b) reuniões de revisão; 

c) contrato antes de iniciar projeto; 

d) congelamento de desenho; 

e) sistemas, procedimentos e documentos; 

f) congelamento tardio das especificações e envolvimento de fornecedores; 

g) rotação de função entre P&D e manufatura; 

h) registro de lições aprendidas; 

i) protótipo; 
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j) facilitadores de comunicação; 

k) coordenação do tempo. 

 

Antes de buscar maiores informações sobre a participação da manufatura no 

processo de DP, é importante entender as interfaces da manufatura com as demais áreas do 

negócio. 

 

a) a interface colaborativa entre marketing e  manufatura 

Quando se utilizam times multidisciplinares de DP, a integração entre as funções pode 

variar de um ambiente de negócio para outro. Segundo O’ Leary-Kelly e Flores (2002), é 

imperativo integrar marketing e manufatura em empresas onde a entrega “on time” de 

produtos é fator crítico para o negócio. 

 

Entretanto, apesar de a utilização de times multidisciplinares ter-se tornado muito 

comum na maioria das empresas, Olson et al. ( 2001), depois de extensiva pesquisa survey 

com um grande número de empresas de diversos segmentos de negócio, observaram que  a 

cooperação entre as diferentes áreas funcionais no processo de DP é complexa, pois 

depende do tipo de projeto, da função e do momento dessa cooperação. Alguns pontos 

relevantes do estudo do autor são relacionadas abaixo: 

- a área da P&D tem maior independência de atuação nas fases iniciais de um projeto e o 

índice de cooperação entre áreas funcionais cresce quando o projeto está nas fases finais; 

- marketing e P&D normalmente têm alta interação no início do projeto e, ao final dele, a 

intensificação dessa interação está diretamente relacionada ao desempenho do projeto; 

- a cooperação entre marketing e operações tende a aumentar nas fases iniciais do projeto, 

no caso de projetos não inovadores, e essa cooperação está diretamente relacionada com o 

desempenho do projeto. Entretanto, essa conclusão não procede para projetos inovadores; 

- a cooperação entre P&D e operações nas fases finais de projeto está diretamente 

relacionada ao desempenho do projeto, mas não é o que ocorre nas fases iniciais do projeto. 

 

O’Leary-Kelly e Flores (2002) caracterizam a integração entre duas entidades ou 

áreas como: colaboração, cooperação, coordenação, comunicação-informação, troca-
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interação e acordos mútuos. No caso da manufatura, os autores identificaram dois tipos de 

participação, um time que tinha a função de desenhar os protótipos e desenvolver o 

software, e outro que fazia parte da fábrica participando do time de produção do hardware 

necessário. 

 

A participação mais efetiva de determinada área nos times multidisciplinares de 

projetos de DP pode ser influenciada por aspectos tecnológicos, estratégicos, além de sua 

preponderância na empresa. 

 

Segundo estudo de Calantone et al.(2002), as diferenças entre marketing e 

manufatura são ampliadas num processo de DP. A manufatura, historicamente, tem status 

menor que o do marketing na maioria das empresas, prejudicando sua participação efetiva 

nesse processo de desenvolvimento. Em seu estudo, Calantone et al.(2002) avaliam a 

interface entre marketing e manufatura do ponto de vista dos gerentes de manufatura e 

observam que quanto maior a crença do marketing na manufatura, mais esses gerentes 

tendem a cooperar. 

 

Leonard-Barton (1992) define as quatro dimensões capacitadoras do processo de 

desenvolvimento do produto: sistemas técnicos, sistemas gerenciais, base de conhecimento 

e habilidades. Elas interagem ao longo do tempo nas empresas. Dessa forma, Leonard-

Barton (1992) escreve que, a depender da empresa, algumas áreas que participam no 

processo de DP podem ter maior destaque ou domínio em detrimento de outras áreas, 

dificultando a participação de forma mais eficaz das áreas de menor destaque ou poder na 

empresa. 

 

Um exemplo dessa teoria é uma empresa em que a engenharia domina, as pessoas 

de marketing e manufatura muitas vezes participam dos times de DP com recursos de 

menor calibre e compartilhados com vários projetos. Dessa forma, o indivíduo tem 

dificuldade de trazer contribuição relevante aos projetos. 
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Ainda segundo Calantone et al. (2002), a manufatura requer corridas de produção 

de longa duração e baixo número de itens para gerenciar, poucas mudanças nos desenhos 

dos produtos para melhor controlar a produção, além de pouca personalização de produtos, 

uma vez que a manufatura é medida por eficiência produtiva e controle de custos. 

Marketing, ao contrário, é medido por inovação freqüente e aumento de vendas, 

demandando alta personalização de produtos de acordo com a necessidade do consumidor. 

Como isso pode gerar mais complexidade no gerenciamento da demanda, ocasiona picos de 

demanda de vendas que prejudicam a estabilidade de toda a cadeia produtiva. Além disso, 

Marketing prefere alto nível de estoques, para ter segurança de que pode garantir bom 

serviço aos clientes.  

 

Num mundo globalizado, a competitividade fica acirrada e requer, diariamente, 

otimização no alinhamento entre os departamentos em todos os aspectos da gestão da 

inovação e da gestão do negócio.  

 

Em empresas onde o lançamento de produtos é muito freqüente, em razão de fatores 

como moda, estação do ano, entre outros, a taxa de inovação é alta, portanto há risco de 

uma preponderância das áreas de marketing e vendas sobre as demais áreas do negócio.  

Além de marketing e manufatura, a participação efetiva de outras áreas do negócio é 

fundamental para o bom desempenho do projeto, mas certamente algumas áreas têm peso 

diferente nesse processo. Para evidenciar isso, Fredericks (2005) realizou estudo com 20 

times de DP. Foram entrevistados 94 participantes de várias empresas de ramos bastante 

diversificados, tais como: eletrônicos, cosméticos e alimentos, telecomunicações e outros. 

O objetivo do estudo, dentre outros, foi entender a participação dos diferentes membros do 

time multidisciplinar e suas respectivas responsabilidades. 

 

O envolvimento das diferentes áreas do negócio nas etapas do processo de DP, 

quando utilizados times multidisciplinares, pode ser bastante diversificado, como descreve 

Fredericks (2005). A autora afirma que, independentemente do número de etapas do 

processo de DP, é importante que cada participante do time multidisciplinar entenda seu 

papel e suas responsabilidades, assim como a dos demais participantes, a fim de reduzir 
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conflitos (Quadro 3). Identifica, ainda, duas reuniões-chave durante o processo de DP: uma 

orientação pré-projeto e outra sobre o processo de DP. No estudo, há membros 

considerados parceiros estratégicos (core) e outros que participam, quando solicitados, mas 

suas funções de especialidade (ad hoc). 

 

Quadro 3 - Responsabilidades dos membros do time multidisciplinar em projetos de 

DP 
Função Tipo de 

membro do 

time 

Responsabilidade 

Finanças ad hoc Desenvolvimento do plano de negócio dos novos produtos  

e análises. 

Legal ad hoc Garantir patentes e  trade marks necessárias. 

Manufatura Core Resolver problemas de engenharia e produção. 

Produzir protótipos com qualidade. 

Desenhar processo produtivo eficiente e com qualidade. 

Atingir a qualidade desejada e níveis de controle para 

comercialização. 

Marketing Core Disseminar informação sobre os requisitos do produto para 

o mercado e sobre onde está o fator de competitividade para 

o time. 

Desenvolvimento de 

“software”/pesquisa e 

desenvolvimento 

 

core 

Integrar tecnologia do conhecimento com as necessidades 

das pessoas em produtos possíveis de serem fabricados e 

com atributos de desempenho desejáveis. 

Operações ad hoc Desenvolver fornecedores e componentes em tempo e com 

custo viáveis.  

Integrar a disponibilidade do componente com os tempos da 

manufatura. 

Consultores/fornecedores Estendido Disponibilizar conselho ou assistência aos membros do 

time. 

Vendas ad hoc  

 

Fonte: Fredericks (2005). 
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b) reuniões de revisão 

Além da participação no processo de DP, é importante saber como se dá a participação ou 

envolvimento no caso da manufatura. Para tanto, foram identificadas na literatura algumas 

práticas. 

 

Adler (1995) observou que algumas empresas utilizam critérios explícitos para decidir 

sobre formas de interação entre os grupos: 

-“jogar“ especificações, desenhos e outros para a manufatura e deixá-la resolver os 

problemas residuais nas fases de protótipos; 

- reunir-se com a manufatura no início da fase de desenho para definir parâmetros 

relevantes, utilizando “assinatura” de recebimento e cumprimento das especificações; 

- definir pessoas-chave da manufatura para acompanhar e revisar desenhos durante a 

sua construção; e 

- implementar time de projeto de produto e processo, de acordo com o tipo de inovação 

do projeto. 

 

c) contrato antes de iniciar o projeto, d) congelamento de desenho e) sistemas e 

procedimentos 

Ainda segundo Adler (1995), alguns pontos-chave de controle e coordenação de projeto 

têm sido utilizados e discutidos na literatura, entre eles: 

- contrato de projeto: contrato formal, em que o projeto só pode iniciar se assinado pela alta 

gerência e membros do projeto; outro mecanismo de coordenação é a “assinatura” ou  o 

“contrato”, no qual a manufatura aceita a responsabilidade de fazer o produto de acordo 

com o especificado. Entretanto, não há um fórum de discussão, o que dificulta, muitas 

vezes, para a manufatura, vetar qualquer projeto; 

- congelamento de desenho: após alguns ciclos de desenho de projeto, existe um momento 

importante, no qual se congelam os desenhos e especificações e, dessa forma, não se fazem 

mais modificações, somente as essenciais.  Isso acontece porque, normalmente, há muita 

flexibilidade e tolerância para mudanças no início dos projetos e esse é um momento-chave, 

em que a flexibilidade é reduzida drasticamente; 
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- esforço gerencial para coordenar e controlar o projeto através de sistemas de 

procedimentos, documentos, ferramentas gerenciais, reuniões, revisões e estrutura 

organizacional.  

 

f) envolvimento de fornecedores e congelamento tardio das especificações 

Segundo Ward et al. (1995), há empresas que envolvem os fornecedores de acordo 

com a capacidade deles. Esse envolvimento pode variar desde a sua participação efetiva na 

inovação até a simples execução do projeto desenvolvido. 

 

A definição da especificação final é deixada para o término da fase de desenho; no 

início trabalha-se com faixas de especificação, congelando inicialmente somente as 

especificações mais críticas. Essa prática diminui o número de mudanças no projeto junto 

ao fornecedor, podendo-se, dessa forma, trabalhar sempre com ele para melhoria contínua 

de qualidade e custo. Segundo esses autores, é importante ressaltar que a prática adotada de 

participação dos fornecedores envolve apenas aqueles altamente qualificados. 

 

g) rotação de função entre P&D e manufatura 

Em relação aos participantes do processo, Ward et al. (1995) relatam que há 

empresas nas quais a utilização de rotação de função entre as pessoas pode ser encorajada 

para obterem-se maiores habilidades; em algumas organizações japonesas, por exemplo, o 

engenheiro de projeto deve ter larga experiência de manufatura. Além dos engenheiros, 

outros funcionários de menor posição na fábrica podem participar do processo, ajudando 

engenheiros e projetistas no desenvolvimento deste, trazendo as considerações da linha de 

produção ao projeto. 

 

h) registro de lições aprendidas 

Ainda segundo Ward et al.(1995), há empresas onde os engenheiros de desenho 

utilizam  um checklist ou “livro de lições aprendidas”, a fim de registrar a evolução do 

conhecimento nos projetos. Também utilizam a engenharia simultânea e set based (que 

convergem a um ponto final), em que se exploram parâmetros alternativos, dentro de uma 

faixa predeterminada. Essa limitação será menor no caso de projetos mais caros.  
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i) protótipos 

Outra prática comum entre algumas empresas, segundo esses mesmos autores, é o 

uso de alto número de protótipos antes de projeto final e a transferência deste para a 

manufatura, aumentando dessa forma a integração das pessoas ao projeto. 

 

j) facilitadores de comunicação 

Um dos lados difíceis da especialização funcional são as barreiras de linguagem, 

conflito de metas, diferenças de priorização de projeto, variações de reconhecimento e 

incentivo entre departamentos que causam conflitos entre os participantes dos times 

multidisciplinares. 

 

Esse tema é discutido por alguns autores como Griffin e Hauser (1996). Segundo os 

autores, num estudo sobre barreiras para cooperação entre R&D e Marketing, conclui-se 

que a integração entre as duas áreas depende do ambiente em que o processo de 

desenvolvimento de produtos ocorre. Barreiras como personalidade, cultura, linguagem, 

organizacional e física criam dificuldades de comunicação entre as áreas. 

 

Já segundo Olson et al.( 2001), a comunicação e, consequentemente, a cooperação 

entre as áreas no processo de DP,  que envolvem P&D e Marketing e P&D e Manufatura, 

tornam esse processo ainda mais complexo. 

 

Em relação ao fluxo de comunicação e informação, independentemente da organização de 

DP adotada, para grandes projetos que envolvem maior número de pessoas ou grupos de 

pessoas são utilizados facilitadores entre os grupos, rompendo barreiras de linguagem. Um 

exemplo desse processo são os gatekeepers de Allen (1977), importantes no processo de 

desenvolvimento. São os indivíduos que freqüentemente obtêm informação externa e 

compartilham-na com os demais membros de seu grupo. Dessa forma, aumenta a 

disponibilidade de informações para todos os envolvidos no processo de desenvolvimento, 

ainda que informal nesse caso. 
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Katz e Tushman (1981) aprofundaram um estudo sobre os gatekeepers em várias 

organizações e concluíram que eles agem de forma a reduzir barreiras de comunicação 

entre a equipe do projeto em que atuam e as áreas que geram informação. Os autores em 

seu estudo identificaram que o papel dos gatekeepers tem melhor resultado em projetos de 

desenvolvimento, porém não viram diferença no resultado quando eles atuam em projetos 

de pesquisa ou projetos de melhoria de desempenho. Em projetos de pesquisa é importante 

a comunicação direta dos membros envolvidos no projeto. 

 

k) coordenação do tempo 

Outro tópico importante na gestão de projetos em geral é o gerenciamento do 

tempo. Normalmente, no gerenciamento de desenvolvimento de produto, segundo Mattar 

(2003), a pessoa que mais se preocupa com o tempo é o gerente de produto ou seu 

representante, pois seu foco concentra-se no marketing do produto.  

 

Uma técnica para Planejamento e Controle de Projetos, desenvolvida em torno de 

1950, é PERT e COM, que muitas vezes podem ser mencionadas nas empresas, porém não 

utilizadas na sua íntegra. Muitas vezes as empresas simplesmente utilizam, um cronograma 

de controle de tempos e responsáveis por atividades de um determinado projeto. 

 

Os termos PERT e COM são acrônimos de Program Evaluation and Review 

Technique  ( PERT) e Critical Path Method (CPM). Krishnan e Ulrich (2001), em artigo de 

revisão bibliográfica de pesquisa e desenvolvimento de produtos, mencionam que embora 

algumas empresas utilizem essa técnica, o processo de DP é muito mais complexo em 

termos de gestão, em função das interfaces entre pessoas/áreas e do processo decisório 

envolvido. 

 

l) processo decisório 

Quanto ao processo decisório dentro do time, de acordo com Henke et al.(1993), 

normalmente se utiliza o consenso para decisões de maior qualidade e o líder nas decisões 

de menor importância, pois, nesses casos, muitas vezes se utilizam as pessoas mais 

experientes do grupo para conduzir o processo. É preciso entender o processo de maturação 
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do time e, para isso, algumas tendências são evidentes, como: (i) uso abusivo de reuniões e 

encontros; (ii) insatisfação do time quanto ao tempo exagerado para obter soluções simples; 

e (iii) experiências  anteriores dos indivíduos. 

 

Um desafio em ambiente de multiprojetos é a estrutura gerencial necessária para 

coordenar a participação de especialistas funcionais em diferentes projetos ao mesmo 

tempo. Esse fato pode gerar atrasos na solução de problemas e, conseqüentemente, atrasos 

no projeto final.  

 

2.4.2. Metodologias DFM e TPM 

 

DFM – Design for Manufacturing 

 

A integração entre desenho e manufatura pode ajudar a companhia e entender que 

produtos devem ser desenhados de acordo com os requisitos da manufatura. Ter a 

manufatura envolvida cedo no processo de DP torna essa tarefa de responsabilidade das 

duas áreas.A vantagem dessa aproximação é diminuir erros e desalinhamentos entre as duas 

funções, além de reduzir tempo de execução e atingir as metas do projeto (RUSINKO, 

1999). 

 

A maioria desses métodos DFM (Design For Manufacturing) tem por objetivo 

reduzir a mão-de-obra direta utilizada na produção, os custos de overhead na manufatura, 

além de melhorar o desempenho com qualidade da fábrica. 

 

Algumas regras são consideradas nessa metodologia, como por exemplo: “diminuir 

o número de peças”, que tem dois lados da equação, ou seja, o lado positivo – reduzir a 

complexidade de montagem e número de peças em inventário – e o lado negativo – moldes 

mais complexos, o que se tornam um caminho crítico no projeto. Isso, entretanto, não 

invalida o uso do método desde que sejam utilizados critérios corretos na sua avaliação, 

pois, caso contrário, pode tornar o processo mais caro. 
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Song et al.(1998) observaram que muita integração entre P&D e manufatura nos 

estágios iniciais de DP pode baixar o desempenho do processo de DP, em razão do custo da 

integração. Entretanto, antes de iniciar a etapa de planejamento do projeto, é importante 

estabelecer algumas regras e acordos entre as duas áreas para aumentar a eficácia do 

processo de DP. Já Olson et al.(2001) e Tseng et al.( 2006) observaram que se o nível de 

cooperação entre P&D, marketing e manufatura aumenta nas etapas finais de  

desenvolvimento, aumenta o sucesso do projeto, mas somente de projetos inovadores, já 

que para projetos menos inovadores há esse efeito. 

 

Nesta pesquisa, para entender a participação da manufatura nas diferentes etapas do 

DP em projetos na maioria simples é necessário avaliar qual a interação da manufatura com 

as diferentes áreas do negócio e como isso acontece. Uma vez que para projetos menos 

inovadores o comportamento da interação entre as áreas pode ser diferente, principalmente 

pela falta de recursos dedicados em ambiente com muitos projetos, como obter bom 

desempenho dos projetos (tempo, custo e qualidade) nesse ambiente? Para compreender 

esse processo, será necessário pesquisar em cada etapa do DP a freqüência de comunicação 

entre a manufatura e os demais departamentos relativamente à quantidade de informação, 

freqüência de contatos, freqüência de assistência técnica e nível de trabalho (especificação, 

recursos, etc.) que são transferidos. Essas perguntas foram utilizadas por Olson et al.( 2001) 

e Tseng et al.( 2006), para entendimento do nível de cooperação entre as áreas envolvidas 

no processo de DP. 

 

Aprofundando-nos um pouco mais na metodologia DFM, observamos que, segundo 

Clark e Wheelwright (1993), quando marketing e os designers de produto pensam em uma 

plataforma de produto, normalmente utilizam uma arquitetura comum para toda a família 

do produto. Um sistema específico de uma máquina fotográfica, por exemplo, pode ser 

utilizado em vários modelos daquela plataforma de produtos, onde são estabelecidos os 

mecanismos de interface desse sistema com os demais, flexibilizando o processo produtivo. 

Ainda segundo os autores, a implementação da metodologia DFM (Design For 

Manufacturing) envolve: (i) estabelecer o envelope do processo atual; (ii) identificar 

conexões importantes entre alternativas de desenhos e desempenho do sistema de 
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manufatura; e (iii) estabelecer as dimensões-chave da arquitetura do produto e seu impacto 

no sistema de manufatura. Para que isso aconteça, é necessário utilizar processos que 

empreguem checklist de desenho utilizado pelos engenheiros e procedimentos para cálculo 

de sistemas de custo e criar acessos aos sistemas de desenhos para determinados 

componentes do grupo muldisciplinar, entre outras medidas. Além disso, no caso de 

projetos de plataforma, é fundamental utilizar esse método para proporcionar melhorias de 

produtividade nos processos produtivos, uma vez que nova geração de produtos deve ser 

lançada. 

 

Um exemplo de ferramenta a ser utilizada é a “casa da produtibilidade“, uma matriz 

de desenho que pode utilizar parâmetros de desenho de produto orientado a processo e 

dimensões de desempenho da manufatura, que permite tomada de decisões de desenho 

baseadas em fatos analíticos. Esse é um exemplo de utilização de ferramenta que facilita a 

integração e comunicação de grupos multidisciplinares, além de organizar o conhecimento 

desenvolvido sobre o produto e processo em questão.  

 

Nesta pesquisa, o fato de serem produtos simples e, na maioria, com inovação 

incremental, a exigência de sofisticação nas ferramentas para atuar no DFM é menor. 

Entretanto, por ser ambiente de multiprojeto com recursos compartilhados e às vezes não 

co-localizados pode ser necessária alguma ferramenta de suporte na gestão do processo de 

DP. 

 

Existem no mercado diferentes softwares utilizados para facilitar esse processo. 

Contudo, independentemente do software, o importante é o processo que se cria para 

utilizá-lo. 

 

Na literatura, Youssef (1994) aborda as ferramentas utilizadas na metodologia 

DFM, que se dividem em: 

1- dependência de times multidisciplinares; 

2- utilização de softwares de desenho; e 

3- uso de diferentes técnicas analíticas e métodos para otimização de desenhos. 
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Os benefícios do uso da metodologia DFM, por sua vez, são muitos, como listado 

no relatório de Análise de Defesa por Keys et al. apud Youssef (1994): 

1- melhorar a qualidade dos desenhos; 

2- reduzir o ciclo de desenvolvimento do produto de 40% a 60%; 

3- reduzir o custo de manufatura de 30% a 40 %; 

4- reduzir o custo de manutenção e garantias. 

 

Além desses benefícios, é citado repetidamente na literatura que o método DFM 

facilita o trabalho em equipe e melhora o processo de comunicação entre seus membros, 

quando utilizado corretamente. Como toda metodologia, deve ser seguida com critério, pois 

o uso incorreto das ferramentas de DFM pode levar a conclusões erradas sobre o produto 

ou processo em questão. 

 

TPM – Total Productive Manufacturing 

A metodologia de TPM tem origem no Japão, onde foram integrados conceitos de 

manutenção preventiva (Preventive Maintenance-PM) e qualidade total (Total Quality 

Management - TQM), com o foco em perda zero. 

De acordo com estudo de Ireland e Dale (2001), onde estudaram a implementação do TPM 

em algumas empresas, o histórico dessa metodologia foi: 
Os japoneses, baseados na metodologia de manutenção preventiva (PM), evoluíram o 

conceito para manutenção produtiva total ou Total Productive Maintenance (TPM). 

Nakajima (1986), engenheiro mecânico japonês que publicou o primeiro  livro sobre TPM 

seguido de outras publicações, mostrou como, em 1953, 20 empresas japonesas formada por 

grupos de pesquisa  de PM, e depois da missão para os EUA em 1962, formaram o Institute 

of Plant Engineers (JIPE) para estudar manutenção de equipamentos. Em 1969, JIPE 

começou seu trabalho na empresa de autopeças – Nippodenso – para implementar PM, 

entretanto a empresa mudou a rotina da implementação mudando a responsabilidade dos 

operadores de manutenção de rotina na produção, esse foi o começo do TPM 

. 

A metodologia desenvolvida por Nakajima tem como meta eliminar as seis grandes 

perdas nos equipamentos de produção:  

1 - quebra/falha de equipamento – causando tempo parado 
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2 - set up de equipamentos ou ajustes – com corridas de produção reduzidas, ambiente de 

flexibilidade 

3 - dispositivos nos equipamentos para ajudar alimentação, retirada de matérias e limpeza 

das máquinas 

4 - reduzir velocidade das máquinas – causadas por problemas de equipamentos, processo, 

produto ou operador 

5 - produtos com defeito - pode ser produto intermediário ou final. 

6 - reduzir rendimento ( reduzir perda de início de produção)   

 

Segundo os autores, no início dos anos 90 as organizações ocidentais começaram a 

mostrar interesse pelo TPM, seguido dos programas de qualidade total (TQM). Embora 

haja muitas publicações sobre o tema TPM, há poucos estudos empíricos e maiores análises 

sobre o tema. 

 

A jornada de implementação do TPM começou no Ocidente, utilizando-se de  uma 

medotologia baseada em 8 pilares, como implementada na Nippon Denso KK, uma das 

integrantes do grupo Toyota.  Segundo dissertação de Carini (2000), Seiche Nakajima era 

membro da Jipe e ajudou na formulação das definições do TPM. Nakajima passou a 

integrar a JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance), atual detentora da marca TPM. 

 

Em 1989, a JIPM reeditou a definição de TPM, tornando-a mais ampla, com as 

seguintes inclusões: 

- criar organização que maximize a eficácia dos sistemas de produção 

- gerenciar a planta com uma organização que evite todo tipo de perda (assegurando zero 

defeito e acidentes) durante todo o ciclo de produção 

- envolver todos os departamentos na implantação do TPM, inclusive desenvolvimento de 

produtos e processos, vendas e administração 

- envolver a todos, desde a alta administração até os operários da planta, em um mesmo 

projeto 

- orientar as ações de perda-zero por meio de atividades dos pequenos grupos 
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Esse último ponto, para organizações de manufatura e operações que envolvem grande 

número de pessoas, ajuda a distribuição de tarefas e responsabilidades pelos indicadores de 

desempenho das áreas onde trabalham. 

 

Os 8 pilares da metodologia de TPM são: 

1- Educação e treinamento: 

Objetivo: educação e desenvolvimento professional e educacional do pessoal envolvido nos 

processos que envolvem ou cercam a produção. Com isso, a manutenção dos equipamentos 

deixa de ser uma tarefa de especialistas, que passam seu conhecimento para os grupos 

operacionais. 

2- Manutenção autônoma: 

Objetivo: criar ações diárias e contínuas para que o operador tenha domínio do 

equipamento utilizado na produção. Este programa possui estágios de implantação. 

3- Manutenção planejada: 

Objetivo: quebra zero dos equipamentos. Composto de manutenção preventiva, 

manutenção com paradas e manutenção corretiva. 

4- Qualidade: 

Objetivo: seu objetivo é atingir zero defeito nos produtos, garantindo que a qualidade seja 

inserida em todo o processo, por meio de ações sistemáticas. 

5- Controle Inicial: 

Objetivo: garante o melhor desempenho do equipamento adquirido e envolve outros pilares, 

para que novos produtos e processos sejam implementados com o devido envolvimento das 

pessoas e controles operacionais apropriados. 

6- Melhorias específicas:  

Objetivo: analisar oportunidades de ganhos e melhoria contínua, com foco nas solicitações 

dos pequenos grupos para atuar em pontos específicos. Esse pilar conta com recursos 

financeiros, materiais e humanos para trazer melhorias. 

7- TPM administrativa: 

Objetivo: elimina perdas decorrentes dos processos administrativos pela otimização do 

desenvolvimento das pessoas que executam atividades administrativas. 
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 8- Segurança e Meio Ambiente: 

Objetivo: garantir o desenvolvimento das atividades produtivas sem acidentes, com a 

adoção de um conjunto de ações preventivas. 

 

A implementação dessa metodologia requer fases de implementação e posterior 

auditoria para manter a metodologia uniforme e consistente na empresa. 

 

2.5. Modelo Teórico de Referência da Pesquisa 

 

Apesar de esse ser um tema de pesquisa sustentado por ampla fundamentação 

teórica, com diferentes estudos de diversos autores, alguns autores e suas teorias foram 

utilizadas com maior intensidade na presente pesquisa. 

 

Com base na fundamentação teórica estudada e nos objetivos do estudo, utilizou-se 

uma matriz que correlaciona as principais práticas de gestão do processo de DP e a análise 

da participação da manufatura nas quatro etapas definidas para o processo de DP, de acordo 

com o Quadro 4 

 

Este modelo teórico de referência teve como objetivo guiar a pesquisa de campo que 

foi aplicada nas empresas estudadas. 

 

Antes de utilizar-se o modelo para análise das práticas de gestão do processo de DP 

e a participação da manufatura, analisou se o contexto da empresa no mercado em que atua. 
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Quadro 4: Modelo Teórico de Referência da Pesquisa 

 
PARTICIPAÇÃO DA 

MANUFATURA/ 

ETAPAS DO DP 

Práticas de gestão de 

carteira de projetos 

Práticas de 

organização 

 Práticas de 

planejamento e 

Controle  

Práticas de otimização de 

processos (DFM,TPM ou 

outra) 

1-conceito     

2-planejamento de 

produto e processo 

 

    

3-implementação de 

produto e processo 
    

4-comercialização     

 

As práticas de gestão do processo de DP e análise da participação da manufatura no 

processo de DP foram agrupadas em quatro subgrupos: práticas de gestão de carteira de 

projetos, práticas de organização, práticas de planejamento e controle e práticas de 

otimização de processos (DFM, TPM ou outra). 

 

Para cada coluna dos subgrupos de práticas, as principais diretrizes teóricas 

descritas na fundamentação teórica, listadas abaixo, foram utilizadas para analisar a 

participação da manufatura nas etapas do processo de DP. 

 

Essas práticas podem ser observadas no desenvolvimento de produtos e processos 

em cada etapa do processo de DP, nos níveis estratégicos e operacionais da empresa. 

 

Na literatura estudada, os autores dividem o processo de DP em etapas, de 2 a 10. 

Para o presente estudo, foram adotadas quatro etapas do processo de DP, sendo elas: 

1. conceito (idéia, definição); 

2. planejamento do projeto (plano do negócio e plano de desenvolvimento do produto 

e processo, planejamento das atividades, dimensionamento de recursos, cronograma 

e equipe); 
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3. implementação do desenvolvimento de produto e processo (testes, experimentos, 

engenharia  e piloto, protótipos); e 

4. comercialização (mudanças, ajustes de projeto e melhorias). É importante entender 

as influências do processo de DP na comercialização, a fim de comparar o produto 

planejado com o produto entregue, após sua interação com o consumidor final. 

 

Quanto à participação da manufatura nas diferentes etapas do processo de DP, é 

fundamental comparar as práticas utilizadas na empresa com as identificadas na literatura e 

seus benefícios e dificuldades. 

 

Para os grupos de práticas de gestão do processo de DP, as referências 

bibliográficas utilizadas mais intensamente para analisar os casos estudados, nas quatro 

etapas do processo de DP, foram: 

 

a) Práticas de gestão de carteira de projetos: 

 

Quanto à classificação dos tipos de projetos de inovação, serão utilizadas as 

definições de Clark e Wheelwright (1993) e Sanderson e Uzumeri (1995). 

 

Para avaliar a carteira de projeto, composição, balanceamento, dificuldades, são 

utilizadas as definições de Nascimento e Rubio (2003) e Clark e Wheelwright (1993). 

 

Ainda na carteira de projetos, entender como o projeto avança nas etapas de DP, 

go/kill de projetos, método utilizado pela empresa, dentre outras práticas de gestão de 

carteira, foram foi objeto de análise nesta pesquisa à luz da teoria de Cooper (1994). 

 

Em relação à participação da manufatura nas etapas do processo de DP, 

envolvimento antecipado ou não, e como a ela participa, utilizaram-se comparações com os 

estudos de Song et al.(1998), Olson et al.( 2001) e Tseng et al.(2006). 
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Para produtos simples, embalados, analisou-se o fluxograma de desenvolvimento de 

Griffin (1996) é utilizado e como o fluxograma de desenvolvimento das empresas se 

compara a ele na simultaneidade de desenvolvimento de produto, processo e embalagem. 

Procurou-se analisar se essa prática se aplica e se ajuda na participação das diferentes áreas 

da empresa no processo de DP; avaliar a participação das diferentes áreas da empresa 

envolvidas no processo de DP e o seu papel; entender se P&D tem papel de elo entre as 

áreas e como desempenha esse papel, como apontado por Fredericks (2005).  

 

b)Práticas de organização: 

 

Uma das práticas apontadas por Clark e Wheelwright (1993) para bom desempenho 

de projetos de DP é a co-localização e dedicação exclusiva das equipes de projetos. 

Avaliar-se-á como isso se aplica no estudo em questão. 

 

A estrutura organizacional de projeto utilizada para desenvolver produtos será 

analisada e comparada com as diretrizes de Henke (1993) e Olson et al. (1995). Será 

avaliada também a forma de condução dos projetos de DP, segundo estudos de Olson et al.( 

2001). 

 

Outro ponto que pode ser relevante ao processo de DP é a localização física da 

P&D, como estudado por Kuemmerle (1997), e o modelo de organização da P&D segundo 

Moore & Birkinshaw (1998). 

 

Outros aspectos relativos à prática de organização são:  

(i) existência de gatekeepers na organização e como atuam, segundo Allen (1977) e Katz e 

Tushman (1981). 

(ii) se há barreiras de comunicação e conflitos entre as áreas que participam no processo de 

DP, segundo estudos de Griffin e Hauser (1996) e Olson et al. (2001), e como solucionam 

esses problemas. 
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(iii) se há predominância de alguma área na empresa, no que tange aos aspectos decisórios 

e participação nos processos internos da empresa. Avaliar se isso influencia ou dificulta a 

participação da manufatura no processo de DP, como estudado por Leonard-Barton (1992), 

(iv) avaliar que linguagem de projetos é utilizada na empresa para facilitar a comunicação 

entre as áreas participantes no processo de DP, como mostrado por Ward et al. ( 1995). 

 

c) Práticas de planejamento e controle: 

 

Para ambiente de multiprojetos e produtos simples, a gestão descentralizada de 

projetos de DP é normalmente utilizada, segundo estudo de Nascimento (2002). Avaliar-se-

ão, nesse contexto, quais as práticas desse modelo de gestão para planejar e coordenar a 

execução dos projetos de DP. 

 

Segundo demonstrado por Olson et al.(1995), há várias formas de controlar os 

projetos de inovação na empresa; portanto, à luz dessa teoria buscar-se-á avaliar as formas 

utilizadas pelas empresas estudadas. 

 

Outras práticas de planejamento e controle, como reuniões, brainstorming e 

utilização de cronogramas padrões para gestão de atividades de projetos, são mencionadas 

na literatura. No ambiente em estudo, pretende-se entender quem participa dessas práticas, 

como participa delas e qual é a sua freqüência de uso. 

 

Ainda como prática de planejamento, a utilização de registro de lições aprendidas é 

sempre uma prática muito utilizada por empresas de sucesso, como a Toyota, estudada por 

Ward et al. (1995). 

 

d) Práticas de otimização de processos (DFM, TPM ou outra); 

 

Considerando-se a participação da manufatura no processo de DP tem como 

objetivo não só entregar a produção do produto para lançamento, mas também buscar a 
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melhor metodologia de participação a fim de otimizar os processos produtivos durante o 

desenvolvimento do produto. 

Para tal, algumas práticas baseadas nas metodologias (i) DFM – Design for Manufacturing, 

como descrito por Adler (1995), Clark e Wheelwright (1993), Bancroft (1988) e Youssef 

(1994), e  (iii) TPM – Total Preventive Maintenance segundo estudos de Ireland e Dale 

(2001) e Carini (2000), podem ser utilizadas. 

 

Além dessas metodologias, outras práticas de melhoria contínua do processo 

produtivo que envolvam outras áreas no processo de DP podem fazer parte das práticas 

utilizadas pelas empresas, como: lean manufacturing, just in time, kanban  e kaizen.  
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Este capítulo aborda o método de estudo utilizado. Assim, são indicados o tipo de 

pesquisa, as fontes de dados, o perfil das empresas estudadas e os procedimentos de coleta 

e tratamento de dados. 

 

3.1. Um Estudo Exploratório de Múltiplos Casos Holísticos 

 

A abordagem desta pesquisa é de natureza qualitativa, baseada em estudo de 

múltiplos casos, em que os profissionais entrevistados profissionais trabalham em empresas 

de bens de consumo tangíveis. Os aspectos estudados seguiram as diretrizes da pesquisa de 

YIN (2003). 

 

De acordo com Yin (2003), os estudos de caso podem envolver casos únicos, 

múltiplos casos e diferentes níveis de análise. Dependendo do número de casos, os estudos 

podem ser de caso individual ou de múltiplos casos. Conforme o nível de análise, os casos 

podem ser do tipo incorporado, quando se consideram subunidades de análise, ou holístico, 

quando o estudo de caso examina unicamente a natureza global da unidade de análise. Esta 

pesquisa se encaixa no tipo holístico, pelo fato de que cada caso é constituído por uma 

empresa ou unidade de negócio e não são consideradas subunidades de análise. 

 

Nesse sentido, Godoy (1995) argumenta que o estudo de caso é uma forma de 

pesquisa qualitativa freqüentemente utilizada quando o pesquisador busca responder às 

questões “como” e “por quê” determinados fenômenos ocorrem. 

 

Segundo Hair et al.(2005), a pesquisa exploratória é útil quando o responsável pelas 

decisões dispõe de poucas informações. Quando bem conduzida, abre uma janela para 

percepções e comportamentos. A pesquisa exploratória é útil na identificação de práticas 

inovadoras de produção e administração. 
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Nesse contexto, Patton  apud Alves (1991, p.54) afirma que  
descrições detalhadas de situações, eventos, pessoas, interações e 

comportamentos observados; citações literais do que as pessoas falam 

sobre suas experiências, atitudes, crenças e pensamentos; trechos ou 

íntegras de documentos, correspondências, atas ou relatórios de 

casos,caracterizam a natureza predominante dos dados qualitativos. 

 

          Isso posto, parece adequado utilizar o estudo de caso para o desenvolvimento da 

pesquisa, a qual se caracteriza, também, por ser um estudo descritivo exploratório. É 

descritivo em razão de que busca descrever um fenômeno específico com o objetivo de 

conhecer sua natureza, os processos que o compõem ou que nele ocorrem (GODOY, 1995). 

 

         As pesquisas descritivas estabelecem o grau de associação entre duas ou mais 

variáveis e servem para que se façam inferências sobre as variáveis envolvidas. O propósito 

desse tipo de pesquisa é aprofundar um tema já conhecido, a respeito do qual existam 

muitos dados anteriores. Por esse motivo, é necessário saber o que exatamente se deseja 

medir e conhecer técnicas para medições válidas e precisas. 

 

          Segundo Hair et al. (2005), a pesquisa pode, muitas vezes, conseguir utilizar 

estatísticas descritivas, o que inclui contagens de freqüência (quantidade), medidas de 

tendência central, como média ou a moda, ou até medida de variação ou desvio-padrão. 

Ainda segundo o autor, os estudos descritivos podem dar um panorama ou uma descrição 

dos elementos administrativos em dado ponto no tempo. Com isso, obtêm-se dados 

transversais. Uma característica distinta dos estudos transversais é a de que os elementos 

são medidos somente uma vez durante o processo de investigação. 

 

            Esta pesquisa é de natureza exploratória, pois objetiva proporcionar uma visão geral 

do fenômeno pesquisado, que é a participação da manufatura no processo de DP, através da 

imersão do pesquisador no contexto, que, no caso, trata-se de projetos simples e ambiente 

de multiprojeto, e contribuir para a focalização das questões, identificando informantes e 

outras fontes de dados (ALVES, 1991). 
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3.2. Definição da Amostra 

 

Este estudo faz uma escolha intencional dos casos, visando incorporar empresas que 

apresentem o perfil procurado, isto é, nas quais exista uma carteira de projetos de P&D e 

fabricação dos produtos vendidos ao consumidor final. 

 

O perfil das empresas procurado foi definido por critérios de seleção, para que as 

características das empresas atinjam os objetivos do estudo. Os critérios utilizados: 

1- empresas formadas por capital brasileiro ou estrangeiro, fabricantes de produtos 

tangíveis e localizadas no território brasileiro; 

2- empresas cujos produtos são na maioria simples e de prazo curto de execução; 

3- processo produtivo com grande compartilhamento de produtos; 

4- empresas de setores industriais diferentes. A amostra heterogênea em termos de 

setores de empresas permitirá analisar o modelo administrativo similar, 

independentemente do produto produzido; 

5- empresas que possuam carteira de multiprojetos simultâneos, e implementam tais 

projetos e possuam P&D e Marketing. Mesmo que terceirizem projetos, isso deve 

ser pouco representativo na carteira total de projetos; 

6- empresas que conduzem a avaliação da carteira de projetos e acompanham a 

execução do projeto de desenvolvimento de produto e processos. 

 

Para buscar essas informações, utilizar-se-ão websites das empresas selecionadas, 

informações de estudos anteriores, artigos e referências de especialistas e revistas como 

Exame, Fortune, Conjuntura Econômica FGV. 

 

A partir desses critérios de seleção, obteve-se como resultado uma lista de empresas 

pertencentes setores diferentes, como: roupas, calçados, cosméticos e alimentos.Várias das 

empresas foram contatas, sendo elas de grande e médio porte. Porém, as de menor porte 

não possuem processos, esforço e estrutura organizacional dedicados à inovação. 
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Foram pesquisadas três empresas, sendo uma de cada setor econômico, com as 

quais foi possível conduzir as entrevistas e visitas às fábricas: 

• Setor de Cosméticos – Avon Cosméticos 

Empresa multinacional presente em mais de 100 países. Possui mais de dez fábricas 

no mundo. 

Fábrica e Escritório Brasil: São Paulo, Capital 

Entrevistas: Diretores e Gerentes de Marketing, Manufatura e P&D. 

Participantes de projetos de P&D e Manufatura locais e regionais e Marketing local. 

Funções nos níveis de diretoria, gerentes e engenheiros. 

 

• Setor de calçados – Calçados Azaléia S.A.  

Empresa Nacional de grande porte, com exportação para vários países no mundo. 

Possui três complexos industriais no Brasil e uma fábrica terceirizada na Ásia. 

Fábrica e Escritório central com todas as áreas do negócio: interior do Rio Grande 

do Sul. 

Entrevistas: Diretores e Gerentes de Marketing, Manufatura e P&D. 

 

• Setor de alimentos - Arcor Brasil 

Empresa Multinacional com forte presença na América Latina e exportação para 

vários países no mundo. Possui mais de 10 fábricas na América Latina. 

Fábrica visitada de chocolates: interior do Estado de São Paulo. 

Escritório local: administração, marketing e vendas: cidade de São Paulo. 

Entrevistas: Gerentes Seniores e coordenadores de Manufatura de Chocolates e 

Gerente Sênior de Guloseimas. 

 

3.3. Coleta, Validação e Tratamento de dados 

 

Nesta pesquisa foi utilizada uma abordagem exploratória qualitativa detalhada para 

coleta de dados. Segundo Hair et al.(2005), a função dessa etapa é identificar ou refinar 

problemas de pesquisa que podem ajudar a formular e testar estruturas conceituais; para tal, 

utilizam-se amostras menores ou estudos de caso. 
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Segundo Hair et al. (2005), na entrevista semi-estruturada o entrevistador fica livre 

para exercitar sua iniciativa e fazer perguntas que não estavam originalmente incluídas. 

Essa abordagem pode resultar no surgimento de informações inesperadas e esclarecedoras, 

melhorando as descobertas. 

 

Fonte de dados 

 

Adotando a definição de Mattar (2003), segundo o qual dados primários são todos 

aqueles que não foram coletados, que estão em posse dos pesquisadores e que são coletados 

com o propósito de atender às necessidades específicas da pesquisa em andamento, foram 

utilizados o roteiro e o questionário, que ajudaram nas entrevistas, enfatizando-se diferentes 

pontos de acordo com as pessoas entrevistadas. 

 

Quanto à fonte de dados secundários, segundo Mattar (2003), todos aqueles dados 

coletados, tabulados, ordenados, às vezes até analisados, com propósitos diferentes dos da 

pesquisa em andamento e que estão catalogados à disposição dos interessados, serão 

utilizados (livros, artigos, revistas e websites serão levados em conta como referencial 

teórico). 

 

3.4. Procedimento de Coleta e Tratamento de Dados 

 

Segundo Mattar (2003), a pesquisa pode utilizar questionários estruturados ou não 

estruturados como instrumento de levantamento de dados. 

 

O autor afirma que os questionários podem ser estruturados quando as questões são 

previamente formuladas, não havendo possibilidade de o entrevistador fazer mudanças 

nelas. Os questionários podem ser também não estruturados, quando o entrevistador 

procura os dados mais relevantes através da conversação objetiva. 
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A coleta de dados  feita através de entrevistas, utilizando-se um roteiro orientativo 

(Anexo I) para facilitar a análise do processo e um questionário semi-estruturado de 

perguntas abertas (Anexo II), para coletar informações sobre as características gerais do 

processo. Os contatos e entrevistas seguiram as seguintes fases: 

- contatos telefônicos iniciais  

- e-mail com carta de apresentação resumida do propósito da entrevista (Anexo I) 

- entrevista pessoal no primeiro contato, utililizando-se questionário semi-estruturado 

(Anexo II) como guia para o entrevistador 

- visita à fabrica e novas entrevistas com contatos faltantes e possíveis 

- contato telefônico e e-mail com alguns dos entrevistados para dirimir dúvidas 

- envio de dissertação para avaliação final e aprovação do texto final com os contatos-chave 

do processo 

  

Com as entrevistas com gerentes e diretores das empresas buscaram-se dois 

objetivos principais. Um deles foi obter uma visão macro do processo de gestão de carteira 

de projetos de inovação, das organizações utilizadas para os diferentes projetos de DP e das 

estruturas organizacionais das áreas de marketing, P&D e manufatura, outro objetivo foi 

obter as informações das práticas de gestão nas etapas de DP e metodologia de DFM/TPM, 

por meio da entrevista com profissionais seniores e visitas às fábricas, onde o contato foi 

com profissionais mais ligados ao dia-a-dia do processo de desenvolvimento de produtos e 

processos. 

Para tal, buscaram-se contatos com profissionais como: engenheiros de processo, 

engenheiros de produção, designers de produto, pesquisadores de produto e processo, 

profissionais responsáveis por marcas ou categorias de produto em marketing, de acordo 

com a disponibilidade e existência do profissional na empresa ou no local visitado. 

 

Todos esses contatos e visitas ajudaram no entendimento de vários pontos de vista 

do processo de DP, como a forma pela qual a manufatura participa nesse processo e as 

práticas utilizadas nessa gestão de DP de produtos simples e ambiente de multiprojeto. 
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CAPÍTULO 4. APRESENTAÇÂO DOS CASOS E ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os três casos selecionados. Na análise, os dados 

referentes à participação da manufatura nas Etapas de Desenvolvimento de Produtos e 

Processos, produtos simples e ambiente de multiprojeto são integrados e, simultaneamente 

avaliados a forma pela qual os dados se enquadram nas diferentes propostas presentes na 

teoria. 

 

4.1. Caso 1 - Empresa de Guloseimas – Alimentícia 

 

4.1.1. Histórico da Empresa 

 

A empresa está entre as quatro maiores empresas de chocolates no Brasil em 

participação de mercado e é uma das maiores do mundo em produção de balas. 

 

A estratégia da empresa no Brasil, uma vez que esse é um mercado com 

concorrência nacional e internacional acirrada, tem sido conquistar crescimento de mercado 

com posicionamento de boa qualidade para mercado de massa. 

 

É uma empresa multinacional com mais de 50 anos, cuja história retrata uma busca 

de excelência operacional e investimentos significativos em capacidade e tecnologia 

industrial, engenharia de desenvolvimento e adaptação de processos, no Brasil e América 

Latina. Além disso, verticaliza muito de suas produções em seu país de origem. 

 

A meta de produção de grande escala faz parte da cultura da empresa e objetiva 

otimizar custos e penetração de mercados.  

 

Por razões históricas dos fundadores da empresa, que ainda se refletem na forma 

atual de operar, é uma empresa cuja função predominante é a área industrial de produção e 

engenharia, situação similar à pesquisada por Leonard-Barton (1991). 
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Na década de 90, assumiu uma estrutura organizacional de unidades de negócio: 

alimentos, guloseimas, agronegócio e distribuição.Outra estratégia da empresa para buscar 

crescimento de participação de mercado é atuar na rede de distribuição para grande e 

pequeno varejo em vários países. 

 

Possui 41 fábricas na América Latina, incluindo negócios de alimentos, embalagens 

flexíveis e papelão. Conta com duas fábricas que compõem a área de guloseimas no Estado 

de São Paulo, uma fábrica de chocolate e uma de balas e chicletes. 

 

4.1.2. Entrevistas e visitas realizadas 

 

Foram entrevistados, aplicando-se o roteiro de pesquisa semi-estruturado: 

- Gerente Industrial da fábrica de chocolates e alguns coordenadores de fábrica 

- Gerente de P&D de guloseimas. 

- Visita à fábrica de chocolates foi realizada. 

- Não foi entrevistada a área de marketing, uma vez que os contatos-chave eram o gerente 

industrial e o da P&D, que se reporta a marketing. 

 

4.1.3. Setor de Guloseimas no Brasil 

 

O setor de guloseimas é composto de chocolates, balas e chicletes, e possui 

basicamente duas grandes temporadas no Brasil. 

 

No caso de chocolates, que foi o principal enfoque da pesquisa, os momentos de 

lançamento de produtos são, na maioria: 

- janeiro, fevereiro e março – alta temporada de chocolates, devido à Páscoa. 

- junho e julho – inverno e férias escolares. 

 

No caso de chocolates, em razão dos dois grandes picos de venda, há necessidade de 

produção contínua nas fábricas ao longo do ano e de formação de estoques para 

atendimento de vendas nas duas grandes temporadas. 



 

 

81

 

Na empresa visitada, a venda de chocolates na Páscoa representa mais de 30% da 

receita anual da empresa e o valor de venda do kilograma de chocolate (ovos de páscoa e 

outros produtos dessa época) tem o dobro do valor de venda do chocolate no restante do 

ano. Esse é o momento de maior número de lançamentos de produtos na empresa. 

 

O mercado brasileiro consome cerca de 200 mil toneladas de chocolates por ano.  O 

valor estimado de venda de chocolate é de R$ 12 reais por quilo. 

 

4.1.4. Subdivisão de Produtos  de acordo com Marketing 

 

 O número de ítens total na empresa está em torno de 1500, com lançamento de 

aproximadamente 200 novos itens por ano. No caso de guloseimas, a empresa possui cerca 

de 400 itens regulares de linha de produtos, além de alguns produtos fabricados para 

exportação. 

 

O objeto de análise no que diz respeito ao processo de desenvolvimento e 

envolvimento da manufatura foi o negócio de guloseimas, com visita à unidade fabril de 

chocolates. Portanto, maior detalhamento de classificação de produtos e processos foi feito 

somente para o chocolate, uma vez que o processo de condução de DP é similar para os 

dois negócios. 

 

A subdivisão de chocolates de acordo com Marketing é a seguinte: 

1 - produtos infantis: pode conter qualquer tecnologia de processo 

2 - tabletes de 20g a 40g 

3 - Chocolates industriais (coberturas e gotas) 

4 - produtos com cobertura de chocolate: pode ser biscoito ou outro tipo de 

material que recebe cobertura de chocolate ou produtos similares ao chocolate 

5 - produtos saudáveis: com algum valor agregado, como: produtos lights, 

vitaminas, etc. 

6 - bombom: essa categoria de produtos, podem ser moldados ou banhados em 

menor tamanho e embrulhada como balas. 
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4.1.5. Estrutura de Produtos e Consumidor 

 

Tempo de vida dos produtos de chocolate: 

- produtos infantis – aproximadamente 1 ano de vida 

- bombons banhados – aproximadamente 8 meses de vida 

- bombons moldados – aproximadamente 1 ano de vida 

- ovos de páscoa – aproximadamente 1 ano de vida 

 

Tempo de vida dos produtos balas e chicletes: 

Neste caso há produtos para todas as faixas etárias, principalmente para o público 

infantil. Em geral o tempo de vida é de 6 a 12 meses, com alto número de inovações 

derivativas (aproximadamente 80%). 

 

4.1.6. Subdivisão de Produtos de acordo com o Processo de Manufatura 

 

Apesar da divisão de guloseimas ser o foco da pesquisa, esse setor se divide em 

chocolates, balas e chicletes, e a fábrica visitada para entrevista com o gerente industrial foi 

a de chocolates. 

 

Chocolate: 

No caso da subdivisão dos grupos de produtos na manufatura, ela se dá de acordo 

com a tecnologia de produção utilizada. A fábrica produz cerca de 1600 toneladas de 

chocolate por mês. 

 

a - preparação de massa de chocolate 

Esta é a etapa de processo que fornece material para os demais processos. Portanto, 

é o coração da fábrica. Para o negócio de chocolate, essa etapa do processo tem três 

elementos básicos que conferem o diferencial ao chocolate final: 

- qualidade das matérias-primas – licor de cacau, cacau, manteiga de cacau, leite e 

açúcar são os principais ingredientes. 
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- processo de refino do chocolate – em que a mistura dos ingredientes passa por 

moinhos de rolos para diminuição de partículas, o que ocorre em geral em duas 

etapas, até que não haja percepção das partículas dos ingredientes na mastigação do 

produto final. 

- conchagem – processo que pode variar de 6 a 48 horas, em que a massa de 

chocolate fica em agitação lenta e aquecimento de aproximadamente 50ºC. O tempo 

de conchagem influencia na qualidade final esperada do produto. Esse processo tem 

a função de remover ácidos e umidade do chocolate, proporcionam sabor e textura 

final ao produto. 

 

Na fábrica visitada este processo é contínuo e automatizado. 

 

b - banhado 

Este grupo de processo produtivo são os produtos que utilizam bases e formas 

diferentes, e ao final são banhados com massa de chocolate preparada na etapa inicial. 

Fazem parte deste grupo: biscoitos de diferentes formas, wafer, bombom com massa de 

chocolate e wafer, e outros, que são preparados e banhados com chocolate. 

 

Essas linhas de processo são bastante automatizadas, verticais e longas, com maior 

ou menor necessidade de mão-de-obra na etapa final de embalagem. Os produtos com 

maior índice de produção são mais automatizados, outros são mais sazonais e requerem 

maior utilização de mão-de-obra nas etapas de embalagem do produto final. 

 

c- drageado 

Este grupo de processo produtivo tem um processo particular, relativamente aos 

demais produtos de chocolate. O processo produtivo consiste em 4 etapas: 

- formação de “sementes” ou “centros” à base de massa de chocolate. 

- processo de drageamento, em que os centros passam por um processo de tempo 

longo nas drageadeiras, de aproximadamente 4 horas, a fim de tomar a dimensão 

correta pela adição dos ingredientes: açúcar, cacau, manteiga de cacau e outros. 

- as drágeas são então coloridas. 
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- em seguida, são embaladas em: embalagens plásticas (primárias), embalagens de 

papel com alguns saquinhos (secundária), invólucros plásticos termo encolhível 

(terciárias) e, finalmente, caixas de embarque (quaternárias). Esta etapa de processo 

requer um pouco mais de mão-de-obra manual do que os processos anteriores que 

são mais automatizados e contínuos. Poucas linhas de produção contínuas, porém de 

grande porte, são uma das características da empresa e desse tipo de negócio. 

 

d- moldados 

Este grupo de produto normalmente são barras de chocolate sólido ou bombons 

pequenos sólidos, produzidos a partir da massa de chocolate, e podem ter ou não adição de 

crocantes, amêndoas, aeração e outros. Esse processo também utiliza linha contínua, 

bastante automatizada. 

 

Vários produtos sazonais, como ovo de Páscoa e outros itens, têm produtos 

moldados de diferentes formas e embalados manualmente. 

O ciclo de produção de um produto de chocolate é de aproximadamente: 

- 24 horas para produção da massa. Processo em batelada. 

- 1 hora para o produto final. Processo contínuo. 

 

Balas e Chicletes: 

O grupo de Balas se divide em: 

a- bala dura:  

O processo de produção e manuseio principalmente do açúcar é posteriormente divide em 

sem e com palito, neste caso o pirulito. 

 

b- bala mastigável: 

Neste processo, a produção e manuseio principalmente do açúcar se dividem ao 

final em balas mastigáveis com e sem recheio.  

 

No caso do processo de balas, os demais ingredientes utilizados são, basicamente, 

corantes, espessantes, aromatizantes e umectantes, que conferem sabor, textura e cor.  
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O grupo de Chicletes se divide em: 

Neste caso, o processo de produção possui mais alternativas, dividindo-se em: 

 

 
  

O processo de produção envolve principalmente o ingrediente goma base, que pode 

ou não estar associado a açúcar ou adoçantes. O manuseio desses ingredientes em conjunto 

com aromatizantes, acidulantes e corantes pode se diversificar em pós-drageamento 

(similar ao do chocolate) e utilização de recheio. 

 

 Portanto, nesse mercado a combinação de produtos é muito grande e requer 

inovação constante em sabores, embalagens e tamanho de porção. 

 

O ciclo de produção de balas e chicletes é de aproximadamente 30 minutos em 

processo contínuo. 

 

4.1.7. Manufatura na Organização da empresa 

 

No Brasil há duas fábricas, onde as de guloseimas, e os gerentes industriais das 

fábricas se reportam ao diretor de operações. 

 

O Diretor de Operações, juntamente com seus pares – Diretor de Marketing, Diretor 

de Finanças, Diretor de Capital Humano, Diretor de Vendas – reportam-se ao Diretor-

Geral, que por sua vez reporta-se ao Presidente do negócio no Brasil. 

 

Essa organização reporta-se à organização corporativa na América Latina, que 

possui algumas funções corporativas onde Diretores de Operações, Marketing, Capital 

Humano e Finanças possuem uma linha de reporte matricial. 

Chicletes 

com bola 

 sem bola 

com açúcar 

  sem açúcar 

drageado 

não drageado 

recheado 

 não recheado 
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Ao Diretor de Operações no Brasil reportam-se seis gerentes: 2 Industriais, 1 de 

Logística, 1 de Demanda e 1 de Exportação. Ao Gerente Industrial da fábrica reportam-se 

os coordenadores: Planejamento de produção; Armazém e política de estoque; Qualidade; 

Engenharia de Processos, Projetos e Industrial; Manutenção planejada. Manutenção 

planejada é composta de manutenção mecânica, elétrica e utilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 8: Organograma Manufatura - Empresa de Guloseimas 

  

4.1.8. Estrutura funcional e Organização da P&D  

 

Até a década de 90 a estratégia da empresa tinha como motor propulsor a 

capacidade e tecnologia de fábrica. Com isso a área de P&D se reportava à área industrial, 

o foco era volume e preço, pela maximização do uso da tecnologia de produção disponível. 

Na década de 90, a visão de marketing e mercado começou a desenvolver-se na empresa, 

para o estudo do consumidor, tendências de mercado e crescimento nos diversos países. 

Com isso, a partir do início do ano 2000 a organização de P&D passou a se reportar ao 

Diretor de Marketing. 

 

Ao Diretor de Marketing do Brasil, se reportam: Gerente de Marketing Chocolates, 

Gerente de Marketing de Balas e Chicletes, Gerente de Desenvolvimento de Produto de 
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Guloseimas. Ao Gerente de P&D de Guloseimas se reporta o grupo de desenvolvimento de 

Chocolate, Chicletes e Balas, com aproximadamente 20 pessoas, formado por químicos e 

engenheiros que fazem o desenvolvimento de produto, processo e embalagem de produto, 

no Brasil, nessa unidade de negócio.  

 

A estrutura de desenvolvimento de produtos local tem autonomia de 

desenvolvimento de produtos para o mercado local, podendo buscar alternativas de produto 

e processo nas outras unidades da empresa em outros países ou com o grupo corporativo da 

empresa. 

 

A Gerência Industrial acredita que a organização hoje está melhor alinhada às 

necessidades do negócio. Entretanto, acha que essa melhoria não se deu somente pela troca 

de área funcional, mas principalmente pelas mudanças de processo implementadas. Dentre 

essas mudanças estão: rotina de processo de desenvolvimento em conjunto, utilização da 

metodologia de TPM (Total Preventive Maintenance), que é composta de 8 pilares, onde 

um trata de desenvolvimento de produto – Pilar de Controle Inicial. Os demais estão mais 

ligados ao desenvolvimento de estabilidade e melhoria dos processos produtivos que 

proporcionavam melhores indicadores de eficiência operacional, qualidade e treinamento 

das equipes que se envolvem com o processo produtivo. 

 

Outro fator que provavelmente aproximou as Gerências, independentemente das 

áreas funcionais, foi a meta anual compartilhada de lucratividade do negócio, para cada 

fábrica. Apesar de haver metas comuns de desempenho, há também metas individuais que 

são conflitantes,como produtividade da fábrica para área industrial. 

 

De acordo com a entrevista do Gerente de P&D, a tendência de evolução da 

organização da P&D deve se orientar ao modelo 2 de Birkenshaw (1998), pois com a 

independência da P&D nos diferentes países, determinados produtos possui maior 

conhecimento desenvolvido nesses mercados. É o que acontece com o desenvolvimento de 

chicletes no Brasil, que é o maior e mais sofisticado do grupo, segundo entrevista com o 

gerente da P&D. Entretanto, a fábrica de chicletes e balas não foi visitada e analisada em 
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detalhe como a de chocolate, uma vez que o processo de DP é o mesmo para os três 

negócios. Dificilmente esse conhecimento, ou a evolução desse conhecimento, migragria 

para outro país, como forma de centralização da P&D central fora do Brasil, comentou o 

Gerente da P&D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 9: Organograma P&D Empresa de Guloseimas 
 

a - O Processo de Inovação 

 

Em geral, o processo de inovação está focado em plataformas industriais 

(comentário adiante), para popularizar a tecnologia através do volume. 

 

Muitas vezes, a empresa traz tecnologias inovadoras (linhas de produção ou nova 

fábrica) para o mercado local, sendo um “breakthrough” de processo e produto para o 

mercado local.  Nesse caso, o investimento em capital é mais alto, podendo seguir rotas de 

aprovação local ou corporativa e atender a um prazo de lançamento de até 1,5 ano ou mais,  

a depender do projeto. 

 

Presidente
Negócios Brasil

Diretor de
Capital HumanoDiretor de Finanças 

Diretor-Geral
Guloseimas Brasil

Diretor de MarketingDiretor de Operações Diretor de Vendas

Gerente da P&D
Guloseimas

Gerente de Marketing
Balas e Chicletes

Gerente de Marketing
Chocolates

Engenheiros da P&D
Chicletes

Engenheiros da P&D
Balas

Engenheiros da P&D
Chocolates
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A empresa possui, para o negócio de guloseimas, 5 conceitos de plataformas 

industriais para chocolates, isto é, produtos com tecnologia de produção similar, e 5 

conceitos de plataformas industriais de balas e chicletes. 

 

Com isso, a grande maioria de projetos são derivativos com foco em inovações 

topológicas, com inovação em cor, sabor e embalagem predominando nos projetos de 

inovação da empresa. 

 

Em relação aos lançamentos de produto, o negócio de guloseimas está dividido em: 

- inovação breakthrough: esse tipo de inovação é apresentado ao mercado, em 

média de dois a cinco anos e envolve uma plataforma tecnológica com inovação em 

produto e processo. A inovação breaktrough pode ser para o país ou uma inovação 

local em processo ou produto.  

Exemplo: 

- balas butter toffel – foi um breaktrhough no Brasil há alguns anos atrás, que 

envolveu processo e produto 

- chicletes com recheio em pó. 

- inovação plataforma: aproximadamente 1 ou 2 novas linhas de processo por ano, 

com nova tecnologia industrial. 

Exemplo: bombom mini – linha automática de alta velocidade, inovação de 

plataforma tecnológica com inovação em processo. 

- inovação derivativa: Mais de 50 novos produtos derivativos por ano, incluindo 

sazonais. 

Exemplos:  

Derivativos topológicos: 

- Produto com novo sabor, que não requer mudança de processo produtivo. 

- Projetos de redução de custo também são incluídos nessa categoria. 

Produto com novo formato ou embalagem, com ou sem mudança de formulação, 

que requer mudança de ferramental da linha de equipamento existente. Nesse caso, a 

mudança pode ser pequena, o que caracteriza um projeto derivativo incremental. 
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Exemplo de projeto incremental: barra de chocolate com adição de formato 

trimensional de personagem sobre a barra existente. Nesse caso, mudanças de 

formulação, processo e ferramental foram necessários desenvolvimentos. 

 

b - Localização de P&D, Manufatura e Marketing 

Juntamente às fábricas, encontram-se: 

- as áreas que se reportam ao gerente industrial: engenharia de processo, projetos, 

industrial, manutenção, qualidade 

- equipe da P&D  

- logística e armazenagem 

A co-localização física das áreas de P&D e Manufatura junto às fábricas é uma 

grande vantagem para a empresa nesse momento, uma vez que possibilita a condução em 

conjunto do processo de inovação. Além disso, essa co-localização também é refletida na 

co-localização das equipes de projeto. Marketing e outras áreas comuns aos três ramos de 

negócio, isto é, o escritório administrativo da empresa, fica na cidade de São Paulo.  A 

Gerência da P&D divide seu tempo entre as três localidades físicas: escritório central, 

fábrica de chocolates e fábrica de chicletes e balas. 

 

Os projetos são geridos pelo gerente da P&D que organiza e mantém a carteira de 

projetos viva e controlada relativamente ao status e desenvolvimento de cada projeto. P&D 

funciona como um elo entre as áreas operacionais e marketing, apesar de se reportar 

hierarquicamente à área de marketing. 

 

Como o gerente de P&D se reporta a marketing, a gestão dos projetos de DP de 

forma mais ampla perante a diretoria da empresa se dá pelo diretor de marketing. 

 

c - Carteira de Projetos de PD 

A carteira de projetos de guloseimas tem aproximadamente 400 projetos. Ela é 

administrada pelo gerente da P&D, que é o elo entre as demais áreas, principalmente  

marketing e área industrial. Essa gestão se dá por meio de reuniões períodicas com as 

equipes, para monitoramento do cronograma de atividades de lançamentos de produtos, 
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mudanças na prioridade de projetos, eliminação e desenvolvimento de novos projetos de 

acordo com novas demandas de marketing e mercado. O número de lançamentos anuais é 

de aproximadamente 100 projetos. 

 

Existem 5 tipos de cronograma de gestão do tempo de atividades nessa 

administração de projetos de DP: 

- projetos de lançamento de produto sazonal com data fixa 

- projetos de plataforma tecnológica 

- projetos derivativos   

- projetos em avaliação de possibilidade de desenvolvimento de processo produtivo 

- projetos de ciência básica, desenvolvimento de uma matéria-prima ou material de 

embalagem, uma iniciativa nova e ainda pequena na empresa. Este tipo de projeto 

requer investimento a longo prazo, com maior grau de incerteza de acerto. Durante a 

entrevista, conversou-se sobre este tópico, que pareceu ainda bastante embrionário 

na empresa, não havendo equipe dedicada a isso. Certamente, para projetos como 

esses, parcerias com institutos de pesquisa local ou internacional podem existir, 

entretanto não ficou claro na entrevista se isso já acontece na empresa. Mas não 

existem projetos ou organização separada de Pesquisa de projetos avançados, como 

apresentado nos cinco tipos de projetos de Wheelwright e Clark (1993). 

 

Outro tópico importante nesse tipo de atividade é o processo decisório da empresa, 

que deve envolver a alta direção por se tratar de um projeto estratégico, o qual 

provavelmente deve proporcionar à empresa um diferencial competitivo e/ou um projeto 

breaktrough. 

 

A composição da carteira está dividida em: 

- 5 % (aproximadamente 20 projetos) - radical  

- 20 a 25% (aproximadamente 100 projetos) - plataforma 

- 70% (mais de 250 projetos) - derivativos, sendo 70% topológicos 
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Dentro do processo de TPM, no pilar de controle inicial, na etapa de planejamento 

de desenvolvimento de um projeto, prepara-se um check list entre as áreas com metas claras 

de indicadores operacionais (ex: produtividade), indicadores de mercado e financeiros. 

 

Esse documento é inserido no sistema da empresa, que controla toda documentação 

do processo de TPM. Para a administração de toda a carteira de projetos, foi desenvolvido 

localmente um software para administração da mesma. Um software on line com acesso 

multidisciplinar.  

 

O projeto se torna formalizado na empresa a partir da decisão de incluí-lo no 

possível processo de lançamento e apresentação à diretoria.  

 

Uma vez definidos a idéia ou conceito do projeto este é adicionado à carteira e ao 

sistema, e recursos e responsáveis são alocados para iniciar processo de DP. Uma vez que o 

processo avança nas etapas de DP, são definidas metas financeiras, industriais e prazos para 

lançamento do produto. 

 

Para essa formalização, utiliza-se o pilar de controle inicial da metodologia TPM 

(Total Productive Maintenance), no qual os passos do desenvolvimento, acordos, reuniões, 

testes, etc. são registrados para acompanhamento e futuro banco de dados. Os projetos 

podem ser acompanhados pelo negócio, país, pessoa, evento, produto, etapa de 

desenvolvimento, entre outras formas de análise. 

 

Como os acordos entre as áreas dos projetos se dão normalmente por meio de 

reuniões, as minutas também ficam armazenadas no sistema. Na fase de implementação dos 

projetos, as reuniões acontecem entre os pesquisadores e coordenadores de produção, 

engenharia, embalagem, produto, custo e outros. Se necessário, a depender da inovação, 

importância, grau de inovação, impacto na fábrica ou no negócio, gerentes e até diretores 

participam em algumas reuniões. 

Ao encerrar um requerimento do cronograma de controle de tempo do projeto, o 

responsável pela tarefa informa ao sistema. O sistema possui acesso mediante de senhas de 
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segurança. Cada responsável pelo projeto faz acompanhamento e atualização do andamento 

das atividades de testes e implementação do projeto, via sistema e reuniões periódicas. Na 

maioria das vezes, esse responsável pelo projeto é um pesquisador da P&D, que acompanha 

a evolução em termos de custo, tempo e qualidade das atividades do projeto realizadas 

pelas outras áreas. Normalmente, esse responsável pelo projeto é definido de acordo com o 

seu grau de envolvimento no projeto e sua capacidade de gestão (considerando-se o número 

de projetos que possui, atividades de execução, ligação com demais áreas). A liderança de 

um projeto pode ser feita por algum coordenador de manufatura, como em projetos que 

envolvem compra ou mudanças significativas de ferramentais da linha de produção. O 

principal líder da manufatura no processo de DP é o coordenador de projetos e industrial, 

que é o responsável pelo pilar de controle inicial de TPM. Outros membros da equipe de 

manufatura podem ser indicados para participação no processo de DP, principalmente após 

a geração da idéia e definição do projeto, podendo ser um coordenador ou engenheiro de 

processo, produção ou manutenção planejada. A indicação das pessoas que devem 

participar dos projetos de DP é feita pelo gerente industrial, com suporte do coordenador de 

engenharia de processos, que é o responsável pelo pilar de melhoria contínua de TPM. 

  

4.1.9. Etapas de Desenvolvimento de Produtos  

 

O desenvolvimento de projetos de DP segue as fases abaixo: 

a - geração de idéias 

A empresa adotou um processo nos últimos anos que tem trazido bons resultados no 

que diz respeito ao lançamento de novos produtos, melhorando qualidade, custo e prazo. 

Uma vez por ano é conduzida uma reunião de brainstorming com aproximadamente 25 

pessoas de várias áreas (gerentes, coordenadores e engenheiros da Manufatura, Logística, 

P&D, Custo e Marketing), com duração de uma semana. Esse processo é liderado pelo 

Marketing e P&D.  

Marketing traz para esse processo de brainstorming informações de mercado, 

termos de tendências, concorrências, situação atual, local e mundial. Esses dados são 

comprados de empresas especializadas no ramo de pesquisa de mercados e são também 

obtidos de pesquisas encomendadas pela própria empresa. Esses estudos de 
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acompanhamento de mercado são conduzidos pelo marketing e algumas das pesquisas de 

consumidor tem participação da P&D. 

 

Após apresentação da situação e de tendências do mercado, formam-se grupos 

multidisciplinares de aproximadamente 5 pessoas, que irão analisar um grupo de produto 

durante o encontro. Esse brainstorming dos grupos tem como regra não inibir as idéias 

propostas e ao final, todos os grupos apresentam o conceito de idéias geradas e discutem 

quais devem ficar para Marketing e P&D analisarem. 

 

Para um lançamento de 100 itens ou produtos no ano, parte-se de aproximadamente 

1000 idéias. As idéias ou projetos iniciais presentes no banco de projetos são 

compartilhados no processo de brainstorming para análise e avaliação de sua permanência 

ou remoção do banco. As idéias nascidas nessas reuniões são registradas no sistema de 

controle da carteira de projetos. Caso não sejam aproveitadas no primeiro momento, podem 

ser utilizadas novamente ou melhoradas numa reunião seguinte. 

 

b - Definição de conceito e desenvolvimento de produtos 

A definição do plano agregado de produtos e a gestão da carteira seguem muito 

proximamente aos modelos de Clark e Wheelwright (1993) e Cooper (1995). 

 

Esta etapa possui uma série de filtros para aprimorar o planejamento dos futuros 

lançamentos, com foco inicialmente em um ano e meio. Nesta etapa faz-se a proposta de 

negócio com protótipos e análise de investimento. 

 

Esse processo é conduzido por Marketing e P&D, que se reportam ao marketing, e 

envolve outras áreas do negócio, como: industrial, custo, logística e presidência local. Os 

níveis envolvidos na apresentação desses filtros ou gates são os gerenciais e diretorias,  

com suporte para execução dos níveis menores dessas equipes. 
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No último filtro apresenta a lista final de produtos a serem lançados e os projetos a 

serem desenvolvidos para a presidência corporativa, como descrita abaixo na seqüência de 

filtros.  

 

No caso de projetos radicais, o envolvimento das áreas e níveis hierárquicos acaba 

sendo restrito às diretorias e gerências da P&D, Marketing e Industrial, até que o conceito e 

o investimento estejam desenvolvidos e aprovados. Depois se formam times de 

acompanhamento de desenvolvimento e implementação, como os demais projetos. 

 

Neste tipo de projeto há também maior envolvimento dos diretores e gerentes ao 

longo de todo o processo de DP. A sequencia de filtros segue abaixo: 

Filtro 1 

P&D e Marketing fazem o primeiro filtro das idéias acima apresentadas, em função 

de: investimento, estratégia comercial de venda (impulso, varejo, distribuição local, 

regional ou nacional). 

Filtro 2 

P&D, Marketing e Manufatura fazem uma segunda seleção, levando em 

consideração: custo, volume de produção e tecnologia de produção. 

Avalia se a tecnologia de produção é existente e o investimento versus tempo para 

lançamento. 

Se for uma boa idéia, porém necessita prazo maior para investimento, segue no 

fluxo de apresentação e fica para o futuro, isto é, o projeto entra para o banco de projetos 

que serão trabalhados para lançamento em anos seguintes, caso tenham sucesso. 

Filtro 3 

Restante de projetos para os quais se devem gerar amostras pilotos para até 3 

temporadas futuras (1,5 anos). 

Filtro 4 

Apresentação prévia ao Gerente de Marketing de Chocolate e análise de algumas 

recomendações nos produtos selecionados. Para os projetos que permanecem após os filtros 

seguintes ainda podem haver aprimoramentos ou eliminação, com respectivos testes com o 

consumidor, quando necessário. 
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Filtro 5 

Apresentação ao Diretor de Marketing Brasil. 

Filtro 6 

Apresentação ao Diretor-Geral Brasil 

Filtro 7 

Apresentação Corporativa – nesse momento de aproximadamente100 idéias 

identificadas, chega-se a aproximadamente15 para lançamento nas três temporadas 

seguintes. As demais idéias permanecem na carteira da P&D e Marketing local para a 

avaliações futuras. 

 

Pode-se fazer um comparativo a 5-17 projetos de chocolates a serem 

implementados, pode-se fazer um comparativo com as categorias de desenvolvimento de 

produtos e processos de Wheelwright e Clark (1993) e Sanderson e Uzumeri (1995): 

- Projetos de Desenvolvimento Avançado - não há. 

- Projetos radicais e plataformas - 1 ou 2 por ano podem estar nessas duas categorias, 

normalmente ligados a nova linha de produção ou a novo processo e/ou produto, gerando 

um novo produto ou uma família de produtos. A empresa não utiliza essa terminologia de 

radicais e plataformas, mas sim “projetos grandes”, porém nas entrevistas confirmou-se 

essa subdivisão. 

- Projetos derivativos - a maioria topológica com mudanças na embalagem e alguma 

pequena variação na formulação, e alguns incrementais, nos quais há mudanças maiores de 

ferramentais de equipamentos ou formato/material de embalagem inovadora, pois 

envolvem mudanças de grandes linhas contínuas de produção. Novamente, embora nas 

entrevistas os projetos derivativos tenham sido citados como “projetos menores”, também 

se verifiquem essa divisão. 

- Alianças comerciais - podem estar presentes em qualquer tipo de projeto, na forma de 

parcerias com outras empresas no lançamento de plataformas de produtos, desenvolvimento 

de equipamentos, entre outras. 
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c. Implementação  

A implementação, após a definição dos projetos a serem lançados, é conduzida de 

acordo com o Pilar do TPM, Controle Inicial (lançamentos de produto).  

 

O líder desse Pilar Controle Inicial é o Coordenador de Engenharia. Para a execução 

dessa etapa do processo de DP é formada uma equipe que analisa, por meio de reuniões de 

acompanhamento semanal, a evolução dos projetos. Essas reuniões são documentadas e 

guardadas para auditoria, como requerido pela metodologia TPM. 

 

A equipe multidisciplinar é formada por: engenheiro de processo, programador de 

produção, engenheiro de produto (P&D), engenheiro de qualidade, engenharia de produção 

e engenheiro de manutenção. Embora esse grupo de pessoas avalie todos os projetos 

periodicamente, para acompanhar na evolução, a dedicação de cada um vai depender da 

necessidade, isto é: se for um projeto onde só há mudança na formulação, terá maior 

envolvimento do engenheiro de produto. Se for de formato de produto, terá maior 

envolvimento da engenharia e produção. Se for de nova tecnologia, provavelmente terá 

maior envolvimento de todos, inclusive da equipe de operadores de produção. Como a 

empresa possui auditoria interna (corporativa) e externa (consultoria japonesa contratada) 

de TPM, os registros e participação de todos no processo de DP, certamente cada nível 

hierárquico no seu momento apropriado, faz em parte dos registros a serem aditados. 

 

Neste grupo não há participação semanal de marketing. A participação de marketing 

é eventual, quando solicitada pela equipe de DP, na maioria dos projetos. Entretanto, a 

manufatura reconhece que seria importante essa participação, para dar mais agilidade ao 

processo.  

 

Não há dedicação de recurso aos projetos, pois os recursos são compartilhados de 

acordo com a complexidade. 
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Alguns passos são definidos a partir da data desejada de lançamento de cada 

projeto: 

i- utiliza-se um documento (check list) que o grupo preenche na linha de produção 

com os operadores e líderes operacionais de produção, analisando pontos de desvio de 

processo necessário para atender ao lançamento. Com isso, planejam-se as modificações de 

projeto, no caso de projetos incrementais.  

ii- Define-se uma planilha de indicadores do produto e processo final, definindo-se 

portanto as especificações finais como meta para a implementação. Como mencionado 

anteriormente, este é um dos documentos que fazem parte dos registros do processo TPM e 

que organizam o processo de desenvolvimento de produto. Essa especificação contém 

informações de: produção, qualidade, marketing, custo, capacidade, entrega e segurança. 

iii- testes são feitos nas linhas de produção, até o lançamento.  

 

Quanto ao congelamento de especificações, é feito em função do tempo de entrega 

de algum equipamento específico ou da definição da arte e impressão de embalagem. Esses 

são normalmente os dois tempos mais críticos do processo. 

 

d. Comercialização 

Após o lançamento, podem ocorrer alguns ajustes de produção para atingir a meta 

acordada; entretanto a manufatura afirma que depois de implementado o Pilar de Controle 

Inicial de TPM, a disciplina exigida pelo grupo multidisciplinar de acompanhamento do 

projeto aumentou a taxa de sucesso dos projetos, que é maior que 90%.  Houve com isso 

uma mudança radical na atitude das equipes diante de meta comum de lançamento e 

execução do projeto. 

 

A co-localização das equipes da P&D e Manufatura (esta última inclui qualidade e 

engenharia) agiliza o processo de desenvolvimento de produto/processos. Além disso, a 

independência das áreas de marketing e P&D no Brasil facilita o processo. 
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Um desafio para a empresa no futuro será buscar padronização de produtos, mesmo 

que seja parcial, para aumentar a sinergia entre as equipes de desenvolvimento, marketing, 

qualidade e engenharia, além dos benefícios de custo no processo de compras globalizado. 

 

4.1.10. Principais Práticas de DP utilizadas 

 

a- Prática de meta compartilhada 

É a meta de desempenho anual, individual e de grupo que compartilha objetivos de 

lucratividade de negócios entre a área industrial, marketing e de P&D, apesar de haver 

metas contraditórias de produtividade de fábrica para manufatura e maior número de 

lançamentos de produtos para P&D e Marketing. 

 

b- Prática de controle e planejamento: 

Utiliza um cronograma de controle de tempos e responsáveis, na verdade são cinco 

tipos de cronograma, de acordo com o tipo de projeto e as atividades a serem 

desenvolvidas. Esses cinco cronogramas de tempo estão relacionadas a caminhos críticos 

dos diferentes projetos. Exemplos:  

(i) para projetos que envolvem nova linha de produção, o caminho crítico é a 

confecção da linha 

 (ii) projetos que envolvem mudança de embalagem, o caminho crítico é a 

confecção dos cilindros de impressão de embalagem no fornecedor (embalagem 

plástica)  

(iii) no caso de projetos que tenham mudança de formulação, o caminho crítico está 

relacionado ao tempo de testes de formulação e importação de uma matéria-prima, 

por exemplo. 

 

Utiliza um sistema/software de gestão de atividades de cada projeto, com controle 

do tempo e responsáveis. Sistema esse monitorado por P&D. As inovações têm padrões 

definidos em termos de cronograma. Alguns exemplos de cronogramas: 

(i) mudança de material de embalagem, em que o caminho crítico é a gravação de 

cilindros de impressão de embalagem 
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(ii) mudança de ferramental de equipamento existente, em que o caminho crítico é a 

fabricação do ferramental do equipamento 

(iii) nova linha de produção, em que o caminho crítico é o desenvolvimento ou 

ajuste, fabricação, recebimento e instalação do equipamento. 

 

Em todos os casos, as demais atividades paralelas de registro do produto no 

Ministério da Saúde, formulação de produto e outras estão em paralelo, e todas as 

atividades possuem datas, áreas/responsáveis para acompanhamento do desenvolvimento. 

 

Utiliza-se a metodologia de TPM em todas as fábricas da empresa, a fim de 

padronizar os indicadores do processo produtivo e do modelo de gestão. Com essa 

metodologia, a empresa busca certificação das fábricas, de acordo com a necessidade: 

FDA, ISO 9001, ISO 14000, GMP e outras. 

 

O processo de implementação e auditoria é conduzido uma vez por ano por 

Consultor externo da JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) e mensalmente por 

auditor interno que se reporta ao Diretor Industrial Corporativo. 

 

c- grupo multidisciplinar de implementação. 

Apesar de ser um grupo majoritariamente formado por engenheiros, sem 

participação constante da gerência e diretoria, o desempenho dessa organização tem tido 

sucesso no processo de lançamento, pois esse grupo parte de acordos e metas claras, 

previamente acordados nos níveis hierárquicos de gerência e direção. A coordenação e 

ligação das áreas envolvidas nos projetos de DP são feitas pelo gerente da P&D e sua 

equipe, nos devidos projetos.  

 

d - congelamento de especificações 

Diz respeito ao tempo de execução de arte e impressão de embalagem e/ou 

ferramental de equipamento, no caso de produtos incrementais. Esse prazo é conhecido por 

todas as pessoas envolvidas no processo de DP, pois é uma rotina da empresa e faz parte do 

cronograma de atividades de lançamento de produtos. 
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e - contrato de trabalho 

A especificação de produto final target, feita pelo grupo muldisciplinar funciona 

como “um contrato de execução do trabalho”, auditado pelo TPM corporativo e externo. 

 

f - rotação de função 

Não é uma prática freqüente dentro da empresa, nem há mecanismo para tal; é um 

processo informal, embora alguns tenham obtido sucesso.  

 

g - registro de lições aprendidas 

Segundo a manufatura, desde a implementação do TPM na empresa todas as etapas 

do processo de DP até a comercialização são documentadas, de acordo com a solicitação da 

auditoria do programa. Esse fato trouxe mais organização ao processo, pois se criou o 

registro de erros e acertos para consulta em novos processos de DP.  

 

Uma vez registrados os aprendizados de cada projeto no sistema integrado da 

empresa, esses são consultados pelas equipes de novos projetos. 

 

h - prática de TPM e DFM 

TPM – 8 pilares implementados dentro da empresa.  

Dentro do pilar de controle inicial, que envolve desenvolvimento de novos produtos, 

há uma etapa de criação de check list de necessidade de mudanças ou investimentos para 

projeto de lançamento de produtos, criada em conjunto com operadores das linhas. Esta 

prática reduz o risco de erros no futuro e envolve o conhecimento tácito dos operários da 

fábrica. 

 

Sendo uma empresa focada em produtos de massa, com volume e custo 

competitivos, as margens de erros, são menos toleradas, a fim de não se comprometer o 

resultado do negócio. 
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DFM 

Embora o termo DFM não faça parte da linguagem da empresa, esse envolvimento 

da operação no início do processo de DP de alguma forma determina alguns parâmetros 

críticos do processo produtivo, difíceis de mudar, ou o tempo e a necessidade envolvida 

para mudar, que orientem o desenvolvimento dos processos e produtos novos. Essa prática 

não deixa de ser um elemento da metodologia de DFM, porém não sistematizado dentro da 

empresa. 

 

4.1.11. Conclusão do Caso da empresa de Guloseimas 

 

A empresa de guloseimas tem um histórico com forte investimento em capital e 

engenharia de fábrica, área com predominância funcional sobre as demais, similarmente a 

situações identificadas pela pesquisadora Leonard-Barton (1992) em sua pesquisa em 

indústrias químicas. 

 

Em razão do ambiente de multiprojetos e dos recursos disponíveis de todas as áreas 

envolvidas, não há times dedicados de DP.  

 

A co-localização das áreas e, portanto, das equipes de projetos, acontece somente 

entre P&D e manufatura, pois P&D está junto às fábricas (guloseima compõe-se de uma 

fábrica de chocolate e de outra de balas e chicletes), embora se reporte hierarquicamente a 

Marketing.  

 

Na empresa de guloseimas, de acordo com as entrevistas e a visita, pode-se 

identificar que a participação da manufatura nos projetos de DP acontece desde a geração 

de idéias. Esse processo é suportado pela metodologia TPM, pilar de controle inicial, e 

também pelo alinhamento entre as áreas de P&D, Marketing e Manufatura. Essa 

metodologia, composta de oito pilares, registra e audita todos os processos que envolvem a 

fabricação de produtos, com foco em diminuição de perdas e excelência operacional, 

segundo Ireland e Dale (2001).  
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A condução dos projetos é feita de forma seqüencial e com alianças individuais, 

segundo estudo e resultados da pesquisa de Olson et al.(1995). 

 

A empresa utiliza-se de grupos multidisciplinares nas reuniões semanais para 

acompanhamento do cronograma de atividades. Pode haver algum recurso dedicado no 

caso de um projeto radical ou plataforma; entretando, a maioria dos recursos humanos são 

compartilhados entre os projetos de DP.  

 

O desenvolvimento de cada projeto de DP segue o fluxograma de Griffin (1996), 

onde no caso de produtos alimentícios, o desenvolvimento de produto e processo ocorre de 

forma simultânea até um momento go/kill e final de implementação. 

 

A empresa não utiliza claramente as cinco classificações de projetos apresentadas 

por Wheelwright e Clark (1993) ou Sanderson e Uzumeri (1995). Isto é, basicamente se 

fala nas entrevistas de projetos grandes e projetos menores, sem uma classificação 

específica para eles. Nas entrevistas com os gerentes industriais e da P&D, ficou clara a 

presença de diferenciação entre os projetos, de forma empírica e não formalizada: projetos 

radicais, plataformas, derivativos, incrementais e topológicos. A empresa ainda não 

trabalha com pesquisa avançada de materiais ou tecnologias de produção. 

 

O grande foco da empresa está nos projetos derivativos, topológicos, pois uma vez 

implementado um projeto/nova linha de produção que irá dar origem uma plataforma de 

produtos, a empresa busca gerar o maior número de projetos possíveis nessa linha. 

 

É importante mencionar que linhas de chocolates, em particular a fábrica visitada, 

são linhas grandes e contínuas, em que a flexibilidade de mudanças grandes nos produtos é 

limitada. 

 

Em relação às práticas, observou-se que as mais importantes estão relacionadas a: 

(i) processo de filtros/gates na definição dos projetos de DP e na gestão da carteira 

de projetos;  
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(ii) registro de lições aprendidas, contrato de trabalho entre as áreas e planejamento 

e controle do processo de desenvolvimento e implementação de projetos por meio da 

utilização dos 8 pilares de TPM, com os devidos registros, disciplina, auditorias e 

certificações. 

 

Pode-se comentar, sobre as práticas em destaque, que a empresa possui um processo 

relativamente recente no Brasil de desenvolvimento de produtos que passa por filtros e 

níveis hierárquicos de decisão até a definição do plano agregado de projetos (CLARK e 

WHEELWRIGHT,1993), com envolvimento de Marketing, Manufatura e P&D, onde P&D 

é o elo entre as áreas do negócio 

. 

Uma vez aprovado o plano agregado de projetos, revisões periódicas de 

desenvolvimento e implementação são conduzidas pelos gerentes seniores da empresa, com 

envolvimento da direção de acordo com a necessidade do projeto. O plano de projetos não é 

rígido, pois pode sofrer mudanças ao longo do tempo, de forma similar à apresentada por 

Cooper (1994), com sessão anual de geração de idéias e filtros de desenvolvimento de 

produtos e processos antes da fase de implementação. 

 

A flexibilidade da carteira de projetos é necessária nesse negócio, uma vez que a 

empresa necessita de inovações freqüentes para conquistar novos mercados. 
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4.2 -CASO 2- Empresa de Cosméticos  

 
4.2.1. Histórico 
 

A empresa atua no segmento de venda direta de cosméticos, em que a freqüência de 

inovação de produtos é alta ao longo do ano. Está entre as maiores produtoras de 

cosméticos no Brasil e no mundo. Atua principalmente no mercado de massa, penetrando 

em todas as classes sociais. 

 

No Brasil, possui escritório administrativo, com presença de equipes de marketing, 

P&D, fábrica e distribuição. Possui força de vendas extremamente capilarizada no Brasil, 

com grande poder de distribuição. 

 

Expandiu-se geograficamente e vem evoluindo suas formas de gestão de negócio, 

acompanhando práticas e o próprio desenvolvimento da dinâmica do mercado 

internacional. A fim de expandir seus negócios, desenvolveu estruturas descentralizadas de 

todas as funções em cada país onde operava. Nesse período, conseguiu expandir-se 

geograficamente, mantendo a P&D de formulações/processo/inovação centralizada na casa 

matriz. 

 

Na última década, a empresa, diante da oportunidade de modernizar sua cadeia de 

suprimentos, adotou procedimentos e sistemas globalizados, além do desenvolvimento 

global de marcas com maior apoio de estratégias globais de marketing. Com isso, hoje 

trabalha no processo de globalização e otimização de recursos, como propulsor do 

crescimento sustentado da empresa, investindo de forma intensiva em inovação de 

produtos. 

 

4.2.2. Entrevistas e visitas realizadas 

Entrevistou-se, aplicando-se o roteiro de pesquisa semi-estruturado: 

• Diretor e Gerentes de Manufatura, em conjunto com a visita à fábrica 

• Diretor e Gerente de P&D embalagens, Gerentes de P&D de produtos e processos 

• Diretor de Marketing 
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4.2.3. Setor no Brasil 

 

Há cinco anos as indústrias brasileiras de cosméticos, higiene pessoal e perfumaria, 

vêm crescendo mais de 10 % em média. Em 2006, o crescimento foi aproximadamente 

14%. Seu faturamento de aproximadamente R$ 17 bilhões em 2006, segundo informação 

ABHIPEC ( Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos). 

 

O Brasil ocupa a terceira posição no ranking mundial do setor de produtos de 

beleza.  

 

4.2.4. Subdivisão de Produtos  de acordo com Marketing 

 

A empresa no Brasil possui aproximadamente 2000 ítens de cosméticos, 

considerando aproximadamente 1200 de linha regular e demais sazonais, isto é, produtos 

que por questões de moda, inovação ou aceitação do consumidor vão sendo retirados da 

linha de produtos e substituídos. 

 

São lançados todo ano aproximadamente 500 novos itens. Os lançamentos ocorrem 

ao longo do ano, porém com maior ênfase de lançamentos nos três últimos meses do ano. 

 

Todos os produtos são vendidos através dos livretos de vendas, divididos em 19 

catálogos ao longo do ano.  

 

A subdivisão dos produtos de acordo com o marketing se dá de acordo com as 

seguintes categorias: 

• Maquiagem: subdivida nas categorias boca, olhos e face 

• Cuidados da Pele: subdivididos nas categorias de cremes e loções para rosto e corpo 

• Fragrâncias: subdivididas em fragrâncias com frasco plástico e de vidro 

• Cuidados diários: subdivididos nas categorias desodorante, sabonete, xampu, entre 

outros. 
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4.2.5. Estrutura de Produtos e Consumidor 

 

Os produtos nas diferentes categorias estão organizados em uma pirâmide de 

preços, onde: 

• O topo da pirâmide é composto de produtos de maior valor agregado, normalmente 

fabricados com tecnologias mais avançadas em fórmula, embalagem e/ou processos. 

São marcas “premium”, com preços mais altos.  

As categorias de produtos de pele e produtos de maquiagem normalmente tem seu  

preço relacionado com produtos de formulação mais complexa, pesquisa avançada 

em moléculas, ou breakthrough em novos produtos, processos ou embalagens mais 

sofisticadas. 

• A base da pirâmide é composta de produtos de valor mais acessível e alto volume. 

Nessa categoria enquadram-se produtos com processos e formulações mais simples 

e produtos de alto giro. Exemplo: desodorantes, cremes mais simples, batons com 

formulação simples e embalagem comum no mercado (sem molde ou formato 

especial). 

• No meio da pirâmide encontram-se os demais produtos com preços e volumes 

intermediários. 

 

O tempo de vida médio dos produtos cosméticos é relativamente curto, de um ano. 

Entretanto, há extremos como fragrâncias com mais de 50 anos e produtos de maquiagem 

para uma estação do ano. 

 

4.2.6. Subdivisão de Produto de acordo com Processo de Manufatura  

 

O processo produtivo compõe-se de três etapas básicas: pesagem de matérias-

primas, processamento do conteúdo cosmético e envase. 

Na produção, os produtos estão agrupados segundo o tipo de tecnologia, e não 

exatamente de acordo com as categorias de marketing. 
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Pesagem: 

A pesagem dos ingredientes, em virtude do número e de variedade das matérias-

primas utilizadas, requer um processo de fracionamento e pesagem para produção dos lotes 

de produção, utilizando boas práticas de manufatura. Muitas matérias-primas naturais e 

extratos vegetais são utilizados nesse tipo de produto.Essa pesagem é preparada de forma 

centralizada para todos os produtos abaixo detalhados. 

 

Os principais grupos de produção são subdivididos em grupos de similaridade de 

tecnologia de processo. 

 

Fragrâncias: 

Processo:  

A mistura de fragrâncias, álcool e água são feitos e filtradas sob refrigeração.  

Envase: 

Esse produto a granel é envasado em três processos diferentes: 

• em recipientes plásticos, que são acondicionados em caixa para o envio ao centro de 

distribuição 

• em recipientes de vidro e cartucho, que em seguida são acondicionados em caixa-

padrão para envio ao centro de distribuição 

• em recipientes de vidro, aos quais posteriormente são adicionados pump spray, 

cartucho de papel e celofane, sendo em seguida acondicionados em caixa-padrão 

para o envio ao centro de distribuição. 

 

Cremes, Loções e produtos de uso diário (ex: xampu e desodorantes) 

A formulação pode conter 6 a 70 ingredientes diferentes, que são pré-pesados antes 

do processo. 

Processo: 

• loções: emulsões de baixa viscosidade, como xampu, desodorante e loções para o 

corpo 

• cremes: emulsões de alta viscosidade, como cremes para rosto e mãos e desodorante 
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Para esses processos são utilizados reatores com moinho para emulsão. São 

processos divididos em fases e podem utilizar um ou dois tanques de mistura auxiliares até 

o inicio da emulsão.  

O tempo de processo desses produtos leva em média 8 horas, a depender da 

complexidade da formulação.  

Envase: 

• cremes: são envasados em potes de vidro, pote de plástico ou bisnagas plásticas; são 

tampados; podem ou não conter cartucho de papel e invólucro de celofane; em 

seguida, são acondicionados em caixa-padrão e enviados ao centro de distribuição. 

• loções e xampu: são envasados em frascos plásticos; tampados; na maioria são 

acondicionados em caixa-padrão e enviados ao centro de distribuição. Alguns são 

colocados em cartucho de papel. 

• desodorantes: são envasados em frascos plásticos; recebem esfera para roll on e são 

tampados; em seguida, são acondicionados em caixa-padrão e enviados ao centro de 

distribuição. 

 

Maquiagem, dividida em três subcategorias: 

1-Pó compacto e sombras em pó: 

Processo:  

As matérias-primas são pesadas, misturadas e micronizadas para redução do 

tamanho de partícula, a fim de facilitar a compactação e uso final pelo consumidor. Como o 

número de cores é grande nesse grupo de produtos, um ajuste fino da tonalidade é 

necessário antes de liberar o lote de produto para compactação e embalagem final. 

Envase: 

Antes de ser colocado nos estojos, o produto misturado é compactado em pequenas 

bandejas metálicas, que, depois de prontas são coladas ao estojo final, e que podem ser: 

• bandejas únicas no caso de pó compacto 

• 2 a 4 bandejas pequenas no caso de sombras 

O estojo com as bandejas coladas é esterilizado e colocado em cartucho de papel. 
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2-Batom 

Processo:  

Neste processo são utilizadas ceras, corantes, matérias-primas peroladas, fator de 

proteção solar, dentre outras. Uma linha de produtos de batom pode ter de 10 a 90 matérias-

primas diferentes. 

As matérias-primas que dão forma ao batom são ceras naturais. As ceras são 

fundidas em reator, depois recebem corantes, e então o produto é misturado a quente até 

completa mistura. Após ser misturado, o produto é colocado em tanques intermediários e 

levado à linha de envase. Esse produto, se não usado imediatamente, pode ser guardado e 

depois fundido novamente para envase. 

Envase: 

Nesse processo vários tipos de tecnologias para realizar essa etapa de processo. 

 

A embalagem do batom é dividida em: base com mecanismo de subida e descida da 

bala e tampa. A bala de batom é moldada de acordo com a forma do molde utilizado e a 

mesma é colocada em base de suporte e depois o produto é tampado.Depois de tampado, o 

produto final é embalado em cartucho de papel ou em embalagem plástica termo 

encolhível. Em seguida o produto é colocado em caixa-padrão e encaminhado para o centro 

de distribuição. 

 

3-Brilhos e mascara: 

Processo: 

Neste processo são utilizados reatores com capacidade de mistura de produtos de 

baixa ou alta rotação, onde as matérias-primas pré-pesadas são misturadas a quente e em 

seguida levadas para o envase. 

Envase: 

Neste processo podem ser utilizadas linhas de envase manual ou processos 

automáticos, que adicionam o produto aquecido à embalagem plástica final, colocam o 

aplicador e, em seguida, envolvem o produto em plástico termo encolhível para lacrar o 

produto. Em seguida, o produto é colocado em caixa-padrão e encaminhado para o centro 

de distribuição. 
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Em função da variabilidade de formas de embalagem, é necessário linhas de 

produção flexíveis para alguns itens de baixo volume. E para os itens de alto volume, 

busca-se usar linhas automáticas dedicadas. 

 

O ciclo de produção de um produto cosmético pode levar em média 8 horas para a 

etapa de processo e, em média, 2 segundos para a etapa de envase. 

 

4.2.7. Manufatura na Organização da empresa 

 

No passado, a empresa possuía organização centralizada em cada país, em que os 

diretores e vice-presidentes (VP) de todas as áreas do negócio se reportavam ao gerente-

geral de cada país. Cada país se reportava ao Presidente de cada região geográfica do 

mundo e este reportava ao Chief Executive Officer (CEO).  Funções globalizadas como 

P&D formulações e processos, funções de staff de marketing, finanças, cadeia de 

suprimento e outras também se subordinavam ao CEO da empresa, na casa matriz. 

 

Nos últimos anos a empresa vem evoluindo sua organização para formar e compor 

estruturas organizacionais locais, regionais e globais: além disso, separou as organizações 

de cadeia de suprimentos das demais funções do negócio. Esse movimento de globalização, 

como mencionado anteriormente, tem a função de otimizar recursos e alavancar vendas e 

inovação.  

 

A manufatura faz parte da organização da cadeia de suprimentos regional, 

juntamente com planejamento da cadeia de suprimentos, distribuição, e funções técnicas 

como qualidade, engenharia e assistência técnica. Essa organização se subordina ao VP da 

cadeia de suprimentos regional. Ao VP global da cadeia de suprimentos se reportam os 

líderes regionais da cadeia de suprimentos, assim como os líderes de compras, o líder da 

P&D de embalagem e outros suportes técnicos globais. O VP da cadeia de suprimentos 

global em conjunto com os líderes de marketing, tecnologia de informações, e outros se 

reportam ao CEO. 
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A empresa possui unidades de fabricação em vários países e, no Brasil, possui uma 

fábrica que centraliza praticamente todos os processos produtivos mencionados acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 10: Organograma Manufatura/Desenvolvimento de Embalagens 
Empresa de Cosméticos  

 

4.2.8. Estrutura funcional e Organização da P&D  

 

Quanto à P&D, em que se concentra a geração de idéias e desenvolvimento de 

formulações e processos,o setor é centralizado na matriz da empresa, nos EUA.P&D 

formulações e processos se reportam ao VP de marketing.O VP de marketing global se 

subordina ao CEO da empresa. 

 

A P&D está dividida entre P&D de inovações tecnológicas e P&D de produtos e 

processos. A P&D de inovação tecnológica é responsável pelo desenvolvimento de novas 

matérias - primas e moléculas especiais.  
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Os profissionais da P&D inovação tecnológica são cientistas físicos e químicos, que 

avaliam novos materiais nunca antes utilizados em cosméticos, estudam a segurança de 

utilização desses materiais em novos produtos e desenvolvem fornecedores para esses 

materiais. Só após esse estudo completo sobre a matéria-prima, a equipe de P&D inovação 

tecnológica desenvolve formulações iniciais de projetos breakthrough. Após definida a 

viabilidade do produto, essa formulação inicial é passada para a P&D formulação seguir no 

processo de desenvolvimento de produto.  

 

A equipe total de cientistas de P&D formulação e inovação está subdividida em 

categorias de marketing de produto e se subordinam à estrutura de marketing global. A 

equipe de cientistas global tem em torno de 300 cientistas, dos quais aproximadamente 200 

trabalham em desenvolvimento de produtos e processos e 100 em inovação tecnológica. 

 

Ainda se subordinando ao marketing global, há uma pequena equipe de designers 

que atuam no processo de DP.  

 

Nos últimos anos, a empresa criou o que chama da P&D regional, que são 

profissionais da P&D formulação e assuntos regulatórios que se localizam nas unidades 

locais da empresa. 

 

Essa equipe é formada por alguns técnicos que trabalham em conjunto com 

marketing local e regional para analisar e implementar os produtos desenvolvidos pela 

P&D global. Nessa avaliação podem haver adaptações locais, se necessário. Essa equipe 

participa reuniões e análise de produtos globalmente, propondo e desenvolvendo produtos 

locais de acordo das com necessidades locais e regionais. 

 

Segundo entrevistas, um possível direcionamento da P&D é a criação de centros de 

excelência para produtos específicos em determinados países, que ainda não está em 

prática.  

A proximidade dos funcionários da P&D regional, no Brasil, facilita o 

acompanhamento de novas tendências e o suporte técnico para novos produtos. 
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Em relação a recomendações de equipamentos e tecnologias de produção, a P&D de 

processos e engenharia global contata/envolve as fábricas diretamente. 

 

No caso do desenvolvimento das embalagens, este segue o modelo da equipe de 

desenvolvimento de formulações, com centralização global e equipe reduzida nas regiões.  

 

O desenvolvimento de embalagem global se subordina ao VP da cadeia de 

suprimentos global. Entretanto, no caso de embalagens o trabalho é feito com profissionais 

técnicos da empresa em conjunto com fornecedores de embalagem: plástica, vidro, metal 

ou papel. O formato ou desenho das embalagens podem seguir modelo disponível no 

mercado, ou ter seu desenvolvimento/design feito especificamente para a empresa. 

 

Essa equipe da P&D embalagens possui aproximadamente 50 pessoas, e está na 

maioria, centralizada na casa matriz co-localizada fisicamente com a equipe de design e 

marketing global. Alguns técnicos de embalagens da equipe local estão localizados 

fisicamente nas regiões ou países de maior significância para o negócio, para facilitar a 

comunicação e o processo de desenvolvimento com o marketing e as manufaturas locais. 

 

Esses técnicos de P&D embalagem regional também interagem com marketing, 

desenvolvimento de produto, além das engenharias e produção das fábricas, na 

implementação dos novos projetos desenvolvidos globalmente. Assim como a P&D de 

formulação, também propõe novos produtos específicos ou um determinado país da região. 

 

Essa equipe também gerencia o cronograma de projetos de lançamento em cada 

país, em sincronia, quando necessário com o cronograma regional e global. O tamanho do 

cronograma de tempo pode variar de acordo com a necessidade de desenvolvimento. A 

grande maioria dos cronogramas é de projetos derivativos e tem como tempo crítico o 

desenvolvimento e fabricação do molde de produção da nova embalagem. 
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Ilustração 11: Organograma de Marketing e Desenvolvimento de Produto / Tecnologia 
Empresa Cosméticos  

 

Interfaces, suportes e processo de comunicação da P&D produto, processo, 

embalagens e designers são feitos em reuniões periódicas. As principais são destacadas: a 

seguir:  

(i) reuniões trimestrais são realizadas entre as áreas globais da P&D produto, P&D 

processo, P&D tecnologia, Marketing e Designers. Suas equipes, engenheiros, técnicos e 

gerentes, fazem encontros semanais, para cada categoria, para acompanhamento dos 

projetos. 

(ii) reuniões anuais e trimestrais ocorrem entre P&D produto global e Marketing 

global, regional e local, onde se apresentam novos produtos, lançamentos e prioridades e 

necessidades dos mercados. 

(iii) reuniões trimestrais entre P&D processo global, P&D produto global e regional 

e manufaturas locais, para a apresentação novos produtos e processos, 

equipamentos/tecnologias novas. Nesses encontros também se definem treinamentos de 

técnicos das manufaturas e laboratórios locais, planejamento de testes ou suporte a produtos 
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específicos na produção para alguma fábrica. Nem todos os mercados lançam todos os 

produtos ao mesmo tempo, exceto os produtos definidos pelo marketing como globais, com 

lançamento simultâneo. 

(iv) reuniões de administração de projetos locais conduzidas pela assistência técnica 

local e/ou P&D regional de embalagem, são realizadas com participação de técnicos, 

engenheiros das áreas de engenharia industrial, da manufatura, compras, planejamento, 

marketing e vendas. 

 

Outras formas de comunicação e preparação para lançamento de produtos: reuniões 

técnicas específicas, conferências telefônicas, e-mail, etc. 

 

a - O Processo de Inovação 

Em geral, o processo de inovação da empresa está focado em plataformas de marketing, 

e por meio de estratégias de produto e mercado desenvolvem-se formulações, design e 

materiais da embalagem do produto e processo produtivo. 

 

Em relação ao processo de inovação, o negócio de cosméticos está dividido em 

desenvolvimento avançado de pesquisa e desenvolvimento, inovação breakthrough, 

inovação plataforma e inovação derivativa. 

 

O Desenvolvimento avançado de pesquisa e desenvolvimento está voltado para 

novas moléculas ou matérias-primas nunca antes comercializadas.  

Um exemplo disso é o desenvolvimento de moléculas e matérias-primas para produtos 

antiidades. Esse desenvolvimento gera lançamentos de produtos radicais.  

 

A Inovação breakthrough diz respeito a desenvolvimentos radicais que acontecem em 

média a cada dois ou 3 anos, envolvendo produtos com fórmulas que utilizam novas 

moléculas ou podem conter novos desenhos de embalagens, além de novos processos 

produtivos. 
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Entre esses produtos estão os cremes antiidade com nova molécula que também 

requereu novo processo de emulsão de silicone e água, há 2 anos. Nesse caso, houve 

inovação em equipamento, formulação e embalagem. No caso da embalagem, o molde e 

design foram feitos pela empresa e a produção pelo fornecedor.  

 

Outro exemplo são os batons que conferem características de brilho e durabilidade aos 

lábios diferenciados das linhas de produto existentes. Pode haver lançamentos como esse a 

cada 2 ou 3 anos. 

 

No último lançamento de batom realizado com inovação radical conjugou-se inovação 

em produto e processo produtivo. Além das propriedades funcionais conferidas por 

matérias-primas novas e formulação final, também foi utilizado equipamento de processo e 

envase com tecnologia nova no mercado brasileiro. No caso do equipamento de processo, o 

desenvolvimento do equipamento foi realizado em conjunto com a P&D global de 

processo, manufatura global e fabricante do equipamento. A embalagem tem um formato 

de bala de batom diferenciado no mercado. 

 

Nesse projeto houve envolvimento grande da P&D produto, processo e embalagem, 

além da engenharia de equipamentos global, para buscar criação e otimização de processos. 

 

Além de novas linhas de produção, um desenvolvimento radical pode também gerar o 

desenvolvimento de uma nova fábrica, que pode ser tecnologia existente no mercado, 

porém novas para a empresa. 

 

A Inovação plataforma, em geral, está baseada em plataformas de marketing. Estas 

acontecem em média de 2 a 5 vezes por ano (podendo conter de 10 a 100 ítens cada 

plataforma) e são seguidas de produtos derivativos após lançamento.  

 

Um exemplo desse tipo de inovação é uma linha completa de maquiagem que envolve 

lançamento de batom, brilhos, mascara, sombra para olhos, pó compacto, bases líquidas, 



 

 

118

 

corretivos faciais. Nesse caso, envolve quase todos os grupos de manufatura e tecnologias 

utilizadas na empresa.  

 

Uma plataforma de marketing pode envolver mesma marca, cor e material de 

embalagem similar,  mesmo tipo de público alvo (juvenil ou adulto) e matérias-primas 

similares ou inovadoras em determinados produtos, pode envolver vários aspectos, como 

embalagem, design e ferramentais pequenos de equipamentos, novos materiais na 

formulação ou nova tecnologia de produção, como em uma nova linha produtos para 

cabelo. Esta envolve produtos de vários grupos de manufatura, como loções, cremes em 

tubos, cremes em potes e produtos terceirizados como cápsulas para brilho, spray, escovas, 

etc. 

 

Uma nova linha de produção pode também determinar a geração de uma nova 

plataforma de marketing. É o caso principalmente das linhas automáticas de alto volume de 

produtos, que contêm características padrão em termos de formato de embalagem, por 

exemplo conferindo identidade a uma linha de produtos.  

 

Embora a empresa não utilize o termo Inovação derivativa para especificar a grande 

maioria de seus projetos de DP, mais de 300 novos ítens estão incluídos nessa categoria no 

Brasil por ano, a maioria derivativos topológicos. Nessa categoria se encontram, 

principalmente, os produtos coloridos sazonais, como linhas de maquiagem. 

 

As inovações derivativas incrementais estão mais voltadas a: mudança de ferramental 

de processo, redução de custo, melhorias do processo produtivo com novos equipamentos 

que trarão melhor desempenho produtivo e menor tempo de set up, por exemplo. 

 

Quanto ao Agrupamento de lançamento de produtos Superhits, para a empresa em 

questão é uma forma de agrupar os principais lançamentos do ano. 
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Nesse grupo pode haver qualquer uma das inovações mencionadas acima, em geral 

breaktrhough e plataforma. Ele transforma esses lançamentos em grandes eventos, 

utilizando-se de grandes programas de mídia e incentivos de vendas.  

 

Esses são os itens que vão gerar maior venda de produtos no ano. Normalmente são de 

6 a 7 produtos ou famílias de produtos. Esses superhits podem ser locais, globais ou 

regionais. Globalmente, há mais de 20 superhits por ano. 

 

b - Localização da PD, Manufatura e Marketing 

Sendo essa uma empresa global, como descrito anteriormente, a co-localização física de 

todas as equipes de decisão e execução da P&D, Marketing e fábrica não existe hoje. 

 

No caso do Brasil, há co-localização de equipes locais administrativas (marketing, 

vendas, assistência técnica, compras, etc.), manufatura, cadeia de suprimento e alguns 

profissionais regionais da P&D formulação e embalagem. 

 

Estão co-localizadas fisicamente as áreas de Marketing, Designers e P&D embalagem. 

Somente P&D (produto, processo e desenvolvimento) e Staff de manufatura global estão 

em duas outras localidades, cerca de 200km de distância. 

 

Como não há projetos de DP com equipes dedicadas, a co-localização física de algumas 

áreas envolvidas no processo de DP substitui em parte essa forma de trabalho. 

 

Embora haja alguma co-localização física entre as áreas da P&D, Marketing e 

Engenharia global, não há nenhuma co-localização com as fábricas. Todas as fábricas estão 

distantes fisicamente. 

 

Com a distribuição geográfica e departamentalizada da empresa, não há co-localização 

das equipes de DP na geração de idéias ou planejamento dos produtos. No caso da 

implementação de projetos, quando há projetos breakthrough com algum grau de processo 
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produtivo complexo, os cientistas da P&D global de processo se deslocam para as fábricas 

para fazer testes e acompanhar a primeira produção de novos produtos. 

 

c - Carteira de Projetos de P&D 

A carteira de produtos existentes na empresa (global, regional e local) está disponível 

na P&D global para acesso do marketing dos países, o qual pode eleger algum produto que 

necessite lançar em um determinado mercado. 

 

Entretanto, a carteira de projetos novos em andamento não está disponível para todos. 

Cada mercado acompanha a evolução do desenvolvimento de produto, de acordo sua 

necessidade, podendo influenciar no processo de DP. 

 

A visão total da carteira de projetos de DP da empresa está centralizada em P&D de 

produto global, que desenvolve cerca de 300 novos conceitos de produtos por ano, com 

aproximadamente 3000 ítens. Esse alto número de desenvolvimentos acontece, 

principalmente, em razão das cores na área de maquiagem, que representa 

aproximadamente 60% dos itens novos.  

 

Quando os projetos de DP estão em estágio avançado de desenvolvimento de 

formulação, a equipe de P&D e Marketing global começam a compartilhar os projetos com 

os mercados, ainda que testes de compatibilidade de material de embalagem estejam em 

andamento 

 

Os projetos dessa carteira, conforme evoluem no processo de DP, começam a ser 

compartilhados nas diferentes reuniões entre as equipes e países, mencionadas 

anteriormente. 

 

Há lançamentos de produto no Brasil, principalmente superhits (6 a 7 por ano) e, um a 

cada 2 anos, um breaktrough. Normalmente, essas inovações breakthrough são lançadas 

quase simultaneamente nos maiores mercados, e os demais, incluindo o grupo de superhits, 
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são lançados de acordo com a necessidade de cada mercado. O grupo total de superhits 

pode chegar a aproximadamente 20/30 projetos/conceitos. 

 

Um exemplo de produto que gera grande número de desenvolvimentos e lançamentos 

globalmente é base para a pele. Entretanto nas regiões tropicais, como o Brasil, poucos 

itens de base para pele são lançados em razão do clima quente e do hábito das pessoas. Esse 

é um dos exemplos de itens que têm alta representatividade na carteira de projetos. 

 

A carteira de projetos locais é definida pelo Marketing local, com suporte da P&D para 

administrar o crongrama de lançamento. O Marketing local planeja o lançamento de novos 

produtos 2 anos à frente, baseados em produtos existentes no global, cujo desenvolvimento 

de formulação e embalagem estão prontos (banco de projetos global) ou produtos que estão 

em desenvolvimento, podendo ser desenvolvimentos breakthrough e plataforma ou 

derivativos.  

 

No caso dos projetos derivativos, a extensão da linha de produtos em termos de 

fragrâncias e cores pode ser desenvolvida pela equipe global presente nos países ou regiões, 

em acordo com a equipe da P&D da casa matriz. 

 

O número de lançamentos anuais pode variar de 400 a 600 ítens, no Brasil, subdivididos 

em: 

- até 5%    - 1 a cada 2 anos breakthrough (1 a 4 itens) 

- aproximadamente 30%  - 3 e 5 plataformas (aproximadamente 100 a 200 itens) 

- aproximadamente 65 – 70% - 200 a 400 itens derivativos 

 

Os projetos derivativos topológicos são aproximadamente 90% dos projetos derivativos, 

com mudança de cores e fragrâncias. 

 

A gestão da carteira local de projetos é coordenada pelo marketing local, com 

participação das demais áreas do negócio na priorização e acompanhamento dos projetos.  
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O acompanhamento dos projetos é através de reuniões de crongogramas. 

 

No médio prazo, o marketing local conduz uma apresentação anual de 24 meses à frente 

da intenção de lançamento por trimestre. Participam o Gerente geral, diretores, VP das 

áreas e alguns gerentes, como de produto, vendas, demanda e industrial. 

 

No curto prazo, com seis meses de antecedência, o marketing local faz uma 

apresentação detalhada das campanhas de lançamento, com uma análise de custos por 

produto, categoria, etc. 

 

As decisões sobre a carteira de projetos ao longo do processo de DP podem levar a 

continuidade ou à eliminação do projeto, na etapa go/kill. 

 

Algumas mudanças podem ocorrer nessa gestão da carteira de projetos local, global ou 

regional, em razão do custo-alvo não ter sido atingido, de problemas no desenvolvimento 

do produto ou embalagem, tecnologia, capacidade produtiva ou mudança de mercado. 

 

Entretanto, quando essa alteração é feita com menos de seis meses, é difícil substituir o 

produto em razão de prazos de registro de produto, matéria-prima, embalagem ou prazo de 

preparo, porque o folheto de venda já está pronto. Portanto, evita-se incluir esse produto 

para lançamento, caso haja alguma dúvida aos itens acima. 

 

Para horizontes maiores que 6 meses, no caso de necessidade de alteração da carteira, 

utilizam-se produtos derivativos mais simples, locais ou globais, produtos terceirizados, ou 

se faz nova análise ou seleção do banco de dados de projetos globais. 

 

4.2.9.  Etapas de Desenvolvimento de Produtos  

 

O desenvolvimento de projetos de DP segue as fases abaixo: 

Podemos delimitar temporalmente o funil do DP, subdividindo-o em quatro etapas por 

gates bem definidos, conforme apresentado na ilustração a seguir.  A etapa de 
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comercialização após lançamento do produto, embora faça parte do novo processo de DP, 

ainda não é formalmente acompanhada por todas as áreas, como as demais etapas. 

 

A participação da manufatura acontece, em geral, após a solicitação de 

desenvolvimento do conceito do produto, para realização de testes de feasibility e definição 

de go/kill do projeto ao longo do funil, antes do gate de implementação. A manufatura é 

envolvida nesse processo em conjunto com P&D embalagem e P&D processo e engenharia, 

a fim de avaliar necessidades de investimento, especificação de produtos, capacidade de 

produção, dentre outros temas que possibilitem ao projeto seguir no funil de DP, a partir do 

gate de conceito. 

 

Para acompanhar os diferentes projetos de DP e gerenciar as atividades envolvidas no 

projeto, tempos e responsáveis, cinco cronogramas de tempo de projeto são utilizadas 

globalmente. Esse cronograma é desdobrado regionalmente e localmente para os diferentes 

mercados, para acompanhamento do desenvolvimento e lançamento de produtos. 

 

Os cinco tipos cronograma são relacionados com: 

1. Projetos totalmente inovadores em produto e processo 

2. Projetos inovadores em produto ou processo 

3. Projetos com inovação na base da formulação ou embalagem 

4. Projetos com mudanças de cores e fragrâncias 

5. Projetos com pequenas alterações na embalagem ou outros projetos que envolvem 

materiais com menos  tempo de desenvolvimento. 

 

P&D embalagem é o elo entre P&D formulação/Marketing e demais áreas, como 

compras, manufatura e planejamento. Participa das reuniões com todas as áreas  para 

acompanhar a evolução dos projetos em todas a fases e gates do processo de DP. 
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Ilustração 12: Funil de desenvolvimento de produtos – Empresa de Cosméticos 

 

a - geração de idéias 

O processo de geração e seleção de idéias é coordenado pelo Marketing e tem 

origem em diversas fontes: 

• Desenvolvimento de produto e Marketing em âmbito local, regional e global. Nas 

reuniões periódicas, anuais e trimestrais, entre as áreas, são feitas sessões de 

brainstorming, para buscar novos produtos ou alterações de produto de acordo com 

tendências da moda ou necessidade do mercado. 

• Novas tecnologias apresentadas pela P&D global, em conjunto com a P&D alocada 

nas regiões 

• Área de Vendas, através de informações, pesquisa ou solicitações da organização de 

vendas e vendedoras, call center, visitas ao campo por parte de funcionários da 

empresa, além do departamento de vendas, etc. 

A área de vendas no Brasil, assim como em outros países, possui um papel 

estratégico na geração de demanda, uma vez que é esta a área responsável por 

gerenciar uma grande equipe de venda direta. Esta área possui estruturas locais, 

distribuídas geograficamente.  
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• Mercado, concorrentes, tendências de modas que podem causar “injeções” de idéias 

ao longo do funil, como mostrado na Ilustração 12. 

• Outras fontes também utilizadas: fornecedores de matéria-prima, embalagens, 

equipamentos, etc. 

 

Nessa fase a participação da manufatura é pequena ou até inexistente, e, quando 

necessária, é representada pelo suporte técnico da manufatura global. Essa equipe técnica 

identifica e desenvolve equipamentos em conjunto com P&D processo global e 

fornecedores de equipamento, ou contata as fábricas para analisar a capacidade delas de 

produzir tal produto, considerando as tecnologias de processo existentes na organização, ou 

até mesmo trabalha com fornecedores de equipamentos globais para desenvolvimentos de 

tecnologia específicas para a empresa. 

 

Quanto ao funil de idéias, normalmente é necessário até chegar-se ao produto final, 

aproximadamente 100 idéias para gerar 6 novos produtos, que podem gerar múltiplos ítens, 

em virtude do número de cores e fragrâncias. 

 

No gate de conceito, é apresentada as idéias que Marketing recomenda seguir para 

avaliação de conceitos e testes de viabilidade ( feasibility tests). 

 

b - Definição de conceito e desenvolvimento de produtos 

A definição de conceitos se dá nos encontros anuais, que passam por revisões 

mensais, da área de Marketing global, local e regional; nelas tem participação importante a 

área de P&D e Designer,s para discussão de tecnologias e produtos em desenvolvimento e 

tendências de mercado. Após esse encontro, são geradas, pelas diferentes categorias de 

Marketing de produto, solicitações de desenvolvimento para as áreas da P&D embalagem e 

processo. 

Esse processo de solicitação de desenvolvimento de produto pode ser feito pelo 

Marketing local, regional ou global. 

 



 

 

126

 

Com essa informação, gera-se um pedido formal de desenvolvimento em 

sistema/software global da empresa. Conseqüentemente, a área de Manufatura é envolvida 

nas etapas posteriores, através da P&D processo ou da equipe técnica global de manufatura. 

 

O primeiro planejamento de vendas anual nos países é feito definindo-se de forma 

macro os principais eventos do ano de lançamentos de produto, com a apropriada análise de 

mercado, potencial de venda e estágio de desenvolvimento do produto. 

 

Esse planejamento anual se dá a partir da visão macro dos lançamentos de dois anos 

à frente mencionada anteriormente. 

 

Além do planejamento anual de lançamentos de produto, há um planejamento 

detalhado por campanha de vendas, de curto prazo, em que se define: detalhamento da 

campanha e lançamento de produtos ou linha de produtos e objetivos financeiros de venda e 

lucratividade. 

 

Nas reuniões anuais e de curto prazo, Marketing apresenta os planos de lançamentos 

de produtos e planos de negócio para as demais áreas da empresa. Nesse momento, as 

demais áreas têm a oportunidade de fazer suas observações e considerações ao plano 

apresentado pelo marketing. 

 

Os pontos discutidos na apresentação anual de marketing podem ser: análise de 

tecnologias, disponibilidade de capacidade e definições de investimentos em tecnologia, 

fornecedores de matéria-prima e embalagem, “Feasibility tests” (testes que vão validar, em 

termos técnicos, a continuidade do processo de DP), pré-avaliação de custo, estimativa de 

demanda e decisão go/kill do projeto. 

 

Normalmente, a análise de feasibility é feita para avaliar a possibilidade de 

execução de um molde de embalagem, a estabilidade de uma determinada formulação ou a 

viabilidade de um processo produtivo. A depender da necessidade apontada no feasibility, o 

prazo de implementação do projeto pode ser alterado. Exemplificando, no caso de aquisição 
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de linha de produção para fábrica existente, esse prazo pode ser de até 2 anos. O mercado 

de equipamentos de cosméticos de maior escala é dominado por poucas empresas, na 

maioria européia, cuja produção do equipamento acontece sob encomenda. Os 

equipamentos de envase normalmente são flexíveis, no que diz respeito à disponibilidade 

de dispositivos e ferramentais de troca rápida de formatos de embalagem. 

 

No caso de utilização de novas tecnologias ou equipamentos de produção, é 

necessária a definição por parte de manufatura, P&D embalagem e engenharia global, para 

definir a especificação do equipamento. 

 

Para marketing e P&D embalagem, normalmente há envolvimento de profissionais 

dedicados às categorias de produto: entretanto, no caso da manufatura o mesmo 

profissional pode atuar em duas categorias, ou até em todas as categorias de produto, 

segundo o  número de projetos a serem coordenados. 

 

Com a regionalização e globalização do negócio, pode haver a presença de mais de 

um profissional de engenharia das manufaturas (engenheiro, gerente, diretor), dependendo 

da complexidade do projeto.  

 

Passado o gate de conceito de desenvolvimento, com os devidos testes, antes de 

avançar para o gate de desenvolvimento do projeto é feita análise de custo, onde as 

diferentes áreas alimentam as informações de: custo de materiais, estimativa de demanda, 

padrão de produção e cálculo de custo final. Esse processo acontece de forma seqüencial ou 

sob “controle burocrático”, e alianças individuais entre as áreas são feitas, utilizando-se o 

sistema/software de custeio de produto. 

 

Embora haja reuniões para definir desenho final de produto, discussões entre as 

áreas, envolvimento de fornecedores de embalagem e equipamentos, não há um processo 

formal estabelecido de registro de desenvolvimento ou de lições aprendidas. Essa prática 

seria importante para implementar processos como DFM. 
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Não há um processo formal para construir conhecimento. Esse conhecimento ainda 

está muito nas pessoas envolvidas no processo, que são de vários países, origens, mercados, 

e não há co-localização de atividades. 

 

Há cerca de três anos, a empresa formalizou um processo de DP com os gates 

apresentados na Ilustração 13, para definir papéis e responsabilidades dos diferentes 

profissionais locais, regionais e globais nos processos. Desde então as equipes de projeto 

tem sido estruturada e os documentos e sistemas utilizados têm estado em processo de 

melhoria, ainda que o sistema de aprovação de custo e especificações utilizados 

anteriormente permaneça. 

  

Ao final da etapa de planejamento, definidos os recursos e investimentos 

necessários, inicia-se a fase de decisão, após go/kill do projeto que irá para a etapa de 

implementação. 

 

Esse tempo de feasibility e planejamento pode levar em média de 4 semanas, até a 

definição de solicitação de investimento de maior porte na fábricas. Quando investimento 

maior em linhas inteiras de produção, nova tecnologia ou fábrica nova é necessário, o 

tempo de preparação da fábrica pode ser maior que  um ano. 

 

A participação de profissionais da P&D e manufatura nas reuniões trimestrais de 

P&D processo global acontece em paralelo ao processo de lançamento de produtos local e 

regional, cabendo aos profissionais que participam desse encontro buscar informações 

sobre os produtos e processo que o mercado local pretende lançar. 

 

Revisões mensais de projetos devem avançar para o gate de desenvolvimento, entre 

marketing e P&D. Essa informação é passada para todas as áreas da cadeia de suprimentos, 

para planejamento do produto. 
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c - Implementação 

Uma vez aprovado o projeto no gate de desenvolvimento, ele segue para a etapa de 

implementação. A partir desse momento, é definido o momento exato de lançamento do 

produto e início da produção, e dificilmente há alternativas de mudança, iniciando-se então 

a etapa de implementação do projeto.  

 

Mesmo que se queira fazer mudança da data de lançamento de produtos ao longo do 

ano, alguns fatores podem restringir a mudança de plano do lançamento anual, como: 

tempo para nova análise e desenvolvimento de novo folheto de vendas, disponibilidade de 

matéria-prima e molde de embalagem, registro de produto no Ministério da Saúde, 

necessidades adicionais de testes de desenvolvimento de produto ou processo, falta de 

capacidade produtiva e tempo de compra e chegada de novo equipamento de produção. 

 

O acompanhamento do cronograma de implementação de projetos é feito por todas 

as áreas da companhia, a fim de que se cumpram as datas do cronograma, e se resolvem 

problemas que possam aparecer.  

 

Esse cronograma é administrado pelo desenvolvimento de embalagens sob o 

direcionamento do marketing local, pois, na grande maioria do desenvolvimento, o tempo 

crítico está associado ao desenvolvimento de design e molde de embalagem. 

 

A etapa de implementação é acompanhada por engenheiros industriais da 

manufatura local, que participam da reunião semanal de cronograma. 

 

Mesmo depois de definida a viabilidade (feasibility) do produto ou processo, 

mudanças no projeto podem ocorrer com a evolução e refinamento do projeto, 

relativamente a custo, suprimento de materiais e testes da P&D. 

 

O documento gerado na fase de acompanhamento da implementação do projeto é o 

registro do cronograma de tempo na rede de sistema da empresa, que é mais de caráter 

informativo e controle de datas e prazos de realização das tarefas. 
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Quando uma das tarefas está atrasada ou está colocando em risco o prazo de 

lançamento do produto, é gerado um alerta ao grupo para a busca de solução.Raramente o 

projeto é parado após o início de implementação. Alterações de projeto podem acontecer ao 

longo dessa etapa, afetando muitas vezes o tempo de testes do produto na produção e a 

qualidade final do processo produtivo. 

 

Normalmente nessas reuniões semanais se discutem todas as tarefas pendentes dos 

projetos e avaliam prazos das tarefas e tipos de problemas e soluções alternativas para 

resolver os problemas encontrados. 

 

Em projetos de plataforma e breaktrhough, normalmente há o acompanhamento 

periódico de um time multidisciplinar, não necessariamente dedicado, com participação de 

gerentes e diretores de diferentes áreas para acompanhamento da implementação desses 

projetos. 

 

Esses projetos normalmente fazem parte do grupo de produtos superhits local, 

regional e global, que são acompanhados pelo marketing e planejamento global e regional. 

 

Em geral, os projetos breakthrough, que em média acontecem a cada um ou dois 

anos, acontece quase simultaneamente em todos os países e recebem grande investimento 

em marketing e vendas, além de investimentos em  equipamentos e materiais. 

 

No caso de projetos de plataforma, são projetos que passaram pela etapa de 

feasibility cerca de dois anos antes da implementação e, após a aprovação do go no go, são 

acompanhados, na sua execução, não só pela reunião de cronograma de tempo semanal, 

como também por reuniões paralelas como as utilizadas pelos projetos breaktrought.  

 

Esses projetos podem envolver grande número de itens, como uma linha inteira de 

maquiagem. 
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As reuniões semanais de acompanhamento são separadas das reuniões de 

cronograma de tempo de projetos e são lideradas pela assistência técnica e planejamento 

local. 

 

Os engenheiros industriais locais que participam das reuniões de cronograma de 

tempo de projetos e coordenam com o grupo de gestão da produção (gerentes, engenheiros 

e supervisores) a preparação da fábrica para a produção de novos produtos.  

 

Há outros projetos de melhorias dos produtos existentes, normalmente conduzidos 

pela fábrica e P&D embalagem, que podem promover alterações nos processos produtivos 

ou pequenos ajustes de embalagem. Nesse caso, não se trata de novos produtos, mas de 

melhoria de custo para o produto existente. 

 

Os grupos de gestão da fábrica são formados por gerentes de produção de alguns 

grupos de produção, supervisores de produção, supervisor de manutenção, supervisor de 

qualidade, engenheiro de segurança, engenheiro industrial de fábrica e analista de 

planejamento. Durante a reunião semanal do grupo discutem-se os indicadores de 

desempenho da fábrica, projetos de melhoria de produção e necessidades para novos 

produtos. 

 

A produção e manutenção também podem gerar projetos de melhoria ou 

modernização de processos, que também necessitam ser gerenciados por esse grupo em 

conjunto com a engenharia de projetos. Além da demanda por parte do marketing de 

desenvolvimento de produtos, há também a demanda por parte da manufatura de melhoria 

de processos, redução de custos e aumento da capacidade produtiva. 

 

Esse tipo de desenvolvimento de processo pode ser incremental, porém nem sempre 

é acompanhado pelo marketing, pois não afetará o produto final. 

 

Os projetos de novos produtos, projetos de melhoria de processo e projetos de 

ampliação de capacidade são os projetos que interferem no dia-a-dia da fábrica. 
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Os mesmos recursos do grupo de produção estão envolvidos em projetos de novos 

produtos e projetos de melhoria da fábrica. 

 

A fábrica no Brasil possui três grupos de gestão de produção, e cada grupo de 

gestão tem em média por ano: 

• De 30 a100 projetos de novos produtos, com 100 a 300 itens 

• aproximadamente 20 projetos de melhoria de processo de menor porte, como 

modificações de equipamentos para diminuir tempo de set up, novos equipamentos 

para automação do processo, etc. 

• aproximadamente 2 projetos de maior porte em modernização ou mudança de 

processo na fábrica, como redesenho de um processo, mudança de lay-out, 

equipamentos, processo produtivo e fluxo de materiais., ou até mesmo,  inclusão de 

uma nova categoria de produtos a ser fabricada. 

 

Entre  400 a 700 projetos totais são implementados na fábrica ao longo de um ano.  

 

A grande parte dos itens de desenvolvimentos de novos produtos, aproximadamente 

70%, tem início no gate de desenvolvimento do funil; são, em geral, produtos derivativos. 

No caso de desenvolvimentos de produtos derivativos, a participação da Manufatura está 

mais associada a ferramentais de máquinas e pré-testes em linhas de produção. 

 

Embora grande parte dos desenvolvimentos de maior escala estejam centralizados 

na P&D e Marketing globais, a participação das diversas funções e relações matriz/filiais 

ocorre ao longo do funil de desenvolvimento. A sincronia entre as necessidades locais e 

globais é constantemente revista, e os desenvolvimentos ou inputs locais podem muitas 

vezes redirecionar as ações globais. 

 

Essa comunicação entre as áreas para acompanhar os produtos que passam pelos 

gates em todos os mercados acontece mensalmente. 
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Após implementação o produto é lançado e, como mostrado na Ilustração 13, incia-

se o gate de pós-lançamento. 

 

d - Comercialização 

Não há, na empresa, um acompanhamento formal do produto após seu lançamento. 

Por ser esse um processo relativamente recente, ferramentas gerenciais, softwares e 

indicadores têm sido desenvolvidos. 

 

Os produtos super hits são os que recebem maior atenção na avaliação de sucesso 

mercadológico após lançamento. 

 

Normalmente nos produtos cosméticos o grande volume de vendas de produto 

cosmético acontece no lançamento do produto: às vezes, esse volume pode representar até 

80% da venda do produto durante sua existência. 

 

Considerando-se esse perfil de venda, é de se esperar que o projeto tenha excelência 

na execução, a fim de garantir bom desempenho de produção. 

 

Os produtos novos, em que há maior foco de recursos humanos seniores, recebem 

mais atenção da organização em seu processo de DP, que se expressa por meio de  

envolvimento da alta direção da empresa, maior número de áreas envolvidas no processo, 

as dimensões-chave das especificações não sofrem alterações tardias, os prazos não são 

acelerados em  decorrência de atrasos no processo inicial de desenvolvimento, o pré-teste 

de produção acontece na data definida no cronograma de tempo de projetos e, há melhor 

preparação do negócio para variabilidade de demanda no lançamento do produto. 

 

Entretanto, se um dos fatores acima não acorrer há muitas chances de o projeto não 

ter bom desempenho em termos de qualidade, sendo necessárias correções durante a 

produção ou após o lançamento. 
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Para produtos como fragrâncias e maquiagem, as alterações ou ajustes de processo 

ou produto após o lançamento têm baixa contribuição na produtividade e custo, pois esses 

são produtos de ciclo de vida muito pequeno. Já para produtos como loções, cremes, 

produtos para cuidados do cabelo ou cuidado diário, esses ajustes posteriores trazem maior 

contribuição à produtividade e ao custo futuro do produto, pois normalmente o ciclo de 

vida desses produtos é mais longo. 

 

Apesar de os projetos, em sua grande maioria, dos projetos serem derivativos e 

topológicos, alterações nas dimensões e desenho de componentes de embalagem ou 

pequenas alterações na formulação e aspectos físico químicos da formulação podem não ser 

registradas ou capturadas pelos profissionais envolvidos no processo e causar impactos no 

início da produção. 

 

Na venda direta, o lançamento de produto não é possível o adiamento do prazo de 

lançamento do produto, principalmente três meses antes do lançamento. Isso acontece em 

razão do planejamento do folheto de venda. Esse fato exige maior coordenação das 

atividades entre as áreas para afabricação do produto. 

 

Para projetos derivativos, apesar de serem projetos simples, os ajustes no projeto 

após comercialização são inevitáveis, em razão do grande compartilhamento de recursos e 

alto número de projetos, muitas vezes por simples falta de comunicação ou alterações de 

última hora no projeto,.  

 

Para os projetos derivativos incrementais, muitos dos ajustes finais podem ser e são 

corrigidos no pré-teste de produção, porém, muitas vezes, em razão de definições tardias de 

marketing ou de outra área no início do processo, todo o cronograma de lançamento é 

reduzido. Logo, o teste de produção termina por acontecer muito próximo da data final de 

produção, não havendo tempo hábil para alguns ajustes de especificação. Este certamente é 

o principal fator de insucesso do projeto final na produção, exigindo ajustes após a 

comercialização. 
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4.2.10. Principais Práticas de DP utilizadas 

 

a - Prática de meta compartilhada 

As metas de lucratividade de negócios e a de entrega de pedido de venda completo 

são compartilhada entre todos os funcionários da empresa.  

 

Apesar de haver metas contraditórias de produtividade e custo de fábrica para 

manufatura e sucesso de lançamentos de produtos para PD e Marketing, recentemente a 

empresa tem feito reduções de itens e harmonização de produtos entre países, para melhor 

gerir a cadeia produtiva, meta esta também compartilhada pelo marketing. 

 

b - Prática de controle e planejamento 

A empresa, apesar de estar passando por processo de reorganização e globalização 

acelerado, ainda está reorganizando seus processos e sistemas (softwares) nessa direção. 

 

Embora a P&D processo e produto tenham sido global, as demais funções e 

decisões eram muito locais e as equipes co-localizadas, com algum suporte técnico global 

na casa matriz.  

 

Com a globalização, novos processos de gestão estão sendo construídos para 

melhorar comunicação, decisão, congelamento de datas e especificações, coordenação 

global de compras, entre outros. 

Algumas ações nessa direção têm sido trabalhadas pela empresa: 

• disciplina na realização de reuniões de DP e condução de projetos de acordo com o 

cronograma global e local. 

• a implementação de sistema de qualidade para controle de processos e informação e 

análise crítica de indicadores está em andamento para ajudar na melhoria dos 

processos. 

• coordenação global de suprimento de materiais para novos produtos, para 

atendimento de todos os países. 
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• implementação de S&OP (sales and operation plan), com planejamento de 6 a 18 

meses, que permite estabelecer acordos mais robustos entre todas as áreas do 

negócio para definir estimativa de vendas de todos os produtos, e principalmente 

lançamento de novos produtos. 

• organização da P&D de formulações e embalagens com recursos localizados nas 

regiões, em São Paulo no caso da América Latina,  é um processo novo. 

• outra metodologia em desenvolvimento em algumas unidades de manufatura da 

empresa é o TPM, já mencionado anteriormente no caso da empresa de guloseimas, 

para desenvolver pessoas e processos por meio da disciplina, registros, auditorias do 

processo e resultados sustentáveis. 

• Organização da produção, que faz parte do acompanhamento do cronograma de 

gestão de tempo de projetos e de reuniões de marketing local para acompanhar e 

planejar investimentos e ações para atender ao lançamento de novos produtos. 

  

c - grupo multidisciplinar de implementação. 

Esse processo sempre aconteceu na empresa, entretanto, com o grande 

compartilhamento de recursos e o aumento da complexidade da organização, a participação 

física de todos os representantes das áreas nas reuniões que envolvem o processo de DP é 

muito difícil.  Mais difícil ainda é a participação do recurso de nível correto para todos os 

eventos. 

 

Isso aumenta a necessidade de comunicação por e-mails e telefonemas, sistemas e 

softwares que façam acompanhamento dos cronogramas de gestão de tempo de projetos, 

um processo que requer aprendizado da organização como um todo para facilitar a 

comunicação entre as áreas e países. 

 

Com as ações de planejamento mencionadas acima, o processo de NPD tende a 

melhorar para trazer maior eficiência operacional e melhores custos de produto, além do 

atendimento das demandas crescentes de mercado. 
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d - congelamento de especificações  

O congelamento de especificações pode ter como data-limite: o término do 

planejamento da campanha e impressão de livreto, o tempo para confecção de molde de 

embalagem, o tempo de suprimento de materiais ou compra de equipamento para fábrica, 

ou o tempo de registro de produto. 

 

A empresa busca antecipar esses processos de congelamento para diminuir erros ou 

problemas na fase de implementação e comercialização dos novos produtos. Exceções 

acontecem em razão de oscilação de demanda da venda e de outros motivos relacionados a 

necessidades de mercado.  

 

Um dos aspectos positivos da globalização de processos e padronização de grande 

parte de produtos é uma maior robustez das especificações de produto, processo e 

equipamento, diminuindo riscos de falhas após implementação do projeto. Outro benefício 

é a construção de conhecimento e experiência disponíveis para toda a empresa. 

 

e - contrato de trabalho 

O principal contrato de trabalho entre as áreas prevê: data de lançamento do produto,  

atendimento ao serviço e lucratividade.  

 

f - rotação de função 

Este é um processo ainda informal, porém em crescimento com a globalização da 

organização. Alguns movimentos de rotação de função são caminhos comuns dentro da 

empresa: 

• engenharia industrial, P&D embalagem e produção 

• P&D formulação, assuntos regulatórios e qualidade 

• planejamento e marketing  

• distribuição, finanças e planejamento 

• marketing, vendas e planejamento estratégico 

 

Certamente, esta rotação é mais freqüente em níveis hierárquicos menores. 
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g - registro de lições aprendidas 

Esta não é uma prática obrigatória nas organizações locais da empresa, mas foi 

muito bem estruturada na organização da P&D de formulações/processo ao longo de toda a 

existência da empresa. 

 

Práticas existentes em P&D: testes de produto, processo e equipamentos; históricos 

de qualidade de matérias-primas; controle microbiológico das fábricas; compatibilidade da 

embalagem com a formulação durante a vida de prateleira, dentre outras. 

 

Com a globalização e a conseqüente padronização dos processos produtivos entre as 

fábricas, este registro aumenta a rede de informação e comunicação entre as unidades de 

produção, otimizando aspectos como produtividade das fábricas e qualidade do produto 

final. 

 

h - prática de DFM E TPM 

 

O termo DFM não faz parte do dia-a-dia da empresa, entretanto, há práticas na 

empresa que remetem à sua utilização parcial. 

 

Entre essas práticas estão muitos conhecimentos existentes nas pessoas mais 

experientes sobre limitações e restrições de especificações de produto, restrições de 

tecnologia e processo e utilização de cronograma de tempo de projetos com diferentes 

caminhos críticos a depender do produto/processo em questão. 

 

Quanto à metodologia TPM, quatro pilares estão em implementação na fábrica de 

São Paulo: treinamento, segurança e meio ambiente, manutenção preventiva e manutenção 

autônoma. 

 

A implementação de TPM ainda não é um requerimento global da empresa, mas 

esta possui um sistema de qualidade que contêm muitos dos elementos de TPM. O sistema 

de qualidade é um requerimento global da empresa. 
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O sistema de qualidade visa atender à legislação local e global de boas práticas de 

manufatura para empresas cosméticas, tendo como elementos: manutenção preventiva; 

procedimentos operacionais; saúde, segurança e meio ambiente; treinamento; padrões 

construtivos e qualificação e validação de algumas instalações de produção. 

 

Esse sistema tem como escopo o envolvimento de todas as áreas que participam do 

processo de DP, planejamento e produção. Demais áreas suportes ao processo de 

desenvolvimento, planejamento e produção de produtos, também fazem parte do escopo do 

sistema. Já o TPM, com 4 pilares somente, restringe-se ao ambiente de produção somente. 

 

4.2.11. Conclusão do Caso da empresa de Cosméticos 

 

Em razão do ambiente de multiprojetos e de recursos humanos disponíveis em todas 

as áreas envolvidas, não há times dedicados de DP.  

 

Como indicado por Nascimento (2002) a gestão da carteira de projetos de DP é feita 

de forma descentralizada por pessoas de diferentes áreas da empresa, uma vez que é 

composta de um grande número de pequenos projetos. Na empresa em questão, existe uma 

carteira global de projetos de DP, porém, as ocasiões de inclusão dos produtos nas carteiras 

regionais e locais são diferentes.  

 

A coordenação desses lançamentos de produtos com as diferentes áreas, países e 

esferas regionais, globais e locais aumentam a complexidade da gestão do processo de DP. 

 

A condução dos projetos é feita de forma seqüencial e por meio de alianças 

individuais entre as áreas participantes do processo, segundo classificação utilizada por 

Olson et al.(1995). 
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O desenvolvimento de cada projeto de DP segue o fluxograma de Griffin (1996), 

onde no caso de produtos alimentícios, o desenvolvimento de produto e processo ocorre de 

forma simultânea até um momento go/kill e de implementação. 

 

O processo de DP possui quatro etapas: geração de idéias, conceito e 

desenvolvimento de produtos e processos, implementação do projeto com lançamento do 

produto e análise do projeto após comercialização. 

 

Do funil de idéias até o produto final, normalmente são necessárias 

aproximadamente 100 idéias para gerar 6 novos produtos, os quais podem gerar múltiplos 

ítens, em razão de variação de cores e fragrâncias. 

 

A empresa utiliza claramente duas classificações de projetos, segundo modelo de 

Wheelwright e Clark (1993) e Sanderson e Uzumeri (1995), breakthrough e plataforma. As 

demais classificações não são utilizadas formalmente pela empresa; entretanto, ficou claro 

nas entrevistas que existem projetos derivativos incrementais e topológicos e também 

projetos de alianças comerciais com fornecedores. 

 

A grande maioria dos lançamentos de produtos é de produtos derivativos 

topológicos, que envolvem novas cores, fragrâncias e outras mudanças incrementais. 

 

Para dividir os projetos de produtos, a empresa utiliza a nomenclatura ou linguagem 

de marketing, que é convertida em nomenclatura de fábrica. Um exemplo disso é uma 

plataforma de produtos para cabelos que envolvem várias tecnologias/plataformas/linhas de 

produção de manufatura completamente diferentes – cremes, loções, óleos, etc. em 

diferentes formas de embalagem (material e formato). 

 

Essa é uma empresa onde a predominância da função de vendas sobre as demais 

funções é evidenciada, em razão de sua história de fundação. Situação essa similar à 

pesquisa de predominância de algumas funções sobre outras na empresa, realizada pela 

pesquisadora Leonard - Barton, (1991). 
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Quanto à co-localização, como tópico que influencia na gestão dos projetos de DP, 

as fábricas não estão co-localizadas com a P&D global, exceto alguns profissionais de P&D 

embalagem e formulações nos países e marketing local. 

 

A não co-localização das equipes de projetos e dos departamentos é uma das 

barreiras à comunicação no processo de DP, como mostrado por Griffin e Hauser (1996) e 

Olson et al. ( 2001), em suas pesquisas. 

 

A participação da manufatura nos projetos de DP acontece, em geral, a partir da 

etapa de desenvolvimento do produto. O elo com as fábricas para transferência de 

tecnologia e recomendação de novos processos é a área de P&D de processos global em 

conjunto com a engenharia global. A engenharia global é composta de poucas pessoas, que 

têm a função de padronizar tecnologia produtiva nas fábricas em conjunto com 

fornecedores de equipamentos e P&D processo. 

 

As implementações paralelas de TPM (4 pilares), Sistema de Qualidade e novo 

processo de DP caminham na direção de criação de metodologias, documentos e gestão do 

conhecimento, proporcionando melhor participação da manufatura no processo de DP. 

 

A maior padronização de produtos e processos permite à empresa gerir melhor seu 

conhecimento entre as fábricas e tornar a especificação final de produtos e processos mais 

robusta, trazendo maior eficiência operacional e melhores custos. 

 

Diferentemente do que ocorre em algumas empresas no mercado, como a Toyota, 

como mencionado por Ward et al. (1995) não existe uma obrigatoriedade de as pessoas 

envolvidas no processo de DP (conhecido internamente como NPD – New Product/Process 

Development) passar em funções de produção no início de sua carreira na empresa.  
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Esse fato, como demonstrado por esse autor, enriquece o entendimento geral dos 

funcionários envolvidos com o processo de DP sobre as tecnologias de produção e 

produtos, facilitando a participação da manufatura no processo de DP. 

 

A fábrica visitada é complexa, com grande número de linhas de produção e 

aproximadamente 2000 itens. A fábrica produz lotes de produção com corridas de 

tamanhos grandes, médios e pequenos e alto número de set ups diários nas linhas de 

produção. 

 

Essa variabilidade de tipos de processos produtivos e tamanhos de lotes de produção 

exige que a fábrica tenha, de um lado, equipamentos flexíveis para determinados produtos 

de baixa produção e, de outro, equipamentos dedicados com alta produtividade e volume de 

produção. 

 

Em relação às práticas utilizadas, a empresa possui um processo relativamente 

recente no Brasil de desenvolvimento de produtos, que passa por gates e níveis hierárquicos 

de decisão até a definição da carteira de projetos, com envolvimento de Marketing, 

Manufatura e P&D, Finanças, Vendas, das quais P&D processos é o elo com as 

manufaturas. 

 

A carteira de projetos não é rígida, sofre mudanças ao longo do tempo, de forma 

similar à apresentada por Cooper (1994), a partir de uma série de reuniões periódicas entre 

as áreas do negócio e os gestores globais, regionais e locais, nos diferentes níveis 

hierárquicos. A flexibilidade da carteira de projetos é necessária nesse negócio, uma vez 

que a empresa necessita de inovações freqüentes, pois mais da metade de sua receita anual 

é de novos produtos. A participação da manufatura na gestão da carteira de projetos é 

pequena, exceto no gate de conceito de desenvolvimento, que avalia a capacidade 

tecnológica ou produtiva requerida pelo projeto.  
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4.3. Caso 3. Empresa de Calçados  

 

4.3.1. Histórico da Empresa 

 

A empresa produz cerca de 150 milhões de pares de sapatos por ano. Além de ser 

uma grande empresa no Brasil está entre as maiores empresas de calçados no mundo. 

Existe há aproximadamente 50 anos, é brasileira e tem capital aberto na bolsa de valores. 

 

Possui sua principal fábrica principal no Nordeste brasileiro, com aproximadamente 

80% da produção. Foi a primeira a abrir uma operação de calçados nessa região na década 

de 80. 

 

A empresa iniciou suas operações produzindo calçados de couro. A partir da década 

de 70, porém, com a obrigatoriedade da disciplina de educação física nas escolas, o 

consumo de tênis cresceu muito no Brasil. Em razão disso, o foco da empresa direcionou-se 

mais para esse tipo de calçado esportivo. 

 

A empresa possui uma produção bastante verticalizada, produzindo: 

- solado – parte inferior do calçado, que envolve maior tecnologia e diferencial 

competitivo. O solado é composto de três partes: sola (polímero plástico – EVA, 

borracha ou outro material sintético à base de mistura de resinas plásticas, colméia e 

palmilha). 

- cabedal – parte superior do calçado, que envolve mais operações manuais e 

trabalhos artesanais 

- componentes – são os acessórios adesivos, decorações, cadarços e bordados em 

geral feitos em resinas plásticas ou tecidos sintéticos, que são colocados no cabedal 

do sapato. A empresa fabrica esses itens a partir de resinas e materiais comprados de 

terceiros. 

  

4.3.2. Entrevistas e visitas realizadas 

Foram entrevistados, aplicando-se o roteiro de pesquisa semi-estruturado: 
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- Diretor de Marketing, Gerente de P&D criativo, Diretor de P&D tecnologia e 

Diretor e Gerente Industrial. 

- Foram visitadas fábricas de amostras e a fábrica de produtos para venda, com maior 

ênfase na criação e fabricação de calçados esportivos, que é o grande foco de negócio 

da empresa.  

 

4.3.3. Setor no Brasil 

 

 De acordo com informações da Associação Brasileira de Calçados, o Brasil produz 

cerca de 750 milhões de pares de calçados, dos quais 550 milhões são consumidos 

internamente e 200 milhões são exportados. 

 

 O setor de calçados esportivos  lança produtos ao longo de todo o ano.No caso de 

calçados femininos não esportivos, porém, a maior concentração de lançamentos ocorre 

em dois momentos no ano: no verão e no inverno. 

 

4.3.4. Subdivisão de Produtos de acordo com Marketing 

 

A subdivisão de produtos de acordo com o marketing é feita em dois grandes 

grupos, que, por sua vez, se subdividem em marcas que trazem diferentes conceitos de 

produto: 

 categoria esportiva  ( 80 solados), que se subdivide em: 

 calçado – marca de tênis, que representa 90% da categoria esportiva (80 solados), o 

calçado se subdivide em: tênis adulto e infantil e sapatênis (calçado  masculino cujo 

solado é de tênis e o cabedal é similar ao sapato). 

 confecção: - meia, boné, bolsa, camiseta. Produção e criação tercerizadas. 

 categoria de calçado feminino (120 solados), que se subdivide em: 

 marca de calçados de couro 

 marca de  calçados abertos e material sintético 

 marca de calçado infantil para meninas, material sintético 

 chinelo:- baixa representatividade, somente em uma região no Brasil 
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O número de plataformas total de produtos é de 200 e para chegar ao número de 

ítens, deve-se levar em conta: o número de modelos (x3),o número de grade ou tamanho 

(x8) e o número de cores (x3). 

 

A plataforma constitui a matriz do solado. A mesma plataforma pode ter pequenas 

variações de desenho e cores. 

 

No caso dos calçados esportivos, há aproximadamente 250 ítens que mudam quatro 

vezes por ano, somando 1000 itens em um ano. 

 

No caso de calçados femininos o número de itens é maior, porém as diferenciações 

tecnológicas são menores, a exemplo de produtos como botas, sandálias e sapatos. 

 

 O desenvolvimento criativo e tecnológico de calçados é feito pela empresa. 

 

4.3.5. Estrutura de Produtos e Consumidor 

 

Segundo a entrevista realizada, os calçados da empresa estão na faixa de preço 

considerada mediana no Brasil. Isto é, calçados com valor entre R$ 15 e R$ 200, com 

poucos produtos acima dessa faixa de valor. 

 

Mais da metade da produção e valor da empresa está nos calçados esportivos, tênis, 

onde há grande foco de desenvolvimento de produto/tecnologia e investimento em 

marketing. 

 

Quanto ao tempo de vida dos produtos, apesar de haver modelos que perduraram 

por maior tempo, a grande maioria dos modelos muda a cada dois anos, uma vez que 100% 

dos produtos mudam ao longo do ano. 
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Como o fator de diferenciação no calçado está no solado, sobre o qual podem-se 

gerar muitos modelos, ele tem um tempo de vida de aproximadamente um ano, durante o 

qual trocam cores e tecidos ao longo do ano. 

 

4.3.6. Subdivisão de Produtos de acordo com o Processo de Manufatura 

 

A subdivisão de produtos é feita de acordo com o processo de manufatura, 

linguagem única dentro da empresa. As áreas de marketing e vendas utilizam a mesma 

linguagem, provavelmente porque praticamente todos os profissionais da empresa já 

passaram pela área de produção no início de sua carreira. 

 

A fabricação de calçados passou por um processo evolutivo bastante grande nos 

últimos anos, em razão principalmente da concorrência internacional. 

 

Os processos básicos de produção são quatro: 

1- produção solado 

2- corte do cabedal 

3- costura dos itens necessários ao cabedal 

4- montagem de solado com o cabedal. 

 

No passado, a produção era linear em esteiras, cuja a velocidade determinava a 

produção. 

 

Esse modelo produtivo fordista, que atende alto volume de produção e poucos 

modelos, não trazia flexibilidade à fábrica, que hoje necessita de alto número de 

lançamentos de novos produtos. 

 

Com a necessidade de maior inovação, o modelo de produção passou a ser celular, 

com fluxo de uma peça e foco na habilidade multifuncional do operador, modelo similar ao  

utilizado pelas indústrias automobilísticas de autopeças.  
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Portanto, segundo esquema abaixo de unidade celular de produção em U de 

calçados, após produção do solado utilizando-se o processo de injeção com desenho 

definido e mistura de resinas determinadas, o solado segue para as unidades de produção 

para a realização das etapas de processo de corte, costura e montagem.  Há alguns calçados 

que são somente injetados e montados, mas são minoria, como os chinelos. Os chinelos são 

feitos de PVC (resina plástica) e borracha, com uma ou duas cores. 

 

O ciclo de produção na unidade de produção (corte, costura e montagem) de um 

calçado é em média 3 horas. 

 

 

Ilustração 13: Unidade de produção de calçados 

 

A empresa possui: 

• uma fábrica de amostras junto ao centro administrativo da empresa, com 

equipamentos iguais aos produtivos,  onde trabalham aproximadamente 300 pessoas 

e são produzidos 180 mil pares de sapatos por ano. 

• uma fábrica no Sul, que produz todos os produtos e representa 20% do volume total 

de produção. 

• dois conglomerados fabris no nordeste brasileiro, composto por: 

U

UU

U

Unidade de Produção de Calçados

Corte

Costura Costura

Montagem Montagem

U



 

 

148

 

- 1 fábrica de solados e componentes centralizada, com cerca de 4500 funcionários. 

Junto a essa fábrica há um centro de expedição de solados para as fábricas com unidades de 

produção, recebimento do calçado pronto e, consequentemente, armazenamento e 

distribuição para os mercados. 

- 20 fábricas num raio de 200 km, com 117 unidades de produção (corte, costura e 

montagem), e aproximadamente 400 funcionários em cada fábrica. 

 

Esse conglomerado produz 80% dos calçados da empresa – com 60% de tênis e 

chinelo e 20% de calçados femininos injetados, em couro ou material sintético. 

 

Recentemente, a empresa desenvolveu produção terceirizada na China, por motivos 

competitivos de exportação para alguns mercados. 

 

Esse arranjo fabril permite uma descentralização da produção, que envolve um 

elevado número de pessoas, facilitando os aspectos de gestão de pessoas e foco em 

determinado conceito de produto. 

 

De acordo com a entrevista realizada, em virtude da grande competitividade do 

mercado de calçados e, principalmente, do tênis, no Brasil, constantemente se fazem 

comparações com empresas internacionais. Em termos tecnológicos, a empresa em questão 

está no mesmo nível das grandes produtoras de calçados dos EUA e Europa. Em relação à 

Ásia, a produção no Brasil é mais automatizada, em razão do custo de mão-de-obra e 

impostos no Brasil. 

 

Fazendo-se uma comparação, a empresa em questão produz 700 pares por turno de 

produção, com 120 pessoas. Na Ásia, para produzir o mesmo volume são necessárias de 

três a quatro vezes mais pessoas, por causa da baixa automação dos processos. Portanto, a 

Ásia tem de três a quatro vezes menor produtividade que o Brasil. Isso também pode afetar 

os aspectos de qualidade, em razão do alto número de operações manuais. 
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Mesmo com maior automação dos processos, esse é um ramo de negócio que utiliza 

de mão- de-obra intensiva. 

 

A fim de otimizar a produção, a programação da produção das fábricas é preparada 

para uma janela de tempo de uma a duas semanas, com visão de três semanas. Entretanto, 

há modificações de acordo com o mix de vendas. 

 

4.3.7. Manufatura na Organização da empresa 

 

A diretoria industrial reporta-se ao presidente da empresa, em conjunto com as 

diretorias de marketing, P&D tecnologia, finanças e recursos humanos. 

 

Ao diretor industrial reportam-se: 

• gerentes industriais das fábricas do Sul ( amostras e produtos para venda) e 

Nordeste. No total, há três locais de manufatura no Brasil, dois no Nordeste e um no 

Sul.  São aproximadamente 50 gerentes industriais das unidades de solado e 

principalmente de montagem de calçados. Cada fábrica possui aproximadamente 

400 pessoas em média. 

No caso do Nordeste, há um gerente mais sênior que centraliza as decisões do dia-a-

dia das operações na fábrica de solado e componentes. Há aproximadamente 14 

fábricas menores de corte, costura e montagem. 

• 3 gerentes de manutenção, um para cada centro fabril. 

• 1 gerente de logística e distribuição. 

• 1 gerente de programação de fábricas que tem a função de alocação dos recursos 

(pessoas e equipamentos) de acordo com o mix de venda. Para poder utilizar o 

contingente de pessoas na produção e não ter oscilações na contratação e demissão 

de pessoas, a empresa possui de duas a três vezes o número de equipamentos 

necessários para uma programação normal de produção. 

Os equipamentos de produção de calçados são, na maioria, pequenos em dimensão e 

flexíveis para compor a célula em U de produção. 
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A equipe de programação tem a tarefa de buscar uma programação de equipamentos 

e produtos de forma a utilizar o contingente total de pessoas. 

• 1 gerente de projetos no Sul do Brasil, junto a sede da empresa, que em conjunto 

com a equipe de P&D criativo produz mock ups para desenvolvimento, matriz para 

solado e componentes, além de amostras para venda. 

 

As equipes de P&D criativo, projetos e fábrica de amostras somam mais de 500 

pessoas, pois além de criarem e fabricarem, elas têm a função de envio de ferramentas e 

informações para a produção de novos produtos. A equipe de projetos prepara amostras e 

instruções operacionais para as fábricas. Essa equipe tem funcionários em cada fábrica, que 

recebem informações e treinam equipes de produção. A equipe de projetos conta com 

aproximadamente 60 pessoas, entre engenheiros e auxiliares. Estes trabalham em conjunto 

com os gerentes de desenvolvimento de produtos (P&D criativo) que estão em marketing e 

com P&D técnico (pesquisa avançada), para desenvolvimento dos protótipos e 

especificações para a fábrica de amostras. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustração 14: Organograma ManufaturaEmpresa de Calçados 
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4.3.8. Estrutura Funcional e Organização da P&D 

 

A área de P&D está dividida em dois setores: técnico e criativo, que se reportam a 

diretorias diferentes. 

 

P&D técnico é uma equipe menor de cientistas focados no desenvolvimento 

avançado de matérias-primas e novas tecnologias. 

 

P&D criativo é uma equipe maior, com foco no desenvolvimento de produtos e 

processos de projetos radicais, plataforma e derivativos. 

 

A área de P&D criativo reporta-se ao diretor de marketing. À estrutura 

organizacional de marketing se reportam dois grupos de gerentes: 

• gerentes de marca esportiva: gerente de vendas, gerente de desenvolvimento de 

produtos e gerente de comunicação. 

• gerentes de marca de calçados femininos: estrutura similar à anterior. 

 

Ao gerente de vendas se reportam a equipe de demanda, profissionais que fazem 

estimativas de vendas de produtos de linha normal e produtos novos. 

 

Essa estimativa é baseada na análise de mercado, conhecimento de vendas e 

lançamentos históricos da empresa. 

 

As principais entrevistas realizadas foram com o Diretor de Marketing e o Gerente 

de P&D Criativo de calçados esportivos, além do Diretor de Manufatura e Gerente 

Industrial. 

 

A equipe de P&D criativo tem aproximadamente 20 pessoas e está organizada em 

sete células de profissionais com as seguintes atribuições: designers, técnicos 

biomecânicos, técnicos de cabedal, definições de cores, definição de materiais, digitação e 
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preparação de especificações juntamente com o “pacote final” de transferência do projeto 

para a produção. 

 

Um designer tem, em média, 40 novos projetos a cada trimestre para trabalhar. 

 

No caso de calçados femininos, utiliza-se uma mistura de tecnologia de protótipos 

similar à de calçados esportivos, porém mais simples.  A equipe de P&D Criativo é maior 

que a de calçado esportivo, em razão do número de ítens a serem desenvolvidos e lançados 

nos dois grandes momentos do ano, inverno e o verão.  

 

A equipe de P&D Criativo de calçado esportivo se dedica mais a tecnologia de 

solado e amortecimento, que proporciona conforto e isolamento de vibração. A equipe de 

P&D é o elo entre Marketing, Vendas, P&D Tecnologia e Projetos/Fábrica de Amostras da 

área industrial. 

 

A equipe de P&D técnico é a que desenvolve a tecnologia de mistura de resinas e o 

processo de fabricação do material do solado.  

 

Essa equipe se reporta ao diretor técnico. É formada por aproximadamente 30 

profissionais, que estão divididos basicamente em dois tipos de formação, técnicos de 

calçado, que fazem os ferramentais para desenvolvimento do cabedal, e químicos, que 

fazem as matrizes para o solado e as misturas de materiais (polímeros, resinas de PVC ou 

EVA, borracha termoplástica e outros materiais). Essa tecnologia de solado é que dará 

origem às diferentes plataformas de calçados, que é o grande diferencial competitivo do 

produto, principalmente dos calçados esportivos.  

 

Um grande diferencial da empresa está na capacidade de utilização de borracha 

termoplástica. 

 

Os equipamentos e matérias primas utilizados na produção do solado com borracha 

termoplástica são os mesmos utilizados por outras empresas.  
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Entretanto, segundo as entrevistas realizadas, a borracha termoplástica é um 

material mais difícil de processar que o EVA ou outras resinas plásticas, em razão da 

instabilidade do processo. Daí o diferencial dessa empresa no domínio de condições de 

processo para produzir solados utilizando esse material, que confere características 

especiais ao solado do calçado, relativamente ao de amortecimento.  

 

A empresa utiliza tecnologia de prototipagem rápida, similar à automotiva (CAD), 

no qual o protótipo é feito de material sintético (mock up inicial de produto antes da 

construção da matriz final de produção). Com isso, o processo de desenvolvimento ganhou 

muita velocidade e a oportunidade de criação se tornou mais ágil e eficiente. Esse processo 

é utilizado com maior intensidade pelo desenvolvimento de calçados esportivos, onde está 

o foco da empresa. Uma vez desenvolvido o solado e os protótipos do produto final, 

desenvolve se a matriz para a produção de amostras. 

 

Em seguida, no processo de inovação será mais detalhado o processo de geração de 

amostras e transferência de novos produtos para a fábrica. 

 

 

 

 
 

Ilustração 15: Organograma de Marketing de P&D 
Empresa de Calçados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iustração 15: Organograma de Marketing e P&D – Empresa de Calçados 
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a - O Processo de Inovação 

Como descrito anteriormente, a tecnologia de desenvolvimento de solados para 

calçado esportivo é o grande diferencial da empresa. 
 

No que diz respeito ao processo de inovação, o negócio de calçados (principalmente 

calçado esportivo) está dividido em: 

1- desenvolvimento avançado de pesquisa e desenvolvimento: utilização de novas 

resinas ou misturas de resinas plásticas nunca antes comercializadas ou nunca antes 

utilizadas para calçado.  

 

Esse processo de inovação é conduzido pelo P&D tecnologia, que se reporta ao 

presidente da empresa. Esse tipo de desenvolvimento acontece em média, um a cada 2 ou 3 

anos. 

 

Um exemplo de pesquisa avançada é a utilização de borracha para solado de tênis, 

mencionada anteriormente 

 

2- inovação breakthrough 

Neste tipo de inovação podemos incluir novos equipamentos, linhas de produção 

inteiras ou nova fábrica de um produto ou solado inovador. 

 

O desenvolvimento radical acontece, em média, uma vez por ano, envolvendo 

fortemente a área de P&D Tecnologia, Suprimentos de materiais, P&D criativo e Industrial. 

 

A empresa possui uma história de produção de calçado esportivo, que se inicia com 

a preparação da empresa para a produção de tênis no conceito moderno (década de 80), 

processo que levou aproximadamente 4 anos e envolveu tecnologia e profissionais. 

 

Com isso, a empresa colocou-se entre as principais do ramo de calçados esportivos 

no mundo. Essa inovação radical mudou o direcionamento da empresa no ramo de negócio 

de calçados. Alguns exemplos mais recentes de inovação radical são destacados a seguir. 
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 Sandálias femininas com solado alto, produzido com resina plástica leve, produto 

que anteriormente era feito de madeira. Essa inovação deu origem a uma nova 

tecnologia e grande mudança de produto e processo. Seu desenvolvimento mais 

recente. 

 Solado de tênis: os desenvolvimentos mais radicais nessa área envolvem tecnologia 

de resinas e design para aumento do conforto e diminuição da vibração durante 

esporte ou caminhada. 

 

Além de novos designs, novos materiais e novos processos são desenvolvidos para a 

elaboração desse solado.  

 

As tecnologias de equipamentos de produção são em geral de origem alemã ou 

italiana, exceto máquinas de montagem, que são produzidas no Brasil. 

 

Os equipamentos de maior complexidade são as máquinas que produzem matriz de 

solado, injeção de solado e “colagem quente/frio” dos componentes do solado e cabedal. 

 

A colagem é a etapa final de montagem do calçado esportivo, onde os ciclos do 

processo produtivo, alternados de frio e quente, colam as partes do calçado. 

 

3- inovação plataforma: 

Inovação baseada em plataformas industriais. A empresa possui 200 plataformas de 

produtos em linha, que se renovam a cada ano.  

 

Sob essas plataformas, novas linhas de produtos podem ser criadas, gerando 

plataformas de inovação que combinam as três partes do calçado.  

 

Nessa plataforma de inovação um mesmo solado pode receber novos cabedais ou 

acessórios, e formar uma nova linha de produto. Com isso novos ferramentais para 

produção são desenvolvidos pelas equipes de P&D Criativo, com muito pouco 
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envolvimento de P&D Tecnologia. Novos materias podem ser utilizados, com 

envolvimento da área de Suprimentos de Materiais. Um exemplo é o lançamento da linha 

de verão de calçado infantil com um novo solado. 

 

Com um mesmo solado, ou pequenas diferenciações nele, diferentes cabedais 

podem ser produzidos e, e com isso gera-se uma nova linha ou conceito de produto. 

 

4- inovação derivativa:  

 Cerca de 70 a 80% das inovações derivativas são topológicas, podendo variar cores 

e tecidos a partir de modelo e solado existentes e gerando de três a quatro novos produtos 

no ano, a partir de um breaktrougth ou nova plataforma. 

 

Esse é um tipo de desenvolvimento totalmente coordenado pela equipe de P&D 

Criativo, em conjunto com Projetos Industriais, que faz parte da estrutura de manufatura. 

 

Nas inovações topológicas procura-se manter a especificação de elasticidade e 

outras propriedades dos materiais do primeiro modelo desenvolvido. 

 

Quanto às inovações incrementais, estão relacionadas a mudanças de desenho no 

cabedal do tênis, que necessitam da geração de novos ferramentais.  

 

Podem-se incluir nessa categoria de produto projetos de redução de custo que 

envolvem materiais diferentes para modelos/plataformas existentes. Nesse caso, esse 

material necessita seguir a especificação do produto inicial desenvolvido, o que se dá em 

geral com os tecidos sintéticos do calçado. 

 

b - Localização de P&D, Manufatura e Marketing 

Um grande benefício dessa organização é a co-localização dos departamentos e 

equipes de projeto. P&D, Marketing e Manufatura (fábrica flexível que produz 20% dos 

itens e fábrica de amostras) e demais áreas administrativas da empresa estão em uma 

mesma área física. 
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Os equipamentos utilizados para desenvolvimento e produção de amostras são os 

mesmos da área industrial e utilizam sistema CAM, que facilita o processo de produção de 

novos produtos.  

 

A programação dos equipamentos de produção faz parte do “pacote” de 

transferência do projeto de P&D para a fábrica, pois a tecnologia CAD/CAM estabelece a 

programação das máquinas de amostras e produção final. 

 

Entretanto, a empresa necessitou aprender a gerenciar a implementação do processo 

de inovação em fábricas distantes, mais recentemente também na Ásia, que produzem 80% 

do volume total. 

 

c- Carteira de Projetos de P&D 

A carteira de projetos de DP é administrada pela área de P&D Criativo. Este age 

como ponte entre as áreas de vendas, marketing, industrial (produção e projetos), P&D 

tecnologia e Suprimento de Materiais. 

 

O processo de administração é conduzido por meio de reuniões periódicas entre as 

áreas, para priorizar e organizar a carteira de projetos.  

 

A área de P&D criativo faz reuniões periódicas com Marketing e Vendas para os 

diferentes projetos. 

 

A área de vendas faz as estimativas de venda de cada produto de acordo com as 

necessidades do mercado. 

 

P&D criativo faz reuniões também com as áreas industriais, P&D Tecnologia e 

Suprimentos para priorizar e organizar a carteira de projeto. 

 

A definição de priorização e momento de lançamento de produtos pertence à área de 

vendas, que está mais próxima do mercado. 
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A empresa tem, em média, de 20 a 30 projetos de plataformas em andamento ao 

mesmo tempo, gerando de 60 a 90 conceitos de produtos, os quais darão origem a novos 

produtos, que renovam  toda a linha de produtos anualmente. 

 

Com a tecnologia CAD/CAM a prototipagem rápida, o processo de DP tem taxa de 

acerto de mais de 90%, o que impulsiona a inovação freqüente da empresa. Isso permite à 

empresa trabalhar com alto número de itens em sua linha de produtos, que são renovados ao 

longo do ano. 

 

A composição da carteira de projetos, considerando-se que há dois grandes 

lançamentos no ano (inverno e verão) para calçados femininos e durante o ano todo para 

calçados esportivos, é formada por: 

1- Aproximadamente 1 breakthrough por ano 

2- Aproximadamente 200 plataformas 

3- Aproximadamente 2000 a 3000 itens derivativos topológicos e incrementais. 

 

Para acompanhamento da execução do projeto utiliza-se um cronograma de gestão 

de tempo e responsáveis pelas atividades dos projetos. Este permite gerenciar as etapas de 

desenvolvimento e implementação dos projetos de DP com datas e responsáveis pré-

determinados.  

 

4.3.9. Etapas de Desenvolvimento de Produtos  

 

O desenvolvimento de projetos de DP segue as fases abaixo: 

a - geração de idéias 

A etapa de geração de idéias vem de algumas fontes, como: feiras de materiais para 

produção de calçados, tendência de moda, novas tecnologias de produção de solado ou 

calçado final. 

 

Este é um processo conduzido pela área de marketing, que utiliza as informações 

acima mencionadas e resultados de painéis de pesquisa com consumidores. 



 

 

159

 

São realizadas reuniões de brainstorming entre Marketing, P&D e Vendas duas 

vezes por ano, com ajustes periódicos que orientam a gestão de carteira de projetos. 

 

As idéias de projetos são encaminhadas para os designers que fazem parte da área 

de P&D criativo. 

 

Essas idéias são registradas e conduzidas pelo P&D criativo até a transferência para 

produção, de acordo com o cronograma de lançamentos estabelecido pela área de vendas. 

 

Não há participação formal da manufatura nessa etapa, porém todos que participam 

conhecem o processo produtivo e já trabalharam nas fábricas. Pode-se inferir que há forte 

influência e participação da manufatura em todas as áreas da empresa. 

 

b - Definição de conceito e desenvolvimento de produtos 

O desenvolvimento de calçados tem dois processos que caminham em velocidades 

diferentes, o desenvolvimento do solado e o do cabedal. Em geral, o caminho crítico é o 

solado, que requer mais tempo e tecnologia para ser desenvolvido. 

 

Esta etapa possui uma série de filtros, para o aprimoramento do planejamento dos 

futuros lançamentos para um ano, exceto novas tecnologias ou equipamentos que podem 

levar mais tempo. Além de trabalhar nos lançamentos de um ano à frente, a empresa 

mantém vivo o banco de projetos prontos. 

 

Os testes de prototipagem rápida e amostras obedecem a seguinte seqüência de 

portões ou gates: 

1- projeto inicial pelo designer 

2- ajuste de projeto de acordo com a biomecânica dos pés e geração de mock up em 

material sintético pela engenharia de projetos industriais. 

3- Essa amostra pode ser apresentada ao Gerente de Marketing para seguir processo 

de desenvolvimento. 
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4- Nesta fase começam maior envolvimento da manufatura, através da área de 

projetos industriais e fábrica de amostras. 

5- aprovada a etapa acima, após 2 ou 3 revisões, segue para confecção de matriz 

pela engenharia de projetos industriais e produção da primeira amostra. 

6- Essa amostra segue para aprovação da Diretoria. 

7- aprovada a etapa acima, 2 a 3 revisões, são então produzidas as amostras para 

vendas e construção de especificações e instrução de produção pelas áreas de P&D e 

Engenharia de Projetos Industriais. 

 

O tempo total do processo acima é de aproximadamente 3 a 6 meses, exceto para 

inovações radicais, que podem levar de 1 a 2 anos em média. 

 

São produzidos 400 pares de amostras para cada modelo que deverá ser lançado. 

 

Essa grande quantidade de amostras é necessária para envio à fábrica que ira 

produzir o produto e amostras para a equipe de vendas, que utiliza amostras físicas para 

efetuar a venda. 

 

 c - Implementação  

A etapa de implementação tem uma característica muito particular nesta empresa. 

Uma vez que o número de lançamentos é alto e freqüente, a empresa convive com esse 

processo no seu dia-a-dia. 

 

Tendo que gerir grande parte da fabricação à distância, a empresa estruturou a 

preparação do “pacote” de orientação de produção de novo produto, que contém 

programação do equipamento (CAM) que é o mesmo da fábrica de amostras, ferramentais, 

DVD de produção de cada etapa do processo, especificações com fotos de todas as etapas 

do processo e do produto acabado, cálculo do número de pessoas e equipamentos 

necessários para cada produto, além de amostras e especificações de materiais a serem 

utilizadas na produção do produto. 
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Uma vez que há técnicos de engenharia de projetos em cada fábrica, estes recebem 

o “pacote” de transferência de projetos de P&D para produção e conduzem a primeira 

produção. Para dirimir dúvidas, outros recursos são utilizados, como e-mail e conferências 

telefônicas e visuais. 

 

Durante o lançamento de um produto, se houverem qualquer problema de 

desempenho ou aceitação dele, há substituição por outro do banco de projetos, a fim de 

minimizar perdas e não tirar equipes de desenvolvimento e marketing do foco do trabalho. 

 

Na entrevista, ficou claro que para gerenciar tal complexidade de produção e 

inovação foi decisivo, esse caminho de condução de DP e implementação de novos projetos 

encontrada pela empresa, também o foi no processo de produção de alto número de novos 

produtos à distância, porém é preciso disciplina rígida por parte da gestão da empresa para 

que não se pulem etapas do processo estabelecido. 

 

Para que a implementação de tantos projetos na fábrica tenham sucesso, é 

fundamental o preparo das equipes das fábricas em todas as regiões. 

 

No sul do Brasil, na casa matriz da empresa, há escolas de ensino fundamental e 

segundo grau para os 7000 funcionários que necessitem. Incluem-se temas gerais de 

estudos vocacionais para os jovens, um deles a fabricação/tecnologia de calçados. 

 

Nas universidades próximas à empresa há cursos de técnico de calçado, 

biomecânico e outros que complementam as diferentes necessidades da indústria. Além da 

empresa em questão, há várias outras empresas na região com a mesma atividade fabril. 

Esse esforço das empresas em formar os recursos humanos da região proporciona a gestão 

do conhecimento da tecnologia de calçados. 

 

Na equipe industrial há um gerente de treinamento com muita experiência na área, 

que tem estendido muitas dessas práticas a outras unidades fora do sul do Brasil. 
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As ferramentas que a empresa utiliza para melhorar os processos fabris e a 

capacitação das pessoas são: 

• just in time e kanban visual de fluxo de peças – pacotes de 12 unidades são fabricados a 

cada vez, não havendo grandes estoques intermediários nem armazém de produto 

acabado. 

• TPM – quatro pilares estão presentes nos principais equipamentos e processo das 

fábricas: manutenção autônoma, treinamento e comunicação, manutenção preventiva e 

manutenção planejada. 

• a prática de ter 2 a 3 vezes o número de equipamentos em cada fábrica e montar célula 

em U de acordo com a necessidade de produção permite produção contínua e boa 

utilização dos recursos de pessoas. 

 

Entretanto, para chegar a esse nível de programação de fábrica há um grande 

compromisso da área de vendas com a área industrial e com a empresa no processo de 

definição do mix e da quantidade de produtos a serem vendidos de forma a utilizar a mão-

de-obra existente. Essa utilização de todo o contingente de pessoas evita contratações e 

demissões freqüentes que causariam instabilidade no processo produtivo. 

 

d - Comercialização 

Com o processo de DP e o alto número de produção de amostras antes da produção 

final, a dificuldade de produção é muito reduzida, com poucos problemas técnicos após o 

início da produção. 

 

Os problemas ou dificuldades maiores estão mais relacionados à mudança de mix e 

ao volume de produção de última hora e, consequentemente, ao suprimento de materiais 

para produzir. Os programadores de fornecedores se reportam à Diretoria de Suprimentos. 

 

Programas de qualidade com integração entre os principais fornecedores e o 

processo produtivo acontecem pouco na empresa, como utilizado na empresa Toyota, 

segundo estudos de Ward et al. (1995).  
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Durante a entrevista, a área de suprimentos não foi entrevistada com maiores 

detalhes, por não ser o foco da pesquisa. Entretanto, ficou claro que é uma área complexa e 

que há muito a ser explorado. São utilizados fornecedores, na sua maioria de origem local, 

porém há também insumos importados. 

 

Um desafio para a empresa no momento é a produção de novos produtos em outros 

países. Um próximo desafio pode ser a expansão das áreas ligadas à inovação para outros 

lugares do país ou outros países e, dessa forma, conduzir esse processo de inovação de 

forma globalizada. 

 

Como mostrado por Sanderson e Uzumeri (1995) o processo criativo da empresa 

Sony envolve a organização de diferentes partes do mundo – Japão, Europa e EUA – a fim 

de criar novos produtos para diferentes mercados.  

 

Esse é um passo na organização da empresa que ainda não aconteceu, mas o 

gerenciamento da produção a distância obteve sucesso.  

 

Há outras empresas globalizadas de artigos esportivos que utilizam o mesmo 

modelo de inovação centralizada. Apesar de ter grande parte da sua produção no exterior, 

com maior concentração na Ásia, a empresa ainda mantém sua área administrativa, P&D, 

Marketing, e uma pequena fabrica co-localizadas.  

 

Pode-se inferir que a co-localização física das áreas ligadas à inovação na empresa 

substitui em parte a co-localização e dedicação das equipes de projetos. 

 

Nas entrevistas, quando perguntados sobre a possibilidade de descentralização da 

inovação, os entrevistados opinaram que vêem muita dificuldade de gestão do negócio 

dessa forma. 
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4.3.10. Principais Práticas de DP utilizadas 

 

a- Prática de meta compartilhada 

Não há, formalmente, meta compartilhada entre as áreas, somente nos 

departamentos. 

 

b- Prática de controle e planejamento 

A criação do pacote de transferência do produto para a fábrica é uma prática que 

não permite a entrada de produto com informações incompletas para produção. Além disso, 

a área de projetos industriais também participa da confecção das informações. 

 

Uma área, P&D Criativo, é o elo entre todas as áreas para garantir o preparo e 

lançamento do produto. 

 

c- Grupo multidisciplinar de implementação 

Não há um grupo multidisciplinar para conduzir projetos de DP entre 

departamentos, exceto nos projetos breakthrough. O processo é conduzido de forma 

burocrática por meio de alianças individuais, observação baseada em Olson et al. (2001). 

 

Existe uma muldisciplinaridade nas células de P&D Criativo, que também 

trabalham dentro de um processo de sequenciamento de desenvolvimento de produtos e 

processos. 

 

d- congelamento de especificações  

Com a utilização de sistemas de prototipagem rápida, equipamentos de P&D e 

produção iguais, softwares CAD/CAM, produção de 400 pares de amostra, grande parte, se 

não todas as dificuldades e ajustes, são identificados e solucionados nesse processo. 

 

Mas, em geral, o congelamento da especificação ocorre após confecção do mock up 

e sua aprovação. Entretanto, se necessário, constrói-se matriz de fabricação e primeira 
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amostra para aprovação e congelamento das especificações,  antes de se produzirem as 

demais amostras. 

 

c- Contrato de trabalho 

Esta prática não existe de forma oficial dentro da empresa. Há uma prática muito 

disciplinada de condução dos projetos e suas etapas, mais ligada à cultura dos fundadores 

da empresa. 

 

d- Rotação de função 

Não há prática formal deste ítem conduzida pela área de Recursos Humanos dentro 

da empresa, exceto na produção. Na área industrial, a construção do conhecimento se dá 

pela rotação de função, prática sempre adotada pela empresa. 

 

Existe uma prática na empresa, que faz parte de uma cultura, similar à da Toyota,  

(WARD et al., 1995), de fazer com que todos os funcionários de P&D, Marketing (exceto 

comunicação), Suprimentos e outras áreas ligadas à produção de calçado passarem pela 

fábrica. Isto é, todos sabem falar sobre calçados e utilizam uma linguagem comum dentro 

da empresa. A linguagem industrial é única na empresa. 

 

e- Registro de lições aprendidas 

Não há prática formalizada deste ítem, entretanto, dentro da empresa há cerca de 

120 gerente, dos quais aproximadamente 20 têm de 20 a 30 anos de empresa e grande 

conhecimento do negócio. 

 

Essas pessoas atuam como gatekeepers dentro do processo de DP, observação 

baseada em Aleen (1971) e Katz e Tushman ( 1981). 

 

f- Prática de DFM e TPM 

O termo DFM não é utilizado na empresa, porém algumas práticas adotadas levam à 

conclusão que esses conceitos são utilizados, como descrito a seguir. 
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A utilização do mesmo equipamento para desenvolvimento, produção de amostras  

e produção final facilita a transferência de tecnologia do DP para a manufatura. 

 

Outra prática importante utilizada, muito diferenciada nessa empresa, é o “pacote” 

de transferência do projeto para a produção e o banco de projetos prontos e testados 

disponível e mantidos na empresa.  

 

Há utilização de práticas de just in time, kanban e quatro pilares de TPM, que 

promovem a organização do ambiente de trabalho, controle visual da produção, melhor 

manutenção dos equipamentos-chaves e treinamento/formação dos operadores. 

 

4.3.11. Conclusão do Caso da empresa de Calçados 

 

A empresa de calçados tem histórico com forte investimento em capital e 

engenharia de fábrica, com preponderância da área de fábrica sobre as demais, situação 

similar a pesquisada por Leonardo-Barton (1992) em indústria química. 

 

A influência da área industrial é muito forte na empresa, pois todos os funcionários 

envolvidos no processo de DP, ou praticamente em toda a empresa, já trabalharam na 

produção em algum momento de sua carreira, normalmente no início da mesma. 

 

Segundo Ward et al. (1995), essa prática foi adotada pela Toyota com grande 

sucesso, pois os trabalhadores falam a mesma linguagem e conhecem bem o processo 

produtivo e suas dificuldades. Essa forte influência industrial diminui as barreiras de 

comunicação na empresa. 

 

Na empresa de calçados, de acordo com as entrevistas e a visita, a participação da 

manufatura nos projetos de DP acontece a partir do desenvolvimento dos produtos. 

Entretanto, considerando-se o forte conhecimento e influência da manufatura nas demais 

áreas, pode-se dizer que a participação no processo de DP acontece em todas as fases, 

desde a geração de idéias.  
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A empresa evita demissões e contratações freqüentes na mão-de-obra direta da 

fábrica, para resguardar a estabilidade no ambiente de produção, forçando forte 

compromisso das demais áreas do negócio, principalmente vendas, com a alocação da 

equipe de produção. 

 

A metodologia de TPM na empresa, busca a perda zero e excelência operacional, 

conforme Ireland e Dale (2001) e Carini (2000). No caso da empresa de calçados, o pilar de 

maior ênfase é o de treinamento, pois a empresa investe muito no treinamento dos 

funcionários e filhos de funcionários, oferecendo escola fundamental de primeiro e segundo 

grau, e desenvolve cursos específicos em técnicas de calçados em conjunto com escolas 

técnicas e faculdades locais.  

 

Os treinamentos das pessoas, assim como a orientação dos processos da empresa, 

são feitos em geral por gerentes seniores que têm mais de 20 anos de experiência na 

empresa e que são os gatekeepers da empresa, como descrito por Allen (1977) e Katz e 

Tushman (1981). Todo esse treinamento das pessoas da empresa e de familiares faz com 

que toda a empresa tenha forte domínio do processo fabril de calçados. 

 

Em razão do ambiente de multiprojetos e dos recursos disponíveis a todas as áreas 

envolvidas, não há times dedicados de DP.  

 

A co-localização das áreas do negócio e das equipes dos projetos de DP é total entre 

todas as áreas da empresa, incluindo a fábrica de amostras e a fábrica de produção para 

venda (em menor escala).  

 

Só não há co-localização das filiais produtivas em outros estados, em virtude do 

custo da mão-de-obra e do alto número de funcionários necessários nessa operação. 

 

Eventualmente a empresa elege um gerente experiente como líder de um projeto 

específico, porém a equipe envolvida participa de outros projetos simultâneos. Esse é um 

dos conceitos de times descritos por Henke (1993).  
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A condução dos projetos de DP é feita de forma seqüencial, similar a pesquisa de 

Olson et al. (1995), e se utliza de grupos multidisciplinares por grupos de projetos, tendo 

recursos humanos únicos para algumas áreas envolvidas no processo de DP. 

 

A empresa não utiliza claramente as cinco classificações de projetos, segundo 

Wheelwright e Clark (1993) ou Sanderson e Uzumeri (1995), porém é possível classificá-

los dessa forma de acordo com entrevistas feitas.  

 

O grande foco da empresa está nos projetos derivativos, topológicos, pois uma vez 

implementado um projeto/nova linha de produção que irá gerar uma plataforma de 

produtos, a empresa busca gerar o maior número de projetos possíveis utilizando 

plataforma de solado desenvolvida.  

 

A empresa utiliza a metodologia de TPM, quatro pilares, similarmente a empresa de 

cosméticos, porém não em todas as linhas e equipamentos, pois segundo os empresários 

não é necessário investir em determinados equipamentos simples. Para esses equipamentos 

mais simples, a solução encontrada pela empresa é a redundância de unidades extras, em 

caso de necessidade. Com isso, aplica-se a metodologia nos equipamentos e processos 

críticos para empresa. 

 

É importante ressaltar que esse tipo de negócio possui parque industrial com grande 

número de equipamentos flexíveis, diferentemente das linhas de produção contínua 

existente na empresa de guloseimas. 

 

Os equipamentos são pequenos, flexíveis com arranjo físico em U, de acordo com 

as práticas de lean manufacturing. É grande o uso de ferramentas lean, como kanban e just 

in time de muitos materiais, processo esse que diminuiu consideravelmente os estoques de 

produto acabado e de materiais da empresa. De alguma forma esses sistemas lean 

proporcionam melhor fluxo de materiais nas fábricas e no fornecimento de insumo e, em 

conjunto com o TPM, buscam otimizar processos produtivos, criação de métodos de 

trabalho, registros de lições aprendidas desde o nascimento do produto. 
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A empresa utiliza os mesmos modelos e tamanhos de equipamentos para fazer testes 

e amostras, pois utiliza CAD para desenvolvimento e CAM para produção, segundo 

apresentado na literatura, por Adler (1995). Isso facilita a transferência de tecnologia da 

P&D para a produção. 

 

Uma prática de planejamento e coordenação desenvolvida pela empresa para 

transferir projetos de P&D para a produção e que lhe traz um grande diferencial 

competitivo é a montagem de um “pacote” de informações (escritas, fotos, vídeos e 

programação de softwares de equipamentos de produção), especificações e amostras para 

cada modelo de calçado desenvolvido. 

 

Esse pacote é encaminhado à unidade de produção, que a partir daí consegue 

produzir em qualquer localidade do Brasil ou fora do Brasil. 

 

Esse pacote é coordenado por P&D criativo, com forte participação da área de 

projetos industriais e produção. 

 

Em relação às práticas de condução do processo de DP utilizadas, a empresa possui 

um processo de DP cujas etapas passam por filtros e níveis hierárquicos de decisão até a 

definição e implementação do projeto final, segundo Clark e Wheelwright (1993), com 

envolvimento de Marketing, Manufatura e P&D.  

 

A empresa optou por centralizar a área de P&D junto ao centro de decisão, com 

base em um dos modelos de organização de P&D apontados por Kuemmerle (1997). 

 

A carteira de projetos é administrada por P&D criativo, que é o elo entre as demais 

áreas envolvidas no processo de DP. Essa área de P&D criativo possui sete células de 

trabalho, que lhe permitem fazer a interface e ser o elo entre as demais áreas, como 

mostrado por Fredericks (2005). As sete células são compostas por atividades de designers, 

técnicos biomecânicos, técnicos de cabedal, definições de cores, definição de materiais, 
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digitação e preparação de especificações, além do “pacote final” de transferência do projeto 

para a produção. 

 

A lista de projetos de desenvolvimento é distribuída aos designers, com descrição 

sucinta de cada um e preço target de venda do produto final.  

 

Uma vez aprovado o projeto de desenvolvimento como parte da carteira de projetos, 

inicia- se o desenvolvimento do produto na área de P&D criativo e, a partir do momento em 

que se começam a gerar desenhos, mock ups e até amostras, compartilha-se com marketing 

que direciona go/kill ou modificação do produto. 

 

A fabricação dos mockups e amostras ocorre na fábrica de amostras, coordenada 

pela área de projetos industriais. 

 

A carteira de projetos não é rígida, sofre mudanças ao longo do tempo, de forma 

similar à apresentada por Cooper (1994), com sessão anual de geração de idéias e filtros de 

desenvolvimento de produtos e processos antes da fase de implementação. As etapas de DP 

seqüenciais são flexíveis. 

 

A flexibilidade da carteira de projetos é necessária nesse negócio, uma vez que a 

empresa necessita de inovações freqüentes e procura produzir de forma flexível e modular, 

evitando estoques de produto acabado. Esse é um ramo de negócio muito competitivo 

internacionalmente, com inovação freqüente. 
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CAPÍTULO 5 - ANÁLISE CONJUNTA DOS CASOS 

 

A análise conjunta dos três casos de empresas estudados envolve vários pontos – os 

participantes no processo de DP, as práticas e metodologias utilizadas por eles e as 

diferenças e similaridades entre as empresas estudadas, que foram comparados com a 

fundamentação teórica que embasou a pesquisa. 

 

A comparação e análise dos casos estão divididas em: (i) participantes de DP, (ii) 

considerações gerais das práticas nas etapas de DP observando-se os pontos relevantes de 

cada “célula” do quadro (práticas x etapas de DP) utilizado como referencial teórico da 

pesquisa. 

 

5.1. Comparação entre os processos de DP nas empresas pesquisadas  

 

Embora a ênfase da pesquisa esteja na participação da manufatura nas diferentes 

etapas de DP, é necessário entender o processo de DP em cada empresa e quem participa ou 

conduz cada etapa. Entendendo a dinâmica do processo do DP na empresa que tem 

ambiente de multiprojeto e alto número de lançamentos de produto em um mesmo ano, é 

possível avaliar como a manufatura está inserida na organização, sua participação e 

contribuição dessa participação em cada etapa do processo. 

 

No Quadro 5 é possível fazer uma análise comparativa entre os participantes no 

processo de DP, das áreas de Marketing, P&D e Manufatura nas empresas pesquisadas, no 

que se refere à intensidade de participação de cada área em cada etapa do processo de DP e 

ao nível hierárquico do participante. 

 

A participação das áreas nas etapas de DP, nas empresas pesquisadas foi feita de forma 

qualitativa, atribuindo conceitos de maior, menor e participação parcial das diferentes áreas, 

como mostrado no quadro abaixo. 
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Quadro 5: Participantes do processo de DP , 

onde (+) – maior participação, (-) –menor participação, (+/-) participação moderada. 

 
PARTICIPANTES 

NO PROCESSO 

DE DP 

Marketing (P&D) Manufatura 

1-conceito - Guloseimas:   + 

- Cosméticos:   ++ 

- Calçados:       + 

 

Nível hierárquico: 

VP, diretores, gerentes- 

chaves de Marketing (com 

maior predominância das 

áreas globais no caso da 

empresa de cosméticos). 

 

 

 

 

- Guloseimas:   + 

- Cosméticos:   ++ 

- Calçados:       ++ 

 

Nível hierárquico: 

 VP, diretores e 

gerentes/cientistas- chaves 

- Guloseimas:   + 

- Cosméticos:   -/+ 

- Calçados:       ++ 

 

Nível hierárquico: 

Diretores e Gerentes no 

caso da empresa de 

guloseimas e VP/ diretor 

engenharia na empresa 

de cosméticos. 

2-planejamento de 

produto e processo 

 

Guloseimas:   + 

Cosméticos:   ++ 

Calçados:        ++ 

 

Nível hierárquico: 

Diretores, Gerentes e VP 

local e regional, no caso da 

empresa de cosméticos. 

Guloseimas:   + 

Cosméticos:   ++ 

Calçados:        ++ 

 

Nível hierárquico: 

VP, diretores, gerentes e 

cientistas (globais e 

regionais na empresa de 

cosméticos) 

Guloseimas:   ++ 

Cosméticos:   + 

Calçados:        + 

 

Nível hierárquico: 

Diretores de fábrica, 

Gerentes, Engenheiros 

de projetos (local, 

regional e global na 

empresa de cosméticos) 
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PARTICIPANTES 

NO PROCESSO 

DE DP 

Marketing (P&D) Manufatura 

3-implementação 

de produto e 

processo 

Guloseimas:   +/- 

Cosméticos:   - 

Calçados:       + 

 

Nível hierárquico: 

VP, Diretores e gerentes  

(locais com suporte 

regional e global, no caso 

da empresa de cosméticos) 

Guloseimas:   + 

Cosméticos:   -/+ 

Calçados:       + 

 

Nível hierárquico: 

Gerentes e 

cientistas/engenheiros, 

designers 

Guloseimas:   +  

Cosméticos:   + 

Calçados:       + 

 

Nível hierárquico: 

Gerentes e engenheiros  

de projetos de fábrica e 

produção 

4-comercialização Guloseimas:   - 

Cosméticos:   - 

Calçados:       - 

 

Nível hierárquico: 

Gerentes fazem 

acompanhamento de 

desempenho do produto. 

Guloseimas:   - 

Cosméticos:   - 

Calçados:       - 

 

Nível hierárquico: 

Gerentes e técnicos 

Guloseimas:   + 

Cosméticos:   + 

Calçados:       -/+ 

 

Nível hierárquico: 

Diretor, gerente e 

engenheiros de fábrica. e 

qualidade. 

 

a-conceito: 

Marketing: 

Participa em todas as empresas e, nas empresas de calçados e cosméticos,  inclui 

profissionais de marketing que conduzem análise de mercado, marcas, comunicação e 

designers. Através das entrevistas verifica-se que a organização de marketing é muito 

maior nos negócios de calçados e cosméticos do que na de guloseimas, fator resultante do 

maior número de novos produtos e lançamentos nesses dois negócios. 
 

P&D: 

Participa em todas as empresas nessa fase, entretanto, nas empresas de maior porte, 

cosméticos e calçados, há uma divisão de P&D que está envolvida com projetos avançados 

de desenvolvimentos ligados a novas matérias-primas ou tecnologias nunca antes utilizadas 
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como exemplo, uma mistura de resinas para solados de calçados e matérias-primas para 

cosméticos. 

 

P&D é responsável pelo desenvolvimento de produtos e processos em todas as 

empresas e atua como elo entre as demais áreas envolvidas no processo de P&D, de acordo 

com os resultados apontados por Fredericks (2005). 

 

Em todas as empresas, P&D de produtos/processos se reportam ao marketing, 

exceto P&D tecnologia (pesquisa avançada) na empresa de calçados, que se reporta ao 

Presidente da empresa. 

 

Exceto na empresa de guloseimas, P&D está localizado junto ou próximo ao centro 

de decisão da empresa, sendo esse um dos fatores analisados por Kummerle (1997) no seu 

estudo sobre P&D. 

 

Manufatura: 
 

A participação da manufatura no processo de geração de idéias foi identificada 

como prática sistemática somente na empresa de guloseimas. Entretanto, essa participação 

é muito forte na empresa de calçados, uma vez que todos os participantes dessa etapa do 

processo têm formação em operação de fábrica e conhecem os processos. 

 

Nas duas empresas, como mencionado anteriormente, há forte influência da área 

industrial sobre as demais. 

 

Essa participação é menor na empresa de cosméticos na fase de criação do produto. 

 

Embora Song et al.( 1998) tenham observado que a integração entre P&D e 

Manufatura nos estágios iniciais de DP pode  baixar o desempenho do processo de DP, esse 

aspecto foi percebido nos projetos mais simples, derivativos, pois são muitos projetos 

pequenos, na maioria derivativos topológicos, e os recursos humanos não são dedicados.  
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Entretanto, é muito importante essa interação ou participação da manufatura desde o 

início dos projetos mais complexos, radicais ou plataformas, ou até mesmo derivativos 

incrementais, como visto nas empresas de calçados e guloseimas.  

 

b- planejamento de desenvolvimento de produtos e processos 

Marketing e P&D: 

Todas as áreas participam, mas a passagem para a implementação acontece após 

aprovação final de marketing, com base em informações de mercado, qualidade, tecnologia 

de produção, testes e custo de produto. 

 

Dentre as três empresas, em razão do número de lançamentos de produtos, o 

envolvimento do marketing nessa etapa de desenvolvimento se destaca nas empresas de 

cosméticos e calçados, em relação à de guloseimas. 

 

Outro aspecto de diferenciação é a existência de P&D (global cosméticos) e P&D 

(calçados), com grupos separados focados em desenvolvimento avançado e 

desenvolvimento de novos produtos e processos. Esse grupo de desenvolvimento de novos 

produtos e processos é o que realmente participa do processo de DP. 

 

No caso das empresas de cosméticos e calçados há um grande grupo de P&D 

dividido em categorias de cosméticos ou células de habilidades para P&D, porém as 

equipes de projetos estão co-localizadas fisicamente e a área de P&D é centralizada. 

 

No caso da empresa de guloseimas, as duas equipes de P&D de desenvolvimento de 

projetos de DP estão localizadas separadamente nas fábricas e separadas das outras divisões 

de alimentos do grupo no Brasil e na América Latina. 

 

Essa centralização de P&D traz benefícios à participação e envolvimento da equipe 

de P&D no processo de DP, principalmente se esta estiver junto às equipes de marketing e 

de fábrica. Essa prática foi evidenciada na empresa de calçados.  
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Manufatura: 

Certamente dentre as organizações de manufatura estudadas, a organização de 

manufatura de guloseimas é a de menor porte, em termos de número de pessoas e projetos, 

diminuindo possíveis conflitos oriundos de comunicação na área e entre as demais áreas do 

processo de DP. 

 

Em nenhuma das empresas há dedicação de recursos de manufatura nos projetos de 

DP e a co-localização física das áreas de manufatura e as demais áreas de marketing e P&D 

traz benefícios à participação da manufatura nos projetos de DP. Dessa forma, alguns 

recursos humanos da fábrica participam de todos os testes, protótipos e discussões da etapa 

de desenvolvimento de produtos e processos. Essa situação é observada com maior ênfase 

na empresa de calçados e, em seguida, na empresa de guloseimas. 

 

Nas empresas de cosméticos e calçados, a disciplina dos participantes no 

encaminhamento do processo seqüencial de desenvolvimento é fundamental para diminuir 

possíveis conflitos entre as pessoas. 

 

Na empresa de guloseimas a metodologia de TPM possui os oito pilares 

implementados, um dos quais é o de controle inicial, que tem como função envolver e 

registrar as contribuições de todos os participantes no processo de DP desde o início do 

processo de DP, incluindo a manufatura. Com esse processo formal garante-se a 

participação das áreas em todas as etapas do processo de DP. Outro benefício desse pilar é 

o estabelecimento do contrato de trabalho entre as áreas e o registro de lições aprendidas. 

 

A utilização desse pilar da metodologia de TPM traz diferencial a essa empresa na 

participação da manufatura no processo de DP. 

 

Observa-se que o número de protótipos, amostras e testes a serem desenvolvidos 

nessas empresas é grande, para um curto período de tempo. 
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A utilização de pessoas das diferentes áreas envolvidas no processo de DP para 

análise dos filtros ou gates dos projetos, avaliação de continuidade ou interrupção do  

projeto é fundamental para não haver perda de tempo no ambiente de mutliprojetos dessas 

empresas.  

 

Essa prática de gates, embora executada de forma diferente nos diferentes 

ambientes, é comum para todos as empresas. Mas, de acordo com a pesquisa de Cooper 

(1994), pode se observar que esse é um processo fluido e flexível, sem rigidez nas etapas. 

Além da análise da cada projeto, é possível analisar a carteira como um todo e focar os 

principais projetos.  

 

Um exemplo do foco em projetos é o grupo de projetos de DP super hits, forma 

utilizada na empresa de cosméticos para destacar os principais projetos do ano. Esse grupo 

de projetos (local, regional e global) agrupa os principais projetos da empresa durante o 

ano, os quais são responsáveis por grande parte da venda anual da empresa. Essa prática 

permite um acompanhamento mais próximo dos principais projetos por parte da gestão da 

empresa, possibilitando maior visibilidade da participação das áreas nos projetos, incluindo 

manufatura. 

 

c- implementação de produtos e processos  

Marketing: 

O destaque na fase da implementação é a empresa de calçados, em razão do 

desenvolvimento do pacote de transferência de produtos/processos de P&D para a 

produção, formalizando esse processo de passagem de informação. Isso diminui o 

questionamento entre as áreas durante a implementação. 

 

P&D 

Em razão da não co-localização física das áreas e grupos de projetos de P&D e 

fábrica, o envolvimento de P&D na implementação dos projetos na empresa de cosmético 

requer muitas interfaces de informação entre os países e P&D processo.  
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Outro fato que aumenta as barreiras de comunicação na empresa de cosméticos é a 

diferença de nomenclatura dos grupos de produtos entre marketing e manufatura, que 

requer conversão de informação. No caso de P&D, os profissionais necessitam conhecer 

bem as duas nomenclaturas. Essas barreiras de comunicação são abordadas na literatura por 

Griffin e Hauser (1996) e Olson et al. (2001). 

 

Nos casos das empresas de guloseimas e calçados, a co-localização física das áreas 

das equipes de projetos de P&D e fábrica facilita a participação da manufatura no processo 

de DP e requer menos formalidade e estruturação para comunicação. 

 

Outra dificuldade para realizar o processo de transferência do processo/produto de 

P&D para a fábrica é a diferença de equipamentos entre a escala piloto e a industrial. Esse 

processo produtivo passa muitas vezes de processos de bateladas para contínuos, fato esse 

observado nas empresas de cosméticos e guloseimas. Diferentemente do mencionado na 

literatura por Fredericks (2005), protótipos não é uma tarefa de manufatura e sim de P&D e 

manufatura em conjunto. 

 

O nível de cooperação entre as áreas de P&D, Marketing e Manufatura aumenta 

com a evolução do processo de DP, como observado nos estudos de Olson et al.(2001) e 

Tseng et al. (2006). Entretanto, no caso de projetos derivativos a integração maior ocorre 

entre P&D e Manufatura, nas empresas pesquisadas, principalmente em razão do ambiente 

de multiprojeto e produtos simples. 

 

c- comercialização: 

Marketing 

Para todas as empresas não há mais participação dos profissionais de design nessa 

fase do projeto, a não ser que haja algum problema específico em relação ao design que não 

possa ser corrigido por P&D processo/produto ou embalagem.  
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Em geral, os problemas com desing estão relacionados com as pequenas variações 

dimensionais do produto, que são parte da etapa de desenvolvimento e implementação 

realizada por P&D e Manufatura. 

 

Marketing acompanha o desempenho do produto no mercado e solicita inovações 

derivativas ou modificações de acordo com a necessidade, fato observado nas três 

empresas.  

 

Após definição do projeto de modificação ou de inovações derivativas, esses novos 

projetos passam a fazer parte da carteira de projetos da empresa. 

 

As empresas de calçados e cosméticos procuram manter um banco de projetos 

prontos que facilite a substituição de algum projeto que tenha apresentado problemas de 

desempenho técnico ou comercial durante sua comercialização.  

 

P&D: 

Para todas as empresas, P&D de pesquisa avançada normalmente não acompanha 

essa fase, exceto por informações vindas do consumidor, pelo de marketing ou áreas 

técnicas. 

 

P&D de produto e P&D de processo acompanham o projeto até a fase de 

implementação e primeira produção, onde terminam as especificações finais de produto e 

processo. Esse fato é observado nas empresas de guloseimas e cosméticos, em função da 

mudança de escala de produção (batelada para contínua) e tamanho de lote de produção.  

 

Na empresa de calçados os equipamentos de teste são iguais aos de produção e 

utilizam-se ferramentas de DFM, CAD/CAM, segundo exposto por Adler (1995). 

 

Manufatura: 

Nas três empresas pesquisadas a manufatura acompanha toda a vida do produto, 

dependendo de sua representatividade no volume total de produção. A manufatura continua 
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a melhorar processos/equipamentos de produção, buscando eficiência operacional e 

melhoria de custo. Esse processo de melhoria de processos é independente de o projeto 

fazer ou não parte da carteira de projetos de novos produtos e processos. 

 

Para melhorias de produto e processo, as três empresas utilizam ferramentas de lean 

manufacturing, como kaizen, análise de fluxo de valor, TPM ou outras ferramentas de 

qualidade. 

 

Comparativamente, o envolvimento da manufatura durante a comercialização é 

menor na empresa de calçados, até porque os equipamentos utilizados em P&D durante o 

desenvolvimento são os mesmos da manufatura, além da utilização de CAD/CAM.  

 

Como mencionado por Youssef (1994), a utilização de softwares de desenho e 

operação, CAD/CAM , ajuda muito nas práticas de DFM. Entretanto, essa prática, como 

visto nas entrevistas, deve estar acompanhada de uma série de outras providências, 

relativamente a especificações, procedimentos, treinamentos, dentre outras, para que a 

transferência de tecnologia da P&D para a Manufatura tenha êxito. 

 

5.2. Considerações Gerais das Práticas utilizadas no Processo de DP 
 

Outra forma de comparar as três empresas nas práticas de participação da 

manufatura nas etapas de DP está no Quadro 6. 

 

No Quadro 6 procura-se resumir algumas práticas formalizadas e não formalizadas 

nas empresas estudadas, que uma vez utilizadas auxiliam o desempenho do processo de DP 

em ambiente de multiprojeto e produto simples. 
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Quadro 6: Principais práticas de participação da manufatura no processo de DP 

PARTICIPA-

ÇÃO DA 

MANUFATU-

RA/ ETAPAS 

DO DP 

Práticas de gestão de 

carteira de projetos 

Práticas de organização  

(condução do processo de 

DP) 

 Práticas de 

planejamento e 

controle  

Práticas de 

otimização de 

processo (DFM e 

TPM) 

 

1-conceito -Processo pouco 

formalizado. 

- Plano agregado de 

projetos agrupados em : 

projetos avançados, 

radicais, plataformas e 

derivativos. 

- “grupo de produtos 

super hits” para 

cosméticos. 

- condução etapa conceito 

– responsabilidade – 

marketing. 

Brainstorming de idéias 

muldisciplinar. 

 

- utilização de Pilar de 

controle inicial de 

TPM. 

- participação de todas 

as áreas envolvidas no 

DP nessa etapa. 

2-planejamento 

de produtos e 

processos 

 

- Reuniões periódicas  

para revisão da carteira 

de projetos. 

- utilização de gates para 

revisão e reorientação 

dos projetos de DP. 

-processo de DP 

formalizado. 

 

- A co-localização das 

equipes de projetos de DP 

que envolvem as áreas de 

P&D, Marketing e 

Manufatura  facilita a 

integração e o processo 

decisório do processo de 

DP. 

- P&D como elo entre as 

áreas envolvidas no 

processo de DP. 

- desenvolvimento de 

“pacote” de informações 

para transferência de 

projetos da P&D para a 

fábrica. 

- controle burocrático 

seqüencial e alianças 

individuais para 

acompanhamento dos 

projetos de DP. 

- pessoas experientes – 

gatekeepers. 

- registros de lições 

aprendidas de outros 

projetos. 

- CAD – no caso da 

empresa de calçados. 

 

 

3- 

Implementação 

de produtos e 

processos  

- análise de go/kill de 

projetos, sendo possível 

o projeto ser  

descontinuado  antes ou 

durante a 

implementação. 

-reuniões de equipes 

multidisciplinares para 

acompanhamento do 

cronograma de atividades. 

- rotação de função 

-formação de times 

multidisciplinares para 

projetos especiais, onde o 

líder pode ser um gerente 

experiente e  dedicado. 

- acompanhamento da 

implementação do 

cronograma de 

atividades. 

- Metas de desempenho 

anual compartilhadas. 

- registros de lições 

aprendidas. 

- contrato de trabalho. 

- prototipagem rápida. 

- CAM 

-especificações, 

procedimentos 

operacionais 

construídos em 

equipe. 
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PARTICIPA-

ÇÃO DA 

MANUFATU-

RA/ ETAPAS 

DO DP 

Práticas de gestão de 

carteira de projetos 

Práticas de organização  

(condução do processo de 

DP) 

 Práticas de 

planejamento e 

controle  

Práticas de 

otimização de 

processo (DFM e 

TPM) 

 

4-comercializa-

ção 

- análise dos produtos 

durante a 

comercialização e 

geração de novas idéias 

ou melhoria dos 

produtos existentes – 

novo projeto. 

- a taxa de acerto de 

produtos 

  menos problemas durante 

a comercialização) está 

ligada à maturidade do 

processo de DP na 

empresa. 

- banco de projetos 

prontos 

- CAD/CAM :  

diminui erros no 

produto final. 

- sistema de qualidade

-TPM, lean 

manufacturing. 

 

Comentários do Quadro 6: 

 

a- Práticas de gestão da carteira de projetos. 

Dentre as três empresas pesquisadas, somente a de cosméticos utiliza as cinco 

classificações de projetos, tal qual formuladas por Wheelwright e Clark (1993) e Sanderson 

e Uzumeri (1995). Entretanto, durante as entrevistas verificou-se que os cinco tipos de 

projetos existem também na empresa de calçados. Já na empresa de guloseimas, ainda não 

há pesquisa avançada e os demais tipos de projetos também foi observado nas entrevistas. 

 

 O grande foco de desenvolvimento das empresas são os projetos derivativos 

topológicos, isto é, aqueles cujo projeto original passa por pequenas mudanças, 

relacionadas a desenhos, cores e outros aspectos que permitem a extensão de linha com 

baixo impacto no processo produtivo. Já no que diz respeito aos projetos derivativos 

incrementais, podem ter mudanças um pouco maior de ferramentais ou formatos de produto 

e com isso requerer maior envolvimento da manufatura a partir da etapa de 

desenvolvimento do produto. Isso acontece nessas empresas, pois uma vez implementado 

um projeto/nova linha de produção que irá originar uma plataforma de produtos, a empresa 

busca gerar o maior número de projetos possíveis nessa linha ou conceito de produto.  
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A partir do estudo dos casos pôde-se concluir que nos projetos derivativos 

incrementais ou topológicos não se comprometem a qualidade ou prazos de 

desenvolvimento se a manufatura não estiver participando das fases iniciais do projeto, isto 

é, na concepção dos produtos e dos principais processos. A eventual participação da 

produção nessas fases iniciais está relacionada à verificação de que de fato é um projeto 

derivativo, cuja especificação não trará maiores impactos ao processo produtivo. 

 

Embora alguns autores como Song et al. (1998), Olson et al. (2001) e Tseng et al. 

(2006) confirmem ser desnecessária a participação da manufatura nos estágios iniciais de 

DP, não especificam para quais tipos de projetos essa afirmação é mais apropriada. 

 

No caso da empresa de guloseimas, o número de projetos no ano é bem menor que o 

das demais, isto também relacionado ao fato de as fábricas possuírem linhas de grande 

porte e contínuas, onde a flexibilidade de mudanças grandes nos produtos é limitada. 

 

Quanto à carteira de projetos nas empresas pesquisadas, pode-se fazer um 

comparativo do número de projetos/lançamentos no ano. Analisando-se a carteira de 

projetos e lançamentos de produtos realizados em um ano, observa-se que há 

aproximadamente 500 projetos na carteira e 100 lançamentos por ano na empresa de 

guloseimas, aproximadamente 3000 projetos na carteira global com 500 lançamentos no 

Brasil na empresa de cosméticos e 4000 projetos na carteira com 3000 lançamentos no 

Brasil, por ano, na empresa de calçados. 

 

Em relação às práticas utilizadas, as empresas possuem processos pouco 

formalizados de desenvolvimento de produtos, que passam por filtros/gates com diferentes 

níveis hierárquicos de decisão até a definição do plano agregado de projetos, como 

demonstrado por Clark e Wheelwright (1993), com envolvimento de Marketing, 

Manufatura e P&D.  

 

P&D é o elo entre as áreas do negócio envolvidas no processo de DP. Esse papel de 

elo da P&D foi também evidenciado por Fredericks (2005). 
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Uma vez aprovado o plano agregado de projetos, revisões periódicas de 

desenvolvimento e implementação são conduzidas pelos gerentes seniores das empresas, 

com envolvimento da direção de acordo com a necessidade do projeto. 

 

O plano agregado de projetos não é rígido, sofre mudanças ao longo do tempo, de 

forma similar à apresentada por Cooper (1994), tem sessão anual de geração de idéias e 

revisões periódicas, utiliza filtros go/kill de desenvolvimento de produtos e processos antes 

da fase de implementação. 

 

A grande flexibilidade da carteira de projetos é necessária nas empresas de 

cosméticos e calçados, uma vez que estas mesmas necessitam de inovações freqüentes para 

se manterem no mercado. Cerca de 50% da receita anual dessas empresas é originária de 

novos produtos. No caso particular de guloseimas, a inovação freqüente está muito 

direcionada à conquista de novos mercados. 

 

Como indicado por Nascimento (2003), a gestão da carteira de projetos de DP é 

feita de forma descentralizada por pessoas de diferentes áreas da empresa, uma vez que a 

carteira é composta de um grande número de pequenos projetos. Na empresa de cosméticos 

há uma carteira global de projetos de DP, entretanto, as ocasiões de inclusão dos produtos 

nas carteiras regionais e locais são diferentes, aumentando a complexidade dessa gestão e 

da tomada de decisão. 

 

O desenvolvimento de cada projeto de DP segue o fluxograma de Griffin (1996), 

onde no caso de produtos alimentícios, o desenvolvimento de produto e processo ocorrem 

de forma simultânea até um momento go/kill e implementação final. 

 

b- Práticas de organização 

As empresas de guloseimas e de calçados têm histórico com forte investimento na 

área industrial, em relação às demais áreas, similar ao estudo realizado por Leonardo-

Barton (1992) em indústria química. Entretanto, na empresa de cosméticos, cuja história de 
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fundação está baseada em um novo sistema de vendas, a venda direta, a função dominante 

na empresa é a área de vendas.  

 

Um aspecto que mostra a diferença de influência da área dominante na empresa, é 

que a linguagem de comunicação nas empresas de guloseimas e de calçados é a da área 

industrial, enquanto na empresa de cosméticos há diferenças entre grupos de produtos de 

marketing e manufatura. Esse fato pode causar em muitos dos projetos e estudos barreiras 

de comunicação e possíveis conflitos entre as áreas, como mostrado por Griffin e Hauser 

(1996) e Olson et al. (2001), em seus estudos. 

 

A influência da área industrial é muito forte na empresa de calçados em particular, 

pois todos os funcionários envolvidos no processo de DP, ou praticamente em toda a 

empresa, já trabalharam na produção em algum momento de sua carreira, normalmente no 

início dela. Segundo a pesquisa de Ward et al. (1995), essa prática foi adotada pela Toyota 

com grande sucesso, pois os profissionais falam a mesma linguagem e conhecem bem o 

processo produtivo e suas dificuldades. Essa pesquisa mostra também a vantagem de as 

pessoas envolvidas no processo de DP (conhecido internamente como NPD – New 

Product/Process Development), passarem por funções de produção no início de sua carreira 

na empresa.  

 

Esse fato, como demonstrado na literatura pelo autor citado, enriquece o 

entendimento geral dos funcionários envolvidos com o processo de DP sobre as tecnologias 

de produção e produtos, facilitando a participação da manufatura no processo de DP. 

 

Em razão do ambiente de multiprojetos e dos recursos disponíveis de todas as áreas 

envolvidas, não há times dedicados de DP.  Eventualmente, em projetos especiais radicais 

ou plataforma podem se formar times de trabalho, onde às vezes há um gerente experiente 

dedicado e os demais membros da equipe muldisciplinar participam em tempo parcial, 

como um dos tipos de times apontados por Henke (1993), nos seus estudos. 

 



 

 

186

 

Segundo Clark e Wheelwright (1993), a co-localização física dos times de projetos é 

muito importante para o sucesso dos projetos. 

 

No ambiente estudado de multiprojetos e produtos simples, a co-localização física 

das equipes de projetos nas três empresas estudadas é substituída em parte pela co-

localização física das áreas de P&D, Marketing e/ou fábrica. 

 

Na empresa de guloseimas, P&D e fábrica estão co-localizadas. 

 

Na empresa de cosméticos, P&D, Marketing e alguns recursos humanos globais de 

fábricas estão co-localizados (prédios próximos). 

 

Na empresa de calçados as três áreas estão co-localizadas, pelo menos uma das 

fábricas que produz todos os produtos. 

 

A participação da manufatura nos projetos de DP é mais intensa e necessária a partir 

da etapa de desenvolvimento do produto, para a maioria dos projetos da empresa que são 

derivativos. O elo com as fábricas para transferência de tecnologia e recomendação de 

novos processos é a área de P&D. 

 

Na empresa de calçados, de acordo com as entrevistas e a visita, a participação da 

manufatura nos projetos de DP acontece a partir do desenvolvimento de produtos. 

Entretanto, considerando-se o forte conhecimento e influência da manufatura nas demais 

áreas, pode-se dizer que a participação no processo de DP acontece em todas as fases, 

desde a geração de idéias. Nessa empresa há forte presença de gerentes experientes na 

empresa, considerados os gatekeepers da empresa, como descrito por Allen (1977) e Katz e 

Tushman (1981), em suas pesquisas. 

 

Nas empresas de cosméticos e calçados, a P&D tem tamanho maior, há 

concentração da P&D próxima ao centro de decisões da companhia, tal qual formulado por 

Kummerle (1997) em seus estudos. A P&D é centralizada e, no caso de cosméticos com 
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alguns recursos humanos localizados nas diferentes regiões geográficas para facilitar 

transferência de projetos e tratar de assuntos regulatórios. 

 

No caso da empresa de guloseimas, a P&D está descentralizada nas fábricas. 

 

Nas três empresas, a área da P&D se reporta à área de Marketing, exceto P&D de 

pesquisa avançada, que se reporta ao presidente da empresa no negócio de calçados. 

 

A proximidade ou subordinação da P&D ao marketing tem a provável função de 

flexibilizar a carteira de projetos de forma a atender à necessidade do mercado com muitos 

lançamentos de produto, prática incomum em tipos de negócios que não tenham ambiente 

de multiprojetos e produtos simples. 

 

c- Práticas de planejamento e controle 
 

Algumas práticas de planejamento e controle se destacam ao longo das etapas do 

processo de DP. 

 

Durante a etapa de conceito, a etapa de brainstorming para geração de idéias é 

comum nas três empresas, conduzidas por marketing com participação da P&D. A 

participação da manufatura nessa fase é diferente nas três empresas. 

 

Nas três empresas pode-se observar que há um grande brainstorming anual entre as 

áreas, de onde sai uma primeira lista de idéias de projetos que seguirão os devidos 

filtros/gates para desenvolvimento e implementação do projeto. 

 

Essa lista é revisada em sessões menores, pelo menos mais 4 vezes no ano, a 

depender da dinâmica do negócio, principalmente nas empresas de cosméticos e calçados. 

 

A prática de brainstorming é mais recente e formalizada na empresa de guloseimas, 

em razão da metodologia TPM, que registra a participação da manufatura. 



 

 

188

 

Essa prática existe na empresa de cosméticos, com raros representantes de globais 

de manufatura nos encontros de P&D e Marketing. Como não há participação da 

manufatura, ou mais especificamente de pessoas das fábricas, a organização espera que 

P&D processo seja o elo com as fábricas, tarefa difícil em virtude do número de recursos 

humanos em P&D processos, do alto número de produtos globalmente, de haver mais de 10  

fábricas e número de linhas diferentes de produção em cada uma delas. 

 

Brainstorming é também uma prática existente na empresa de calçados; 

considerando-se a experiência de chão-de-fábrica de todas as pessoas da empresa, pode-se 

dizer que há participação intensa de manufatura. 

 

A condução dos projetos de DP é feita de forma seqüencial, isto é, com controle 

burocrático, e mediante alianças individuais entre as pessoas de diversos departamentos, 

segundo Olson et al. (1995). Como mencionado anteriormente, essa forma seqüencial de 

controle de projetos, não é rígida. 

 

Em função do grande número de projetos nas empresas, a passagem dos projetos 

pelas áreas de forma seqüencial ajuda na agilidade da condução dos mesmos, a maioria 

deles derivativos topológicos. 

 

Como descrito por Nascimento (2002), a gestão de carteira de muitos projetos 

pequenos sem recursos humanos dedicados se faz de forma descentralizada, diferentemente 

de um grande projeto complexo, como um avião, por exemplo. Essa conclusão se confirma 

nos três casos estudados. 

 

Uma prática observada na empresa de cosméticos é a implementação relativamente 

recente de um processo formalizado de DP com quatro gates definidos. O projetos que 

avançam os gates são revisados e acompanhados mensalmente pelos diferentes níveis da 

organização, nas esferas global, regional e local. 
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Os entrevistados acreditam que esse processo tem trazido para a organização maior 

disciplina e visibilidade do processo. Segundo Griffin e Hauser (1996), alguns dos 

benefícios observados quando há um processo formalizado de condução do processo de DP 

são a redução do tempo de desenvolvimento de produtos e a aceleração do time to market. 

 

Um fato observado na empresa de guloseimas é a existência de registro de lições 

aprendidas de cada projeto e o compartilhamento das metas operacionais e financeiras, 

fazem parte do dia-a-dia da gestão de projetos de DP da empresa. Essa forma de trabalho 

está relacionada à metodologia TPM implantada, com as devidas auditorias e certificações.  

 

O benefício dessa prática está em linha com as recomendações de Ward et al. 

(1995), segundo as quais essa é uma forma de participação e envolvimento da manufatura e 

outras áreas na gestão de projetos de DP. 

 

Nas empresas de cosméticos e calçados, a metodologia TPM tem como meta inicial 

a implementação e gestão de 4 pilares, sem busca de auditorias e certificações da 

metodologia. Nessas duas empresas essa metodologia é uma iniciativa da área industrial e 

não uma determinação corporativa da empresa. 

 

Na etapa de desenvolvimento de produtos e processos, a participação das três áreas 

mais envolvidas no processo de DP se dá de diferentes formas: seqüência de filtros de 

aprovação na empresa de guloseimas, reuniões entre áreas locais, regionais e globais na 

empresa de cosméticos e criação de “pacote” de transferência de tecnologia de P&D para a 

fábrica na empresa de calçados. 

 

Certamente, os ambientes nas três empresas, embora sejam de multiprojetos e 

produtos simples, possuem dinâmicas de desenvolvimento de produto e processo bem 

diferente, em razão do número de lançamentos, tipo de tecnologia empregada, número de 

pessoas envolvidas e localização física das áreas e equipes de projetos. 
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Uma prática utilizada pelas três empresas é o monitoramento do crongorama de 

atividades, para monitorar o acompanhamento da evolução dos projetos. Esse 

acompanhamento é feito por pessoas das diferentes áreas, especialmente pela área de P&D. 

Em todas as empresas há vários tamanhos de cronogramas de atividades, em função do 

caminho crítico de cada tipo de projeto. Esse caminho crítico pode se dar em virtude do 

desenvolvimento do molde de embalagem, importação de material, compra de máquina, 

etc. 

 

Entre as práticas de planejamento e controle, foi observado um “banco de projetos 

prontos” nas empresas de calçados e cosméticos. No caso da empresa de calçados esse 

banco é dedicado ao Brasil; na de cosméticos, o desenvolvimento de produtos para muitos 

mercados diferentes faz com que esses produtos sirvam de projetos prontos que podem ser 

utilizados por outras unidades. 

 

Essa prática facilita a gestão dos projetos em desenvolvimento, pois caso algum 

projeto seja eliminado (por desempenho comercial ou técnico) antes ou durante a etapa de 

comercialização, pode-se utilizar um projeto pronto sem necessariamente acelerar o 

desenvolvimento de projetos em andamento. Essa aceleração do tempo do processo de DP 

pode comprometer o resultado do projeto. 

 

d- Práticas de otimização de processo (DFM e TPM) 

Como o mix de vendas pode variar muito durante o período de comercialização, a 

utilização de equipamentos e de linhas pequenas e modulares facilita essa troca de produto, 

embora a gestão do número de pessoas na produção seja um desafio. É o caso da empresa 

de calçados. 

 

Em virtude da grande taxa de inovação de produto, do alto número de projetos a 

serem geridos ao mesmo tempo e alto do número de set ups nas fábricas, a utilização de 

métodos para treinar, registrar e auditar os processos e produtos ajuda muito na taxa de 

sucesso da implementação e comercialização. 
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As metodologias encontradas foram: TPM (metodologia que utiliza ferramentas de 

manutenção preventiva e qualidade total), sistema de qualidade e CAD/CAM. 

 

A metodologia TPM é utilizada nas três empresas, mas somente na empresa de 

guloseimas estão implantados os 8 pilares com as devidas auditorias e certificações. Dentre 

esses oito há o pilar de controle inicial, que envolve as diferentes áreas do processo de DP, 

desde a geração de idéias até a comercialização do produto. Para a manufatura, em 

particular, a sua participação no processo de DP fica mais fácil, com papéis e 

responsabilidades definidas de acordo com essa metodologia. 

 

No caso das empresas de calçados e cosméticos, é utilizada a metodologia de TPM 

– quatro pilares, sem envolvimento do pilar que trata de desenvolvimento de produtos. 

 

No caso da empresa de cosméticos, em razão das exigências legais da vigilância 

sanitária, FDA e outras, a utilização de sistema de qualidade complexo ajuda a empresa no 

conhecimento e ação sobre o processo de DP e auxilia a manufatura na formalização 

(preparo e assinatura pelas equipes multidisciplinares) das especificações de trabalho, 

produtos e processos. 

 

Para a empresa de calçados, além dos pilares de TPM, a utilização dos sistemas 

CAD/CAM para desenvolvimento de produtos, prototipagem rápida e implementação do 

projeto na produção facilita a construção do “pacote” de transferência de projetos de P&D 

para fábricas, construído em conjunto com a área industrial. 

 

A metodologia DFM, como um conjunto de regras que otimizem o processo de 

manufatura, utilizado pelos designers e equipe de desenvolvimento de produtos e 

processos, como descrito por Bancrof (1988) e Yuossef (1994), não é encontrada 

formalmente nas empresas estudadas. Entretanto, existe como um conhecimento tácito na 

organização das empresas estudadas nas pessoas que participam do processo. 
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Além de metodologias formais, o uso de lições aprendidas em projetos anteriores 

através de registros da metodologia TPM, segundo Ireland e Dale (2001) ou gatekeepers  

de Allen ( 1971), é prática utilizada que ajuda muito no processo de DP, nos aspectos de 

agilidade e taxa de acerto. Isso é observado em maior escala na empresa de calçados. 

 

A complexidade de gestão da inovação em todas as empresas é devida à existência 

de grande número de projetos simultâneos e de compartilhamento dos recursos com todas 

as áreas envolvidas no processo de DP. Esse compartilhamento não ocorre só em relação ao 

processo de inovação, mas também ao acompanhamento das tendências de vendas e ao 

negócio do dia-a-dia. 

 

No caso da manufatura, além dos projetos de DP existem também os projetos de 

melhoria contínua do desempenho dos produtos e processos existentes. 

 

Para a gestão de melhoria contínua, ferramentas de Lean Manufacturing, como just 

in time, kanban, kaizen, mapeamento de fluxo de valor, estão presentes nas três empresas, 

mais intensamente na empresa de calçados, trazendo grande contribuição à gestão de 

inventários da empresa. 

 

Comentários adicionais 

 

A manufatura, apesar de ter maior participação na etapa de implementação e 

comercialização do produto, tem papel importante nas etapas de desenvolvimento de 

produto e fase conceitual, a fim de preparar a organização e a infra-estrutura industrial para 

o novo produto. 

 

Com base nas visitas e entrevistas pode-se acreditar, o ritmo de mudanças 

constantes no ambiente de produção, em função da alta freqüência de introdução de novos 

produtos e processos, a atenção da área para a etapa conceitual. Em algumas empresas, essa 

participação pode ser até um “bloqueador” de idéias, quando a tecnologia de produção ou 

capacidade fabril não atende à expectativa de marketing naquele momento. 
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Uma outra empresa do ramo têxtil foi entrevistada, onde a participação da 

manufatura era inexistente na fase de conceito do produto. Entretanto, por ainda estar num 

estágio anterior de desenvolvimento organizacional, isto é, por ser uma empresa familiar 

que está construindo a área da P&D separada de Manufatura e Marketing, o caso não foi 

incluído para maior análise e comparação com as demais empresas selecionadas na 

pesquisa. 

 

A participação da manufatura nas etapas inicias do processo de DP é importante, 

uma vez que a preparação da fábrica pode ser o prazo crítico dentro do cronograma de 

lançamento do produto, considerando-se que a grande maioria dos produtos são lançados 

num horizonte de tempo de um ano. 

Para o desenvolvimentos de produtos breaktrough ou plataforma, que trazem maior 

benefício financeiro, essa participação das áreas e dos níveis hierárquicos maiores parece 

ser uma prática nas empresas, pois grande parte da venda anual está relacionada a novos 

produtos. 
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CAPÍTULO 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentre os casos apresentados aqui, a empresa de calçados e a de cosméticos são 

empresas de maior porte, com estrutura organizacional complexa e alto número de ítens 

com inovações freqüentes. 

 

Em todas as empresas, em menor escala na empresa de guloseimas, há total 

dependência da alta taxa de inovação de produto. 

 

Todas possuem grande foco no negócio Brasil, entretanto estão muito alinhadas 

com o mercado globalizado. 

 
6.1. Contribuições - Práticas não mencionadas na literatura 
 

Neste capítulo de contribuições, procurar-se-á observar práticas adotadas pelas 

empresas que não são evidenciadas na literatura e outras práticas de gestão que enfatizam 

as recomendações da literatura. 

 

Dentre as práticas de gestão que trazem contribuição à literatura, por serem 

diferentes, estão as mencionadas nos parágrafos abaixo. 

 

Segundo Clark e Wheelwright (1993) a co-localização física dos times de projetos é 

muito importante para o sucesso dos projetos. 

 

No ambiente estudado de multiprojetos e produtos simples, a co-localização física 

das equipes de projetos nas três empresas estudadas é substituída em parte pela co-

localização física das áreas da P&D, Marketing e/ou fábrica.   

 

Em nenhuma das três empresas há dedicação de recursos de manufatura aos projetos 

de DP, e a co-localização física das áreas de manufatura, marketing e P&D traz benefícios à 

participação da manufatura nos projetos de DP. Dessa forma, alguns recursos humanos da 
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fábrica participam de todos os testes, protótipos e discussões da etapa de desenvolvimento 

de produtos e processos. 

 

Na empresa de guloseimas há a utilização formal dos 8 pilares de TPM, dentre eles 

o pilar de TPM de controle inicial, que monitora a devida participação da manufatura em 

todas as etapas do desenvolvimento de produto e processo, fazendo com que outras práticas 

de participação da manufatura sejam enfatizadas, como contrato de trabalho e registro de 

lições aprendidas. A utilização desse pilar da metodologia de TPM traz diferencial a essa 

empresa na participação da manufatura no processo de DP. Essa prática tem-se 

intensificado nas empresas, principalmente no ramo automobilístico, porém é pouco 

estudada e analisada na literatura. 

 

A prática de gates, embora executada de modo distinto nos diferentes ambientes, é 

comum em todas as empresas. Mas, coadunando-se com o recomendado por Cooper 

(1994), esse é um processo fluido e flexível, não havendo rigidez em cada etapa. Além da 

análise de cada projeto, é possível analisar também a carteira como um todo e dar foco aos 

principais projetos.  

 

Um exemplo do foco de projetos é o grupo de projetos de super hits, utilizado na 

empresa de cosméticos. Esse grupo de projetos (local, regional e global) reúne os principais 

projetos da empresa durante o ano, responsáveis por grande parte da venda anual da 

empresa. Essa prática permite um acompanhamento mais próximo dos principais projetos 

por parte da gestão da empresa, e uma maior visibilidade da participação das áreas nos 

projetos, incluindo a manufatura. 

 

Essa prática de criar uma classificação de projetos, baseada no resultado das vendas 

anuais, além da classificação de projetos de acordo com a complexidade de produtos e 

processos, também não está evidenciada na literatura. 

 

Um fato importante para a gestão do processo de DP num ambiente de 

multiprojetos, pouco estudado na literatura, é a existência de um banco de projetos prontos. 
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As empresas de calçados e cosméticos procuram manter um banco de projetos 

prontos, que facilite a substituição de algum projeto que tenha apresentado problemas de 

desempenho técnico ou comercial durante a comercialização. 

 

Uma prática interessante, observada na empresa de calçados, é a utilizada para fazer 

transferência de projeto de P&D para a fábrica. Utiliza-se um “pacote” de 

informações/orientações, que é coordenado e enviado pela equipe de P&D criativo para as 

fábricas. Esse “pacote” é preparado em coordenação com as demais áreas de projetos 

industriais, P&D tecnologia e suprimentos e padroniza a produção do item em diferentes 

fábricas. 

 

Em relação à complexidade da gestão de processos, um fato identificado na empresa 

de cosméticos, que aumenta as barreiras de comunicação na empresa, é a diferença de 

nomenclatura dos grupos de produtos entre marketing e manufatura, que requer conversão 

de informação. P&D, que é o elo entre as áreas no processo de DP, necessita conhecer bem 

as duas nomenclaturas.  

 

Essas barreiras de comunicação são mostradas na literatura por Griffin e Hauser 

(1996) e Olson et al (2001); entretanto, P&D além de ser elo entre as outras áreas nos 

aspectos de comunicação, também necessita traduzir essa comunicação para as áreas. Essa 

é uma contribuição adicional à literatura. 

 

Outra dificuldade para realizar a transferência de processo/produto da P&D para a 

fábrica é a diferença de equipamentos entre a escala piloto e a industrial, passando muitas 

vezes de processos de bateladas para contínuos, fato observado nas empresas de cosméticos 

e guloseimas. Diferentemente do mencionado na literatura por Fredericks (2005), 

protótipos são uma tarefa tanto de manufatura quanto da P&D. 
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6.2.  Práticas que a literatura prevê 

 

Dentre as práticas de gestão que enfatizam a contribuição da literatura existente, 

destacam-se algumas delas nos parágrafos abaixo. 

 

Nas empresas de guloseimas e calçados há visivelmente uma preponderância das 

áreas industrial sobre as demais áreas, provavelmente ligada à história da empresa e cultura 

dos fundadores. Nos dois casos, a linguagem industrial predomina na empresa e o 

investimento em engenharia de fábrica, novos equipamentos e metodologias de melhoria 

contínua de produção, sempre foi alto, buscando excelência operacional e up date 

tecnológico rápido. Esse fato está explicado na literatura por Leonard-Barton (1992). 

 

A influência da área industrial é muito forte na empresa de calçados em particular, 

pois todos os funcionários envolvidos no processo de DP, ou praticamente todos os 

funcionários da empresa já trabalharam na produção em algum momento de sua carreira, 

normalmente no início dela. 

 

Segundo Ward et al. (1995), essa prática que foi adotada pela Toyota com grande 

sucesso, pois os profissionais falam a mesma linguagem e conhecem bem o processo 

produtivo e suas dificuldades. Esse fato, como demonstrado na literatura pelo autor citado, 

que enriquece o entendimento geral dos funcionários envolvidos com o processo de DP 

sobre as tecnologias de produção e produtos, facilitando a participação da manufatura no 

processo de DP. 

 

P&D é responsável pelo desenvolvimento de produtos e processos em todas as 

empresas e atua como elo entre as demais áreas envolvidas no processo de P&D, tal qual a 

pesquisa de Fredericks (2005). 

 

Exceto na empresa de guloseimas, P&D está localizado junto ou próximo ao centro 

de decisões da empresa, similar a citação de Kummerle (1997) em sua pesquisa. Essa 

centralização da P&D traz benefícios à participação e envolvimento da equipe da P&D no 
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processo de DP, principalmente se estiver junto às equipes de marketing e fábrica, o que foi 

evidenciado na empresa de calçados 

 

Embora Song et al.(1998) tenham observado que a interação entre P&D e 

Manufatura nos estágios iniciais de DP pode baixar o desempenho do processo de DP, 

observou-se que isso acontece nos projetos mais simples, derivativos, pois são muitos 

projetos pequenos, na maioria derivativos topológicos, e os recursos humanos não são 

dedicados.  

 

Entretanto, é muito importante essa interação ou participação da manufatura desde o 

início dos projetos mais complexos, radicais ou plataformas, ou até mesmo derivativos 

incrementais, como visto nas empresas de calçados e guloseimas.  

 

Outro prática utilizada pelas empresas estudadas, é o controle de atividades dos 

projetos, através da gestão de um cronograma de tempos e responsáveis, que muitas vezes é 

chamada de rede PERT, entretanto não segue na íntegra essa ferramenta de gestão como 

mostrada na literatura. 

 

 
6.3. Limitações da Pesquisa e Modelo Teórico de referência utilizado.  
 

Este estudo teve como objetivo analisar a participação da manufatura no processo 

de DP, utilizada por empresas fabricantes de produtos simples e ambiente de multiprojeto. 

Para esse propósito, foi necessário entender o processo de DP nas empresas e 

principalmente as áreas de P&D e manufatura, para identificar as práticas e critérios 

utilizados para a classificação dos produtos, formas de gestão da carteira de projetos, etapas 

de desenvolvimento de produtos, gates principais do processo e processo decisório,  

ferramentas/técnicas e metodologias utilizadas para a transferência de tecnologia da P&D 

para a fábrica. 

 
O modelo teórico de referência utilizado serviu de referência para as entrevistas, 

coleta de dados, análise e comparação dos dados referentes às praticas e aos participantes 

da manufatura no processo de DP. O modelo deu a orientação necessária para condução da 
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pesquisa e flexibilidade suficiente para permitir a condução de um estudo exploratório de 

múltiplos casos. 

 

Algumas reflexões e aprendizados sobre o referencial teórico e a aplicação do 

modelo teórico de referência utilizados estão relacionados ao fato da pesquisa estar voltada 

à identificação de práticas de gestão encontradas na literatura e utilizadas nas empresas, e 

como conseqüência baixa profundidade em alguns tópicos mais relevantes à contribuição 

para literatura, como exemplo: conflitos entre as áreas envolvidas no processo de DP e 

solução de problemas no ambiente de multiprojeto, desafios ao processo de DP na 

transferência de projetos de escala piloto para escala industrial, metodologias para gestão 

de atividades de DP, dentre outras. Tópicos esses que poderiam ser abordados numa 

pesquisa ou entrevista posterior. 

 

Antes das entrevistas foram muito estudadas as formas de estrutura de times 

multidisciplinares e participação da manufatura nesses times; e na verdade, no ambiente de 

multiprojeto e produtos simples os recursos humanos são compartilhados e não se utiliza 

dedicação exclusiva dos mesmos. No máximo, indica-se um líder de projeto dedicado para 

projetos maiores e mais complexos. 

 

Um tema pouco explorado na literatura e que é muito utilizado nas empresas 

estudadas é a metodologia TPM, que evidenciou-se ajuda muito a participação da 

manufatura no processo de DP, quando implementada completamente. A aplicabilidade e 

dificuldades dessa metodologia ao ambiente de multiprojeto requer maior estudo. 

 

Outro aspecto a ser considerado é que o questionário pré-preparado não explorou 

esse tema de TPM em profundidade. Como o estudo exploratório utilizou entrevista com 

questionário semi-estruturado, durante as visitas às fábricas e as posteriores entrevistas por 

telefone a discussão sobre o tema foi adaptada.  

 

 É interessante abordar a pouca participação da produção na gestão da carteira de 

projetos de DP nas empresas estudadas. O envolvimento maior da manufatura é no 
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desenvolvimento e produção da carteira desenhada, que normalmente é muito extensa no 

ambiente de multiprojeto e produto simples. 

 

6.4. Futuras Pesquisas  

 

Uma das surpresas nas entrevistas e visitas às empresas utilizadas na pesquisa foi a 

utilização da metodologia de TPM nas empresas e os benefícios trazidos, principalmente à 

área de produção, em razão do treinamento e desenvolvimento do operador e do foco nos 

desperdícios de tempo e na qualidade da produção. 

 

A empresa que utiliza TPM de forma completa, inclusive no processo de DP, possui 

um número muito menor de lançamentos de produtos, porém viu grandes benefícios em 

adotar essa prática. 

 

Um aspecto interessante a ser pesquisado é a utilização do pilar de controle inicial 

em outras empresas, no ambiente proposto, e as melhoras práticas recomendadas para esse 

processo. 

 

Outro aspecto interessante foi a organização da P&D reportando-se sempre ao 

Marketing, nesse ambiente de multiprojeto e inovação constante. Talvez seja interessante 

abordar até que ponto essa relação hierárquica é interessante ou não para o negócio e os 

pontos positivos e negativos dessa linha de subordinação de acordo com a estratégia da 

empresa.  Talvez essa subordinação da P&D esteja vinculada às empresas de bens de 

consumo de massa não duráveis, ambiente de multiprojeto, onde predomina a inovação 

incremental topológica, o que talvez explique essa vinculação. 

  

A gestão da carteira de projetos nesse ambiente de multiprojeto, embora tenha 

mudanças constantes, é um tema interessante a ser pesquisado, buscando-se melhores 

modelos e recomendações de gestão das interfaces das áreas envolvidas no processo de DP 

e de acordo com as necessidades do negócio. Além disso, a participação da produção na 

gestão de carteiras é baixa.  
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6.5. Implicações Gerenciais   

 

Algumas práticas de participação da manufatura em ambiente de multiprojeto e 

produtos simples foram observadas nesta pesquisa e constituiram diferenciais competitivos 

dessas empresas, podendo ser recomendadas a gestores de fábrica e de negócios. 

 

Uma delas é forma pela qual a empresa de calçados consegue fazer a transferência 

de projeto da P&D para a fábrica com grande eficiência, por meio de “pacote” de 

informações/orientações, que é coordenado e enviado pela equipe da P&D criativo para as 

fábricas. Esse “pacote” é preparado em coordenação com as demais áreas de projetos 

industriais, P&D tecnologia e suprimentos. Esse é um exemplo de trabalho em equipe e de 

comprometimento com o processo de DP até a execução final do projeto, na fábrica.  

 

Embora não incluída na pesquisa, uma empresa do ramo têxtil também foi 

entrevistada, pois estava em processo de estruturação de sua organização; mas isso também 

tornou difícil compará-la às demais empresas no que diz respeito à gestão da inovação. 

 

Essa empresa, em razão de seu porte e de que está em um estágio anterior de 

desenvolvimento ainda como negócio e estrutura organizacional, não consegue separar a 

inovação técnica da de produto. 

 

Esse é um fato comum nas empresas, cuja organização e práticas de gestão não 

estão preparadas para o momento de crescimento da empresa, podendo mesmo ser uma 

barreira ao seu crescimento.  

 

Quanto à participação da manufatura no processo de DP, tema central desta 

pesquisa, independentemente do tamanho da empresa e do número de projetos, é 

importante a participação da manufatura na etapa de geração de idéias e gestão da carteira 

de projetos. Essa é uma das formas de envolver a fábrica na sua preparação para novas 

tecnologias necessárias à competitividade da empresa em um ambiente de negócio cada dia 

mais globalizado. 
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A fim de trazer maior estabilidade ao processo de DP e ainda gerar um número 

suficiente de projetos para atender à demanda das empresas de cosméticos e calçados, estas 

criaram um banco de projetos prontos. Esse banco pode ser utilizado pelas áreas de venda 

ou marketing, no caso de substituição rápida de algum projeto retirado da carteira de 

projetos durante a fase de desenvolvimento ou implementação. 

 

Com essa prática, permite-se às equipes envolvidas no processo de DP, focar mais 

as etapas de processo e desenvolvimento de novos projetos. 

 

Outro tema muito analisado nesta pesquisa foi a co-localização das áreas de P&D, 

Marketing e Manufatura como forma de co-localização das equipes de projetos.  

 

No caso das empresas pesquisadas, com ambiente de multiprojetos e muitos 

lançamentos de produtos ao longo do ano, principalmente derivativos, não é possível 

dedicar recursos por projetos.  

 

Não sendo possível ter recursos dedicados e co-localizar as equipes de projetos, a 

solução de co-localização dos departamentos inteiros facilita a comunicação entre os 

profissionais que administram o processo de DP.  

 

Para analisar os participantes do processo de DP e a integração entre as áreas 

envolvidas nesse processo, observou-se também como é a forma de organização da área de 

P&D. Alguns aspectos foram observados e corroboram a recomendação da literatura feita 

por Kuemmerle (1997) que evidencia a eficácia da localização de P&D próxima ao centro 

de decisão da empresa.  

 

Além disso, embora a prática de centralização da organização de P&D seja mais 

fácil e eficaz para muitas empresas, as empresas estudadas, com a expansão dos negócios 

para outros países estenderam parte de seus recursos humanos, criando satélites de P&D em 



 

 

204

 

outros países para diminuir barreiras de comunicação e agilizar a implementação de novos 

projetos de DP. 

 

No caso das empresas de guloseimas e cosméticos, observou-se nas entrevistas que 

a gestão da P&D começa a ver como positivo o desenvolvimento de centros de excelência 

em determinadas tecnologias específicas em alguns países, onde o desenvolvimento de 

mercado do produto em questão está mais avançado. Esse modelo de organização da P&D 

com centros de excelência foi apresentado na literatura por Moore e Birkinshaw (1998). 

 

Na gestão de conhecimento em empresas com alto dinamismo de desenvolvimento 

de novos produtos e processo, uma solução encontrada pela empresa de calçados que 

permite uniformizar conhecimento e estabelecer linguagem única dentro da empresa é 

rotação de função, pela qual praticamente todos os funcionários trabalharam um dia na 

produção.  Essa prática, observada na literatura e em algumas empresas japonesas, traz 

benefícios consideráveis à gestão do negócio. 

 

Por último, vale ressaltar que, como mostrado na literatura, a utilização de registros 

formais de projetos, especificações, aprendizados de projetos no processo é muito 

importante, para evitar surpresas negativas na etapa final de implementação de projetos de 

DP. 

 

O ambiente de lançamentos de produtos freqüentes tem um processo dinâmico e 

contínuo, e o fluxo de informações e processos decisórios equivocados podem levar a erros 

no final do projeto.  
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CAPÍTULO 7 - ANEXOS 

 

Instrumentos de Pesquisa 

 

Anexo I: 

 O Instrumento  de Pesquisa – Roteiro de Pesquisa 

 

CARTA PARA SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

 

Dissertação de Mestrado: 

Escola- Universidade de São Paulo – Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade 

Tema: Participação da Manufatura no Processo de Desenvolvimento de Produtos e 

Processos, com foco em  Produtos Simples e Ambiente de Multiprojeto 

 

Esta pesquisa tem o objetivo de analisar empresas nacionais ou internacionais que 

façam o desenvolvimento de produtos e processos, tenham produção e venda desses 

produtos ao consumidor final e um alto número de produtos com uma quantidade relevante 

de novos produtos e processos ao longo do ano. Considerando-se esse cenário, busca-se 

então entender o processo de inovação e participação da produção ao longo do processo. 

 

Produtos simples: produtos que tenham fácil interação com o consumidor, como 

alimentos, cosméticos, sapatos, roupas e outros. 

 

ENTREVISTAS 

1- Entrevista principal:  gestor sênior (diretor, gerente) de manufatura/operações e 

profissional da produção que participa do processo de desenvolvimento de produto e 

processo. 

2- Entrevista possível: gestor sênior de marketing e P&D. 
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TÓPICOS DA ENTREVISTA: 

1- Histórico da empresa (algum fato relevante que não está no site da empresa) 

2- Desempenho do setor no Brasil 

3- Produtos e Processos – categorias ou tipos de produtos que fabrica 

4- Manufatura na organização da empresa 

5- Localização e organização de Marketing e P&D - interfaces com  a Produção 

6- Processo de Inovação - projetos de desenvolvimento de produto e processos:  

• gestão da carteira de projetos - número de projetos, entradas e saídas de projetos, 

processo de seleção e acompanhamento dos projetos , processo decisório,  participação 

e contribuição da manufatura 

• tipos de projetos: incremental, plataforma, ruptura ou outras. 

• organização para desenvolvimento de produto: times muldisciplinares, processo 

seqüencial, task force, etc. 

• etapas do desenvolvimento de produtos e processo produtivo (da geração da idéia até 

sua implantação):  participantes e práticas  

• exemplos de práticas de participação da manufatura  

a)  interface colaborativa entre marketing e manufatura; 

b) reuniões de revisão; 

c) contrato antes de iniciar projeto; 

d) congelamento de desenho; 

e) sistemas, procedimentos e documentos; 

f) congelamento tardio das especificações e envolvimento de fornecedores; 

g) rotação de função entre P&D e manufatura; 

h) registro de lições aprendidas; 

i) protótipo; 

j) facilitadores de comunicação; 

k) coordenação do tempo; 

l) Desenho para Manufatura – troca de informações, tipos de informação e outras 

práticas ao longo do processo de desenvolvimento.  
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Anexo II: 

O Instrumento de Pesquisa – Questionário de Pesquisa 

 

O instrumento de pesquisa apresentado abaixo propõe um conjunto de questões 

relacionadas aos objetivos específicos da pesquisa. 

Questionário a ser utilizado nas entrevistas: 

 

A- CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA  

 

1-Ramo de atuação e tipo de produto que fabrica. 

2-Tamanho da empresa: nacional ou estrangeira, faturamento, número de funcionários. 

3-Número de produtos em linha e número de lançamentos de produto/ano. 

 

B- GESTÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS 

1- Quantos projetos fazem parte da carteira de projetos da empresa? 

A unidade investigada se envolve em projetos de desenvolvimento de plataformas ou  

produtos radicalmente novos? Com que freqüência? 

2 - Quantos dos projetos da carteira envolvem mudanças de processo? 

3- Os times de manufatura, marketing e P&D estão co-localizados? 

4-A empresa possui P&D? Como é a estrutura organizacional da área de P&D? 

Houve mudanças organizacionais em P&D? Como isso melhorou ou piorou para a 

manufatura em termos de gestão de carteira de projetos e execução de projetos de DP? 

5- No caso de empresas com filiais, qual o papel da matriz e das filiais na pesquisa 

tecnológica, no desenvolvimento de tecnologia e no desenvolvimento de produtos e 

processos? Quem faz o quê? 

6- A empresa tem um processo formal de desenvolvimento de produtos e processos? 

Descreva suas etapas e respectivas finalidades. 
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C- PRÁTICAS DE PARTICIPAÇÃO DA MANUFATURA NAS ETAPAS DO DP  

 

1- Conceito 

 

a) Há participação da manufatura nessa fase de conceito?  

b) Qual a contribuição da manufatura nessa etapa do processo? 

c) Como se classificam projetos na empresa e para que serve essa classificação? Quais são 

os tipos de projeto utilizados? 

d) Há um processo formalizado de composição e acompanhamento da carteira de projetos?  

e) Que procedimentos e critérios são adotados para a escolha e gestão dos projetos?  

f) A manufatura participa da etapa de conceito de todos os projetos? Se não, em que tipos 

de projetos a manufatura tem maior participação? 

g) Quem participa da definição da carteira de projetos? Áreas ou departamentos, nível 

hierárquico dos profissionais. 

h) Como a alta direção da empresa acompanha a evolução da carteira de projetos? Com que 

freqüência? Com quais ações, decisões? 

i)Você considera a manufatura alavancadora da estratégia de marketing e da empresa? Isto 

é, a manufatura está à frente em termos de estratégia tecnológica? Como? Em que tipos de 

projeto? 

 

2 - Planejamento 

 

a) Há participação da manufatura nessa fase de planejamento?  

b) Qual a contribuição da manufatura nesse processo? 

c) A manufatura participa do processo de planejamento de DP, a fim de definir 

necessidades de recursos: investimentos, pessoas, tipo de profissional? Isso acontece antes 

ou depois da definição da inclusão do projeto na carteira de projetos de DP? 

d) Processo, fluxo de desenvolvimento de produto, quais são as etapas-chave? Há um 

momento de go/kill do projeto na gestão da carteira de projetos? Quando? Isso acontece na 

matriz ou na filial, no caso de empresa multinacional? 

e) Na definição de recursos para os projetos, há dedicação de algum recurso de manufatura 
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para algum projeto específico? Se sim, qual a função? 

f) Na definição de organização de projetos de DP: qual a organização utilizada para os 

diferentes tipos de projetos? Tipos de organização: controle burocrático, alianças 

individuais, força-tarefa temporária, centros de desenho, gerentes integradores, estrutura 

matricial, times de projeto. 

g) Caso utilize times de projeto de DP – número de participantes, tipo de profissionais – 

estão co-localizados, são recursos dedicados? 

h) E como se comporta essa estrutura organizacional de DP ante mudanças de prioridade da 

carteira de projetos? 

i) Qual o nível de compartilhamento de recursos nos projetos? 

 

3 - Implementação 

 

a) Há participação da manufatura nessa fase de implementação?  

b) Qual a contribuição da manufatura nesse processo? 

c) Práticas de DFM – como acontece a fase de desenho do produto nos diferentes projetos? 

a manufatura participa ou recebe pronto? 

d) Que áreas interagem no desenho do produto? Qual a freqüência de comunicação e 

contato? 

e) As interações são colocalizadas? Como? O que é transferido para manufatura, ex: 

desenho, especificações, etc.? 

f) Práticas utilizadas nos projetos de DP – se houver a prática da participação da 

manufatura, como acontece e em que tipo de projeto de DP? 

- interface entre marketing e manufatura (reuniões, freqüências, solicitações 

etc.):...........................................  

- reuniões de revisão:...............................................................................................  

- contrato antes de iniciar projeto:...........................................................................  

- congelamento de desenho:.................................................................................... 

- sistemas, procedimentos e documentos:................................................................. 

- congelamento tardio das especificações:............................................................. 

- envolvimento de fornecedores:............................................................................ 
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- rotação de função entre P&D e manufatura:......................................................... 

- registro de lições aprendidas:............................................................................... 

- protótipo e/ou piloto: ........................................................................................... 

- facilitadores de comunicação:.............................................................................. 

 

4) Comercialização 

 

a) Há participação da manufatura nessa fase de comercialização?  

b) Qual a contribuição da manufatura nesse processo? 

c) Depois de lançado o produto, quais as modificações ou melhorias mais freqüentes? 

d) A produção propõe modificações no produto já lançado? A idéia entra no processo de 

DP? Quem contribui no processo de decisão? 

e) Baseado na pergunta acima, qual etapa do processo você acredita que necessita de 

melhora: processos, comunicação ou compartilhamento de recursos? 

 
D– PARTICIPAÇÃO DA MANUFATURA NAS REVISÕES DE PROJETO 
 
a) Há representantes da manufatura nas revisões de projeto?  

b) Em todas? 

c) Quais revisões existem? 

d) Qual o papel esperado dessa participação? 

e) Existem reuniões de revisão da carteira de projetos? Quem participa? A manufatura está 

presente? Para quê? 

f) Discute-se a necessidade de implantação de novos processos e a conseqüência disso 

para a produção e a classificação do projeto? 
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