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RESUMO
A acirrada competição no mercado automobilístico, aliada às exigentes legislações
de emissão de poluentes, acelera não somente a corrida pelo aumento de qualidade
e redução de custo dos produtos, mas também a renovação e redução dos ciclos de
vida dos produtos, travando uma verdadeira batalha pelo tempo.
É nesse cenário que a aplicação das tecnologias de motor, as técnicas de projeto e
de gerenciamento de projeto interagem para desenvolvimento dos novos motores, e
o atendimento ou mesmo a superação das metas estará intimamente ligado não
somente a competência técnica envolvida, mas também à eficiência dos processos
de desenvolvimento de produtos aplicados.
Este trabalho propõe um modelo para o processo de desenvolvimento de motores
de combustão interna para a indústria automobilística, tomando como base
referências

bibliográficas

e

procedimentos

e

metodologias

aplicadas

para

desenvolvimento de motores em um fabricante de motores diesel levantados a partir
de um estudo de caso. Esse processo, associado às sugestões de melhorias,
ferramentas

e

práticas

pode

ser,

de

forma

conceitual,

estendidos

ao

desenvolvimento de qualquer componente do automóvel, o próprio automóvel ou até
mesmo outros produtos manufaturados que agreguem tecnologia e que estejam
expostos a um mercado hostil como o automotivo.

Palavras-Chave: Processo de Desenvolvimento de Produto. Gerenciamento de
Projetos na Indústria Automobilística. Motores de Combustão Interna.
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ABSTRACT
The tight competition in the automotive industry, together with stringent pollutant
emissions legislations, speeds up not only quality and cost reduction efforts, but also
new products development and massive product life-cycle reduction, which leads to
an endless war against time.
In this environment the engine technologies, engineering methods and tools and
project management techniques interact among themselves for new engine
developments. As a consequence, the meeting and surpassing of these targets are
linked not only to technical competence evolved, but also to product development
process efficiency.
This study proposes a methodology for engine development process for automotive
industry, based on bibliography references and methodologies applied in a diesel
engine manufacturer, raised from a Case Study. These processes, methods and
procedures, along with improvement suggestions could be, as a concept, used for
every automotive component, the vehicle itself and also any other manufactured
product which has technology added to it.

Keywords: Product Development Process. Program Management in the Automotive
Industry. Internal Combustion Engine.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Considerações Iniciais
A acirrada competição no mercado automobilístico acelera não somente a corrida
pelo aumento de qualidade e redução de custo dos produtos, mas também a
renovação e redução dos ciclos de vida dos mesmos, travando uma verdadeira
batalha pelo tempo. Esse processo se observa tanto no cenário global quanto
brasileiro, sendo neste último agravado pela competição internacional com os
mercados asiáticos.
Em alguns casos, o prazo de lançamento do produto no mercado pode ser decisivo
para o sucesso do mesmo, independente do atendimento ou superação de metas de
qualidade tais como desempenho ou mesmo o preço de venda em relação aos
concorrentes. Eventualmente, ter o produto à venda no momento correto, antes do
concorrente, pode determinar o sucesso do produto, destacando-se no caso dos
motores a questão das Legislações de Emissões de Poluentes que, como será visto
adiante, exige o desenvolvimento de novos produtos a cada ciclo, impedindo a
comercialização de produtos que não se adéqüem às novas determinações.
Pelo que foi relatado no parágrafo anterior, fabricantes de veículos e seus motores
tem se motivado a estabelecer objetivos cada vez mais agressivos de redução de
ciclo de vida de produtos e tempo de desenvolvimento de novos produtos, também
conhecido

como

“Time-to-Market”.

A

Figura

1.1.

mostra

o

tempo

de

desenvolvimento médio de um carro compacto de até 14.000 dólares, segundo
levantamento de Clark e Fujimoto, 1991, comparando dados de 29 projetos de
desenvolvimento em 20 diferentes companhias das três diferentes regiões entre
1985 e 1988. Embora deva se considerar que após 20 anos os números praticados
na atualidade devam ser menores que os mostrados na literatura, a figura ainda é
válida para ilustrar o pioneirismo e agressividade dos tempos de projeto das
empresas japonesas, que acabaram por motivar mudanças nas empresas ocidentais
e forçar reduções significativas dos tempos necessários para as empresas
colocarem novos veículos no mercado, partindo-se do seu conceito.
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Figura 1.1. Tempo de desenvolvimento de carros compactos (Timeto-market) em diferentes regiões (CLARK; FUJIMOTO, 1991).
Nesse ambiente competitivo e repleto de inovações e lançamentos de novos
produtos e tecnologias, percebe-se a importância dos fabricantes de veículos, e
como conseqüência também os fabricantes de motores estarem sempre preparados
não somente para produzir, mas também para desenvolver novos produtos.
Segundo Clark e Fujimoto (1991), as organizações que estiverem preparadas para
desenvolverem novos produtos de forma eficiente terão importante vantagem
competitiva em relação às demais.

1.2. Objetivo
Este trabalho tem como objetivos:
1) Estudar o processo de desenvolvimento de motores de combustão interna,
estabelecendo os principais sub-processos e atividades relacionadas, e associandoas com as melhores técnicas de projeto (engenharia) e de gerenciamento de projeto
(gestão), aplicadas de maneira a reduzir os tempos de desenvolvimento que são
demandados, dentre outros fatores, pelas legislações de emissões de poluentes.
2) Estudar, através de um estudo de caso, a evolução das tecnologias demandadas
pelas legislações de emissões, assim como as técnicas de projeto e de
gerenciamento de projeto aplicadas em quatro diferentes empreendimentos;
objetivou-se também estudar os resultados de desempenho desses projetos,
verificados através de algumas métricas específicas.
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1.3. Justificativa
Como se evidenciará no Item 3.2., a agilidade dos fabricantes de motores (e dos
automóveis de uma maneira ampla) em colocar novos produtos no mercado, seja
por pressão de mercado ou de legislação, pode ser crucial para sua sobrevivência.
A competição agressiva nesse ambiente tem mostrado que somente o aporte de
recursos, ferramentas e tecnologias relativos aos produtos não tem sido suficiente
para a competitividade no setor, sendo necessário também o desenvolvimento e
aplicação de técnicas de projeto, processos e métodos de gerenciamento desses
projetos que melhorem o desempenho dos projetos como um todo.
A revisão e proposição de um modelo de processo de desenvolvimento de motores
automotivos tem como foco principal a descrição de métodos, procedimentos,
ferramentas e melhores práticas que visam, dentre outros aspectos, a otimização do
parâmetro “Prazo” de execução de tais projetos, assim como o melhor controle do
projeto

visando o

desenvolvimento.

atendimento

do escopo

definido

para

o produto

em
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2. MÉTODO DA PESQUISA
A fim de atender aos objetivos colocados para esse trabalho, a pesquisa seguiu seis
etapas distintas conforme a estratégia mostrada na Figura 2.1.

Figura 2.1. Estratégia da Pesquisa.
1. A primeira etapa contempla a verificação das exigências e demandas do mercado
e competição na indústria automobilística, com especial atenção para a redução
crescente dos ciclos de vida dos produtos e tempos de desenvolvimento dos
projetos. Busca-se também nessa introdução abordar a importância do uso de
processos bem definidos e aplicação de tecnologias e técnicas de projeto e
gerenciamento de projeto da maneira e na hora adequada, que será justificada na
seqüência do trabalho. Essa etapa está descrita no Capítulo 1 (Introdução).
2. A segunda etapa contém uma revisão das legislações de emissões de poluentes,
fazendo uma revisão geral das mesmas buscando a associação dessa demanda
para os motores de combustão interna e seus ciclos de vida. Da mesma forma, essa
etapa busca mostrar de maneira simplificada quais são as tecnologias que se fazem
necessárias para o atendimento dos diversos níveis de emissões de poluentes. Essa
etapa está descrita no Capítulo 3.
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Tendo em vista o levantamento das demandas para os projetos, lideradas pelas
legislações de emissões, e importância dos processos aplicados no sucesso do
projeto, duas novas etapas foram desenvolvidas em paralelo:
3. Revisão bibliográfica de técnicas de projeto, buscando-se reunir e descrever uma
gama de processos e técnicas que se aplicam no desenvolvimento de motores de
combustão interna para a indústria automobilística, considerando tanto os
processos,

métodos

e

ferramentas

mais

convencionais

quanto

as

mais

recentemente desenvolvidas e recomendadas para aplicação no desenvolvimento
de motores de combustão interna. Desenvolveu-se nessa etapa ênfase nas técnicas
de CAE e Robustez de Projeto, que podem ser aplicadas no decorrer do processo
de desenvolvimento de um motor de combustão interna, valendo-se como
recomendações importantes para a melhoria do desempenho do projeto e do
produto final. Outras técnicas de projeto também relevantes foram pesquisadas e
descritas. Essa etapa está descrita no Capítulo 4.
4. Revisão bibliográfica sobre o tema gerenciamento de projetos: procurou-se
contemplar uma abrangente revisão literária do tema Gerenciamento de Projetos,
assim como um levantamento de técnicas usuais e tendências modernas aplicadas
no desenvolvimento de produtos na atualidade, sobretudo nos projetos da indústria
automobilística. A revisão da literatura teve como objetivo colher informações do que
já foi estudado e consolidado e tem sido aplicado em termos da técnica, avaliando
autores e obras consagradas e preparando para buscar os paralelos dos problemas
e soluções que são ou poderiam ser aplicados aos projetos da indústria
automobilística e, mais especificamente, no desenvolvimento de motores de
combustão interna. Essa etapa está descrita no Capítulo 5.
5. A quinta etapa contempla uma série de recomendações que formam, juntas, uma
proposta de Processo de Desenvolvimento de Motor de Combustão Interna. Estão
incluídas pesquisas nos procedimentos histórica e atualmente adotados em um
tradicional fabricante de motores diesel brasileiro e de sua matriz norte-americana,
assim como conhecimentos específicos do autor em dez anos de experiência no
ambiente de desenvolvimento de produto motor diesel. Essa etapa está descrita no
Capítulo 6.
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6. A sexta etapa descreve o estudo de caso comparando o processo de
desenvolvimento, técnicas e particularidades em quatro projetos de desenvolvimento
de motores diesel, assim como uma verificação de vantagens e desvantagens das
técnicas e procedimentos utilizados, os resultados e desempenho dos projetos e a
discussão e inferência de como os processos aplicados e o seguimento ou não das
recomendações desenvolvidas no Capítulo 5 poderiam influenciar o desempenho
dos projetos. Essa etapa está descrita no Capítulo 7.
Foram considerados no estudo dados históricos dos quatro projetos em questão,
sendo eles: cronogramas, apresentações, listas de peças em desenvolvimento
(Tracking List), banco de dados de desenhos e listas de peças, documentos de
escopo, banco de dados de alterações de engenharia, banco de dados de garantia,
indicadores de desempenho de qualidade (hot test e “0 km”), banco de dados de
falhas de engenharia, relatórios técnicos de engenharia, dentre outros documentos
presentes nos arquivos encontrados. A complementação das informações, bem
como validação das mesmas foi feita em entrevistas informais com os líderes dos
projetos ou participantes das equipes dos projetos.
Por fim, o Capítulo 8 contempla a conclusão do trabalho.
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3. DEMANDAS TECNOLÓGICAS
3.1. Considerações Iniciais
A acirrada competição entre os fabricantes de veículos, sejam eles de qualquer
classe ou uso, demanda melhorias contínuas e importantes nos produtos, cobrados
pelo consumidor a cada nova compra.
Dentre as melhorias demandadas pelo exigente consumidor ao veículo, desdobramse tipicamente para o motor as seguintes características:
- Aumento do desempenho (torque e potência);
- Redução do consumo de combustível;
- Redução do nível de ruído e vibrações (visando conforto);
- Aumento da confiabilidade ao longo da vida útil do motor e veículo;
- Redução do custo do produto (preço de venda);
- Redução do custo de manutenção (seja por aumento dos intervalos de
manutenção ou facilidade de executá-las);
Deve-se acrescentar também as características indiretas (nem sempre “percebidas”
pelo consumidor do veículo):
- Redução do tamanho do motor (para veículos mais compactos, seja em
tamanho ou espaço interno, ou para viabilizar o estilo e “design exterior”);
- Redução do peso do motor, visando redução do peso do veículo e
conseqüente redução do consumo de combustível;
- Redução da potência de atrito e perdas mecânicas, também com objetivo de
redução do consumo de combustível do veículo.
De acordo com o PMBOK (2000), e como será detalhado no Item 5.1.3., deve-se
considerar dois escopos distintos que devem ser devidamente tratados durante o
desenvolvimento: escopo do produto (que na realidade serão as características do
produto), e escopo do projeto, o evento de planejamento e execução do trabalho de
desenvolvimento do produto. Todas as características listadas acima, registradas no
início do projeto e que compõe o escopo do produto, acabarão por definir as
métricas funcionais do novo produto, que deverão ser desdobradas para cada
sistema, sub-sistema e até mesmo seus componentes.

25
Da mesma forma, o preço de venda do produto, característica certamente das mais
decisivas para o sucesso do produto no mercado, também faz parte do escopo do
produto. Cabe destacar que tal característica se desdobrará para o custo do produto,
somando-se todas as parcelas que o compõe: preço de componentes comprados,
custo de manufatura interna (seja fabricação ou montagem), custo de garantia,
amortização de ferramentais e custos de desenvolvimento (ou custo do projeto), etc.
Cabe ainda notar que, embora algumas das características do veículo se desdobre
diretamente ao motor, como o aumento de desempenho (torque e potência), outras
vem se desdobrar de forma indireta ou às vezes até contraditória – como exemplo a
relação entre aumento de desempenho e redução do custo ou consumo de
combustível. Essa situação de conflito é bastante comum, sobretudo se considerado
o desejo crescente dos consumidores por veículos cada vez maiores e que ofereçam
cada vez mais luxo e conforto.
3.2. Legislação de emissão de poluentes
Há que se considerar no cenário de desenvolvimento de novos veículos e motores,
as demandas das legislações, que afetam o nível de ruído e poluentes emitido.
Destacam-se as exigentes políticas de redução de emissão de poluentes aplicados
em todos os mercados do mundo, liderados por frentes européias (EURO) e norteamericanas (EPA – Environment Protection Agency) e expandidas ou adaptadas nos
outros mercados pelos órgãos locais, ainda que normalmente defasadas (no caso do
Brasil, o Conama, pelo Programa Proconve, foi iniciado em 1986 e já está em sua 5˚
fase – no caso dos motores diesel pesados).
A Figura 3.1. Ilustra a evolução das legislações de emissões nas duas últimas
décadas (embora alguns países como Estados Unidos e Japão tenham
regulamentado as primeiras legislações ainda na década de 60), mostrados nas três
principais divisões: legislações de emissões aplicadas para os veículos com motores
a gasolina do ciclo Otto – tipicamente veículos de passageiro (no caso do Brasil
esses motores podem também ser movidos a álcool), veículos de carga pesados
(ônibus e caminhões, denominados “Heavy-Duty”) com motores a diesel e
automóveis ou veículos comerciais leves a diesel (denominados “Light-Duty”). Como
se pode observar, tais legislações trazem como resolução a redução dos limites de
poluentes em ciclos de aproximadamente quatro anos para todas as categorias.
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(Continua).
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Notas da Figura:
1 Mostrados datas de entrada das fases para os automóveis de passageiro (Categoria M1).
Demais categorias e classificações de veículos com motores do ciclo Otto, incluindo-se os
comerciais leves, apresentaram defasagem de datas de entrada de fases.
2 Não estão aqui representadas as legislações aplicadas antes de Tier 1. São sujeitos à essas
legislações os automóveis de passageiro e veículos comerciais leves até 6.000 lbs (~3800 kg)
de PBT, chamados LLDT (Light Light Duty Trucks). O Tier 1 teve ramp-up de 3 anos, enquanto
o Tier 2 teve ramp-up de 5 anos – foram estabelecidos 11 Bins, 3 temporários até 2008 e a
partir de 2009 8 Bins permanentes, onde a média da frota de cada fabricante tem que atender a
média de NOx do Bin 5. Em 1997 foi estabelecido o programa NLEV (National Low Emission
Vehicle), programa voluntário iniciado em 1999 em alguns estados e 2001 em nível nacional
para atender de forma avançada o Tier 2 antes de 2004; esse programa regularizou para a
partir de Tier 2 as legislações em todos os estados, eliminando a diferenciação da Califórnia.
3 Compreendem limites para motores de ciclo Otto movidos a gasolina e também a álcool.
4 Limites aplicados para veículos até 3500 kg PBT, divididos em categorias dentro desse limite.
5 Entrada do Euro II em 2005 restrito à Capital e 10 cidades.
Fonte site: http://www.implats.co.za/i/world_emission_standards.gif.
6 Euro 4 está sendo discutido para introdução a partir de 2012.
7 Exceto Califórnia (ARB); Medição é feita em ciclo FTP Heavy Duty (realizado em dinamômetro
de motor transiente, ciclo específico para Heavy Duty, baseado no FTP-72).
8 Referência de veículos comerciais pesados com PBT>3500 kg (ou 2500 kg antes de 2005).
9 Datas equivalem às primeiras introduções, aplicados somente para ônibus (demais aplicações
Euro I em 96 e Euro II em 2000).
10 Datas equivalentes à primeira introdução, somente para ônibus (LCV e caminhões Euro I em 96
e Euro II em 2000). Permanece indefinido pelos órgãos argentinos competentes, até a data da
pesquisa, as determinações de emissões a partir de 2009.
11 Aplicado para ônibus e caminhões com PBT>3857 kg.
12 Referência para ônibus e caminhões (PBT>3500 kg). Limites 92 e 96 apenas HC e CO, bem
abertos, limites a partir de Euro II para Capital e 10 cidades (Nationwide após 5 anos).
13 Válido para Veículos de Passageiros (Light Trucks N1 Classe I - ate 1305 kg Euro I em 94 e
Euro II em 98, e Classes II e III - acima de 1305 kg tiveram Euro III em 2001 e Euro IV em 2010
- Euro VI previsto (embora ainda não confirmado pelos órgãos responsáveis até a data da
pesquisa) para 2014 para Passenger Car e 2015 para demais.
14 Valem as mesmas observações do item 2, para veículos movidos a gasolina do ciclo Otto.
15 Define diferentes limites para 2 classes de veículos de passageiro (abaixo e acima de 1250 kg)
e veículos de carga Light Duty (abaixo e acima de 1700 kg).
16 Não é permitido a comercialização de veículos de passageiros movidos a diesel no mercado
brasileiro.
17 Historicamente é permitido que automóveis de passageiros e veículos comerciais leves (LCV)
sejam opcionalmente homologados pelo ciclo Heavy Duty.
18 Entrada referente aos automóveis de passageiro. Limites a partir de 2005 precisam ser
confirmados (não constam do site www.dieselnet.com).
19 Aplicação Euro 2 em 2005 apenas na Capital e 10 cidades. Veículos com PBT < 3500 kg.
Homologação pode ser feita em dinamômetro de chassi ou de motor.
20 Euro 2 aplicado em 2002, Euro 3 em 2005 e Euro 4 em 2008 apenas para Beijing, sendo Euro 2
em 2003, Euro 3 em 2007 e 2010 para restante do país.
21 Foram realizadas algumas simplificações nas datas de entrada para a representação gráfica
apresentada (nem todas datas entradas de fase acontecem nos meses de Janeiro). Podem
ocorrer também, em diversos casos, a aplicação de regras especiais, como escalas de ramp-up
ao longo dos anos, embora não tenham sido todas relatadas aqui.
22 Algumas legislações, especialmente as mais recentes, fazem considerações sobre fator de
deterioração do nível de emissões do motor (ou veículo) ao longo de sua vida, em alguns casos
sendo necessário certificar motores ou veículos com certo tempo de uso.

Figura 3.1. Limites de emissões de poluentes nos principais mercados globais
(Adaptada de: Site: www.dieselnet.com).
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Estão representadas na Figura 3.1. as legislações em vigor nas três regiões mais
desenvolvidas e que definem as principais tendências, que são a Comunidade
Européia, Estados Unidos e Japão (as demais legislações no mundo ou adotam as
regulamentações desses países ou algumas adaptações, normalmente defasadas
no tempo), e também as legislações dos países em desenvolvimento como Brasil,
Argentina, Chile, México, Índia e China. O autor procurou indicar por meio das cores
as correlações entre os diversos níveis de emissões de poluentes nos diferentes
países, devendo-se, contudo, ressaltar que tal correlação, salvo nos casos onde as
legislações são adotadas na íntegra (normalmente aplicando bases européias – Euro
– ou norte-americanas – EPA), podem apresentar algumas divergências, destacandose as legislações japonesas, que são pouco correlacionáveis com as européias.
É importante esclarecer, também da Figura 3.1., que os automóveis de passageiros
a gasolina (ciclo Otto) e os veículos diesel leves (Diesel Light Duty) têm sua medição
de emissão de poluentes, e a respectiva homologação feita em ciclos transientes de
dinamômetro de chassis, simulando ciclos de dirigibilidade – os poluentes são
medidos e limitados em massa de poluente colhida durante o ciclo por distancia
percorrida, em g/km). Já os veículos diesel pesados (Heavy Duty) têm sua medição
emissão de poluentes feitas com o motor separadamente (o motor é homologado, e
não o veículo, via de regra), em ciclos que podem ser steady-state ou transientes,
medidos em dinamômetro de motor – os poluentes são medidos e limitados em fluxo
mássico de poluente por potência gerada, em g/kW.h). Maiores detalhes podem ser
observados no Anexo I. Para facilitar a compreensão dos símbolos, durante o
desenvolvimento desse trabalho, sempre que se referir à ciclos de emissões Heavy

Duty, as representações dos níveis Euro serão feitas com números romanos (Euro I,
Euro II, etc.), enquanto que os ciclos de emissões Light Duty serão representados
com números arábicos (Euro 3, Euro 4, etc.).
Outro fato relevante mostrado pela Figura 3.1. é que as Legislações de Emissão de
Poluentes já estão bastante avançadas, tendo evoluído bastante nos últimos 40
anos de forma que os próximos passos de emissões na década seguinte ainda são
incertos e não foram confirmados ou oficializados até a data nos mercados Europeu,
Norte-Americanos e Japonês. Por essa razão a figura somente contempla as
legislações até o ano 2011.
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A Figura 3.2 mostra, tomando como exemplo a legislação brasileira de emissões de
veículos comerciais pesados movidos a diesel, o nível de redução dos limites de
emissões a cada ciclo. São mostrados os 4 poluentes limitados pela legislação, e
sua representação gráfica e proporções ao longo de cada etapa, sendo eles: NOx,
ou óxidos de nitrogênio, MP, ou material particulado, HC, ou hidrocarbonetos e CO,
ou monóxido de carbono, todos em gramas por kW por hora, medidos no ciclo em
dinamômetro ESC (Ciclo Estacionário Europeu – European Stationary Cycle).

Figura 3.2. Limites de emissões de poluentes em ESC (Legislação Brasileira para
veículos pesados movidos a diesel) (Adaptada de: Site: www.dieselnet.com).

Tabela 3.1. Redução dos Limites de Emissões de Poluentes em ESC (Norma
Européia para veículos pesados movidos a diesel) (Adaptada de: Site:
www.dieselnet.com).
Fase
Euro I
Euro II
Euro III
Euro IV
Euro V

Ano
1992
1996
2000
2006
2009

MP
0,36
0,15
0,10
0,02
0,02

NOx
8,0
7,0
5,0
3,5
2,0

CO
4,5
4,0
2,1
1,5
1,5

HC
1,10
1,10
0,66
0,46
0,46

Prazo
4 anos
4 anos
6 anos
3 anos

NOx
58%
33%
80%
0%

MP
13%
29%
30%
43%

Reduções (%)
NOx+MP CO HC Média Total
35%
11% 0%
20%
31%
48% 40%
37%
55%
29% 30%
42%
21%
0% 0%
11%
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A Tabela 3.1. indica o nível de redução dos poluentes NOx e MP e a dos quatro
poluentes legislados a cada etapa, tomando como base as datas de entrada no
mercado Europeu, onde se observa uma redução de 20 a 40% nos quatro
poluentes, a cada quatro anos em média. É importante observar que NOx e MP são
os poluentes mais importantes e de mais difícil redução, uma vez que na estratégia
de combustão dos motores diesel, via de regra, a redução de um implica no aumento
do outro. É importante observar que embora a Figura 3.1. mostre o exemplo da
legislação européia, a legislação brasileira apresenta comportamento bastante
semelhante de tempos de duração das fases e redução porcentual de cada poluente
a cada passo, diferindo apenas no ano de implementação das fases, já que a
legislação brasileira é aproximadamente uma fase atrasada em relação à européia.
3.3. Tecnologias necessárias para atendimento das legislações de emissões
A Tabela 3.2. mostra em linhas gerais, em caráter apenas informativo e de
referência, algumas das tecnologias aplicadas aos motores gasolina para veículos
de passageiros e motores diesel dos veículos pesados, tomando como exemplo a
legislação e seus impactos nos veículos do mercado brasileiro (que em linhas gerais
segue as tendências da legislação norte-americana nos veículos leves a gasolina e
legislação européia nos veículos pesados a diesel).
Tabela 3.2. Tecnologias Aplicadas aos Motores no Brasil

(Site: www.cleanairnet.org/saopaulo/1759/articles-71047_resource_6.pdf).
Veículos de Passageiros à Gasolina
Fases I
(1988 a 91)

Fase II
(jan/92 a
dez/96)

Fase III
(jan/97 a
jan/05)

- Reciclagem dos gases de
escapamento para controle das
emissões de NOx
- Injeção secundária do ar no
coletor de exaustão para o controle
de CO e HC
- Amortecedor da borboleta do
carburador para controle do HC
- Otimização do avanço da ignição
- Injeção eletrônica, ou
- Carburadores assistidos
eletronicamente
- Conversores catalíticos
- Conversores catalíticos de 3 vias
- Sist. Eletr. de injeção e ignição
- Sonda de oxigênio no coletor de
gás de escapamento para
retroalimentação do controle da
mistura ar / combustível

Veículos de Carga Pesados à Diesel
Out/1987
Modificações
introduzidas
antes da
Resolução
08/1993

Já havia limitações para a emissão
de fumaça preta:
- Recalibração dos sistemas de
injeção de combustível
- Turbo alimentação

1994
Fase III
(EURO I) para
ônibus
urbanos e
Fase II demais
1998
Fase IV
(EURO II)

- Novas câmaras de combustão
- Otimização dos sistemas de
injeção de combustível
- Utilização de sistemas de
resfriamento do ar de admissão
(aftercooler)
- Melhorias nos projetos dos
motores e sistemas de injeção de
combustível (ex.: sistemas de
injeção eletrônica)
- Uso de sistemas multi-válvulas
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Em se tratando especificamente dos veículos movidos a diesel do ciclo Heavy Duty,
a Figura 3.3. mostra quais são as tecnologias necessárias para atendimento dos
níveis de emissões, tomando como referência os poluentes NOx e Material
Particulado que, como já mencionado, são os mais críticos. A figura A (esquerda)
sumariza o que já foi mencionado na tabela acima, e representa também o que foi
aplicado no estudo de caso a ser discutido no Capítulo 7. Já a figura B (direita),
adaptada de LANGRIDGE e FESSIER, 2002, mostra quais são os dois caminhos
alternativos para redução do nível de emissões nesse tipo de aplicação: EGR+DPF
(Recirculação dos Gases de Escape + Filtro de Partículas - Exhaust Gas
Recirculation + Diesel Particulate Filter) e SCR (Catalisador de Redução Seletiva –
Selective Catalitic Reduction). Embora a figura faça menção somente aos níveis de
emissões europeus (que, como já dito, devem ser seguidos pela legislação
brasileira), os caminhos são conceitualmente os mesmos para as legislações norteamericanas EPA 2007 e EPA 2010.

A

B

Figura 3.3. Roadmaps de tecnologias para motores diesel Heavy Duty.
LANGRIDGE e FESSIER (2002) reforçam ainda que as aplicações de EGR devem
ser refrigeradas, a fim de manter os níveis de consumo de combustível adequados.
Para Euro V HD, as altas taxas de EGR requeridas devem exigir o uso de
turbocompressores de duplo estágio (dois turbocompressores em série), a fim de
atingir níveis de compressão e recirculação dos gases de escape de forma
apropriada. Embora não mencionado, o DOC (Catalisador de Oxidação Catalítica –
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Diesel Oxidation Catalist) deve ser adicionalmente aplicado em praticamente todos
os casos, com objetivo de redução das emissões de HC não queimado
(Hidrocarbonetos) e CO (BASSHUYSEN e SCHÄFER, 2004). Segundo Automotive
Handbook Bosch (2004), o uso de sistemas de injeção eletrônica, seja qual for o
tipo, deve ter o nível de pressão de injeção cada vez mais alto (acima de 1600 bar),
visando redução da emissão de fumaça (material particulado).
Já os motores diesel de ciclo Light Duty, embora siga em princípio as mesmas
tecnologias dos motores Heavy Duty (em especial para atendimento dos níveis Euro
4 LD), tem algumas particularidades, como resultado de seu ciclo de emissões ser
focada nas regiões de baixa carga e rotação do motor (vide Anexo I). O atendimento
dos níveis de emissões Euro 5 LD por exemplo pode requerer a aplicação de
sistemas controle de swirl nas regiões de interesse (BAUDER et al., 2005).
Blumenröder et al. (2006) sugere ainda a aplicação de processo de combustão
homogênea e baixa temperatura, visando baixa emissão de NOx. Esse processo,
denominado HCCI (Ignição por Compressão de Carga Homogênea – Homogeneous
Charge Compression Ignition) ou PCCI (Ignição por Carga de Compressão Prémisturada - Premixed Charge Compression Ignition), pode ser auxiliado ou não por
sistemas de abertura de válvulas variável, que permitem controle apurado de EGR
interno e taxa de compressão efetiva.
Apesar da menor eficiência térmica e maior emissão de CO2, os motores do ciclo
Otto (mais comumente movidos à gasolina) continuam sendo preferidos pelo
mercado de automóveis de passeio – à exceção da Europa onde as vendas de
automóveis movidos à gasolina e diesel se equilibram há mais de uma década. Da
mesma forma que os motores diesel, os motores do ciclo Otto também tem o desafio
de atender aos restritos limites de emissão de poluentes ao mesmo tempo em que
buscam o aumento de desempenho e redução do consumo de combustível exigido
pelo consumidor. A Tabela 3.2. resumiu as ações já aplicadas nesse tipo de motor
até a atualidade. Já Stan (2002) descreve as tendências de desenvolvimentos e
tecnologias para o futuro próximo desses motores, à começar pelo potencial de
melhoria geral dos motores atuais com redução de atritos, aumento da eficiência dos
catalisadores e melhoria dos processos de combustão com uso de ferramentas de
projeto adequadas (o que se alinha com o que será discutido mais à frente). Além
disso, três tecnologias, associadas ou não, devem ser aplicadas nos motores Otto
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modernos: injeção direta de combustível ou GDI (Injeção Direta de Gasolina Gasoline Direct Injection), sistemas de abertura de válvulas variável e redução do
tamanho dos motores (downsizing) com aplicação de sobrealimentação (seja por
turbocompressor ou compressor – supercharger).
Como se observa, as demandas das legislações de emissões não trazem como
complicação somente a necessidade de desenvolvimento de novos produtos, mas
também, podem agravar as demandas do mercado, uma vez que algumas soluções
para redução de emissões restringem aumentos de desempenho ou reduções de
consumo de combustível (por exemplo o atraso do início de injeção nos motores
diesel, quando comparado com os motores não emissionados, necessários para o
atendimento de emissão dos limites de NOx). Outras vezes, pode ser necessária a
adoção de tecnologias que acabam por agregar custo ao motor e ao veiculo sem
agregar valor 'percebido" e reconhecido pelo usuário do veiculo – exemplo do
catalisador – agravando a competição por custo.
É de se esperar então que tais demandas venham a exigir, a cada ciclo de
emissões, novos motores (e os veículos os quais equipam) sejam obrigatoriamente e
independente daquelas exigidas pelo mercado (uma vez que trata-se de uma
demanda de legislação) “re-lançados”. É aí que um processo de desenvolvimento de
produto eficiente, em projetos lançados invariavelmente a cada quatro anos, para o
fabricante do motor e do veículo, podem fazer a diferença e garantir a manutenção e
superação do produto no mercado.
Um detalhe relevante no cenário de desenvolvimento brasileiro é que, como a
legislação de emissões está defasada em relação aos mercados europeu e norteamericano, normalmente as tecnologias a serem empregadas nos produtos locais já
estão desenvolvidas para aqueles mercados, bastando serem aplicadas. A notória
exceção ocorre no desenvolvimento dos motores flex ou multi-combustíveis (de ciclo
Otto), vanguarda brasileira, onde as tecnologias são efetivamente desenvolvidas
localmente. Esse atraso tecnológico dos motores e veículos brasileiros deve ser
também observado, e corrigido, pelos fabricantes que almejam exportar seus
produtos para os mercados mais desenvolvidos, fato crescente na economia
globalizada.
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3.4. Outras demandas e tecnologias associadas aos motores
Cabe ressaltar que além dos limites de emissão de poluentes mostrados
(basicamente NOx, HC, CO e Material Particulado, e eventualmente algumas
combinações deles, sendo o último especificamente para os diesel), as legislações
regulam também outros aspectos de poluentes como emissões evaporativas, sejam
elas dos gases do tanque de combustível ou dos gases recirculados do cárter do
motor (gases do blow-by), e também, mais recentemente, estratégias de autodiagnose (OBD – On-board diagnosis) que registram na memória do sistema
eletrônico de gerenciamento do motor, avisam o usuário ou até mesmo modificam o
funcionamento do motor, caso sejam detectadas falhas no funcionamento dos
componentes que possam eventualmente afetar a emissão de poluentes do motor.
Da mesma forma, a tendência de legislação de emissões mostrada é seguida
também nos demais mercados de motores de combustão interna, tais como o
agrícola e industrial (tratores, geradores, marítimos, ferroviários, etc.), embora não
tenham sido aqui detalhados.
As legislações de emissão ruído dos motores e veículos automotores seguem
também a mesma linha, embora do ponto de vista prático não sejam tão severas
para o desenvolvimento dos motores, estando essas demandas mais relacionadas
com o próprio mercado, visando o conforto interno dos passageiros. As Legislações
atuais controlam apenas ruído de passagem do veículo, enquanto que para efeito de
avaliação de ruído para conforto (e nesse aspecto inclui-se também a questão de
vibrações, cujo pacote de desenvolvimento se denomina como NVH, Aspereza de
Ruído e de Vibração – Noise and Vibration Harshness), as melhorias feitas nos
motores e veículos nos últimos anos foram feitas como iniciativas dos fabricantes
A legislação de ruído de passagem em aceleração, com velocidades em torno de 50
km/h, se relaciona diretamente com os motores uma vez que o ruído de propulsão, o
qual o motor é o principal responsável (direta ou indiretamente), corresponde à
parcela mais importante do total – somente após 50 km/h as outras parcelas, como
por exemplo o ruído de interação pneu-solo, passam a ser significativas. A Figura
3.4. mostra, a título de ilustração, a redução dos níveis de ruído de passagem (passby) dos caminhões com potência acima de 150 kW e automóveis de passageiro nos
últimos anos, avaliando os limites determinados pelas legislações brasileira e
européia.

35

Figura 3.4. Evolução da redução do limite de emissão ruído de passagem ao longo
dos anos, para caminhões e automóveis de passageiros, de acordo com as
legislações brasileira e européia. (Adaptado: Site: www.mma.gov.br/port/conama ;
RUSCHMEYER, 2007).
3.5. Evolução dos Motores
Por outro lado, é importante registrar que muito do recente desenvolvimento dos
motores, em especial os de ciclo diesel, por exemplo, com aplicação “obrigatória” de
sobrealimentação pós-refrigerada (intercooler), sistemas de injeção eletrônica e
sistemas de pós-tratamento deu-se devido às demandas de emissões. Como
conseqüência uma evolução muito expressiva pode ser observada em todas as
características dos motores nos últimos anos, incluindo-se aí o aumento da
eficiência e a potência dos motores. A Figura 3.5. mostra a evolução da potência
específica (potência por capacidade volumétrica, expressa em kW/litro), pressão
média efetiva do ciclo (em bar) e consumo específico de combustível (em g/kW.h) ao
longo das últimas quatro décadas, e os efeitos da aplicação de turbocompressores e
intercooler. Cabe ressaltar que o efeito de aumento de potência para um mesmo
deslocamento volumétrico leva ao fenômeno de “downsizing”, ou redução do
tamanho dos motores, bastante observado em todos os veículos da atualidade. Em
especial para os motores diesel, todas essas medidas tomadas o tornam cada vez
mais “sociáveis”, menos agressivos ao ambiente e as pessoas ao seu redor, assim
como torna mais agradável a condução dos veículos os quais equipam. Isso se
observa pela menor emissão de fumaça (poluição visual e odores), sonora (ruído),
além dos melhores controles e desempenho que os tornam ‘fun-to-drive’.
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Figura 3.5. Evolução da Potência Específica dos motores. (Automotive Handbook
Bosch, 2004)
Esse cenário positivo e promissor mostra uma condição ainda de vantagem para o
motor de combustão interna frente às tecnologias alternativas como os motores
elétricos – movidos ou não por célula de combustível. E essa vantagem deve
permanecer por algum tempo, se considerada a rápida evolução dos motores de
combustão interna com aplicação de combustíveis alternativos e renováveis como o
álcool e hidrogênio no caso dos motores Otto, e o biodiesel no caso dos motores
diesel, aliada à flexibilidade de uso desses diferentes combustíveis (caso dos flexfuel). Além disso, no campo da aplicação desses motores, há ainda a oportunidade
de aplicações híbridas motor de combustão interna e motor elétrico, com grande
potencial de otimizar a faixa de rotação do motor de combustão e compensar seu
ainda baixo nível de eficiência térmica.
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4. TÉCNICAS DE PROJETO
Este capítulo visa levantar, de acordo com a literatura, as principais técnicas de
projeto desenvolvida recentemente para o desenvolvimento dos motores de
combustão interna, seus sistemas e componentes, levando em consideração
também quais são as técnicas que posteriormente serão aplicadas nos projetos do
estudo de caso, em especial aquelas especialmente desenvolvidas para atender às
novas demandas de tecnologia que se fizeram presentes nos novos motores.

4.1. CAE e Simulações Numéricas
CAE, Engenharia Assistida por Computador (Computer Aiding Engineering) é aqui
considerado com uma ampla abrangência, entende-se que estão inseridas todas as
ferramentas e técnicas atualmente utilizadas ou em desenvolvimento que podem ser
envolvidas no desenvolvimento de motores, sejam elas para a criação de novos
produtos, alterações, suporte à análises ou a sua manutenção.
Logicamente que o primeiro recurso a ser incluído nessa lista é o CAD, Desenho
Assistido por Computador (Computer Aiding Design), embora já tão largamente
utilizado que não poderia ser aqui considerado como sendo uma vantagem
competitiva, mas sim uma obrigatoriedade, desde o início de sua aplicação na
década de 90. Cabe destacar as mais importantes funções e vantagens que tais
sistemas proporcionam:
- Facilidade na modelagem matemática tridimensional, seja de sólidos ou
superfícies, permitindo estudos de instalação e montagem de conjuntos
mecânicos complexos como os motores de combustão interna, bem como sua
instalação nos veículos; esses conjuntos são chamados de “Protótipos
Virtuais”, ou “Mock-ups Digitais” (PERINI et al., 2002); Tal recurso, associado
ou não às ferramentas de realidade virtual, são bastante úteis também no auxílio
do desenvolvimento da ergonomia dos processos de montagem e reparo;
- Facilidade na geração dos desenhos bidimensionais a partir dos modelos
matemáticos tridimensionais, assim como atualizações automáticas entre
eles. Apesar da evolução e disseminação de uso de modelos tridimensionais,
os

desenhos

bidimensionais

continuam

sendo

imprescindíveis

documentar a especificação completa de cada componente;

para
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- Ferramentas específicas mais modernas permitem análises de propriedades
dos sólidos como espessuras de parede – função extremamente útil para
verificação de componentes fundidos, cujas espessuras são cada vez mais
reduzidas e seu controle tornando-se cada vez mais importante – e GD&T
(Tolerâncias Geométricas e Dimensionais – Geometrical

Dimensioning &

Tolerancing) nas suas três dimensões – ajudando mais uma vez nas
montagens de conjuntos e instalações;
- Permitem avaliações cinemáticas dos mecanismos móveis, avaliando
interferências e reduzindo bastante os tempos de projeto desses conjuntos.
Tal como um projeto de engenharia ainda predominantemente mecânico, os motores
de combustão interna, seus sistemas e componentes devem ser dimensionados sob
diversos aspectos em respeito aos seus carregamentos mecânicos, escoamento ou
transferência de fluidos, processos e fenômenos de combustão, dentre tantos outros.
Sugere-se então o uso de modelos matemáticos apropriados, em paralelo ou mesmo
substituindo sempre que possível os testes físicos, que além de caros demandam
longos tempos de desenvolvimento, obtenção de protótipos ou componentes
representativos, além da necessidade de manutenção de onerosas estruturas de
engenharia que envolve equipamentos e pessoas.
Muitos dos problemas de engenharia envolvidos no projeto de componentes de
motor, em especial os relacionados com a parte estrutural ou até mesmo dinâmica,
podem ser estudados por modelos analíticos consagrados. Entretanto, para a
grande maioria dos problemas, tais modelos analíticos clássicos da Engenharia não
conseguem ser aplicados nos casos práticos de componentes com geometrias
complexas e multifuncionais. É especialmente nesse cenário complexo que os
métodos de simulações numéricas podem ajudar mais significativamente, não
somente na predição de resultados, mas também no entendimento de fenômenos
através de visualizações gráficas, tomando como maior exemplo simulação de
escoamento de fluidos e combustão.
Foi então a partir da década de 80 que a evolução progressiva dos computadores
fez com que alguns modelos pudessem ser desenvolvidos e aplicados, destacandose as técnicas de Elementos Finitos e CFD – Computational Fluid Dynamics. A
primeira contribuiu bastante com a possibilidade de cálculos estruturais de todos os
componentes mecânicos, em um primeiro momento focada no dimensionamento de

39
componentes quanto aos carregamentos mecânicos mas logo expandida para
outras áreas, como por exemplo a análise de ruído e vibrações, auxílio no cálculo de
dinâmica de sistemas (através do cálculo de rigidez), dentre outros. A segunda, mais
recente, ainda está em plena evolução, mas já vem sendo aplicada de forma
consistente para o dimensionamento de escoamento de fluidos como o sistema de
arrefecimento e gases de admissão e escape, dentre outros.
A disponibilidade massiva de computadores a partir da década de 90, juntamente
com o avanço dos softwares e modelos matemáticos de Engenharia permite que na
atualidade uma grande diversidade (ainda em expansão) de cálculos sejam
possíveis. Esse fato impacta de maneira definitiva no processo interativo clássico de
projeto e validação experimental, como pode ser visto na Figura 4.1.

Figura 4.1. Interações de Projeto com aplicação de CAE.
Na mesma Figura 4.1. pode-se observar duas alternativas de aplicação das
ferramentas de CAE: como uma etapa de verificação preliminar ao protótipo (Item
B), ou um processo interativo no próprio projeto (Item C), antes mesmo de sua
liberação inicial.
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Logicamente que a aplicação desses métodos traz benefícios em prazos e custos
em relação à interação clássica de projeto baseada apenas na validação
experimental, como já foi mencionado anteriormente, e também é esperado que o
processo interativo (Item C) potencialize esses benefícios, se comparado com a
proposta do Item B.
Entende-se pelo processo interativo da proposta C um processo interno ao
desenvolvimento do projeto, ou seja, realizado em paralelo, se possível pelo próprio
projetista, que antes mesmo da liberação do conceito do componente ou sistema
promove essa interação e melhoria do conceito, somente partindo para a fase
seguinte quanto o cálculo já demonstrou que aquele conceito estaria aprovado (para
aqueles critérios e métodos de cálculo definido).
Seguindo essa linha de interação foi feita a proposta D (Figura 4.3), onde se engloba
nesse processo interativo também o detalhamento do conceito de projeto (aqui
representado pelo processo de emissão de desenho) e também o processo de
obtenção do protótipo – bastante crítico pois caso não seja representativo do projeto
definido, invalida as avaliações experimentais que serão executadas posteriormente.
Logicamente que esse processo englobado, liderado pelo projetista, promove ganho
significativo de tempo e qualidade dessa fase do trabalho (com conseqüências
benéficas para as fases seguintes), porém exige bom preparo do mesmo, do
processo e da estrutura organizacional como um todo.
Da mesma forma que os modelos de cálculo de Engenharia auxiliam os processos
de dimensionamento de componentes e sistemas do motor, funções essencialmente
da Engenharia do Produto, essas mesmas ferramentas podem auxiliar na solução de
problemas de engenharia existentes nos processos de fabricação. A proposta E
(Figura 4.3) representa o uso de CAE não somente na fase de Engenharia do
Produto, mas também na fase de Engenharia do Processo. O exemplo mais típico,
proposto por MENNE et al. (2007), é a simulação numérica do processo de fundição
de metais. Tal técnica permite não somente avaliar a geometria e parâmetros do
produto e do processo para minimização de defeitos e maximização das
propriedades obtidas no tratamento térmico. A simulação permite também predizer o
comportamento de tensões residuais provenientes do processo de fundição e a falta
de homogeneidades nas características do material ao longo da extensão da peça,
realimentando os cálculos estruturais. Ele sugere ainda que essa simulação ocorra
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já nas fases mais iniciais do projeto, em paralelo com a conceituação do desenho
dos novos componentes, baseado na filosofia de engenharia simultânea (que será
visto mais à frente) e que evita interações de projeto nas suas fases mais tardias.
Outra linha de ferramenta que está se iniciando uso no desenvolvimento de motores
são os processos de Otimização de Projeto, ora inviáveis devido à indisponibilidade
de computadores suficientemente rápidos para resolver a matemática e algoritmos
envolvidos. Tais ferramentas permitem, como o próprio nome diz, otimizar o
dimensionamento de componentes ou sistemas do motor de acordo com os
aspectos que se deseje, permitindo também a priorização entre eles. Funcionando
em conjunto com os softwares convencionais de cálculo (seja estrutural, de fluidodinâmica ou qualquer outro), esse método computacional promove o processo
interativo da proposta C (da Figura 4.1) de maneira automatizada e buscando maior
potencial dos projetos em busca da excelência técnica. É preciso esclarecer que,
embora o termo “otimização” já seja largamente utilizado na engenharia para
descrever processos em que, utilizando ferramentas de simulação numérica ou
experimental, se obtém melhorias nos projetos a partir da modificação de alguns dos
parâmetros envolvidos, avaliando uma ou mais combinações de parâmetros
baseados em experiências funcionais anteriores ou pelo método da tentativa e erro.
O processo de otimização aqui referido, segundo Silva (2006) também chamado de
“síntese”, utiliza métodos computacionais de otimização que realizam uma busca
racionalizada da solução ótima, ou seja, o algoritmo irá procurar dentro do espaço de
soluções definido pelas diversas combinações de parâmetros em avaliação, a
combinação que fornece o melhor desempenho do projeto. A utilização desse
algoritmo torna sistemática e automática a busca do ponto ótimo, ou seja,
independente da experiência do projetista, reduzindo assim de forma dramática o
tempo de análise e projeto. A Figura 4.2 ilustra um exemplo de processo de
otimização, no caso estrutural, onde se deseja, para uma viga, obter a minimização
de volume (e conseqüentemente peso), mantendo-se ou maximizando-se a rigidez
da estrutura. A proposta definitiva, que contempla esse processo em uma fase
avançada do projeto, no momento de sua conceituação, é a proposta F da Figura
4.3. Essa técnica pode ser aplicada à qualquer processo de simulação numérica.
Hartmann et al. (2003) sugere, tomando apenas como exemplo, a aplicação da
técnica associada com a simulação do processo de fundição de alumínio.

42

Figura 4.2. Processo de Otimização de Projeto.

Figura 4.3. Interações de Projeto com aplicação de CAE.
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A Tabela 4.1. mostra com mais detalhe a aplicação de cada um dos tipos de
análises e simulações numéricas possíveis, a fase em que normalmente é mais
aplicada e os componentes principalmente afetados. A tabela foi construída com
contribuição principalmente de Hoag (2005) e Koller et al. (1998), que enfatizam a
importância da aplicação de ferramentas de CAE já nas fases mais iniciais de
conceituação dos projetos de novos motores. Está incluído também na tabela,
apenas a título de ilustração, os softwares comerciais mais aplicados em cada tipo
de simulação.
Tabela 4.1. Aplicações mais comuns de CAE no desenvolvimento de motores.
Fase

Análise

Conceituação
(análises
paramétricas
preliminares que
suportem as
decisões
fundamentais do
conceito de
projeto, em
especial
direcionamento
quanto à
configurações
construtivas
básicas)

Lay-out básico do
1D Termodinâmica gerenciamento de
gases e predições
de comportamento
da combustão
FE-Mecânica
Lay-out geral de
Estrutural,
componentes
Modal e Fadiga críticos e
fundamentais para
o fechamento do
conceito

Engenharia do
Produto
(suporte ao
refinamento do
projeto quanto à
seleção de
materiais,
geometrias e
demais
especificações)

Componentes
afetados
Sistema de
Admissão/Escape

Softwares
Comerciais
GT-Power,
AVL Boost

Qualquer
componente
estrutural
(carregamento
mecânico ou
térmico)

MSC
Nastran,
Ansys, IDEAS,
Abaqus,
FE-Safe,
ALGOR,
Cosmos
MSC
Adams,
AVL
Excite,
Ricardo
Pisdyne,

Cinemáticas ou Lay-out geral de
Dinâmicas
componentes
simplificadas
críticos e
fundamentais para
o fechamento do
conceito

Qualquer
componente
sujeito à
funcionamento
cinemático ou
dinâmico

1D - Predição
de
Dirigibilidade

Configuração
geral do sistema
de combustão

Predição do
comportamento do
motor instalado no
veículo, quanto ao
seu desempenho
1D Lay-out geral de
Termodinâmica componentes do
sistema de
combustão
1D- Fluidos

Sistema de
Gerenciamento de
ar, incluindo curva
de abertura de
válvulas
Parametrização de
Circuito de baixa
dutos e válvulas em pressão de
circuitos hidráulicos combustível,
Sistema de
arrefecimento e
lubrificação

HyperWorks

GT-Drive,
AVL Cruise

GT-Power,
AVL Boost

GT-Cool,
GT-Fuel,
GT-Lube,
Kuli,
Flowmaster

(Continua).
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FE-Mecânica

Estrutural Linear Cálculo de Rigidez
(Tensões e
Deformações) e
Modais (freqüências
naturais)

Componentes
estruturais: bloco,
cabeçote,
suportes, tampas,
vedações

MSC
Nastran,
Ansys, IDEAS,
Abaqus, FESafe,
ALGOR,
Cosmos

Estrutural - Cálculo
de Fadiga

Componentes
FKM,
estruturais sujeitos FEMFAT
à fadiga: bloco,
cabeçote, camisa,
balancins
Estrutural NãoJunta de cabeçote MSC Marc,
Linear
RADIOSS
Interação FluídoComponentes
SYSNOISE,
Estrutura para
estruturais: bloco, RADIOSS,
Acústica – otimiz.
cabeçote,
AVL
de componentes
suportes, tampas BOOST
qto. à taxa de transf.
Acustics
de ruído (da
combustão ou de
mecanismos do
motor), através do
aumento de rigidez
local
MBA (Análise
Conjuntos
MSC
Avaliação do
Multi-Corpos – comportamento
dinâmicos: trem
Adams,
Multi-Body
de válvulas, trem AVL Tycon
dinâmico de
Analysis)sistemas móveis
de força (vibração ou Excite,
Mecânica
torsional do virabr., Ricardo
Dinâmica
dinâmica do cj.
Pisdyne,
HyperWorks
pistão-anéis)
CFD
Escoamento de
Componentes do Star-CD,
fluidos monofásicos Sistema de
Fluent,
Arrefecimento e
CFX, AVL
galerias de água
Fire,
(especialmente
OpenFOAM,
bloco e cabeçote) I-CEM CFD
Escoamento de
Coletor de Adm.
fluidos multifásicos (distribuição de
EGR), PósTratamento, sist.
separação de óleo
do blow-by,
fenômenos de
cavitação
3D-Combustão Acoplamento de
Injetor de
AVL Fire,
CFD dos processos combustível, Duto KIVA3V,
turbulentos (injeção de admissão,
Star-CD,
de combustível e
Câmara de
Fluent
mistura com ar) e
Combustão
cinética química

(Continua).
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Engenharia do
Processo
(suporte ao
desenvolvimento
dos processos
de fabricação e
montagem, ou
auxílio no
processo de
fabricação e
obtenção de
protótipos na
fase de projeto)

Otimização

CAD

CFD ou FE
para simulação
de fundição de
metais (ferro
fundido,
alumínio, aço
microfundido):
CFD ou FE
para simulação
de vazamento
e solidificação
de polímeros
FE-Mecânica
Não-Linear

Processo de
Componentes
Fundição de metais fundidos: bloco,
Enchimento,
cabeçote,
Solidificação (e
carcaças,
formação de
suportes,
defeitos) e Tensões balancins, etc
Residuais
Processo de
Componentes
Injeção de Plástico: plásticos: tampa
Enchimento e
de válvulas,
formação de
cárter, coletor de
defeitos
adm., tampas, etc
Processo de
Componentes
Estampagem, Forja, estampados:
Extrusão: predição cárter de óleo,
de deformação,
suportes e tampas
forças, reduções de de chapa
espes. de parede
CAM
Geração de
Especialmente em
Caminhos de
fundidos, usa-se
Usinagem de forma CAM para usinar
automatizada
os moldes
Pode ser utilizado em todas as aplicações acima, assim
como em qualquer fase ou processo: útil para
conceituação básica de componentes (Fase de
Conceituação), mas também durante as fases de
refinamento de projeto ou processo.
Atualmente aplicado em todas as etapas do
desenvolvimento de motores e seus componentes, desde
os estudos mais preliminares até o detalhamento e
montagem de modelos tridimensionais e conjuntos
virtuais (assemblies) e emissão de desenhos
bidimensionais.

Magma,
ProCAST

MoldFlow,
SIMPOE

LS-Dyna,

HyperForm,
HyperXtrude

SolidCAM,

MasterCAM,

PowerMill,
Esprit
Mode
Frontier,
OPTIStrut

(específico
p/ estrutural)

Catia,
UG NX5, IDEAS, ProEngineer,
AutoCAD,
SolidWorks

A Figura 4.4. ilustra como a utilização de ferramentas de simulação por CAE pode
atuar nas diversas fases do desenvolvimento de um motor de combustão interna. Notase que, embora a contribuição mais importante ainda seja nas fases mais iniciais do
projeto, justamente no momento em que se detalha o projeto dos componentes do
motor,

definindo

e

refinando

seus

materiais

e

geometrias

(conceituação

paramétrica), essa ferramenta pode também contribuir em outras fases do projeto.
Exemplo de aplicação posterior ao detalhamento do projeto dos componentes é no
auxílio à solução de problemas detectados nos testes funcionais das fases de
verificação ou validação do projeto, ou mesmo no desenvolvimento dos processos
de manufatura. Hoag (2005) recomenda também o uso de CAE quando da alteração
desses projetos para novas versões ou aplicações, quando já se tem modelos
matemáticos validados e disponíveis.
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Figura 4.4. Utilização de Simulação no Desenvolvimento do Projeto e Processo
(Hoag, 2007 – adaptado).
Embora os métodos de cálculo tenham evoluído bastante nos últimos anos, tendo
alguns deles atingido boa correlação com a prática, a execução de testes
experimentais ainda se faz presente e necessária. Isso ocorre também no âmbito do
desenvolvimento de componentes mecânicos estruturais, onde apesar da boa
correlação alguns casos específicos ainda requerem confirmação experimental. A
razão disso vai além de questões culturais (que ainda fazem com que se enxergue o
teste como sendo a prova definitiva), mas sim de validação também dos métodos de
cálculo (que provavelmente com o tempo não mais exigirão a execução do teste),
validação dos dados de entrada do cálculo e validação de problemas de engenharia
cujos métodos de cálculo ainda não estejam disponíveis, que não tenham boa
correlação ou cuja aplicação ainda não seja vantajosa em relação ao teste.
Entretanto, deve se considerar que o perfil da experimentação é bastante diferente
quando se faz uso de CAE no projeto e desenvolvimento de componentes e
sistemas. Nesses casos, os testes acabam focando-se em problemas mais
específicos que eventualmente não estejam bem desenvolvidos nos métodos de
cálculo, ou a qualificação para as atividades de aquisição de dados e levantamento
das condições de contorno para o próprio cálculo. Nies e Stolz (2001) verificou essa
nova abordagem dos testes quando do uso de ferramentas de CAE para o
desenvolvimento de Resfriadores de gases EGR.
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Brown (2002) chama a atenção para a mudança na abordagem de formação dos
projetistas, ainda hoje mais dedicados a desenhar e operar as estações de CAD.
Para obter a competitividade e os ganhos esperados dos sistemas de CAE, estes
precisam interagir melhor com os analistas de CAE, sabendo interpretar resultados e
preparar os projetos para facilitar análises (tomando como exemplo gerar geometrias
que facilitem a geração de malhas). Tudo isso leva à formação de engenheiros de
projeto, mais preparados para esse ambiente competitivo.
4.2. Projeto Robusto
É esperado de um produto manufaturado como um motor que apresente diversas
características de funcionamento, tais como outputs de um sistema complexo de
componentes e mecanismos do qual é composto. Tais outputs, ou saídas que ele
proporciona deve atender a certos limites especificados no escopo do produto,
quando este é operado em certas condições especificadas, que podem aqui ser
vistas como inputs, ou entradas desse sistema. O fato é que o produto deve produzir
ou entregar essas características para o usuário, quando operado sob aquelas
condições, e por um intervalo de tempo, também pré-determinado, que é
compreendido como sendo sua vida útil. À essa característica probabilística dá-se o
nome de confiabilidade, que a Norma NBR 5462 (1994) vem definir como sendo a
capacidade de um item desempenhar uma função requerida sob condições
especificadas, durante um dado intervalo de tempo.
A confiabilidade de um motor é uma das características definidas no escopo do
produto, uma das mais claramente percebidas pelo usuário e certamente uma das
mais importantes, influenciando seriamente o sucesso ou fracasso do produto. De
modo geral, esse raciocínio leva à pensar que essa característica, no caso de um
motor, esteja sumariamente ligada à quebra do mesmo, ou seja, é a probabilidade
de não parar de funcionar durante sua vida útil, exceto, e se cumpridas, as
manutenções programadas e se respeitadas as condições de uso especificadas,
ressaltando o aspecto de “Durabilidade”. É nesse contexto que a palavra “robusto”
primeiramente se aplica, cujo significado da língua portuguesa a associa com “força”.
O termo “Robustez” ou “Projeto Robusto” aqui colocado compreende uma visão um
pouco mais ampla do que simplesmente um projeto “forte”. É sim a intenção de um
projeto que não apresente falhas, ou que apresente nível de falhas dentro de limites
pré-estabelecidos, porém compreendendo mais do que simplesmente o aspecto de
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durabilidade associado à confiabilidade, mas sim ao significado mais completo, que
envolve não somente a parada de funcionamento, mas sim à manutenção de todas
as características de saída (outputs) do motor que não sejam necessariamente a sua
parada, como por exemplo sua potência, ruído, consumo de combustível, emissão
de poluentes, dentre tantos outros, sendo entregues pelo motor dentro de faixas préestabelecidas, por toda a sua vida útil e por toda a gama e combinações de
condições de uso especificadas, passando a identificar, reconhecer e atentar para
esses “fatores” na fase de desenvolvimento do projeto, assim como para os fatores
“ruídos” que atrapalham o funcionamento, levando, segundo Taguchi citado por
NUMA (2007), aos desvios e conseqüentes perdas de qualidade do produto. Ulrich e
Eppinger (2007) resumem esse processo como sendo a atividade de otimização do
desempenho do produto enquanto minimizando os efeitos indesejáveis (denominados
ruídos – noise). Isso resulta em projetos robustos aos incontroláveis fatores de ruído.
A metodologia de Robustez ou Projeto Robusto que é descrita e discutida nessa
seção diferencia-se, portanto, das técnicas puras da confiabilidade tal como sendo
técnicas de atuação na fase de projeto que visam a prevenção de falhas. Esse
conceito é diferente do que é normalmente entendido por confiabilidade, como
sendo somente a predição e “medição”, nas fases de verificação e validação, do
nível de confiabilidade do produto quando exposto ao mercado, uma vez que seu
projeto esteja concluído (processo que será discutido separadamente no item 6.3.7.).
As técnicas de Robustez (ou “Robustness”, do inglês), da forma como serão
propostas, são um conjunto de práticas desenvolvidas pelo MIT, liderado pelo
pesquisador Don Clausing e aplicadas na Ford Motor Company. A Ford já as aplica
internamente e recomenda a extensão do uso à todos os seus fornecedores,
incluindo o fornecedor de motor (Davis, 1997).
Davis

(1997),

diferentemente

do

que

foi

colocado

anteriormente,

define

confiabilidade como sendo a anulação dos modos de falha, sendo aqui definido
modo de falha como sendo qualquer desvio do funcionamento ideal de um produto,
desde que percebido pelo usuário. Existem dois tipos de modo de falha:
- Moderado: desempenho do produto apresenta desvio ou degradação, porém
continua funcionando.
- Severo: funcionamento do produto é interrompido (usualmente, ocorre a
“quebra” de um ou mais componentes).
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Ainda segundo Davis (1997), os modos de falha podem ter dois tipos de causa:
- Erros de projeto
- Falta de Robustez
O método propõe iniciativas para cobrir os dois tipos de causas de falha. Os erros de
projeto são evitados por meio de acompanhamento e vigilância sistemática dos
processos de projeto, fazendo uso de ferramentas de qualidade, como será descrito
adiante, destacando-se a aplicação massiva de análise de falhas do tipo FMEA
(Análise de Modos e Efeitos de Falha) e programa sistemático de levantamento e
acompanhamento das ações corretivas determinadas. Ações essas determinadas a
partir da análise de FMEA, dados históricos de projeto e de campo e da experiência
dos projetistas, as ações preventivas comuns de projeto, ações corretivas de projeto
e também o plano de verificação e validação daquele projeto, como será visto no
Item 4.3.3. Cabe ressaltar que a análise de FMEA aqui tratada é o DFMEA (Design
FMEA), ou FMEA de Projeto, que trata da avaliação e medidas tomadas no projeto
do produto. Posteriormente, na fase de desenvolvimento do processo produtivo, a
mesma ferramenta de análise de FMEA deve ser usada (como recomendado pelo
APQP, vide Figura 6.3.), utilizando o DFMEA como dado de entrada, além de outros,
como a própria experiência de processo dos engenheiros de Manufatura, dessa vez
denominado PFMEA (Process FMEA), ou FMEA de Processo. Embora a grande
maioria dos erros de projeto possa ser detectada durante as atividades de
verificação e validação do projeto, há que se considerar, contudo, que os crescentes
objetivos de melhoria de qualidade e desempenho dos produtos, aliado aos
agressivos objetivos de redução de tempo de desenvolvimento exigem que o projeto
se desenrole com a menor quantidade de problemas e necessidade de menos
retrabalhos quanto possível, exigindo que se trabalhe na confiabilidade de forma
preventiva e não apenas corretiva, obrigando que “se faça certo da primeira vez”.
Já a falta de robustez é evitada passando a aplicar, também de maneira sistemática,
o conceito e abordagem da estatística, passando a considerar que todos os dados
de entrada, condições de funcionamento, processos de fabricação e fenômenos
atuantes no motor não são compostos por valores exatos, mas sim por faixas, ora
pensados como sendo as faixas de limites de engenharia, mas aqui propostos como
sendo faixas cuja distribuição de valores entre os limites superior e inferior segue
distribuições estatísticas.
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Davis (2004) denomina essas variações inerentes de fatores de ruído, como sendo
influências desagradáveis que afetam a capacidade do sistema de atender aos seus
requisitos, em contraposição aos fatores de controle, que são os parâmetros de
projeto efetivamente ajustáveis pelo projetista (Projeto de Parâmetros).
Em uma analogia ao dimensionamento de componentes estruturais, porém que não
invalida a aplicação do modelo à quaisquer outros tipos de mecanismos de um
motor, temos que para que um componente ou sistema atenda à certas
características de desempenho e vida, as cargas para as quais ele está sujeito, aqui
chamada de “demanda”, não pode ser maior que sua “capacidade” de atender à
essa demanda, sendo o intervalo entre esses valores o “fator de segurança”.
Entretanto, como utiliza-se um modelo mais fiel à prática, que considera que em
torno desses valores uma variação estatística, passa-se a ter, ao invés de dois
valores discretos (capacidade e demanda), duas faixas, que não podem encontrarse, a fim de evitar ocorrência de falhas. A Figura 4.5., proposta por Davis (1997),
ilustra o que acaba de ser descrito. Souza (2003) sugere que o encontro das duas
distribuições (exemplo da direita) é o que resulta na função de probabilidade de falha
“f(t)”, ou seja, o trabalho de projeto robusto consiste em afastar as duas curvas de
forma a reduzir probabilidade de falha para um certo tempo “t” determinado. Cabe
mencionar, por outro lado, que quanto maior o afastamento das curvas, via de regra,
maiores são os custos de projeto ou processos de fabricação, ressaltando a
importância do conhecimento dessas características na fase de projetos.

Figura 4.5. Representação do Modelo de Falha de Robustez (DAVIS, 1997).
As variações que compõe e determinam a variação total de capacidade são as
variações de produção e as variações da capacidade (resistência) do componente
ou sistema ao longo de sua vida útil (no caso de um motor veicular, ao longo de sua
quilometragem). O primeiro já é um comportamento bem conhecido e com
suficientes dados históricos, tendo em vista a aplicação já bastante consolidada de
controles estatísticos de processo (CEP). Já o segundo, embora seja bastante óbvio,
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nem sempre é conhecido, seja pela dificuldade em obter a informação, seja porque,
nos processos convencionais de projeto, nunca tenha sido colocado como uma
demanda. De qualquer forma é claro que a determinação da capacidade dos
componentes em alguns casos requer medições bastante complexas ou, no mínimo,
onerosas e demoradas, pois requerem um certo número de componentes testados
até o final de sua vida útil.
As variações que compõem e determinam a variação total de demanda são: o ciclo
de utilização do produto imprimida pelo usuário, influências do ambiente externo e a
interação dos sistemas entre si. A composição dessas três curvas estatísticas
constitui de uma tarefa bastante árdua e trabalhosa, que exige não somente grandes
esforços de simulação e experimentais, mas também algumas técnicas as quais o
método de Davis (1997) se propõe a fazer como a Matriz de Interface (Interface
Matrix), Diagrama de Blocos e Contornos (Boundary Diagram) e o Diagrama P (PDiagram). Davis (2004) descreve a elaboração e uso dos Diagrama P, e chama a
atenção ainda para duas formas de se identificar a presença de modos de falha de
robustez em um sistema: a razão sinal-de-ruído (S-N – signal to noise ratio) sugerido
por Taguchi (TAGUCHI et al., 2004) e a formulação da função de transferência.

Figura 4.6. Processo de Robustez (DAVIS, 1997).
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A Figura 4.6. resume o que acaba de ser exposto, relacionando os tipos de falha
(severa e moderada) com os dois tipos de causa (erros de projeto e falta de
robustez), como sugerido por Davis (1997), e também as abordagens de vigilância
para prevenir erros de projeto, e o controle das cinco causas de ruído (duas relativos
à demanda e três relativas à capacidade). A metodologia sugere também a
classificação das falhas em primária, de degradação e ocasional, sendo a primeira
as mais graves, quando o produto interrompe seu funcionamento.
Cabe mencionar que embora a metodologia sugerida por Davis (1997) seja bastante
interessante do ponto de vista de aplicação nos projetos, suas definições de tipo de
falha aparentam ser incompletas pois resumem a falhas de projeto e de robustez.
Entretanto, é importante verificar que os demais conceitos de tipos e razões de
falhas estão contidos nas cinco variações propostas. Por exemplo, falhas de
manufatura e montagem estão implícitas nas Variações de Produção, efeitos
naturais de envelhecimento dos materiais e sistemas estão implícitos nas Mudanças
de comportamento ao longo da vida, e assim por diante. As cinco causas de
variação estatística (ruído) vem afetar a confiabilidade do motor como um todo e ao
longo de toda a vida do produto. A Figura 4.7., mostra como cada uma dessas cinco
causas atuam nas três principais fases da vida do produto, representado sob a
“curva da banheira” típica.

Figura 4.7. Influência dos Ruídos no Comportamento de Taxa de Falha.
O entendimento desse comportamento e a conscientização da importância do
conhecimento das causas estatísticas insere uma nova abordagem nas fases de
projeto, verificação e validação, exigindo diferentes práticas e ferramentas quando
comparado com os métodos convencionais, entregando ao seu final um produto
mais robusto, não somente no sentido de “forte”, mas de estar preparado atender
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aos requisitos para os quais foi proposto, quando submetido à toda a faixa de
variação de demanda ao qual será exposto durante seu uso. Quando se executa
projetos robustos, deve-se atentar para os efeitos da variação dos parâmetros de
entrada, exigindo assim que as definições de projeto sejam orientadas para sistemas
que possam melhor absorver essas variações, de acordo com a característica de
sua função de transferência. Isso pode ser exemplificado pela Figura 4.8., onde são
mostradas duas curvas características de comportamento de resposta de certo
sistema. Na análise da esquerda, típica da metodologia de projeto convencional,
tende-se a escolher soluções de projeto mais parecidas com a curva contínua
(esquerda), uma vez que ela permite, para aquele valor nominal de parâmetro de
entrada, o melhor valor da característica que se busca otimizar. Já na análise da
direita, típica da metodologia de projeto robusto, tende-se à escolher soluções de
projeto mais parecidas com a curva tracejada (direita), uma vez que ela permite,
para toda a faixa de variação estatística (probabilidade) dos parâmetros de entrada,
menor variação no parâmetro de saída (ou resposta), resultando em um projeto
menos sensível às variações, ou também chamado “robusto”. Vlahinos e Kelkar
(2002) caracterizam essa diferença quando buscamos projetos robustos, deixando
de usar abordagens determinísticas para passar a usar abordagens de otimização
robusta ou probabilística.

Figura 4.8. Característica de Projeto Robusto.
Outra influência bastante marcante da metodologia de Robustez é quanto às
práticas de verificação e validação do projeto. A metodologia convencional tende à
ter planos de verificação do projeto repletos de testes abusivos e acelerados,
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acreditando-se que aquela é a característica mais crítica de uso e, portanto, todas as
demais variações às quais o motor será submetido ao campo estariam “cobertas”. Já
a metodologia de projeto robusto pede que o plano de testes seja feito a partir da
análise de FMEA, e que se estabeleça uma gama mais variada de ensaios e
validações, buscando entender o comportamento das cinco causas de variação
estatísticas na característica de demanda e capacidade dos sistemas e
componentes para cada modo de falha possível. Da mesma forma, a partir do
momento em que se propõe o uso de grandezas estatísticas (ou probabilísticas)
para o desenvolvimento dos projetos, torna-se necessário desenvolver métodos de
teste de engenharia capazes de avaliar tais grandezas probabilísticas.
Um dos exemplos é que torna-se importante o teste de componentes não somente
nas condições nominais das variações (sejam de fabricação, ciclo de utilização,
ambiente externo, etc.), mas também nos limites máximos e mínimos das faixas de
variação possíveis. Também no estabelecimento dos ciclos e carregamentos de
teste na busca de ensaios acelerados, a metodologia de projeto robusto auxilia na
identificação das condições e variáveis que aceleram as validações dos modos de
falha específicos, sem que se corra o risco de, na tentativa de acelerar o teste,
criem-se testes excessivamente abusivos e pouco representativos dos modos de
falha que se deseja avaliar.

4.3. DoE para desenvolvimento da combustão
O processo de desenvolvimento da combustão de motores, em especial os motores
diesel, envolve ainda hoje um esforço significativo de testes experimentais, seja para
definição do “hardware”, seja para definição dos parâmetros reguláveis, denominada
calibração. Como será melhor detalhado no Item 6.3.6., entende-se por hardware o
perfil da câmara de combustão, características do jato do injetor, desenho dos dutos
e coletores de admissão e escape, matching do turbocompressor, etc, e por
calibração os parâmetros de injeção como inicio de injeção, numero de injeções,
debito de combustível injetado, parâmetros de sobrealimentação, EGR, etc. Isso tudo
resulta em uma diversidade de parâmetros (ou fatores), com variados níveis de
variação possíveis, e agravado nos motores com sistema de gerenciamento
eletrônico, que quando comparado aos mecânicos tem maior quantidade de
parâmetros ajustáveis.
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É nesse processo de desenvolvimento, que pode ser também aplicado ao
desenvolvimento de outros componentes do motor, ou mesmo associado à análise
de falhas, que o uso de ferramentas de Planejamento de Experimentos, ou DoE
(Design of Experiments) é bastante útil e recomendado (Yan et al., 1993). A técnica
sugerida por Taguchi (e por isso é também assim denominada algumas vezes) prevê
a redução do número de ensaios de fatores combinados, através de ensaios fatoriais
fracionários ao invés de completos e análises estatísticas. Segundo NUMA (2007),o
resultado é a redução do tempo de testes e decisões de projeto que dependem
deles, além de maior precisão estatística dos resultados.
Reforçando a importância da técnica, Kinoo et al. (2002) lembra que, tomando como
exemplo principalmente os motores Otto com sistema de injeção eletrônica, no início
da década de 90 haviam cerca de 300 mapas, curvas características e constantes
que precisavam ser calibradas (denominados labels). Em 1997, esse número já
havia subido para mais de 3000, com a implementação de sistema de
gerenciamento baseado no torque (torque-based), podendo passar de 7000 em
motores GDI no ano de 2002. Dessa forma, Kinoo et al. (2002). sugere não somente
a adoção de DoE, mas também de sistemas de gerenciamento e aquisição
automática de dados nos dinamômetros, acelerando os tempos de teste.

4.4. QFD (Desdobramento da Função Qualidade)
O QFD (ou do inglês Quality Function Deployment) é uma técnica que, por meio de
um conjunto de matrizes parte-se dos requisitos expostos pelos clientes e realiza-se
um processo de “desdobramento”, transformando-os em especificações técnicas do
produto. As matrizes servem de apoio para o grupo orientando o trabalho,
registrando as discussões, permitindo a avaliação e priorização de requisitos e
características e, ao final, será uma importante fonte de informações para a
execução de todo o projeto. A principal função do QFD é tornar explícitas as
relações entre necessidades dos clientes, características do produto e parâmetros
do processo produtivo, permitindo a harmonização e priorização das várias decisões
tomadas durante o processo de desenvolvimento do produto. O QFD tem também
como função potencializar o trabalho de equipe, através da participação e discussão
coletiva (NUMA, 2007 – adaptado).
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A partir do trabalho original de Yoji Akao, outras versões da metodologia foram
criadas, sendo as mais importantes: QFD das Quatro Fases, QFD-Estendido, QFD
das Quatro Ênfases e A Matriz das Matrizes. A metodologia é principalmente
conhecida pela matriz “casa da qualidade”, a primeira das quatro casas do método
das Quatro Fases que auxilia o desdobramento dos requisitos do cliente em
especificações técnicas do produto e que permite que sejam estipulados os objetivos
para o desempenho de tais características (NUMA, 2007 – adaptado). Essa técnica,
aqui classificada como uma técnica de projeto, pode ser aplicada especialmente nas
fases iniciais do projeto onde, associadas a dados de Pesquisa de Mercado, pode
ajudar bastante a “traduzir” a “voz do cliente” em especificações técnicas detalhadas.
A técnica é bastante interessante uma vez que essa “tradução’ não é simples, assim
como não é fácil a tarefa de priorizar as especificações de um produto, alinhada com
os requisitos do cliente e também alinhá-la com a Estratégia de Produto e
Planejamento Estratégico da organização. Soma-se a isso o fato de que nem
sempre os requisitos e desejos do cliente são claros e explícitos, sendo as sessões
de discussão de QFD boas oportunidades para esclarecimento e consenso das
mesmas entre o grupo envolvido no projeto.
4.5. Prototipagem Rápida
Ou do inglês Rapid prototyping são as mais recentes técnicas de fabricação de
protótipos de forma extremamente rápidas, ao contrário dos processos de fabricação
convencionais. Essas técnicas permitem a obtenção de protótipos funcionais e nãofuncionais, visando adiantar os processos de avaliação e validação do projeto,
reduzindo sobremaneira os riscos e incertezas. Segundo NUMA (2007), as técnicas
mais convencionais são a estereolitografia (SLA), Sinterização seletiva (SLS –
Selective Laser Sintering), LOM (Laminated Object Manufacturing) e FDM (Fused
Deposition Modeling). Ao contrário dos processos de usinagem, que subtraem
material da peça em bruto para se obter a peça desejada, esses sistemas de
prototipagem rápida geram a peça a partir da união gradativa de líquidos, pós ou
folhas de papel. Camada por camada, a partir de seções transversais da peça
obtidas a partir do modelo 3D, as máquinas de prototipagem rápida produzem peças
em plásticos, madeira, cerâmica ou metais. Recentemente, muitos outros métodos
tem surgido, tendo-se avançado muito inclusive nos processos de usinagem em alta
velocidade, que também permitem a construção rápida de protótipos funcionais.
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4.6. GD&T (Tolerância Dimensional e Geométrica)
O GD&T (ou em inglês Geometrical Dimensioning & Tolerancing) é a nova
ferramenta de cotação que substituiu o sistema cartesiano, passando a utilizar
campos de tolerância circulares e não quadrados. O resultado, baseado
principalmente neste conceito de verdadeira posição (true position), é o aumento dos
limites de tolerância em 57% (diferença da área do círculo para o quadrado inscrito).
A técnica engloba também outros conceitos, presentes principalmente na norma
técnica americana ASME (American Society of Mechanical Engineers).
A Simulação de Monte Carlo pode ser aplicada para o cálculo dos índices de
capabilidade Cp/Cpk, assim como relacionar as tolerâncias que mais contribuem
para a variação das características funcionais, seja de um componente único, seja
de um conjunto com somatória de tolerâncias. A aplicação da técnica permite não
somente o aumento de alguns limites de tolerância, visando redução do custo de
fabricação, mas também evitar a ocorrência de problemas de somatório de
tolerâncias somente detectados na etapa de produção, quando se observam os
efeitos de variação estatística (NUMA, 2007 – adaptado).

4.7. Outras abordagens
Outras abordagens que também podem ser aplicadas no desenvolvimento de
motores de combustão interna e seus componentes são aqui citadas. Assim como
as técnicas descritas nos itens anteriores, elas trazem vantagens específicas, sendo
recomendável sua aplicação sempre que possível ou necessário.
A primeira é a técnica de Engenharia Reversa, um termo bastante abrangente e que
pode envolver qualquer atividade de recomposição de um projeto de engenharia a
partir de um produto já pronto e desenvolvido. No ambiente de desenvolvimento de
motores o termo é principalmente associado à técnica de geração de geometrias e
modelos matemáticos em formato CAD a partir de geometrias ou modelos físicos
construídos. Como será visto adiante, a técnica é particularmente interessante para
obtenção de geometrias de componentes com geometrias complexas construídos
artesanalmente e que precisam ser reproduzidos em moldes ou ferramentas de
fundição ou injeção.
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A filosofia Seis Sigma compreende na realidade uma metodologia ampla baseada no
ciclo DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar - Define, Measure,
Analyse, Improve , Control), que faz uso também de ferramentas eminentemente
estatísticas. A “filosofia”, como é definida por alguns autores, tem como objetivo
apresentar ferramentas de análise de dados e informações de projetos ou de
problemas de engenharia, e com o uso de estatística aumentar o grau de
compreensão dos mesmos visando auxiliar nas decisões de projeto e solução de
problemas. Incluem-se nessa metodologia ferramentas como DoE (colocado em
separado no Item 4.3. por ser a mais aplicada atualmente, independente da filosofia
Seis Sigma), CEP (Controle Estatístico do Processo), Brainstorming, FTA (Árvore de
Falhas – Failure Tree Analysis), FMEA, ANOVA (Análise de Variância – Analisys of
Variance), EVOP (Operação Evolutiva - Evolutionary Operation) (baseado em
CALVITI et al., 2001). Nesse contexto inclue-se também o DFSS (Projeto Seis
Sigma – Design for Six Sigma), colocado por alguns autores mais como uma
abordagem do que uma metodologia, e aplicado de forma mais preventiva, desde as
fases mais iniciais do projeto.
DFMA (Projeto para Manufatura e Montagem – Design for Manufacturing and
Assembly) e DFA (Projeto para Montagem – Design for Assembly) são técnicas, ou
um conjunto delas que podem ser aplicadas nos projetos de engenharia durante a
fase de desenvolvimento, visando simplificar e reduzir custos e problemas no
processo produtivo. DFMA, ou apenas DFM, é uma filosofia que se utiliza de
diversos conceitos, técnicas e ferramentas para aperfeiçoar a fabricação de
componentes ou simplificar a montagem de produtos, utilizando para tal desde a
análise de valores de tolerâncias, a complexidade do produto, número mínimo de
componentes necessários, layout e disposição geométrica do produto, dentre outros.
Já o DFA tem por objetivo a simplificação da forma do produto, tornando a
montagem do produto o menos custosa e mais otimizada possível.(NUMA, 2007 adaptado).
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5. GERENCIAMENTO DE PROJETOS
5.1. Definição de Projeto
Em primeiro lugar, para melhor entendimento do trabalho, é importante observar que
na língua portuguesa a palavra projeto pode significar tanto o empreendimento
(project, da língua inglesa) quanto o conjunto de características de um produto,
normalmente registradas em desenhos (design, da língua inglesa).
De acordo com o PMBOK (2000), projeto é um empreendimento temporário com o
objetivo de criar um produto ou serviço único. Temporário significa que cada projeto
tem um começo e um fim bem definidos. Único significa que o produto ou serviço
produzido é de alguma forma diferente de todos os outros produtos ou serviços
semelhantes, diferindo-se dos serviços continuados da empresa (no caso, produção
dos motores, por exemplo), embora ambos sejam executados por pessoas,
restringidos por recursos limitados e planejados, executados e controlados.
No caso em estudo, “Projeto” vem a ser o desenvolvimento de um novo produto, um
novo motor, ou a modificação de um projeto existente, cuja iniciativa deve ter como
objetivo ligar-se ao processo contínuo da empresa que será a produção desse novo
motor. Deve-se tomar cuidado para distinguir o ciclo de vida de projeto do produto e
o ciclo de vida do produto (PLM – Product Lifecycle Management), que abrange,
além do seu projeto, as etapas de produção, vendas e sua administração (ou pósdesenvolvimento), sua saída de linha e até mesmo aspectos de reciclagem.
Não somente os projetos de motor mas todo e qualquer projeto surge da
necessidade de mudança de um produto ou processo, buscando melhoria, inovação,
atendimento de algum requisito do mercado. Dentre os requisitos possíveis, pode-se
enquadrar até mesmo uma legislação, como no caso dos motores..
O produto industrial é o resultado de um processo de desenvolvimento composto por
duas etapas básicas: a do projeto (design) e a da manufatura (eventualmente
denominada processo, ou processo de fabricação). Na etapa de projeto, as
necessidades do consumidor são relacionadas com as tecnologias disponíveis para
a concepção do produto. Na manufatura, ocorre a transformação dos materiais em
um produto, conforme especificações do projeto (SCHNEIDER, 1994 in ESTORILIO,
2003).
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5.1.1. Alinhamento do projeto com o Planejamento Estratégico
Segundo Rozenfeld et al. (1996), é necessário que se tenha uma adequada
estratégia de desenvolvimento, que representa um caminho para se criar uma
estrutura capaz de reduzir problemas típicos, como a falta de envolvimento da alta
administração nas decisões do desenvolvimento de produtos, especialmente nas
suas primeiras etapas, e a falta de sintonia entre o plano de negócios (ou
planejamento estratégico) da empresa e os projetos em curso ou a serem iniciados.
Por causa desse descompasso, importantes aspectos de marketing e de estratégia
tecnológica, por exemplo, tendem a surgir apenas após os projetos estarem em
andamento, o que torna seu gerenciamento uma tarefa mais complexa. A estratégia
de desenvolvimento também trata de traduzir os objetivos do negócio, geralmente
mais amplos, em requisitos de caráter detalhados, como tempos para introdução de
novos produtos, custos de desenvolvimento, definição de capacidades e de mix dos
produtos.
Toledo (2006) define que para o atingimento do sucesso em um projeto é preciso
não somente o alinhamento do escopo do projeto e produto com os objetivos da
empresa, mas também chama a atenção para que no planejamento de um projeto e
produto se considere o tripé de parâmetros Prazo, Custo e Qualidade, que gira em
torno dos Recursos empregados para execução do projeto. A figura do triângulo em
equilíbrio, mostrado na Figura 5.1. sugere que a redução de um dos lados resulta (e
demanda) em aumento de um ou os outros dois lados, tendendo a retomar o
equilíbrio. Toledo (2006) também afirma que a definição do escopo do projeto e do
produto é uma atividade que deve visar atender às mais diferentes demandas dos
interessados pelo projeto, através do balanceamento de demandas conflitantes.

Figura 5.1. Tripé de parâmetros de sucesso de
um projeto (TOLEDO, 2006).
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Toda essa preocupação com a definição adequada dos objetivos do projeto vem não
somente do fato de que isso é fundamental para que o projeto atinja aqueles
objetivos definidos no seu fechamento – se mal definido, limitações diversas podem
fazer com que aquele objetivo não seja cumprido – mas também pelo fato de que, se
mal definido, ainda que o projeto atinja os objetivos definidos no escopo do projeto,
corre-se o risco do produto não obter sucesso, pois foi mal planejado para as
demandas do mercado.
A definição incorreta dos objetivos do projeto pode levar também à frustração da alta
gerência e até mesmo do grupo que está o executando, desmotivando a equipe e
podendo trazer conseqüências ainda mais desastrosas para o processo, trazendo ai
a importância do gerenciamento das expectativas do grupo.
Isso mostra a importância da participação da alta gerência ao longo do projeto,
acompanhando e direcionando o time de projeto de acordo com o planejamento
estratégico da empresa, sobretudo nas fases iniciais do projeto, onde se demandam
as decisões mais estratégicas. Entretanto, segundo Tennant e Roberts (1999),
tipicamente o que se vê nos projetos, como pode ser visto na Figura 5.2., é o
envolvimento dos gerentes mais experientes somente nas fases mais tardias
(quando as decisões mais importantes já foram tomadas), normalmente com o
objetivo de resolver problemas específicos que talvez nem existissem ou cuja
importância não fosse relevante se as decisões corretas tivessem sido tomadas no
início do projeto.

Figura 5.2. Influência e Participação Típica da Alta Gerência nos
Projetos (TENNANT; ROBERTS, 1999).
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Uma solução recomendada por Tennant e Roberts (1999), aplicada no processo de
desenvolvimento de produtos da Rover Group no início da década de 90 era a
realização de reuniões mensais com a alta gerência para revisão do estágio do
projeto e principais assuntos de cada projeto de produto de desenvolvimento. Tais
eventos não servem apenas aos projetos em questão, mas permitem também que a
liderança da empresa faça um contínuo aprimoramento do processo de
desenvolvimento.
Segundo Rozenfeld et al. (1996), nas fases iniciais é quando devem ser definidas as
principais soluções construtivas e as especificações do produto. É nesse momento
que são determinados os materiais e as tecnologias a serem utilizados, os
processos de fabricação, a forma construtiva etc. Apesar de existir a possibilidade de
caminhar ao longo do processo com soluções alternativas, as definições essenciais
e centrais são determinadas nesse período.
Normalmente, argumenta-se que as escolhas de alternativas ocorridas no início do
ciclo de desenvolvimento são responsáveis por cerca de 85% do custo do produto
final. Ou seja, todas as outras definições e decisões a serem tomadas ao longo do
ciclo de desenvolvimento, após as fases iniciais, determinam 15% do custo. Em
outras palavras, depois da definição dos materiais, tecnologia, processos de
fabricação e principais soluções construtivas, resta ao time de desenvolvimento:
determinar tolerâncias, construir e testar o protótipo, definir os fornecedores, o
arranjo de parceiros da cadeia de suprimentos e o arranjo físico da produção,
campanha de marketing, assistência técnica etc (ROZENFELD et. al, 1996).

Figura 5.3. Influência dos erros nas fases iniciais do projeto (TOLEDO, 2006).
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Essas definições, quando comparadas com as anteriores, exercem menor influência
no custo final do produto. Além disso, parte dessas definições também ocorre nas
fases iniciais e apenas são detalhadas e consolidadas nas fases subseqüentes,
cabendo, entretanto, ressaltar que o desenvolvimento pode indicar necessidade de
alterações dessas definições feitas nas fases iniciais (ROZENFELD et al., 1996).
Esse comportamento é ilustrado na Figura 5.3.

5.1.2. Ciclo de vida de um projeto
Um projeto, tal como um empreendimento temporário e único, usualmente tem
divisões em fases, visando melhor controle gerencial e ligação mais adequada de
cada projeto aos seus processos operacionais contínuos. O conjunto de fases de um
projeto é conhecido como ciclo de vida do projeto, compondo uma seqüência lógica,
criada para assegurar uma adequada definição do produto do projeto (PMBOK,
2000). Clark e Fujimoto (1991) apresentam um modelo de seqüência de tarefas
necessárias para fabricar e montar produtos. O modelo se divide em quatro grandes
fases de desenvolvimento do projeto do produto: a fase conceitual, o planejamento
do produto, a engenharia do produto e a engenharia de processo. Sendo o foco
desse trabalho o estudo do processo de desenvolvimento do projeto, serão
detalhadas apenas as três primeiras fases, denominadas por etapa do projeto.
Na fase conceitual, informações sobre a demanda do mercado, juntamente com as
possibilidades técnicas da empresa e outras condições são analisadas e traduzidas
no conceito do produto. A concepção básica do produto é, na maioria das vezes,
verbalizada,

utilizando-se

alguns

recursos

visuais

de

apoio.

Ela

fornece

especificações técnicas preliminares que visam atender às expectativas dos clientes.
Na fase de planejamento do produto, os conceitos do produto são traduzidos em
detalhes específicos para o projeto, incluindo mais especificações, estimativas de
custos, metas de investimentos e escolhas técnicas. O problema central nessa fase
é conciliar os objetivos da empresa com os requerimentos do produto. Essa fase
apresenta a primeira oportunidade de interpretar o produto fisicamente, através de
protótipos ou modelos virtuais.
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A fase de engenharia do produto traduz as informações provenientes da fase de
planejamento, em projetos detalhados do produto. O problema dessa fase é
transformar o produto conceitual em partes e componentes, satisfazendo em
paralelo, os requisitos dos negócios da empresa (como custo e valor de
investimento). O produto pré-concebido é dividido em componentes, os quais
originam projetos detalhados e vários desenhos. Com esses desenhos, em alguns
casos, os componentes e subconjuntos são então montados, constituindo a primeira
representação física do projeto do produto. Após testar os protótipos, tanto de
alguns componentes, como de subconjuntos ou do produto completo, variando de
acordo com a necessidade, verifica-se se o projeto está de acordo com os objetivos
iniciais e as definições conceituais. Como auxílio para os desenhos e protótipos,
recursos computacionais podem ser utilizados, como os sistemas CAD, para
modelar componentes e produtos, e os sistemas CAE, para simular os modelos
previamente elaborados nos sistemas CAD, por exemplo.
Os desenhos de engenharia podem sofrer alterações de acordo com os resultados
dos testes dos protótipos ou das simulações virtuais. Esse ciclo de projeto, protótipo
e teste só termina quando o projeto detalhado do produto for oficialmente aprovado,
mostrando estar de acordo com as expectativas da empresa. A fase seguinte é a de
engenharia do processo, na qual os projetos detalhados do produto são traduzidos
em planos de fabricação, incluindo definições e dados necessários para a fabricação
do produto.
Tennant e Roberts (1999) incluem outra fase após a engenharia processo, a qual
denomina Produção Piloto, que consiste na tarefa de iniciar a produção do produto
desenvolvido, porém sob acompanhamento diferenciado nessa fase também
chamada de Lançamento. Essa prática já é bastante comum nos projetos de
produtos manufaturados de alta tecnologia e complexidade, em especial da indústria
automobilística, e faz parte da proposta de projeto de motor de combustão interna,
como indicado no Item 6.1.
Rozenfeld et al. (1996) descrevem esse processo de projeto tal como um processo
interativo composto pela seguinte seqüência: projetar (criar alternativas), construir,
testar e otimizar.
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As fases devem ser sempre marcadas pela conclusão de uma ou mais tarefas, ou a
entrega de alguns produtos dessas (deliverables), sendo que, geralmente, na
ocasião da conclusão de uma certa fase para a iniciação da próxima, faz-se uma
revisão dos deliverables, visando a avaliação do desempenho do projeto e tendo em
vista que tal revisão pode: (a) determinar se o projeto deve seguir para a próxima
fase ou (b) detectar e corrigir erros a um custo aceitável. A esses eventos de revisão
ao final de cada fase dá-se o nome de saídas de fase (phase exits), passagens de
estágio (stage gates) ou pontos de termino (kill points). Geralmente a seqüência de
fases envolve alguma forma de transferência de tecnologia ou hand-off (PMBOK,
2000). É importante, entretanto, que sejam criadas sempre métricas de
acompanhamento em “tempo real” e paralelas aos “portões” de passagem de fase,
como cronogramas para controle de tempo, gráfico de controles de tempo, entre
tantos outros controles, evitando surpresas na ocasião das passagens de fase.
Os ciclos de vida dos projetos geralmente definem (PMBOK, 2000):
- Que trabalho técnico deve ser realizado em cada fase.
- Quem deve estar envolvido em cada fase.
Os produtos (ou entregáveis - deliverables) oriundos de cada fase normalmente são
aprovados antes do inicio da próxima fase, entretanto, quando os riscos são
considerados aceitáveis, a fase subseqüente pode iniciar antes da aprovação dos
produtos da fase precedente. Esta prática de sobreposição de fases é usualmente
chamada de fast tracking – compressão do cronograma do projeto pela superposição
de atividades que normalmente estariam em seqüência (PMBOK, 2000).
As descrições do ciclo de vida de projeto podem ser genéricas ou detalhadas.
Descrições muito detalhadas podem conter uma serie de formulários diagramas e
checklists para prover estrutura e consistência ao mesmo. Estas abordagens
detalhadas são freqüentemente chamadas de metodologias de gerência de projeto
(PMBOK, 2000).
A maioria das descrições do ciclo de vida de projeto apresentam algumas
características em comum, ainda segundo PMBOK (2000):
- O custo e a quantidade de pessoas integrantes da equipe são baixos no inicio
do projeto, sofre incrementos no decorrer do mesmo e se reduzem
drasticamente quando seu termino e vislumbrado. Isso pode ser observado na
representação da Figura 5.4.
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- No inicio do projeto, a probabilidade de terminá-lo com sucesso é baixa e,
portanto, o risco e a incerteza são altos. Normalmente a probabilidade de
sucesso vai aumentando à medida que o projeto caminha em direção ao seu
término.
- A capacidade das partes envolvidas de influenciar as características finais do
produto do projeto e o seu custo final, é alta no inicio e vai se reduzindo com o
andamento do projeto. Isto ocorre, principalmente, porque o custo de
mudanças e correção de erros geralmente aumenta à medida que o projeto se
desenvolve.

Figura 5.4. Ciclo de Vida do Projeto (PMBOK, 2000).

5.1.3. Escopo de Projeto
Para PMBOK (2000), escopo é o trabalho a ser realizado. O gerenciamento de
escopo do projeto engloba os processos necessários para assegurar que o projeto
inclua todas as atividades necessárias, e apenas as atividades necessárias, para
que seja finalizado com sucesso. Ele se refere, principalmente, à definição e ao
controle do que está ou não incluído no projeto. No contexto do projeto, o termo
escopo pode se referir ao:
- Escopo do produto: as características e funções que caracterizam o produto
ou serviço.
- Escopo do projeto: o trabalho que deve ser feito para gerar o produto com as
características e funções especificadas.
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O escopo de um projeto é ainda definido como um trabalho que precisa ser
desenvolvido para garantir a entrega de um determinado produto dentro de todas as
suas especificações e funções.
Os principais processos do gerenciamento do escopo do projeto são:
1. Iniciação – autorização do projeto ou da fase.
2. Planejamento do escopo – elaboração de uma declaração do escopo por
escrito que sirva de base para decisões futuras do projeto.
3. Definição do escopo – subdivisão dos resultados principais que se espera
alcançar com o projeto em componentes menores mais facilmente
gerenciáveis.
4. Verificação do escopo – formalização da aceitação do escopo do projeto.
5. Sistema de controle de alterações do escopo – controle das alterações
feitas no escopo do projeto.
A declaração do escopo fornece uma base documentada para futuras decisões do
projeto e para confirmar ou desenvolver uma compreensão comum do escopo do
projeto entre os interessados.
A declaração do escopo pode precisar ser revisada ou refinada ao longo do projeto
para que reflita as alterações aprovadas do escopo do projeto. A declaração do
escopo deve incluir, diretamente ou através de referência a outros documentos:
- A justificativa para a execução do projeto;
- O produto do projeto;
- Os resultados principais do projeto;
- Os objetivos do projeto
Plano de gerenciamento do escopo é o documento que descreve como o escopo do
projeto será gerenciado e como suas serão integradas ao projeto. Também deverá
incluir uma avaliação da estabilidade esperada do escopo do projeto (ou seja, qual a
probabilidade de ele vir a ser alterado, com que freqüência e o quanto). O plano de
gerenciamento do escopo também deve incluir uma descrição clara de como suas
alterações serão identificadas e classificadas. (Isto é particularmente difícil – e,
portanto, absolutamente essencial – quando as características do produto ainda
estiverem sendo elaboradas).
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A definição do escopo influencia bastante a quantidade de alterações que ele pode
sofrer, ela envolve a subdivisão dos resultados finais do projeto em componentes
menores, mais facilmente gerenciáveis. Quando a definição do escopo é fraca, os
custos finais do projeto poderão ser maiores, devido às alterações inevitáveis que
romperão o ritmo do projeto, causarão retrabalho, aumentarão a duração do projeto
e diminuirão a produtividade e a moral dos trabalhadores.

5.2. Métodos de execução de projetos
Segundo Clark e Fujimoto (1990 in ESTORILIO 2003), nas últimas décadas houve
pelo menos três frentes que fizeram com que o desenvolvimento de produtos se
colocasse em um elevado grau de importância: a intensa competição internacional, o
rápido avanço tecnológico e a sofisticação na demanda dos consumidores – no caso
em estudo somam-se também demandas legislatórias (legislações de emissões de
poluentes). Os tópicos a seguir tratam de descrever algumas das iniciativas
desenvolvidas nos últimos anos com o intuito de melhorar o desempenho dos
processos de desenvolvimento de produtos.

5.2.1. Engenharia Simultânea
Visando atender à necessidade de redução dos tempos de execução dos projetos,
que não pode ser vista como uma exclusividade da indústria automobilística, uma
das alternativas encontradas foi o de antecipar atividades e executar tarefas
simultâneas, ou paralelas, ao invés de usar o ciclo seqüencial convencional, onde
uma tarefa só pode ser iniciada depois que a anterior tenha sido integralmente
completa e aprovada.
De acordo com Prasad, Carter e Syan (in NUMA, 2007), em 1982 foi iniciado um
estudo, conduzido pelo DARPA (Defense Advanced Research Project Agency),
sobre formas de se aumentar o grau de paralelismo das atividades de
desenvolvimento de produtos. O resultado desse trabalho, publicado em 1988,
definiu o termo Engenharia Simultânea, tornando-se uma importante referência para
novas pesquisas nessa área.
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Segundo NUMA (2007), esse mesmo trabalho definiu Engenharia Simultânea da
seguinte forma (WINNER et al., 1988 apud PRASAD, 1996): "Engenharia Simultânea
é uma abordagem sistemática para o desenvolvimento integrado e paralelo do
projeto de um produto e os processos relacionados, incluindo manufatura e suporte.
Essa abordagem procura fazer com que as pessoas envolvidas no desenvolvimento
considerem, desde o início, todos os elementos do ciclo de vida do produto, da
concepção ao descarte, incluindo qualidade, custo, prazos e requisitos dos clientes.”
Ainda de acordo com NUMA (2007), outra definição relevante do termo, e que já
inclui os aspectos citados no parágrafo acima é: "Engenharia Simultânea é uma
abordagem sistemática para o desenvolvimento integrado de produtos que enfatiza
o atendimento das expectativas dos clientes. Inclui valores de trabalho em equipe,
tais como cooperação, confiança e compartilhamento, de forma que as decisões
sejam tomadas, no início do processo, em grandes intervalos de trabalho paralelo
incluindo todas as perspectivas do ciclo de vida, sincronizadas com pequenas
modificações para produzir consenso" (ASHLEY, 1992 apud PRASAD, 1996).
Embora, como já tenha se colocado, o termo Engenharia Simultânea tenha
atualmente a abrangência de todas as etapas do ciclo de vida do projeto do produto, é
relevante para o entendimento dos próximos tópicos salientar que a sincronização de
tarefas inclui o projeto simultâneo do produto e dos respectivos processos de manufatura.
Deve-se ainda incluir no conceito geral de Engenharia Simultânea a cooperação e o
consenso entre os envolvidos no desenvolvimento, o emprego de recursos
computacionais (CAD, CAE, CAM, PDM), já descritos anteriormente, e a utilização
de metodologias e ferramentas específicas (FMEA, QFD, entre outras). Deve-se,
entretanto, ter em vista que tais ferramentas são apenas recursos auxiliares ao
processo. De acordo com Oge (1990) in Estorilio (2003), obter ganhos de
desempenho e produtividade no desenvolvimento de produtos depende mais de
“como a organização opera”, do que do “desempenho de arranjos tecnológicos
isolados”.
Segundo Clark e Fujimoto (1991), a frustração é certa para as empresas que
investem em sistemas computacionais avançados, mas mantém suas empresas
fragmentadas e com barreiras ou ineficiências na transmissão de informações, por
exemplo. Afinal, “automatizar a tarefa e facilitar a troca de informação” não significa
“integrar um processo de desenvolvimento”.
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Segundo Rozenfeld & Vega (1995) in Omokawa (1999) o custo de modificação
aumenta ao longo do ciclo de desenvolvimento, pois quanto mais tarde for realizada
uma mudança, um número maior de decisões já tomadas podem ser invalidadas. No
processo de desenvolvimento seqüencial a detecção da necessidade de alterações
ocorre tardiamente, provocando elevados custos nas implementações.
Segundo Omokawa (1999) além das alterações que ocorrem muito tardiamente,
fazendo com que os custos de desenvolvimento aumentem, existem outros
problemas:
- O desenvolvimento de produtos de forma seqüencial é baseado na
premissa de que uma nova fase não pode começar sem que a fase
precedente tenha sido completada. Isto significa um aumento no tempo de
desenvolvimento do produto;
- A linearidade das fases do desenvolvimento de produto faz com que uma
parte significativa (50 a 80%) dos custos de manufatura sejam decididos
antes dos engenheiros de manufatura começarem a fazer parte do projeto;
- Os prazos de lançamento muitas vezes não são cumpridos, fazendo com
que o produto final não sirva mais ou não seja mais viável ao mercado alvo;
(modificar, eliminar ou juntar com o primeiro item);
- Pouca atenção é dada para os processos de manufatura nos estágios
iniciais de desenvolvimento, causando alterações caras em ferramentas e
outros equipamentos.
Muitos desses problemas são resolvidos com a aplicação da engenharia simultânea.
Cabe ainda considerar que a aplicação de engenharia simultânea exige sinergia dos
envolvidos, com a formação de equipes multi-funcionais (“cross-functional teams”)
compostos por pessoas de diversas áreas da empresa ou mesmo fornecedores e
clientes (adaptado de SYAN, 1994 in PIMENTEL, 2003).
Logo percebe-se que, no caso dos motores, produtos complexos e com rápida
evolução tecnológica associada, faz-se necessário que seus times de projetos sejam
formados por uma estrutura multidisciplinar, tipo matricial peso-pesado, com fluxo de
trabalho descrito em processo, e cujas atividades são realizadas com grande
simultaneidade. É dada uma grande ênfase ao trabalho em equipe, à comunicação,
ao comportamento proativo e criativo e à utilização de filosofias que visam uma
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sinergia entre as áreas. Desta forma, o perfil dos profissionais dessa equipe, em
especial das áreas de conhecimento específicas, permanece técnico, mas também
deve ter uma razoável capacidade de comunicação, ter conhecimento da integração
de seu trabalho com outras áreas, definindo os parâmetros que pretende utilizar
para alcançar os resultados desejados. Toledo (2006) chama a atenção ainda para a
formação de uma massa crítica com cultura de gerenciamento de projetos, a
importância de uma porcentagem mínima do grupo do projeto que entende e aceita
essa forma de trabalho e comunicação. Segundo ele, a ausência dessa massa
crítica coloca a aplicação da metodologia sob risco de falha, já que a sua aplicação
adequada depende da disciplina da equipe em segui-la.

5.2.2. Influência da organização nos projetos
Os projetos fazem, tipicamente, parte de uma organização maior – corporações,
agências do governo, instituições e outros (ainda que a própria organização, como
joint-ventures, parcerias), e será influenciado por essa que o estabeleceu. A
maturidade da organização com respeito a sistemas de gerencia de projeto, cultura,
estilo, estrutura organizacional e escritório de gerencia de projetos podem, também,
influenciar o projeto, como pode ser visto na Figura 5.1. (PMBOK, 2000).
O desenvolvimento de produto baseado em componentes tecnológicos que evoluem
muito rapidamente, por exemplo, requer um alto nível de conhecimentos específicos.
O alto grau de especialização necessário determina a segmentação da organização
em departamentos e unidades e pode dificultar a coordenação e comunicação entre
os grupos funcionais, ou seja, diminuir a integração interna. A escolha da forma mais
adequada para cada caso também é decorrente do tipo de processo de
desenvolvimento de produtos e tem influência direta no desempenho e no resultado
do desenvolvimento. O tipo de processo de desenvolvimento exerce influência em
três dimensões da organização do desenvolvimento de produtos: grau de
especialização, integração interna e integração externa. O grau de especialização
refere-se aos conhecimentos específicos necessários para se desenvolver
funcionalmente os componentes de um certo produto. A integração interna refere-se
ao gerenciamento do time de desenvolvimento, enquanto que a integração externa
relaciona-se com o atendimento das necessidades dos consumidores (CLARK &
FUJIMOTO, 1991).
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Tabela 5.1. Influência da Estrutura da Organização nos Projetos (PMBOK, 2000).
Tipo de
Organização
Caracter.
dos Projetos
Autoridade do
Gerente do
Projeto
% do pessoal da
Organização
Executora alocado
em Tempo
Integral ao Projeto
Alocações do
Gerente do Projeto
Designações mais
comuns para o
Papel do Gerente
do Projeto
Suporte Administr.
ao Ger. Projeto

Funcional

Matricial

Projetizada

Matriz
Fraca
Limitada

Matriz
Equilibrada
De Baixa a
Moderada

Matriz
Forte
Moderada
a Alta

Virtualmente
Nenhum

0-25%

15-60%

50-95%

85-100%

Tempo
Parcial
Coorden. de
Projeto /
Líder de
Projeto
Tempo
Parcial

Tempo
Parcial
Coorden. de
Projeto /
Líder de
Projeto
Tempo
Parcial

Tempo
Integral
Gerente de
Projeto /
Diretor de
Projeto
Tempo
Parcial

Tempo
Integral
Gerente de
Projeto /
Gerente de
Programa
Tempo
Integral

Tempo
Integral
Gerente de
Projeto /
Gerente de
Programa
Tempo
Integral

Pouca ou
Nenhuma

Alta a
Quase Total

Cabe lembrar que, quanto mais projetizada a estrutura, mais se exige dos
profissionais que compõe o time de projeto que desenvolvam habilidades
comportamentais que se adéqüem à essa forma de trabalho. A visão mais clara
disso é a necessidade dos especialistas de maior interação com os especialistas das
áreas adjacentes e o gerente do projeto, em uma mescla com o perfil generalista
que resulta na figura do “especialista comunicativo” (NUMA, 2007).

5.2.3. Administração da Alteração de Escopo
O processo de desenvolvimento de produto, tal como um sistema interativo e de
longa duração, supõe que sofra alterações no seu curso, objetivos e parâmetros no
seu decorrer. Segundo Brigantini e Ribeiro (2005), é incontestável que as alterações
de escopo irão ocorrer durante o processo de desenvolvimento. Podem ocorrer de
forma mais acentuada nas fases mais tardias do desenvolvimento, conforme citado
no processo de desenvolvimento seqüencial ou podem se concentrar como processo
de engenharia simultânea nas fases iniciais do desenvolvimento. As solicitações de
alteração podem ocorrer por iniciativa interna ou externa, impostas por lei ou
opcionais, e podem requerer a expansão do escopo ou sua redução.

73
A maioria das solicitações de alteração é o resultado de:
- Eventos externos (por exemplo, a mudança de um regulamento
governamental);
- Um erro ou omissão na definição do escopo do produto (por exemplo, uma
falha em incluir uma característica necessária na elaboração de um sistema
de telecomunicações);
- Um erro ou omissão na definição do escopo do projeto (por exemplo, o uso
de um BOM em vez de uma WBS);
- Uma alteração visando à adição de valor (por exemplo, um projeto de
resolução de problemas ambientais pode gerar redução de custos ao se tirar
proveito de uma determinada tecnologia que não estava disponível quando o
escopo foi definido inicialmente);
- A implementação de um plano de contingência ou de um plano alternativo
para responder a um risco.
Quando

modificações

de

projeto

são

solicitadas

ao

longo

do

ciclo

de

desenvolvimento, o custo de engenharia tende a aumentar cada vez mais, pois a
cada mudança um número maior de decisões já tomadas acaba sendo invalidado
(HARTLEY, 1998 in ESTORILIO 2003). O impacto dessas modificações no decorrer
do desenvolvimento do produto não se restringe apenas à dimensão custo: tanto no
tempo de desenvolvimento, como a qualidade e a integridade do produto também
são fatores que acabam sendo prejudicados (CLARK & FUJIMOTO, 1991 in
ESTORILIO 2003). Significa dizer, em alguns casos, que algumas alterações exigem
o reinício do projeto, ou partes dele. A Figura 5.5. ilustra esses efeitos.

Figura 5.5. Relação entre os retrabalhos e os custos das mudanças de acordo com a
fase do desenvolvimento (HARTLEY 1998 in ESTORILIO 2003).
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Portanto, apesar de o projeto do produto se desenvolver de forma evolucionária e
até mesmo a melhor engenharia não conseguir desenvolver um item sem
modificações de projeto, de acordo com Bedworth (1991), estas devem ser
minimizadas, principalmente, quando elas atingem um patamar que começa a
prejudicar o desempenho do desenvolvimento (ESTORILIO, 2003).
Segundo Rozenfeld et al. (1996), como o processo interativo de projeto inclui o ciclo
projeta-testa-otimiza, os custos das alterações (que podem ser otimizações ou
correções

efetivas)

podem

ser

eventualmente

diluídos

e

pouco

visíveis,

diferentemente dos processos de manufatura, onde os custos das correções são
mais palpáveis – Isso é tão mais verdade quanto mais complexo o produto.
É notório, portanto, por tudo o que acaba de ser descrito, que, embora em algumas
situações seja necessário evitá-las, não é possível impedir a ocorrência de
alterações, ou mesmo “controlá-las”. Quando tentamos isso estamos indo contra a
visão sistêmica do mundo real, ou seja, é impraticável. Entretanto é possível
gerenciar estas alterações (ZELLS, 1995 in BRIGANTINI e RIBEIRO, 2005). Apesar
desta visão, muitos ainda utilizam ou traduzem o termo como “controle” de
alterações de escopo. Isso por si não significa um grande problema desde que todos
concordem que estamos nos referindo mais propriamente a um gerenciamento de
alterações ou a um controle do fluxo e dos impactos destas alterações.
É preciso, contudo, atentar para o fato de que para se obter melhores resultados dos
processos interativos das fases iniciais do projeto, sejam essas interações entre
Engenharia do Produto e Processo, seja com os fornecedores ou alterações de
estratégias baseadas nos resultados das primeiras avaliações de projeto, é
necessário que se realize, ou até mesmo incentive a ocorrência de alterações no
início do projeto.
Tennant e Roberts (1999) sugerem, como mostrado na Figura 5.6., essa estratégia
para concentrar alterações de projeto (denominados na figura como “desenho”) nas
fases iniciais, reduzindo drasticamente seu número de ocorrência no decorrer do
projeto e durante e após o lançamento do produto. A proposta de Tennant e Roberts
(1999) é que, a partir do meio do projeto, se aumentem os “controles” de alteração –
entendendo-se aqui controle como sendo formas de se evitar a implementação das
mesmas, somente as permitindo quando plenamente justificadas.
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É importante ressaltar que, embora os controles de alteração nas fases do projeto
sejam representados como baixos, não significa que não haja nessas fases nenhum
gerenciamento, questionamento ou registro das alterações realizadas, que permitam
acompanhamento e histórico nas fases posteriores do projeto. Da mesma forma, a
aplicação de rígidos controles nas fases mais tardias não sugere a aplicação de um
ponto de corte a partir de então não devem mais haver alterações. O que se sugere é
um controle gradativo que evite alterações desnecessárias. O controle sugere também
que cada pedido de alteração seja devidamente avaliada e oportunidades de
melhorias do produto ou reduções de custo possam ser avaliadas a todo momento.

Figura 5.6. Efeitos da Engenharia Simultânea (TENNANT; ROBERTS, 1999)
Tendo em vista a necessidade de conviver com as alterações no decorrer do projeto,
Brigantini e Ribeiro (2005) propõe um sistema de gerenciamento das mesmas, como
segue.
Todas as alterações deveriam ser documentadas e deveriam, tipicamente, incluir as
seguintes informações, antes de serem submetidas para análise:
- Itens da configuração a serem alterados com número de peça e revisão;
- Nome da pessoa que propõe a alteração, setor e data;
- Razão para a alteração;
- Descrição da alteração;
- Urgência.
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É recomendado que estas informações sejam colocadas em um formulário
padronizado que servirão de documentação dos passos do processo de alteração.
Também é recomendado que a alteração tenha um único número de identificação,
desde os estágios iniciais para facilitar que ela seja rastreada e identificada. O status
do processo da alteração e as decisões e disposições devem ser registradas. Outras
informações como: classificação e prioridade devem ser incluídas para indicar o
procedimento a ser seguido.
Tipicamente qualquer alteração de configuração terá um impacto em um
determinado número de coisas. É recomendado não apenas analisar os méritos
técnicos da proposta de alteração, mas também avaliar e documentar o impacto com
respeito a:
- Intercambilidade, relação com os elementos a seu redor, etc. e a
necessidade de mudança de identificação;
- Contrato, tempo e custo;
- Manufatura, teste, e métodos de inspeção;
- Compras e estoque;
- Manutenção, manuais de usuários, peças de reposição e manuais de
reposição.
Os critérios de avaliação citados acima devem ser adaptados de acordo com a
complexidade do produto do projeto. A classificação da alteração é um método fácil
para identificação do processo ou método de aprovação. Eventualmente, propostas
de alteração de engenharia requerem a submissão ao cliente. Leffingwell (1997) in
Brigantini e Ribeiro (2005) sugere que a interação entre o time de projeto e o cliente
seja regulamentada pelos parceiros. O cliente deve, então, assumir alguma
responsabilidade oficial para ajudar a gerenciar o escopo do projeto.
Não existe, entretanto, seguro contra o risco associado a alterações de projeto.
Gerenciamento total da qualidade e envolvimento dos colaboradores ajudará se
ambos, o processo pelo qual o projeto é feito e os entregáveis, forem
cuidadosamente analisados pelas equipes que representam os interesses dos
maiores interessados nos projetos, as gerências seniores do cliente, o time de
projeto e a comunidade. Também, um bom conhecimento dos processos de
produção ajudará a evitar algumas alterações relacionadas a manufaturabilidade.
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Desde que não é possível evitar alterações, a melhor esperança do gerente de
projetos é controlar o processo pelo qual as alterações são introduzidas e
completadas.
Meredith (2000) in Brigantini e Ribeiro (2005) diz que isso é conseguido com um
processo formal de alterações que, em algumas indústrias, é parte do sistema de
gerenciamento de configuração responsável por integrar e coordenar alterações por
todo o sistema de desenvolvimento de produto. O propósito do sistema formal de
controle de alterações é:
- Revisar todas as requisições de alterações do projeto (conteúdo e
processos);
- Identificar todos os impactos nas tarefas;
- Traduzir estes impactos em desempenho, custo e tempo do projeto;
- Avaliar os benefícios e custos das requisições de alteração;
- Identificar alternativas que podem atingir os mesmos objetivos;
- Aceitar ou rejeitar as requisições de alteração;
- Comunicar as alterações para todos os envolvidos;
- Assegurar que as alterações são implementadas adequadamente;
- Preparar relatórios mensais que resumem todas as alterações até aquela
data e os impactos no projeto.
As seguintes recomendações, aplicadas com razoável rigor, podem ser usadas para
estabelecer um procedimento efetivo de controle de alterações:
- Todos os contratos ou acordos devem incluir uma descrição de como as
requisições de alteração no plano do projeto, investimento, tempo e / ou
entregáveis serão introduzidas no processo;
- Qualquer alteração no projeto será feita através de uma ordem de alteração
que incluirá descrição do que foi acordado sobre alterações no plano,
investimento, tempo e / ou entregáveis resultantes da alteração;
- Alterações devem aprovadas, por escrito, pelo cliente, assim como, por um
gerente sênior da empresa responsável pelo projeto;
- O gerente do projeto deve ser consultado sobre qualquer desejo de
alteração no projeto, antes da preparação e aprovação da ordem de
alteração. A aprovação do gerente de projeto, entretanto, não é requerida;
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- Uma vez que a ordem de alteração foi finalizada e aprovada, o plano do
projeto deve ser alterado para refletir a alteração, e a ordem de alteração
torna-se parte do plano do projeto.
Em projetos maiores vários autores sugerem a adoção de um comitê de controle de
alterações, que é um grupo representando todas as partes interessadas que
processam todas as solicitações de mudanças.
Zells (1995) diz que existem diversas opções para isso que dependem do tamanho e
do tipo de projeto:
- Comitê de análise de solicitações: normalmente utilizado em projetos
grandes;
- Análise feita pelos times de manutenção: normalmente utilizado quando a
organização tem um time de manutenção separado do time de projetos;
- Time de projeto: normalmente utilizada em projetos menores ou quando o
time de trabalho pode arcar com esta tarefa adicional;
Já segundo Kezner (2002) in Brigantini e Ribeiro (2005), algumas empresas criam
um comitê de controle de configuração e ou mudança, para regulamentar e
acompanhar o processo de mudanças. Quando se tratam de mudanças
direcionadas aos clientes, estes participam como membro do comitê de controle de
configuração.
Este comitê necessita responder três questões básicas a seguir relacionadas:
- Qual é o custo da mudança?
- Qual é o impacto da mudança nas etapas de projeto?
- Qual é o valor agregado que esta mudança representa para o cliente ou
usuário final?
A definição de comitê de controle de mudanças apresentado por Vargas (2000) in
Brigantini e Ribeiro (2005) é: um grupo formalmente constituído dos interessados,
responsáveis pela aprovação ou rejeição de mudanças nas bases de referência do
projeto. Ele ainda faz distinção entre o controle de mudanças de escopo e controle
geral de mudanças que mais amplamente seria responsável por todas as mudanças
ao longo do projeto.
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5.3. Técnicas de Gerenciamento de Projetos
De acordo com o PMBOK (2000), “Gerencia de Projetos” é a aplicação de
conhecimentos, habilidades e técnicas para projetar atividades que visem atingir os
requerimentos do projeto, sendo acompanhado através de todas as etapas do
projeto.
O termo Gerencia de Projetos é algumas vezes usado para descrever uma
abordagem organizacional para gerenciamento dos processos operacionais
contínuos: iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Essa
abordagem, mais conhecida por gerencia por projetos, trata muitos aspectos dos
serviços continuados como projetos, objetivando aplicar também a eles, os conceitos
de gerencia de projetos.

5.3.1. Comunicação do time de projeto
Segundo Harrington, Esseling e Nimwegen (1997) in Estorilio (2003), alguns
sintomas podem ser detectados nos processos de desenvolvimento de produtos e
que tem relação direta com a falta de integração entre os funcionários.
Dentre elas estariam:
- O acúmulo de procedimentos e de operações de processamento de dados;
- A existência de semelhantes documentos realizados em diferentes setores;
- O recebimento de informações em excesso, por parte de alguns
funcionários;
- O não recebimento de informações por parte de alguns funcionários;
- A verificação de informações acumuladas, mesmo após não serem mais
úteis para o trabalho desenvolvido no presente período;
- O excesso de interações ou falta de interações durante o trabalho.
Já Clark e Wheelwright (1993) in Estorilio (2003) citam algumas conseqüências que
os problemas acima citados podem acabar desencadeando no processo de
desenvolvimento, afetando-o negativamente. Entre elas estariam:
- Muitas alterações, mudanças e reprojetos tardios;
- Prazos apertados nas fases finais, por atrasos no início do desenvolvimento;
- Protótipos pouco representativos e com problemas;
- Perda da diretriz “produto e mercado”.
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Percebe-se então que a comunicação interfuncional, da troca de informações entre
os projetistas e entre os setores interligados é um fator essencial para que a
integração se estabeleça durante o desenvolvimento do produto. A comunicação é
definida, no caso, como sendo a transmissão de informações de uma pessoa, que
exerce determinada função na empresa, para outra e assim por diante. Essas
informações envolvem conhecimento, experiência, idéias, conceitos, dados,
resultados, análises e planos.
A execução de diferentes tarefas de maneira simultânea, e realizada por diferentes
integrantes da equipe de projeto formada faz com que seja de fundamental
importância o estabelecimento de sistemas integrados e robustos de gerenciamento
das informações do projeto, sejam elas de cunho administrativo ou técnico, e do
amplo acesso à tais informações por parte dos integrantes.
Estorilio (1998) in Estorilio 2003 cita também como conceitos enfatizados na
abordagem do tema Engenharia Simultânea, alem dos já mencionados acima, a
importância da presença de um líder para coordenar o projeto, bem como a
aplicação de práticas gerenciais.
5.3.2. Gerente de Projeto
Como mencionado, o ambiente com Engenharia simultânea requer um coordenador
para gerenciar o desenvolvimento de um produto. Segundo Estorilio (2003), existem
3 razões para isso:
- Necessidade de encontrar o potencial global do grupo;
- Os agentes normalmente não tem competência, recursos ou informações
suficientes para solucionar um eventual problema por inteiro;
- A dependência entre as ações dos agentes.
Essas três razões identificam três casos de interação que a coordenação tenta
gerenciar. Essas três interações podem ser entendidas como as dependências
existentes entre as tarefas dos agentes. A primeira indica que as tarefas dos agentes
devem ser direcionadas para um alvo comum. A segunda cita que cada agente é
dependente da competência de outros agentes e, portanto, de suas tarefas, e a
terceira é a própria dependência explícita.
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Portanto, para que haja uma coordenação eficaz, em ambientes dessa natureza,
além de envolver planejamento, detecção de situações que necessitem de
coordenação e (intervenção), distribuição das decisões, comprometimento dos
agentes, execução do planejamento e comprometimento dos coordenadores, devese também:
- Determinar a dependência existente entre as tarefas executadas pelos
diferentes agentes;
- Definir quais tarefas demandam os mesmos recursos (máquinas,
computadores, pessoas, etc.);
- Identificar quais são os tipos de dependência existentes entre as tarefas que
acessam os mesmos recursos;
- Definir quais tarefas só podem ser executadas por um grupo específico de
agentes.
Como foi exposto, o desenvolvimento de produtos pode apresentar uma diversidade
de características e peculiaridades que precisam ser bem compreendidas para
serem gerenciadas, evitando assim, conflitos durante o decorrer do processo.

5.3.3. Gestão por Processos
Segundo PMBOK (2000), os projetos são compostos por processos, sendo este
“uma série de ações que geram um resultado”, são realizados por pessoas e
geralmente se enquadram em uma das duas categorias:
- Processos da gerência de projetos: se relacionam com a descrição,
organização e conclusão do trabalho do projeto.
- Processos orientados ao produto: se relacionam com a especificação e a
criação do produto, sendo estes definidos pelo ciclo de vida do projeto.
Ainda segundo PMBOK (2000), existe uma interação e uma sobreposição entre os
processos da gerência de projetos e os processos orientados ao produto, durante
todo o projeto. Por exemplo, o escopo do projeto não pode ser definido sem algum
conhecimento básico de como o produto deve ser criado. O PMBOK (2000) sugere
também a divisão de grupos de processos utilizados na execução do projeto, de
acordo com a fase do projeto, como mostrado na Figura 5.7.
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Figura 5.7. Sobreposição dos Grupos de Processos em cada Fase do Projeto.
(PMBOK, 2000).
Esse trabalho desenvolverá a proposta de processo de desenvolvimento de motor
como um todo considerando o desmembramento de todas os sub-processos que o
compõe, tanto no que se refere aos processos de gerenciamento quanto aos
relativos ao produto.
No âmbito de gestão das estruturas de desenvolvimento de produto, a gestão por
linha de produtos permite uma visão mais completa dos processos de
desenvolvimento (tanto os relativos à gerência do projeto quanto aos orientados ao
produto), estando completamente alinhada com as melhores práticas adotadas.
Entretanto, o ambiente de desenvolvimento de produtos complexos como motores é
uma organização de requisitos técnicos e necessita de aprendizado contínuo das
especialidades, observando-se nesta vigência de gestão por produtos uma perda do
foco tecnológico, com funcionários novos sendo treinados com visão mais
generalista e observando alguma dificuldade na aquisição de novos métodos e
competências técnicas, que são fundamentais para um produto que vem se
renovando com enorme rapidez, devido as legislações de emissões e as exigências
dos clientes, como descrito anteriormente, reforçando portanto a importância da
estruturação dessas organizações em gestão por processos, ou combinação das
mesmas, sugerindo então que estruturas matriciais balanceadas (como discutido no
Item 5.2.2.) sejam adequadas para o desenvolvimento deste tipo de produto.
A interação entre os processos ao longo das fases do projeto justifica a já citada
variação dos recursos como indicado na Figura 5.4. Segundo NUMA (2007), Assim
como a carga de trabalho, o tamanho da equipe cresce e diminui ao longo do ciclo
do projeto, mas, para garantir o bom andamento do trabalho, exige que um núcleo
de pessoas seja sempre mantido, acompanhando o desenvolvimento.
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5.3.4. Análise de Risco
No início de qualquer desenvolvimento de produtos existe um elevado grau de
incerteza. Esta incerteza diminui no decorrer do desenvolvimento, de acordo com as
definições que vão sendo tomadas, mas é justamente no início que se seleciona a
maior quantidade de soluções construtivas. As escolhas de alternativas ocorridas no
início do ciclo de desenvolvimento são responsáveis por 60 a 95% do custo final
(SYAN, 1994 in PIMENTEL, 2003).
Portanto, como descrito, as decisões mais importantes são feitas nas fases mais
iniciais do projeto, que é o momento onde se tem o maior grau de incerteza sobre o
produto e suas especificações, sobre o seu processo de fabricação e mesmo se ele
será um sucesso no mercado. Somente no desenrolar do desenvolvimento, quando
muitos conceitos, alternativas construtivas e soluções estiverem definidos, é que
esse grau de incerteza vai diminuindo – Proulx e Salustri (2007) abordam esse
processo explicando que “as etapas anteriores do projeto são necessárias para criar
conhecimento tipicamente necessário nas etapas posteriores”.
O segredo é gerenciar as incertezas e riscos, tentando acertar as definições no início
do desenvolvimento sempre que possível. Uma forma de minimizar as incertezas é
por meio da qualidade das informações, controle constante dos requisitos a serem
atendidos e uma vigilância das possíveis mudanças de mercado (tendo em vista que
os projetos podem ter ciclos longos).

Figura 5.8. As incertezas do projeto e seu encaminhamento ao longo das fases
(TOLEDO, 2006).
O importante na fase de planejamento não é exatamente que se tenha todas as
respostas, até porque, como já foi dito, nessa fase é muito difícil tê-las ou encontrálas, sobretudo com confiabilidade das informações, mas o importante é sim, nessa
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fase, ter todas as perguntas. A Figura 5.8. tenta ilustrar como as incertezas afetam o
projeto, o delineamento dos objetivos e os efeitos das incertezas em torno dele e
dos possíveis caminhos para chegar até ele.
Toledo (2006) coloca como importantes os seguintes pontos:
- Comunicação aberta e transparente (compartilhando o risco);
- Visão conservadora do risco é pouco eficaz, enquanto que excesso de
agressividade pode ser também catastrófico;
- Risco é onipotente, onipresente, mas pode ser calculado e controlado;
- Importância do monitoramento contínuo do risco, uma vez levantado.
O PMBOK (2000) estabelece o Gerenciamento dos Riscos do Projeto como um
processo sistemático de identificar, analisar e responder aos riscos do projeto,
incluindo maximizar a probabilidade e conseqüência de eventos positivos e
minimizar a probabilidade e conseqüência de eventos adversos aos objetivos do
projeto. São apresentados também no PMBOK (2000) algumas ferramentas e
técnicas para identificação, análise (qualitativa e quantitativa), planejamento de
respostas e controle e monitoração dos riscos.

5.4. Melhores Práticas para Gerenciamento de Projetos
A sessão a seguir relaciona três práticas (ou técnicas) relacionadas à gestão de
projetos a serem aplicadas no desenvolvimento de motores visando melhorar a
eficiência do processo de desenvolvimento do produto como um todo. As técnicas
(Co-Design e Definição Avançada de Fornecedores, Planejamento e Gerenciamento
de Custo do Produto e Gerenciamento da Informação e Gestão do Conhecimento)
foram levantadas em pesquisas na literatura ou nos processos internos do fabricante
de motores avaliado no estudo de caso, complementadas por sugestões do autor.
Embora sejam aqui mostradas como sendo técnicas de gerenciamento de projeto, e
que podem ser aplicadas de forma isolada, os Capítulos seguintes mostram que
essas podem ser aplicadas tal como sub-processos (ou processos de suporte) do
processo de desenvolvimento de motores de combustão interna.
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5.4.1. Co-Design e Definição Avançada de Fornecedores
Tendo em vista o ambiente bastante horizontalizado da indústria automobilística
atual, todos os níveis da cadeia, em especial os mais altos, a montadora e o seu
primeiro nível de fornecimento (Tier 1) – no qual se inclui o fornecedor do motor –
acabaram por transferir a manufatura dos componentes para os níveis abaixo. Isso
faz com que esses trabalhem muito mais como um integrador e “montador” dos
conjuntos (sejam motores ou veículos) do que efetivamente um “fabricante” daqueles
conjuntos como fora antigamente. Isso é ainda mais evidente no caso específico dos
fabricantes independentes de motor diesel, onde percebe-se em todo o mundo uma
especialização no processo de logística da cadeia de fornecimento e a montagem e
distribuição dos mesmos. O resultado disso é que, na maioria dos casos,
permaneceram nas fábricas de motores apenas os processos de usinagem dos
chamados “5Cs”, os cinco principais componentes e de maior tecnologia de
usinagem do motor: Bloco (Crankcase), Cabeçote de Cilindros (Cylinder Head), Eixo
Comando (Camshaft), Virabrequim (Crankshaft) e Biela (Con Rod).
Essa tendência de transferência do processo produtivo dos componentes e subsistemas para as empresas fornecedoras significou não somente a transferência de
máquinas e processos, mas também a tecnologia dos processos de fabricação.
Além disso, pouco depois, em alguns casos ocorre também a transferência das
tecnologias de projeto e desenvolvimento dos produtos. Isso fez com que alguns
deles se capacitassem e desenvolvessem suas próprias tecnologias não somente
para suportar o desenvolvimento de produtos dos seus clientes, mas também para
participar ativamente desse processo, fazendo parte da equipe de projeto.
Em um ambiente clássico seriado de desenvolvimento de motores, a Engenharia do
Produto, detentora de toda tecnologia de projeto e desenvolvimento, conceitua,
detalha e desenvolve os sistemas e componentes do motor. A Engenharia entrega
então para o departamento de Manufatura (ou Compras, no caso de componentes a
serem comprados) os desenhos contendo todas as informações necessárias e
suficientes para o desenvolvimento do processo produtivo. Nos casos de
componentes comprados, os desenhos contém então todas as informações
necessárias para os processos de cotação e compra dos componentes.
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O conceito de Engenharia Simultânea, como já foi explicado anteriormente,
pressupõe-se justamente que parte do trabalho de detalhamento de alguns dos
sistemas e componentes seja feito em conjunto com a Manufatura ou então em
conjunto com o fornecedor do mesmo, nos casos onde ele detenha a tecnologia do
processo produtivo. O princípio da Engenharia Simultânea dos componentes
comprados pode ir então ainda mais além quando tratamos de componentes cuja
tecnologia não somente do processo produtivo, mas também do produto, está nos
fornecedores. Nesses casos pode ser necessário que até mesmo a conceituação
mais preliminar dos projetos seja feita em conjunto com tais fornecedores, em um
processo que chamaremos de Co-Design.
No caso dos motores, essa situação tende a ocorrer com todos os componentes
fornecidos pelos chamados “sistemistas” ou então fornecedores de componentes
“black-box” – aplicação de itens de prateleira do fornecedor, que requer baixa ou
nenhuma adaptação de projeto. Para o caso de motores diesel especificamente ,
destaca-se no grupo de componentes de Co-Design o sistema de injeção,
turbocompressor, pistão e anéis, bombas de água e óleo, e de black-box acessórios
como alternador, compressor de ar condicionado, bomba hidráulica do sistema de
direção, dentre outros.
Percebe-se então que, para o cenário descrito, quando se aplica o conceito de
Engenharia Simultânea no desenvolvimento de produtos, faz-se necessário que a
equipe de projeto da Engenharia do Produto esteja próximo não somente da
Engenharia de Manufatura mas também dos fornecedores de alguns dos
componentes a serem projetados. Embora isso pareça bastante óbvio e de simples
solução, surge aí um conflito relevante do ambiente de desenvolvimento de
produtos, que é a dificuldade do departamento de Compras em selecionar tais
fornecedores em um momento tão avançado, onde não somente não se tem
desenhos e especificações claras do que deve ser desenvolvido, mas mais do que
isso, em alguns casos, tem-se não mais do que uma idéia ou um breve descritivo
daquilo que se espera ser um dia fornecido, não permitindo a realização do processo
clássico de concorrência de preços e definição do fornecedor mais competitivo.
Esse conflito, saudável para o projeto do produto como um todo, torna-se ainda mais
relevante se observado que na realidade atual do desenvolvimento e manufatura de
motores, segundo levantamento informal, os conjuntos de componentes que
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precisam dessa tratativa é de cerca de 20, ou aproximadamente 20 a 40% da lista
de peças do motor, porém representam alguns dos componentes de maior valor do
produto final, podendo chegar a até 75% do custo total da lista de peças, e que
portanto a falta de critério na escolha do fornecedor, assim como não fazer uso do
poder de negociação de preços enquanto o processo de concorrência ainda está em
curso pode ser decisivo para o custo final do produto.
Nesses casos, faz-se necessário um processo diferenciado de classificação de todos
os componentes a serem desenvolvidos, ainda na fase de planejamento do projeto.
Identifica-se quais são os componentes em que se faz necessária a definição do
fornecedor de maneira avançada, seja para propor um processo de Co-Design, seja
para definir um black-box cujas características definem ou limitam o projeto de
outros componentes do motor (por exemplo um alternador, cujas dimensões
externas definem o projeto de seu suporte). Outro caso ainda não citado que
também exige envolvimento avançado do fornecedor é quando se tem um
componente cuja tecnologia e conhecimento de projeto seja interna, porém a
tecnologia do processo seja de domínio do fornecedor e cujo processo demanda
muitas interações e adaptações do projeto, sugerindo um processo de Engenharia
Simultânea produto-processo; esse caso é bastante comum em componentes
fundidos, como bloco e cabeçote de cilindros.
Visando racionalizar os processos e recursos, e também, permitindo-se sempre que
se faça a definição mais tardia possível da escolha do fornecedor, objetivando mais
tempo para o refinamento do projeto, busca de novos parceiros e negociação
comercial, a classificação propõe que todos os componentes cujo desenvolvimento
não se enquadre nas descrições dos parágrafos acima sejam tratados pela
metodologia mais clássica, onde o processo de busca e definição do fornecedor
somente ocorre após a conclusão da fase de projeto, quando já existem desenhos e
especificações claras como dados de entrada do processo.
Entretanto, para se colocar em prática esse processo de definição avançada de
fornecedores e tirar bom proveito dele, no que diz respeito à fazer a melhor escolha
do parceiro, é preciso que se estabeleçam metodologias claras entre a Engenharia
do Produto, o departamento de Compras e os fornecedores envolvidos. Algumas
experiências práticas em um fabricante de motores diesel mostrou que essa
metodologia deve ter (GONÇALVES et al., 2007):
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- Definição dos requisitos e tempo para o desenvolvimento: para os itens de
tecnologia crítica, co-design e black-box, a Engenharia do Produto prepara,
então, uma lista de requisitos de acordo com um modelo pré-estabelecido.
Esta lista especifica os requisitos técnicos do produto a ser desenvolvido a
partir do desdobramento dos objetivos funcionais do motor que utilizará o
componente. Neste momento são, também, definidos os principais milestones
do desenvolvimento;
- Matriz de responsabilidades: junto com os requisitos técnicos muitas vezes é
necessário a emissão de uma matriz de responsabilidades para o
desenvolvimento.

Esta

matriz

indica

as

principais

atividades

do

desenvolvimento mostrando o que será realizado pela empresa e o que ela
espera que o fornecedor faça;
- Identificação dos potenciais fornecedores: em posse das informações acima
o departamento de Compras e a Engenharia do produto buscam no mercado
os potenciais fornecedores para os componentes. Com os potenciais
fornecedores identificados o time verifica se estes fornecedores são
aprovados pela empresa. Caso exista algum fornecedor não aprovado, é
solicitada uma auditoria ao departamento da Qualidade.
- Workshop: de acordo com a necessidade de cada projeto o time define a
necessidade da realização de um workshop com os fornecedores. Neste
evento os potenciais fornecedores são reunidos e é feita uma apresentação
conjunta de compras e engenharia sobre os requisitos técnicos, de tempo e
comerciais. Caso o time defina pela não realização do workshop, por motivo
de tempo ou disponibilidade dos participantes, o departamento de Compras
envia uma solicitação formal de proposta para os fornecedores, anexando
todos os requisitos definidos;
- Análise da proposta: com o recebimento das propostas o time de Compras
analisa os aspectos comerciais envolvidos (preço, investimentos, condições
de pagamento e fornecimento, etc.) e o time de Engenharia do Produto
analisa os aspectos técnicos e, também, de prazos envolvidos no
desenvolvimento;
- Necessidade de avaliação prévia: após análise das propostas e alguma
eventual interação com os potenciais fornecedores para esclarecimentos ou
revisões, a Engenharia do Produto define a necessidade de alguma avaliação

89
prévia da proposta. Esta avaliação pode incluir algum cálculo matemático ou
avaliação em banco de teste que valide a proposta realizada pelo fornecedor;
- Matriz de Decisão: em posse de todas essas informações coletadas até o
momento é preparada uma matriz de decisão mostrada como exemplo na
Figura 5.9., que é dividida em três partes:
- Critérios Mandatórios: são critérios não sujeitos a pontuação, são
requisitos eliminatórios, sem sua aprovação o potencial fornecedor é
desclassificado para as fases seguintes da análise;
- Critérios

Financeiros: nesta parte são analisados

requisitos

financeiros e comerciais da proposta;
- Critérios Técnicos: é nesta parte que a proposta técnica é avaliada de
acordo com os requisitos técnicos da mesma;
As partes financeira e técnica têm o mesmo peso. A definição dos
critérios, as ponderações e, logicamente, a pontuação são definidos
para cada caso de análise (embora haja um padrão inicial), em eventos
conjuntos da Engenharia do Produto, Compras e quaisquer outros
interessados e envolvidos;

Mandatórios

Econômicos

Técnicos

Critérios
Certificação de Qualidade
Estratégia de Compras para o Commodity
Atendimento de requerimentos técnicos
Atendimento aos milestones do projeto
UCE (Unidade de Custo Equivalente): Preço da
Peça +Ferramental + Protótipo + Desenvolvimento
Estratégia de Fornecimento (Local 5, Intenção de
fornecimento local 3, Suporte Local 2)
Avaliação Comercial (histórico)
Sub-total (Econômicos)
Ateindimento aos requerimentos técnicos
Prazo de desenvolvimento
Suporte à pós-vendas
Instalação no motor
Flexibilidade para diferentes versões/aplicações
Assistência/Suporte à Engenharia
Necessidade de validação
Peso
Sistema de CAD utilizado (comunicação)
Sub-total (Técnicos)

Peso
Go/NoGo
Go/NoGo
Go/NoGo
Go/NoGo

Fornecedores
“A”
“B” “C”
Go Go
Go
Go Go
Go
Go Go
Go
Go Go
Go

37

5,00

2,07

4,07

1

5

5

5

2
40

5
200

5
92

5
166

5
4
3
5
2
3
4
2
1
40

5
5
3
5
5
5
4
3
5
184

4
5
3
3
3
3
3
1
3
136

2
5
5
4
3
3
5
3
1
138

Ranking

384

228

304

Figura 5.9. Matriz de Decisão de Fornecedor (GONÇALVES, 2007).
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- Carta de Intenções: com a definição por um dos fornecedores, o
departamento de Compras emite uma carta de intenções onde a empresa e o
fornecedor se comprometem com todos os objetivos colocados na proposta
(especialmente os objetivos técnicos, comerciais e de prazo);
- APQP: a partir deste momento é iniciado o APQP (Advanced Product Quality
Plan), liderado pela área da qualidade.
Cabe ressaltar que a prática de envolvimento avançado de fornecedores, em um
momento de plena criação e levantamento de hipóteses e oportunidades vindas de
ambas as partes é bastante fértil para o surgimento de idéias conjuntas, criando um
ambiente até mesmo mais criativo e produtivo do que se fosse um processo interno
da Engenharia do Produto, uma vez que é somado ao time a Engenharia do Produto
do fornecedor, juntamente com sua experiência e especialidade naquele tipo de
componente que está sendo desenvolvido. A contrapartida é que esse processo
interativo, que gera diversas alterações do conceito do produto que mal acaba de
ser definido (embora seja razoável e altamente recomendável que aconteça nesse
momento, e não nas etapas posteriores), requer alguns controles que não seriam
necessários caso se tratasse de processos internos. Seriam esses controles:
- Controle de alteração do escopo: todas as modificações no escopo definido
originalmente com o fornecedor, que culminou nas bases da carta de
intenções, em que pese principalmente o preço de venda, devem ser
devidamente documentadas e novamente aprovadas por ambas partes, tal
como se fosse um complemento da própria carta de intenções. Gonçalves et
al. (2007) sugere que isso seja feito em um formulário padronizado a ser
preenchido todas as vezes que o time de trabalho identifica alguma
necessidade de modificação no conceito do produto, devendo o fornecedor
informar o impacto em custo, investimento e tempo em virtude da alteração
proposta. Tal documento é então encaminhado em anexo no processo de
proposta de alteração do produto, a ser analisado por um time multi-funcional,
que pode ou não aprovar e permitir a implementação da alteração. Tal
controle se faz necessário uma vez que nos casos mais clássicos de CoDesign o fornecedor é definido ainda na fase de Planejamento do produto, em
alguns casos antes mesmo do início da fase de detalhamento, acabando por
ficar por todo o tempo de projeto, que pode ser superior a dois anos, antes da
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entrada em produção. Sem que haja uma documentação e aprovação formal
das alterações ao longo desse período, abre-se margem para conflitos nas
negociações comerciais finais.
- Tendo em vista o processo criativo de criação do produto entre as duas
Engenharias do Produto (cliente e fornecedor), é de se esperar que soluções
de projeto inovadoras sejam eventualmente descobertas, abrindo margem a
discussões de autoria e propriedade intelectual entre as duas partes.
Gonçalves et al. (2007) sugere que essas condições estejam previamente
descritas na carta de intenções, evitando discussões e conflitos posteriores.
Embora tenha-se sempre buscado criar classificações padrão para cada tipo de
componente, deve-se considerar que cada projeto é único e particular e, portanto,
um mesmo componente pode ser classificado de forma diferente para diferentes
projetos.
MORGAN e LIKER (2006) chamam a atenção também para a metodologia utilizada
pela Toyota e tanto admirada e copiada (quando assim conseguem) pelas
organizações ocidentais. O Sistema de Desenvolvimento de Produto da Toyota
(Toyota

Product

Development

System)

prevê,

além

de

classificação

de

componentes, a classificação dos fornecedores, e admite assim diferentes
abordagens comerciais e de relacionamento de uma forma geral, quando o
fornecedor é considerado parceiro (partner, nível mais alto da escala), ou contratual
(contractual, nível mais baixo da escala). A maior diferença em relação à
metodologia descrita anteriormente é que, especialmente no caso de parceria,
adota-se por parte das duas organizações posturas de relacionamento de longo
prazo, que extrapola questões de preço e pode estender-se do projeto em questão à
outras oportunidades de negócio futuras, gerando um ambiente de confiança que
prevê muito mais benefício comercial e técnico para ambas as partes do que
simplesmente um processo de concorrência pontual como o descrito na metodologia
proposta. Outro detalhe marcante é que a Toyota, embora tenha a tendência de
comprar mais de 70% do conteúdo dos veículos que produz (contra cerca de 50% da
média atual das empresas ocidentais), preocupa-se em manter internamente o seu
conhecimento básico de projeto e manufatura de veículos (core competency), não
repassando aos fornecedores.
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5.4.2. Planejamento e Gerenciamento de Custo do Produto
Já foi mencionado, e é de conhecimento notório, o preço de venda do novo produto
é uma das características desse produto, fator fundamental para o seu sucesso, e
tem ligação direta com o custo de fabricação. Já este compõe-se basicamente do
custo dos componentes comprados e do custo de manufatura interna (seja de
fabricação ou de montagem dos conjuntos). custo de garantia, amortização de
ferramentais e custos de desenvolvimento (ou custo do projeto), etc.
Visando quantificar a relação existente entre o projeto e o custo final de seus
produtos, um estudo foi realizado na Ford Motor Company, através do qual foi
constatado que, embora o custo da matéria-prima, necessária na construção do
produto, fosse dez vezes maior do que o custo de projeto, o material acabava
afetando somente 20% do custo total de seus automóveis. Os projetos e suas
definições refletiam em aproximadamente 70% do custo final de seus veículos
(SAVOIE et al., 1990 in ESTORILIO, 2003).
Segundo Rozenfeld (1996) in Estorilio (2003), isso se deve ao fato de que, apesar
das incertezas típicas dessa etapa, é nesse momento em que se seleciona a maior
quantidade de soluções construtivas para o produto.
Devido a esses fatores, segundo Clark e Wheelwright (1992), se os investimentos na
etapa de projeto fossem duplicados de 7% para 15% do custo total, por exemplo, os
custos de manufatura poderiam ser reduzidos em até 60%. Além disso, se o tempo
de projeto fosse duplicado, visando obter projetos mais bem elaborados, reduzindo
assim, o número de retrabalhos, o tempo de lançamento de um produto no mercado
poderia ser reduzido em até 40%.
É obvio então a importância do planejamento adequado desse custo nas fases mais
iniciais (necessário inclusive para que o valor de lucratividade utilizado na análise
financeira do projeto tenha níveis de confiança adequados), assim como o
gerenciamento e acompanhamento de sua variação em relação ao planejado, ao
longo de todo o desenrolar do projeto, evitando surpresas nos níveis de lucratividade
após o lançamento do produto. Embora pareça simples, a execução dessa tarefa em
níveis minimamente adequados mostra-se bastante complicada e requer técnicas e
disciplinas específicas, em um processo também denominado “Design-to-Cost”, já que:
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- No planejamento inicial do custo do produto, dependendo da complexidade
deste, e principalmente do nível de inovação em relação aos produtos e
projetos históricos, a estimativa de valores e custos objetivos (target costs)
requer trabalho intensivo de prospecção dessas tecnologias, busca de
informações alternativas junto a fornecedores ou parceiros. Nesses casos o
uso de técnicas de benchmarking e análise de valor são recomendadas
(ULRICH e EPPINGER, 2007);
- Durante o desenrolar do projeto, é normal a ocorrência de significativo
número de alterações de escopo, sejam alterações macro, que embora
devessem ser evitados podem ocorrer, sejam alterações menores, como
alteração da especificação de componentes em relação ao planejamento
inicial, como já foi descrito no Item 5.2.3;
- Os normalmente baixos níveis de lucratividade aplicados na indústria
automobilística atual exigem que o corpo técnico de engenharia (tanto do
produto quanto processos), assim como o departamento de Compras tenham
na sua rotina a cultura e preocupação com o aspecto custo. Isso implica em
uma postura pró-ativa de todo o time de trabalho em busca do equilíbrio
constante entre objetivos normalmente conflitantes como o aumento do
desempenho ou nível de qualidade do produto diante aumentos de custo.
Tem que se considerar que, como cada vez mais se utiliza processo de Co-Design
com fornecedores de sistemas com tecnologia agregada, como já descrito no Item
5.4.1., requerendo nesses casos técnicas de controle específicos de alteração de
escopo.
Essa sistemática de processo decisório pode contemplar também a comparação
entre as condições gerais oferecidas por fornecedores e a própria Manufatura
interna, em um processo de concorrência transparente comumente denominado
“make-or-buy”.
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5.4.3. Gerenciamento da Informação e Gestão do Conhecimento
Fica claro pelos comentários do Item 5.3.1. a importância da comunicação nos
projetos, trazendo a necessidade de iniciativas sistêmicas de gerenciamento da
informação e conhecimentos (que serão melhor definidos a seguir) na realização de
projetos de desenvolvimento de produtos. Uma das abordagens mais completas
nesse sentido é a chamada Gestão do Conhecimento.
Parte do conhecimento de uma organização que desenvolve produtos está
armazenado na forma de documentos (relatórios, desenhos, resultados de testes,
atas, livros, etc.) e materiais que podem ser armazenados e disponibilizados para as
diversas pessoas que a compõem, são os conhecimentos explícitos.
Uma das formas de contribuir para a Gestão do Conhecimento é criando-se
ferramentas que auxiliem no gerenciamento de tais tipos de conhecimento. Tais
ferramentas, também denominados PDM - Gerenciamento de Dados de Projeto
(Product Data Management), receberam grande atenção durante o surgimento da
área de gestão do conhecimento e foram neste início equivocadamente tidos como a
solução definitiva nesta área. Evidentemente que contribuem, mas não são
suficientes. A efetiva Gestão do Conhecimento depende de muitos outros aspectos
tais como: cultura, motivação, capacitação, entre outros.
Como já foi mencionado anteriormente, o processo de desenvolvimento de produto é
um conjunto de atividades essencialmente criativas, e que, portanto, dependem não
somente de informações armazenadas nos documentos históricos e gerados no
decorrer

deste

processo,

mas

também

depende

fundamentalmente

dos

conhecimentos e habilidades das pessoas que a realizam (AMARAL e ROZENFELD,
2001 – adaptado).
Identifica-se então a necessidade de processos sistemáticos que não vise somente
tornar acessíveis grandes quantidades de informação corporativa, compartilhando as
melhores práticas e tecnologias. É preciso também que esse processo seja apoiado
na geração, codificação, disseminação e apropriação de conhecimentos, com o
propósito de atingir a excelência organizacional, tendo como objetivos:
- Permitir a identificação e mapeamento dos ativos de conhecimento e
informações ligados a qualquer organização, seja ela com ou sem fins lucrativos
(Memória Organizacional);
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- Apoiar a geração de novos conhecimentos, propiciando o estabelecimento de
vantagens competitivas;
- Dar vida aos dados tornando-os utilizáveis e úteis transformando-os em
informação essencial ao nosso desenvolvimento pessoal e comunitário.
- Organiza e acrescenta lógica aos dados de forma a torná-los compreensíveis.
Ainda segundo Amaral e Rozenfeld (2001), DAVENPORT e PRUSAK (1998),
diferenciam três grandes classes de elementos, são eles:
Dado: é um conjunto discreto e objetivo de fatos sobre um determinado
evento. É, portanto, a parcela quantificável e objetiva do estoque de
informação e conhecimento de uma empresa, e usualmente está armazenado
em bancos de dados ou documentos da empresa (Exemplo de um dado:
temperatura da atmosfera 32 graus);
Informação: é uma mensagem contendo um emissor e um receptor e cujo
significado envolve uma nova interpretação baseada em um conjunto de
dados. (exemplo: devido a temperatura e a pressão atmosféricas, deve
chover dentro de 1 hora). Dentro de qualquer empresa há um complexo e
contínuo fluxo de informações, seja por meios tecnológicos, como sistemas
computacionais, ou por meio da interação entre as pessoas;
Conhecimento: é uma mistura fluida de experiências, valores, informação
contextual e intuição, formando um “painel” (framework) na mente de uma
pessoa que a habilita a avaliar e obter novas experiências e informações.
Na definição destes autores, portanto, o conhecimento é interpretado como algo
impossível de ser totalmente estruturado (fluido) e/ou capturado e de ter sua lógica
“dissecada”; e que, por tudo isto, está presente somente “na mente” das pessoas.
Mais ainda, o conhecimento só se manifesta quando é utilizado. Nesta última
característica importante tem-se um dos aspectos mais significativos desta definição
de conhecimento: sua orientação para a ação.
Quanto maior o conhecimento de uma pessoa, mais rica e “frutífera” será sua
apreciação e análise dos dados e informações disponíveis e, conseqüentemente,
maior a qualidade das decisões tomadas durante este trabalho.
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NONAKA e TAKEUCHI (1997) realizaram uma importante distinção de tipos de
conhecimento que tem sido amplamente empregada, pois se trata de uma maneira
bastante prática de abordar o assunto. Os autores dividiram o conhecimento em:
Conhecimentos Explícitos: são os conhecimentos estruturados e capazes de
serem verbalizados. Portanto, é a parte estruturada e objetiva do
conhecimento.

Àquela

que

pode

ser

transportada,

armazenada

e

compartilhada em documentos e sistemas computacionais. Fazem parte do
conhecimento

explícito:

normas,

registros

de

bibliográficas,

livros,

procedimentos de trabalho e outros;
Conhecimento Tácito: são os conhecimentos inerentes às pessoas, isto é, as
habilidades que esta possui. Trata-se, portanto, da parcela não estruturada do
conhecimento, a qual não pode ser registrada e/ou facilmente transmitida a
outra pessoa.
NONAKA e TAKEUCHI, 1997, propõem a existência de um ciclo contínuo dentro das
empresas onde conhecimento explícito esteja se transformando em tácito e viceversa. Este ciclo é representado por eles como uma “espiral do conhecimento”.
Nesta abordagem, o papel da Gestão do Conhecimento é garantir e facilitar a livre
fluidez do ciclo em toda a organização. Assim, a Gestão do Conhecimento tem o
papel de cuidar não apenas da infra-estrutura para registro e organização de
conhecimentos explícitos, mas, também, de garantir as condições ambientais e de
formação básica das pessoas, necessárias à manutenção deste ciclo. (aqui acaba a
citação de AMARAL e ROZENFELD; 2001).
Ferrari e Toledo (2001) ressaltam que o conhecimento pode ser considerado como
entrada essencial do processo de desenvolvimento de produto, um elemento chave
na transformação desta entrada e uma importante saída. Afirmam também, segundo
NONAKA e TAKEUCHI (apud DAVENPORT e PRUSAK, 1999), que o poder do
conhecimento provém de valores e crenças, tanto quanto da informação e da lógica.
É relevante também o comentário de que um dos princípios da Gestão do
Conhecimento estaria relacionada ao modo como os membros “encaram” a
necessidade de compartilhar o conhecimento, buscando-se a alteração da idéia
“Quem detém o conhecimento, tem o poder” para “Quem troca o conhecimento,
detém o poder”. Ainda segundo Ferrari e Toledo (2001), para BEIJERSE (1999),
este princípio é representado pelo estímulo à cooperação entre os membros.
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Ferrari e Toledo (2001), afirmam ainda, em consonância com o exposto acima por
Amaral e Rozenfeld (2001), que segundo DAVENPORT e PRUSAK (1999): “sem um
método para gerir o conhecimento estruturado, o aprendizado organizacional (neste
trabalho, representado pelos princípios da Gestão do Conhecimento) é por demais
conceitual e abstrato para fazer alguma diferença de longo prazo nas organizações”.
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6. DESENVOLVIMENTO DE MOTORES

6.1. Ciclo de vida do projeto de um motor
Ainda que muitos ciclos de vida de projeto apresentem nomes de fases similares
com resultados de trabalho similares, poucos são idênticos. Embora a maioria tenha
quatro ou cinco fases, alguns chegam a ter nove ou mais, conforme já discutido no
Item 5.1.2., que mostra uma abordagem de ciclo de vida de projeto de uma forma
mais ampla. O desenvolvimento de um motor, assim como a grande maioria dos
produtos da indústria automobilística e mecânica de uma forma geral, pressupõe
pelo menos cinco fases ou etapas imprescindíveis:
Planejamento do Projeto e do Produto: investigação de tecnologias, definição
do escopo do produto e do projeto, planejamento e obtenção dos recursos e
planejamento das atividades (bem como sua seqüência, responsáveis/time e
prazos) necessárias para sua conclusão.
Execução do projeto de Engenharia: atividade fundamentalmente da
Engenharia do Produto, onde, em conjunto com a Manufatura, fornecedores e
clientes, desenvolve todas as especificações necessárias para fabricação,
compra e montagem dos sistemas e componentes que compõe o motor. É
preciso destacar que algumas atividades de desenvolvimento do motor, em
especial o desenvolvimento da combustão, pelo menos no que tange a
calibração dos parâmetros de gerenciamento dos motores (em especial para
os motores eletrônicos), normalmente, devido à sua duração, estendem-se
para a fase seguinte.
Verificação e Validação do Projeto: atividade também fundamentalmente da
Engenharia

do

Produto,

onde,

fazendo

uso

de

ferramentas

de

desenvolvimento, sejam por técnicas de simulação numérica ou experimental,
verifica e valida se as especificações concebidas na fase anterior atendem ao
escopo do produto (e suas respectivas métricas de desempenho). Mais
detalhes sobre essa fase do projeto são descritas no Item 6.3.4.
Desenvolvimento e Validação do Processo Produtivo: o desenvolvimento do
processo é uma atividade da Manufatura (que pode ser interna ou externa, no
caso de componentes comprados de fornecedores). Já a atividade de
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validação desse processo pode ser responsabilidade conjunta da Qualidade e
Manufatura (algumas vezes associadas à Engenharia do Produto) para
verificação se o projeto estabelecido na segunda fase, quando fabricado sob
os processos produtivos definidos na fase anterior, atende ao escopo do
produto (e suas respectivas métricas de desempenho).
Lançamento: atividade conjunta da Qualidade e Manufatura (algumas vezes
associadas à Engenharia do Produto) para execução do lançamento e inicio
de produção do novo produto (start-up e ramp-up) e acompanhamento do
mesmo no cliente e inicio de exposição ao campo, identificando potenciais
problemas de lançamento e executando as devidas correções.
Tendo em vista a crescente complexidade dos motores de combustão interna, com
aplicação de cada vez mais tecnologias, associação de mecanismos e eletrônica
complexos, sempre direcionados pelos restritos limites de emissões, as empresas
responsáveis pelo desenvolvimento de motores tem instituído e consolidado cada
vez mais a adição de mais uma fase à esse processo, por vezes antes mesmo da
fase de Planejamento do Projeto e do Produto citada e que em alguns casos pode
inclusive parecer independente dos projetos de produto, que é a Engenharia
Avançada, formando times de projeto e alocando recursos de maneira que se possa,
de forma contínua, buscar e desenvolver tecnologias que possam ser aplicadas nos
próximos projetos de produto. Essa atividade, que na maioria dos casos nada tem a
ver com pesquisa científica pura, permite que muitas das dúvidas e incertezas
levantadas no Planejamento do Projeto do Produto já esteja por vezes respondida,
ou ao menos mapeada, reduzindo bastante o nível de risco dos projetos de novos
produtos.

6.2. Tipos de Projeto de Motor
A magnitude de cada projeto é uma variável importante e que deve ser conhecida e
considerada na sua fase de planejamento, pois afeta fortemente a maneira como
cada um dos projetos deve ser tratado, os recursos e tarefas planejados, ainda que
uma mesma linha geral de gerenciamento e controle deva ser obrigatoriamente
mantida, atendendo aos procedimentos internos de cada empresa e mantendo
mesmo padrão de trabalho.
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O tamanho do projeto, para o ambiente de desenvolvimento de motores, define-se
basicamente pela sua natureza, onde se destacam duas classificações importantes:
motor básico x aplicação e novo motor x adequação a emissões.

6.2.1. Projeto de Motor básico x Projeto de aplicação
Entende-se aqui como motor básico o desenvolvimento do motor como componente
sólido e fechado do veículo (um “black-box”). Por interagir apenas de forma indireta
com o veiculo, entende-se que possa ser aplicado em qualquer veiculo, desde que
respeitadas algumas condições de contorno (de instalação e funcionamento). O
projeto do motor básico compreende portanto o desenvolvimento dos seus
componentes internos e que permita alguma flexibilidade de aplicação em diferentes
veículos – dando a idéia de família de motores básicos. Já o projeto da aplicação
parte do princípio que já existe um motor básico disponível, estando limitado, como o
próprio nome diz, a aplicação deste em um dado veículo.
Pela descrição acima, subentende-se que o projeto do motor básico tenderá a ter
sempre maior complexidade, tamanho e quantidade de recursos quando comparado
a um projeto de aplicação. Isso geralmente é verdade, o que não reduz a
importância do trabalho da aplicação como sendo a conclusão do trabalho de
desenvolvimento - o veiculo é o produto final, e não o motor. Deve-se levar em
consideração também que a interação entre o motor e o veículo requer trabalhos
importantes de engenharia e desenvolvimento, que tanto mais complexos serão
quanto mais as condições de contorno diferir daquelas impostas pelo motor básico,
podendo em alguns casos específicos agregar nesses tipos de projeto mesmos
níveis de complexidade de um projeto de motor básico.
Em virtude do direcionamento do trabalho para a indústria automobilística, toda
menção do termo “aplicação” estará voltada à aplicação em certo veículo, não
importando seu tipo (passageiros, leve, utilitário, pesado, agrícola ou off-road). Cabe
lembrar, entretanto, que motores de combustão interna podem ter também
aplicações alternativas, normalmente chamadas industriais (ou off-highway), como
fonte de potência para geradores elétricos, bombas, etc.
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Esse trabalho toma como base para sua proposição e estudo de caso o projeto de
motor básico, podendo a metodologia proposta ser estendida a projetos de
aplicações, embora a natureza das atividades a serem executadas varie bastante
(menor desenvolvimento de tecnologias internas e maior interação com veiculo).
Outra diferença importante é que no caso do projeto de aplicação a administração
deste abrange aspectos de interação com clientes externos, os fabricantes do
veículo (no caso de fabricante independente de motores).
Via de regra, o desenvolvimento de um projeto de aplicação foca-se no
desenvolvimento dos componentes do Sistema Auxiliar, definido na Tabela 6.1. Isso
não exclui, entretanto, a necessidade de intervenção em componentes tidos como
do motor básico, caso a aplicação assim o exigir. Destaca-se ainda, em especial
para os motores dotados de sistema de injeção eletrônica, a necessidade de
recalibração para as condições de dirigibilidade específicas da aplicação e do
veículo em desenvolvimento.
Deve-se ainda considerar que para que se faça o desenvolvimento adequado da
aplicação no veículo, faz-se necessário que o projeto do motor básico tenha
maturidade mínima no que se refere às definições de projeto, confiabilidade e
disponibilidade de protótipos. Experiências históricas na indústria automobilística
mostram que, sem essa defasagem entre os projetos do motor básico e da
aplicação, corre-se o risco de ter-se que administrar inúmeras indefinições por
tempos exagerados, disputa de recursos e quantidade exagerada de modificações
que podem levar ao fracasso do projeto tanto do motor básico quanto da aplicação.
Por conta disso, recomenda-se que o projeto de aplicações, ainda que se trate de
prospecções e construção de veículos de demonstração, deveriam ser feitos
somente após o motor básico ter minimamente concluído a fase de Projeto do
Produto e parte da Verificação do Projeto. Após esse momento já se teria disponível
um projeto de produto razoavelmente maduro, tendo sido detalhado e passado por
uma primeira rodada de melhorias baseado nos primeiros protótipos e resultados de
testes. Essa representação pode ser vista na Figura 6.2., na indicação do Processo
de Projeto da Aplicação separado dos Processos Macro do desenvolvimento do
motor básico.
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Essa sutil divisão entre os projetos permite ainda que somente se lance mão dos
altos investimentos (quando comparados com as fases anteriores) da construção de
ferramentais de produção e execução dos testes de validação mais longos no
projeto das aplicações. Dessa forma, permite-se que esses investimentos fiquem
associados ao desenvolvimento dos veículos como um todo – ou ainda, no caso de
um fabricante independente de motores, por conta do cliente, fabricante do veículo,
e que tem condição, portanto, a partir de um compromisso comercial, de justificar
financeiramente os vultosos investimentos necessários. Algumas empresas, em
especial os fabricantes de veículo que projetam, desenvolvem e produzem seus
próprios motores, segundo a literatura (CLARK e FUJIMOTO, 1991 e TENNANT e
ROBERTS, 1999), denominam essa fase de desenvolvimento adiantado dos
motores de Engenharia Avançada. Normalmente essas empresas incluem também
nessa fase o desenvolvimento do trem de transmissão (que em conjunto com o
motor forma o trem de potência, ou powertrain), suspensão e dos sistemas mais
complexos da carroceria do veículo, por entender que, assim como o motor, são
conjuntos de tecnologia que têm que estar minimamente desenvolvidos antes de se
iniciar o desenvolvimento do veículo como um todo.

6.2.2. Projeto de Novo motor x Adequação a emissões
Como já explicado no Item 3.2., as legislações de emissões impõe a cada ciclo, de
aproximadamente 4 anos, a revisão do projeto do motor para atendimento aos novos
(e reduzidos) limites de emissão de poluentes. Ou seja, ainda que o fabricante do
motor ou do veículo, em sua estratégia de produto, não tenha planejado
modificações para o produto, um novo projeto é necessário.
Via de regra, adaptações de um motor existente a um novo nível de emissões requer
relativamente poucas modificações, com adição de tecnologias àquelas existentes.
Logicamente que a adição de algumas tecnologias requerem maiores ou menores
esforços (a adição do catalisador de oxidação DOC em um motor diesel pode, no
máximo, requerer acertos na calibração devido ao aumento de contrapressão, ao
contrário da necessidade de um arranjo multi-válvulas, requerendo a substituição de
cabeçotes completos com 2 válvulas por cilindro por mais válvulas em um mesmo
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cilindro), mas certamente pode-se afirmar que um projeto de adaptação de emissões
tenderá a ter menor nível de complexidade, e portanto tamanho, que um reprojeto
mais amplo de um motor existente ou até mesmo de um projeto de um motor
totalmente novo.
Cabe destacar que, ainda que um trabalho seja somente de readequações de
emissões, este tende a ficar bastante mais complexo quanto mais restritos são os
objetivos de emissões dos poluentes, e quanto mais conhecidas são as tecnologias
disponíveis. Vale então citar que, no caso dos motores diesel, os níveis de emissões
estão ficando tão restritos que, futuramente as soluções para atendimento das
legislações de emissões correm o risco de não serem encontradas em escala
econômica viável.
E importante também lembrar que, no caso da indústria brasileira e também de
outros mercados cujas legislações de emissões estão defasadas em relação às
européias e norte-americanas (no Brasil a defasagem do Proconve em relação ao
Euro, por exemplo, para os motores diesel, é de um ciclo – em outros mercados
também atendidos pelos fabricantes brasileiros, como o Andino por exemplo, a
defasagem chega a ser ainda maior), leva-se como vantagem nos projetos de
adaptação de emissões o fato de que as soluções e tecnologias a serem aplicadas
normalmente já existem e podem ser trazidas dos fornecedores de tecnologia e
componentes que atuam na Europa e Estados Unidos. Isso facilita em muito o
trabalho que, quando é de vanguarda, exige desenvolvimentos muito mais
complexos.
Obviamente que projetos de novos motores se caracterizam como projetos de motor
básico, enquanto que projetos de adaptação a emissões são tipicamente trabalhos
que também envolvem motor básico, mas em alguns casos podem se simplificar a
trabalhos de aplicação. Isso ocorre principalmente quando a solução for restrita a
recalibração do veículo ou instalação de catalisadores ou outros componentes do
veículo sem grande interação com o motor básico.
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6.2.3. Planejamento Estratégico do Projeto de um Motor
Como já mencionado no Item 5.1.1., o planejamento do produto e do projeto tem que
estar alinhado com o Planejamento Estratégico da empresa. Da mesma forma, os
escopos do projeto e do produto devem ser bem detalhados e definidos de modo
que todas as limitações de recursos e dificuldades técnicas possam ser
consideradas e não acabem por arruinar o sucesso do projeto e do produto.
É nesse ambiente que se faz necessária a definição estratégica do produto que se
deseja desenvolver, alinhando as suas características com as demandas do cliente e
do mercado que se deseja atender. Embora pareça simples, esse trabalho é
bastante complexo e exige grande dedicação da alta gerência e recomenda-se
também forte participação do departamento de Marketing e Vendas, assim como o
uso de ferramentas como QFD (Desdobramento da Função Qualidade).
Deve-se também cuidar para que o cascateamento das demandas do cliente (seja
ele o consumidor final, comprador do veículo, seja o fabricante do veículo) seja feita
de forma correta, terminando por definir as mais detalhadas métricas que irá compor
o escopo do produto e cujo atendimento deve ser acompanhado durante todo o
projeto.
Nesse exercício de determinação do escopo do produto motor faz-se necessário
identificar claramente sua vocação, priorizando algumas das características em
detrimento de outras, estabelecendo seus pontos fortes e fracos. O que se quer
dizer é que, das características de um motor, sejam elas percebidas ou não pelo
cliente como citado no Item 3.1., deve-se definir, no início do desenvolvimento, o que
é mais importante e tem mais prioridade nas decisões de projeto, tendo em mente
que, ainda que todos os esforços sejam feitos para otimização de todas as
características, a vocação do produto dever estar bem definida para que possa, por
vezes, nortear decisões de projeto que careçam de disputa de uma característica em
relação à outra.
Embora tudo o que foi mencionado acima possa ser aplicado, via de regra, para
todos os produtos a serem desenvolvidos, os motores de combustão interna tem a
particularidade de ter, entre as características a serem atendidas, o nível de emissão
de poluentes. Este por fim acaba por influenciar muitas decisões de projeto e, como
já foi mencionado no Item 3.2., seu atendimento normalmente é feito em detrimento
de pelo menos uma das outras características do produto.
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O ponto é que, no momento da definição da vocação do motor, a definição clara dos
mercados que se deseja atender é uma informação estratégica fundamental, pois
determina o limite (ou a gama de limites) de emissões que se tem que atender,
podendo afetar drasticamente a configuração do motor e decisões de projeto mais
básicas. Por outro lado, tem que se atentar para o fato de que, uma vez dentro de
um determinado mercado, o nível de emissões já não é mais uma vantagem
competitiva, mas sim um requisito mínimo para que o motor possa ser vendido
naquele mercado, devendo-se, com a limitação do nível de emissões, tomar as
decisões de projeto mais acertadas para que o motor seja competitivo quanto aos
outros aspectos e características, esses sim “percebidos” pelo cliente, já que
emissões, tal como um requisito legal, não é tratada como vantagem competitiva
significativa, nem mesmo em mercados com consciência ecológica mais evoluída
como o mercado europeu, caso isso implique em prejuízo de alguma outra
característica do motor que seja também “percebida” pelo cliente.

6.3. Processo de Desenvolvimento de Motor
Como já visto no Item 5.3.3., o processo de desenvolvimento de produto é composto
por uma série de processos menores. Nesse mesmo capítulo se descreve sobre a
natureza dos processos, no que se refere aos processos relativos ao gerenciamento
do projeto e os processos relativos ao produto, e a interposição entre alguns deles,
que termina por tornar a identificação deles por vezes complicada. Os processos
aqui propostos serão divididos em dois níveis:
- Processos Macro: processos maiores de primeiro nível, em analogia ao ciclo
de projeto mais básica vista nos Itens 5.1.2. e 6.1. São, via de regra,
processos de gerenciamento do projeto.
- Processos Funcionais de Engenharia do Produto: processos menores, em
segundo nível, que são, via de regra, processos relativos ao produto.
Poderiam ser detalhados também os processos funcionais de outras áreas,
destacando o da Manufatura, porém não é o foco desse trabalho.
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A Figura 6.1. mostra o Processo Macro de desenvolvimento de Produto Motor de
Combustão Interna na sua forma mais básica segundo APQP (2003) (Planejamento
Avançado da Qualidade do Produto – Advanced Product Quality Plan), refletindo as
fases básicas citadas no Item 6.1.

Figura 6.1. Processo de Desenvolvimento de Produto segundo APQP (APQP, 2003).

A Figura 6.2 mostra a proposta de Processo Macro adaptada ao desenvolvimento
especifico de produto motor de combustão interna, enfatizando o projeto do motor
básico, dividido em 7 fases e 14 Processos Macro descritos abaixo:
a) Processo de Planejamento do Produto
Compreende o Planejamento Estratégico de Produto, alinhado com o
Planejamento Estratégico e portfólio de produtos da empresa, onde se define,
a partir dos objetivos de mercado, o tipo de produto que se pretende
desenvolver para o portfólio de produtos, quando deve estar disponível, e
suas configurações básicas.
b) Processo de Gerenciamento do Projeto
É o processo contínuo de planejamento, acompanhamento e controle do
projeto a ser executado. Pode compreender o conjunto de métodos, técnicas
e ferramentas descritas no decorrer de todo este trabalho. Recomenda-se que
tenha uma liderança bem definida, como sugerido no Item 5.3.2.
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Figura 6.2. Macro Processos do Desenvolvimento de Motores.
c) Processo de Engenharia Avançada
Processo contínuo de desenvolvimento ou busca de novas tecnologias que
possam ser aplicadas no desenvolvimento dos novos produtos. Sugere-se
que tal processo contínuo derive iniciativas para os projetos de produto que
se iniciam, focando recursos e conhecimentos para alinhar os objetivos do
projeto e auxiliando no Planejamento Estratégico de Produto e na definição
das configurações básicas do produto que se deseja desenvolver.
d) Processo de Definição do Escopo
Detalhamento dos escopos do projeto e do produto, conforme sugerido no
Item 5.1.3. Nesse processo se levantam todos os questionamentos e riscos
do atendimento dos objetivos definidos nos dois escopos.
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e) Processo de Investigação
Eventualmente executa-se nas etapas mais iniciais de planejamento do
projeto algumas atividades de investigação, normalmente em conjunto com as
atividades derivadas da Engenharia Avançada, a fim de sanar as dúvidas
mais cruciais levantadas no escopo, assim como realinhá-lo quando
necessário, evitando a definição de objetivos indevidos e auxiliando no correto
planejamento do projeto.
f) Processo de Planejamento do Projeto
Processo eminentemente de gerenciamento do empreendimento, onde se
definem e organizam e se disponibilizam os recursos, cronogramas e escopos
do produto e do projeto. Tal como um recurso, nesse momento se define e
organiza também os times de trabalho para execução do projeto.
g) Processo de Desenvolvimento de Sistemas
Processo que compreende o desenvolvimento de todos os sistemas,
conjuntos e componentes do motor, contendo sub-processos de Projeto e
Emissão de Desenhos, Processo de Projeto e Emissão de Desenhos,
Processo de Verificação e Validação do Projeto, Processo de Obtenção de
Protótipos e de forte interação com os processos de Robustez e
Confiabilidade. Pela abordagem aqui proposta, estão aqui incluídos também a
definição

e

o

desenvolvimento

dos

fornecedores

dos

componentes

comprados, assim como seus processos de fabricação.
h) Processo de Robustez
Processo integrado com os sub-processos de Desenvolvimento de Sistemas
e da Combustão, que visa a garantia da qualidade final do projeto sob os mais
diversos aspectos, interagindo em todas as etapas de execução do projeto e
definição técnica do produto, como visto no Item 4.2.
i) Processo de Validação e Confiabilidade
Compreende a fase de experimentação que avalia o nível de confiabilidade do
projeto e processos de fabricação do motor, de acordo com os objetivos de
confiabilidade definidos para o produto. Como será visto nos Itens 6.3.4. e
6.4.3., esse processo sugere retroalimentação com o projeto.
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j) Processo de Desenvolvimento da Combustão
Como será visto no Item 6.3.6., esse processo desenvolve os componentes e
parâmetros reguláveis do motor que afetam o comportamento da combustão
do motor.
k) Processo de Gerenciamento da Alteração de Escopo
Processo contínuo de acompanhamento e gerenciamento das inevitáveis
alterações de escopo que são identificadas no decorrer do projeto, como
descritos no Item 5.2.3., julgando as solicitações de alteração e decidindo a
aprovação ou rejeição, assim como controlando sua implementação, caso
seja aprovada.
l) Processo de Desenvolvimento de Processos (Manufatura)
Desenvolvimento de todos os processos de fabricação e montagem do motor,
incluindo o desenvolvimento das estratégias e processos de logística,
fornecimento e distribuição.
m) Processo de Fechamento do Projeto
Processo destinado ao acompanhamento do processo de lançamento e do
início de produção, visando correções e ajustes até que se encontre a
estabilidade dos processos produtivos. Nesse momento se realiza também a
preparação e treinamento da rede de assistência técnica do produto, o
fechamento de todos os demais processos, assim como se recomenda a
realização de um balanço do projeto como um todo, levantando pontos fortes,
fracos e lições aprendidas para os próximos empreendimentos.
Com base nesses processos maiores, outro, menores são definidos. Esses
processos menores, que os compõe ou suportam, podendo ser aplicados
especificamente em um processo macro ou podendo se interpor em mais de um
processo macro, podem ter vocação tanto de gerenciamento de projeto quanto de
relação com o produto, sendo que, de acordo com o tema e objetivo desse trabalho,
alguns deles serão evidenciados e descritos em maior detalhe, contribuindo para a
proposta de processo de desenvolvimento de motor de combustão interna.
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Os processos que serão tratados em mais profundidade são:
Processo de Desenvolvimento de Sistemas e Componentes
Processo de Projeto de Engenharia (Design) e Emissão de Desenhos
Processo de Verificação e Validação do Projeto
Processo de Obtenção de Protótipos
Processo de Desenvolvimento da Combustão
Processo de Planejamento da Confiabilidade

6.3.1. Processo de Desenvolvimento de Sistemas e Componentes
Tendo em vista que os motores são compostos de diversos componentes, deve-se
esperar que cada um acabará por ter seu próprio projeto de desenvolvimento,
normalmente associado às atividades maiores do projeto do motor como um todo.
Esse sub-projeto pode ter seu próprio gerenciamento e particularidades – a proposta
quando se agrupam esses projetos em sistemas, e por vezes denominam inclusive
times e gerentes de projeto específicos para o projeto de um ou outro sistema, é de
que esses vários projetos de sistemas e componentes componham e sejam
integrados pelo projeto do motor.
O processo de desenvolvimento de sistemas e componentes separadamente propõe
que todas as atividades independentes do projeto do motor como um todo, tais como
definição do projeto (especialmente no caso de co-design), definição de
fornecedores, desenvolvimento de ferramentais, obtenção de protótipos, testes e
validações sigam rotas cujos milestones

principais sejam determinados

pelos

milestones do projeto do motor, tais como dados de entrada do cronograma de
projeto de cada sistema ou componente. A antiga QS-9000, depois substituída pela
TS16949 (2002), norma de qualidade baseada na ISO-9000 e acrescida de
requisitos adicionais específicos do setor automotivo, ,estabeleceu o APQP (2003),
um guia bastante completo para seguimento desse processo, colocado como
requisito específico de alguns clientes como a Ford. No APQP são sugeridas 23
etapas (ou atividades) a serem cumpridas até que o sistema ou componente esteja
totalmente liberado e aprovado para seu uso na produção do motor, como pode ser
visto na Figura 6.3.
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Planejamento Avançado da Qualidade do Produto
Relatório de Acompanhamento
Fornecedor:
Avaliação do Risco:
Novo(a): Fábrica ( )
Membros do Grupo

Fase do Protótipo

Tecnologia ( )

Processo ( )

Programa:
Peça:
Nº Peça:

Companhia/Título

Telefone/E-mail

Data Requerida

Elementos do APQP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Data:
Revisão Nº:

Quantidade

Data de
Situação
Data
Data do
Conclusão Respons.
(Status) Requerida Fornec.
Efetiva

Decisão da Fonte
Requisitos de Entrada do Cliente
FMEA de Projeto
Revisões de Projeto
Plano de Verificação do Projeto
APQP de Subcontradados
Instalações, Ferramentais e Disp. Controle
Plano de Controle de Protótipo
Construção dos Protótipos
Desenhos e Especificações
Análise do Grupo de Viabilidade
Fluxograma do Processo de Manufatura
FMEA de Processo
Avaliação dos Sistemas de Medição
Plano de Controle de Pré-Lançamento
Instruções de Processo ao Operador
Especificações da Embalagem
Trial-Run de Produção (Lote Piloto)
Plano de Controle de Produção
Estudo Preliminar da Capabilidade do Processo
Testes de Validação da Produção
Certif. Aprovação de Peça de Produção PPAP
Entrega das peças de PPAP

Comentários:

Figura 6.3. Relatório de Acompanhamento do APQP (APQP, 2003).
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O APQP sistematiza e estabelece padrões de avaliação para os principais tópicos
relacionados com o desenvolvimento de um sistema ou componente, de modo que a
interface Engenharia do Produto e Engenharia do Processo – no caso a segunda
sendo o fornecedor – seja coberta por controles específicos. Destacam-se aí as
atividades 2 a 4, que exigem o detalhamento dos dados de entrada do cliente e sua
Engenharia do Produto quanto ao detalhamento e oficialização dos requisitos
esperados para o sistema ou componente que deve ser desenvolvido, assim como
eventos de revisão de projeto e análise do tipo FMEA.
Inclui-se na determinação dos requisitos de entrada não somente requisitos de
projeto mas também outros, estabelecidos por outros departamentos do cliente tais
como condições logísticas, embalagem, índices de qualidade esperados, etc. Para
isso, metodologias e formulários adequados por parte do cliente (desenvolvedor do
motor) se fazem necessários para que o cascateamento dos requisitos do motor seja
feito para os sistemas ou componentes, e estes colocados claramente, desde o
início do projeto, para o fornecedor que o vai desenvolver e fornecer – até mesmo
para que ele possa avaliar, nesse momento, se será capaz de cumpri-los.

Figura 6.4. Cascateamento dos Requisitos do Projeto para os Fornecedores (APQP,
2003).
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A Figura 6.4. mostra como o cascateamento de requisitos do projeto do motor se
estende para o fornecedor do sistema e componente, e desse para seu subfornecedor, fornecedor de ferramentais e assim por diante. Cabe ressaltar que, no
que se refere ao tempo de projeto, os milestones dos níveis mais baixos tendem
sempre a ser mais adiantados que os níveis mais altos, uma vez que, como
exemplo, para que o início de produção do motor ocorra em certa data, é preciso
que a entrega das amostras para o lançamento do motor estejam prontas e
disponíveis na linha de montagem do motor algum tempo antes.
O APQP sugere ainda um processo de controle robusto do processo de
desenvolvimento do processo produtivo (atividades 11 a 20), introduzindo
ferramentas de controle de qualidade importantes como FMEA de Processo,
acompanhamento e garantia da execução e avaliação adequada do Fluxograma e
Folhas de Processo, Plano de Controle, Avaliações estatísticas (CEP) e logísticas
preliminares à produção e execução de Lotes Piloto. Todos esses controles são
então registrados em uma documentação chamada PPAP (Processo de Aprovação
de Peças para Produção), e sem sua aprovação, que é a garantia da certificação de
qualidade do sistema ou componente, o mesmo não pode ser liberado para uso na
linha de montagem do motor – requisito específico de alguns clientes (Ford por
exemplo), a ser seguido pelas empresas certificadas QS9000 ou TS16949 (2002).
Está inserido nesse contexto também o estabelecimento e acompanhamento do
plano de verificação e validação do sistema ou componente em desenvolvimento
(atividades 5 e 21), seja ele feito pelo responsável pelo desenvolvimento do motor
(em testes em motor), seja ele realizado em avaliações outras (simulações, testes de
bancada) pelo fornecedor.
Cabe ressaltar que, embora o processo de APQP sugira a metodologia mais clássica
de entrega de um projeto de produto pronto para o fornecedor, na realidade atual da
indústria automobilística, como já foi exposto anteriormente, pratica-se muito mais
interação de projeto, seja praticando-se o co-design seja adequando sempre que
possível o produto para o processo do fornecedor visando reduções de custo ou
aumento de produtividade ou qualidade. Para isso, sobretudo nos projetos de codesign, o APQP não propõe um controle e acompanhamento muito detalhado dessa
fase – tal como uma ferramenta de qualidade, cabendo às Engenharias do Produto
das

duas

partes

interagirem

independentemente

do

APQP,

mas

com
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acompanhamento do departamento da Qualidade (responsável pelo seguimento do
APQP) durante essa fase inicial.
O APQP sugere também uma relação cliente-fornecedor, sendo o fornecedor uma
empresa externa. Entretanto, sua metodologia é bastante robusta e deveria ser
aplicada também aos fornecedores internos das empresas fabricantes de motores.

6.3.2. Divisão do Motor por Sistemas
Para grandes projetos ou projetos de produtos complexos como um motor
recomenda-se seu desmembramento em sub-divisões, em consonância com o
processo de desenvolvimento de sistemas descrito no Capítulo 6.3.1. Tendo em
vista que estamos tratando de motores, no caso com vocação para aplicações
veiculares, tratamos do segundo nível, sendo o sistema, o veículo. O nível mais
baixo do motor seriam seus componentes, que precisam ser um a um detalhados,
projetados, desenvolvidos e validados. Entretanto, no caso de um motor estaríamos
falando de mais de 200 componentes, sendo necessária a criação de pelo menos
um nível intermediário que reúna e agrupe esses componentes, que chamaremos de
sistema (um conjunto de partes operando de forma harmônica), e que
eventualmente terá seu projeto tratado como um projeto suficientemente grande e
que, embora guarde associações com o projeto do motor, pode eventualmente ter
sua própria estrutura e gerenciamento.
Segundo Proulix e Salustri (2007), o sistema é um conjunto de componentes que
interagem entre si, que desempenham certas funções e que se distingue claramente
no ambiente em que opera. Todo produto, até mesmo um componente simples como
um parafuso pode ser considerado um sistema. O projeto de sistemas é baseado em
um processo geral que é inerentemente recursivo e pode ser descrito
algoritmicamente como segue:
- Assumir que o sistema sendo projetado é um black box (ou caixa-preta), ou
seja, sua estrutura interna é desconhecida;
- Identificar as funções que o sistema desempenha no ambiente em que
opera;
- Identificar entradas e saídas para e do sistema que é necessário para que
ele desempenhe as funções;
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- Abrir o black box, identificando os sub-sistemas que podem executar as
funções do sistema. Cada sub-sistema passa a ser então um black box,
enquanto que o sistema passa a ser considerado “transparente”;
- Para cada sub-sistema, retornar ao primeiro passo e promover nova divisão,
até que o sub-sistema seja tão simples que a solução imediata para ele seja
conhecida;
- Estando todos os sub-sistemas em todos os níveis de interação
identificados, o projeto de sistema está completo. A especificação do sistema
como um todo é atingida pela combinação da operação de todos os subsistemas.
A Figura 6.5. ilustra o desmembramento e níveis para o exemplo de motores de
combustão interna veiculares. É importante notar que o Motor, para o veículo, é
também um de seus sistemas, e foi aqui colocado como sendo um nível entre o
veículo e os sistemas do motor apenas de maneira a convencioná-lo como sendo o
nível maior a ser estudado, já que ele é o objeto de estudo final.

Figura 6.5. Níveis de detalhamento dos sistemas (QVP).
A Tabela 6.1. sugere uma classificação do motor em sistemas, em princípio mais
adequada para motores diesel, embora possa ser adaptada para outros tipos de
motor de combustão interna. A divisão proposta baseia-se na função de cada
sistema, sendo essa apenas uma sugestão que pode não ser a mais adequada para
todas as situações de desenvolvimento. Eventualmente pode-se readequar a
classificação ou mover componentes entre os sistemas de acordo com a afinidade e
aptidão do time responsável, fornecedor ou tipos de testes envolvidos. Um exemplo
disso seria separar grupos específicos para parafusos principais, sistema de
vedação ou mesmo separar os sistemas de admissão de ar e de escape, aqui
agrupados em um só sistema.

116
Tabela 6.1. Divisão do Motor em Sistemas.
Sistema
Estrutural

Função
Aloja e suporta os
componentes e veda os
fluídos

Trans. Potência

Transforma energia de
combustão em
torque/rotação

Sincronização

Controla abertura e
fechamento de válvulas

Adm/Exaustão

Gerenciamento dos gases
de admissão e exaustão
Fornece combustível em
quantidade, pressão e no
momento adequado para a
câmara de combustão
Mede e controla sinais
elétricos, atuando no
sistema de injeção
eletrônica de combustível e
outros sistemas
gerenciáveis (ex.
turbocompressor ou EGR)
Realiza o resfriamento do
motor e controla sua
temperatura de operação
por meio de um fluído
Estabelece e controla o
fluxo (vazão e pressão) de
óleo lubrificante do motor,
permitindo lubrificação e
atuação hidráulica de
mecanismos
Acessórios e equipamentos
de interface com o veículo

Combustível

Elétrico

Arrefecimento

Lubrificação

Auxiliar

Sub-Sistemas e Componentes
Bloco e Cabeçote de Cilindros, Junta
de Cabeçote, Parafusos principais
(cabeçote, capa de mancal principal,
capa de biela, polia do virabrequim e
volante), Tampa de Válvulas, Suporte
do Motor, Tampa Frontal, Cárter de
Óleo, Suportes em geral
Árvore de Manivelas, Conjunto de
Pistão (Pistão, Anéis e Pino), Biela,
Casquilhos e Buchas, Polia do
Virabrequim (Damper), Volante
Sistema de Distribuição (correia
dentada, engrenagens ou corrente),
Trem de válvulas (eixo comando,
válvulas, molas, travas, etc)
Turbocompressor, Coletores de
admissão e escape, Sistema EGR
Injetores, Bomba Injetora (ou de alta
pressão), Galeria, Tubulações de alta
pressão, tubulações e circuito de baixa
pressão
Unidade Eletrônica de Comando
(ECU), Sensores (rotação, fase,
temperatura e pressão de ar,
temperatura de água do motor, etc),
Chicotes Elétricos, Vela aquecedora

Bomba de água, Válvula Termostática,
sistemas ou válvulas de desaeração,
tubulações e mangueiras
Bomba de óleo, válvula de alívio, tubo
de sucção e peneira

FEAD e demais acessórios do motor
ou do veículo (e que sejam montados
e/ou acionados no/pelo motor)

117

Figura 6.6. Divisão do Motor em Sistemas.
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6.3.3. Processo de Projeto de Engenharia (Design) e emissão de desenhos
O Processo de Projeto de Engenharia (ou processo de Design) é o principal subprocesso do Processo de Desenvolvimento de Sistemas, e constitui-se o mais
importante processo relativo ao produto no desenvolvimento de um motor de
combustão interna. É a partir desse processo que são definidas todas as
características de todos os componentes, conjuntos e sistemas que comporão o
motor. É também no processo de Projeto que se promovem as mais importantes
decisões técnicas, sendo esse um processo interativo com o escopo do produto,
dados históricos e conhecimento de projetos anteriores, retroalimentação de
problemas de campo ou solicitações de clientes, em que um processamento criativo
dos engenheiros e projetistas entregam como saída desenhos e especificações
técnicas detalhadas relativas à construção, montagem e manutenção do motor e
cada um dos seus componentes.
Nesse processo podem-se gerar uma grande variedade de possibilidades e soluções
viáveis tecnicamente e que geralmente implicam em diferentes compromissos de
desempenho entre as mais diversas métricas do produto final. Isso traz a
necessidade de uso de métodos e ferramentas de processo decisório que permita
que o grupo de trabalho não somente organize e registre as mais diversas soluções
de projeto possíveis mas também possa visualizá-las, avaliando os impactos da
decisão e direcionando o projeto de acordo com o escopo do produto.
Segundo Ulrich e Eppinger (2007), mesmo que o processo de seleção de conceitos
de projeto não seja explícito, todas equipes de projeto utilizam algum método de
seleção – mesmo aqueles times que só geram um conceito usam um método:
escolhem a primeira solução encontrada. Os métodos podem ser:
Decisão externa: conceitos são apresentados ao cliente ou entidade externa,
que faz a decisão.
Líder do projeto: um membro influente do time de projeto faz a decisão
baseado em sua preferência pessoal.
Intuição: O conceito é escolhido pelo sentimento do time, sem nenhum critério
ou compromisso explícito. O conceito escolhido apenas “parece” o melhor.
Votação: Cada membro do time vota nos conceitos de projeto de sua
preferência, sendo escolhido aquele que recebe mais votos.
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Prós e contras: O time lista as vantagens e desvantagens de cada conceito e
faz a escolha baseado na opinião do grupo.
Prototipagem e testes: A organização constrói e testa protótipos de cada
conceito, e faz a escolha baseado nos resultados de testes.
Matriz de decisão: O time julga cada conceito de acordo com critérios de
seleção preestabelecidos, que podem ou não ser ponderados com diferentes
pesos. Pode ser ainda utilizado o método SWOT, acrônimo de Forças
(Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e
Ameaças (Threats).
Obviamente o último é o processo mais recomendado, especialmente quando da
definição de novos conceitos. Entretanto, soluções de compromisso e limitação de
tempo e recurso disponível para esse tipo de trabalho normalmente impedem
explorar a fundo o potencial de projeto dos componentes por meio dessas matrizes.
Seja qual for o método decisório, o processo de projeto é ilustrado na Figura 6.7.

Figura 6.7. Processo de Projeto de Engenharia (Design).
6.3.4. Processo de Verificação e Validação do Projeto
Como já foi expresso, o processo de desenvolvimento de produto envolve
necessariamente a interação projeta-verifica. O processo de desenvolvimento de
motores não é diferente, e ainda com toda a evolução de métodos alternativos
preditivos e ferramentas CAE como apresentado em outras seções desse trabalho,
ainda requer grande carga de trabalho de validação prática experimental. A
abordagem proposta divide esse trabalho em duas categorias: validação de funções
e validação de confiabilidade.
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A primeira, como o próprio nome diz, está relacionada com a verificação do projeto
estabelecido quanto à sua capacidade de cumprir os objetivos funcionais imediatos,
por exemplo, no caso do motor como um todo, sua potência ou seu consumo de
combustível, ou então, no caso de uma bomba d´água, por exemplo, sua vazão.
Falamos então de testes que comprovam que o projeto atende às métricas básicas
estabelecidas em uma lista de requisitos (ou escopo) do produto – ou dos seus
componentes, estando os requisitos desdobrados para estes. Para esses itens,
falamos normalmente de testes mais curtos, medições instantâneas e de mais fácil
comprovação.
Já os ensaios de validação de confiabilidade, tomando como princípio que a
confiabilidade é a capacidade de certo produto de atender à certas características de
desempenho após certo tempo de uso (em condições especificadas), tem implícito o
fator tempo. Ainda que se lance mão dos artifícios de testes acelerados em bancada,
para motores veiculares cuja vida B10 está em torno de 300.000 km estamos
falando de testes de durabilidade bastante longos, sejam realizados nos próprios
veículos para os quais foram projetados, sejam ensaios realizados em dinamômetro,
com durações mínimas de 80.000 km ou 1000 horas, o que significam testes de pelo
menos 2 meses de duração.
Fazendo-se essa separação dos tipos de testes, já comumente aplicadas na
indústria automobilística em duas fases distintas, chamadas de “Verificação do
Produto” e “Validação do Produto”, ou ainda, em algumas empresas de “Prototype
Development” e “Pre-Production Development”, permite-se balancear e focar as
atividades do projeto em seus momentos mais adequados. Dessa forma, a primeira
fase, que acaba por ficar mais curta, funciona como uma verificação mais rápida e
capaz de detectar a grande maioria dos problemas de projeto, concentrando a
execução de ações corretivas e as conseqüentes alterações, tais como um primeiro
acerto do projeto. Ao final dessa fase já se tem um projeto bastante robusto e
consistente, capaz inclusive de dar seqüência ao projeto e de liberar alguns
ferramentais mais longos. Já a segunda fase, logicamente mais longa, acaba por ser
um refinamento final do projeto, detectando e corrigindo as falhas que só aparecem
após certo tempo de uso do produto, e que impactam diretamente na curva de
crescimento da confiabilidade.
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Normalmente a segunda fase, bastante longa, ocorre em paralelo com o
desenvolvimento final dos processos e ferramentais definitivos, e, portanto surge aí
também

a

oportunidade

de

aplicar

nos

seus

testes

componentes

mais

representativos dos processos definitivos. É justamente o uso de componentes
nessas condições, e em maiores quantidades (já que a quantidade de testes é maior
que na fase anterior), que dá a essa fase a caracterização de uma primeira
avaliação estatística do produto e do processo.
Nesse ambiente de avaliação prática de projeto se faz necessário o estabelecimento
de processos robustos de registro, comunicação e análise de falhas observadas nos
motores e componentes em teste. Todas as falhas devem ser devidamente
registradas, formando um banco de dados consistente, e as falhas comunicadas
rapidamente para a equipe de projeto, responsável por analisar a falha, identificar as
causas e propor ações corretivas rapidamente. A Figura 6.8. sugere como deve
ocorrer esse processo auxiliar ao processo de verificação e validação do produto e
do projeto, que tem ação direta nos níveis de qualidade do produto final a ser
lançado, tendo em vista sua importância e influência na curva de crescimento da
confiabilidade do mesmo.

Figura 6.8. Processo de Registro, Análise e Solução de Falhas.
Eventos periódicos de análise e soluções de falha, com participação de todo o time,
promovem o conhecimento das ocorrências, compartilhamento de experiências e
encaminhamento de planos de ação consistentes, normalmente se estendendo para
ações multi-funcionais e de diferentes departamentos.
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A automatização desse processo por meio de recursos de informática e banco de
dados, assim como o uso de ferramentas de qualidade específicas para auxiliar e
sistematizar a análise das falhas são altamente recomendados, destacando-se as
ferramentas de análise de falha 8D (8 Disciplinas), FRACAS (Failure Reporting,
Analysis, and Correction Action System), Diagrama Causa-Efeito, Diagrama
Espinha-de-Peixe (Ishikawa), FTA (Failure Tree Analysis ou Árvore de Falhas),
5W1H e Seis Sigma.
O estabelecimento dos testes aos quais os motores e seus componentes têm que
ser submetidos, assim como os procedimentos e critérios de aprovação, devem ser
todos discutidos na fase de Planejamento e Detalhamento do projeto, seguindo
metodologia de Robustez como será vista adiante. Convencionou-se na maioria das
empresas do ramo automotivo, por força da recomendação do APQP (2003) o uso
da ferramenta DVP (Plano de Validação do Projeto - Design Validation Plan, ora
chamado DVP&R, Design Validation Plan and Report).

6.3.5. Processo de Obtenção de Protótipos
O processo clássico interativo projeta-verifica, tendo em vista o plano de ensaios
experimentais proposto pelo tópico anterior, tem como premissa que para sua
realização é necessário que se obtenham componentes representativos das
características que se deseja avaliar, denominados protótipos. Ulrich e Eppinger
(2007) definem os protótipos como uma “aproximação do produto em uma ou mais
dimensões de interesse”. Tendo em vista que o protótipo é uma representação física
de um projeto ou processo que se deseja avaliar, e considerando-se também que
seu processo de obtenção pode ser por vezes bastante oneroso e demorado
(considerando, por exemplo, componentes que requerem ferramentais), propõe-se a
classificação dos mesmos em três categorias:
- Componente Conceito: Estrutura qualquer capaz de prover avaliação de
uma dada característica. Não precisa seguir desenhos e sim apenas algumas
(que se desejar avaliar) características do mesmo. Suas avaliações subsidiam
as definições técnicas da fase de conceituação de projeto (antes mesmo da
fase de verificação do mesmo), quando assim se julgar necessário. Sugere-se
que seja obtido do fornecedor definitivo, caso já tenha sido selecionado (no
caso de Co-Design), ainda que sejam utilizados métodos produtivos
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alternativos, visando maior aproximação e estreitamento do relacionamento
com o mesmo (Engenharia Simultânea).
- Componente Protótipo: Componente deve seguir na íntegra desenho
protótipo (já emitido no pedido de compra), recomendando-se fortemente que
se faça controle de qualidade mediante um Plano de Controle de Protótipo, se
possível já envolvendo o departamento da Qualidade e adiantando o
processo de aprendizado e familiaridade com o novo projeto. Tendo em vista
que seu objetivo é a verificação e validação do projeto, não há em princípio
preocupação ou demanda quanto à sua representatividade com o processo
produtivo definitivo, sendo entretanto recomendado que, para alguns casos
mais críticos, seja feita uma avaliação do quanto o protótipo se difere da peça
de produção, no sentido de entender a integridade do protótipo e validade dos
testes que serão realizados – os exemplos mais típicos são componentes de
alumínio injetado que normalmente tem seus primeiros protótipos fabricados
em processos alternativos como alumínio fundido por coquilha (gravidade).
Essa variedade de processos produtivos alternativos do protótipo pode lhe dar
diferentes níveis de representativade da peça final, que via de regra vai
ficando cada vez mais semelhante à peça definitiva quanto mais avançado o
projeto, em linha com a proposta de realização de avaliações estatísticas
preliminares na fase de Validação do Produto, como se discutido no Item
anterior. Sugere-se que a obtenção se dê pelo departamento de Compras,
considerando-se a fase de projeto avançada e o adiantamento das
características de processo que são avaliadas em avançado.
- Amostra: Peça totalmente representativa de produção, fabricada nos
processos e ferramentais definitivos, avaliada a aprovada pelo processo de
PPAP. É um componente de produção, porém, ainda não aprovada para uso
como tal. A obtenção destes componentes somente deveria ocorrer por
Compras, com envolvimento da Qualidade (que coordena o processo de PPAP).
Eventualmente, se os prazos assim permitirem, algumas dessas peças pode
ser utilizada para testes na fase de validação do projeto (confirmando mais
ainda a vocação desses testes como avaliação estatística e de confiabilidade
do produto como um todo), devendo a maior parte do lote permanecer nas
plantas produtivas para as avaliações de validação da produção e lotes piloto.
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Como pode ser visto, o controle de qualidade dos componentes protótipo deve ser
uma preocupação constante no desenvolvimento do projeto, já que normalmente
utiliza-se de processos e procedimentos alternativos de fabricação. Esses processos
alternativos trazem consigo problemas de qualidade que poderão acabar por
interromper e invalidar os testes, ou mesmo falhando e prejudicando a identificação
da causa da falha, que por vezes se confunde com falhas do próprio projeto,
desviando a atenção da equipe para problemas menos importantes que o projeto em si.
Nesse ambiente de engenharia a experiência mostra também a necessidade de
controle apurado do estoque de protótipos, quanto ao controle de nível de estoque
para o planejamento de novos lotes ou mesmo para o controle de saída de peças
que são normalmente bastante caros e não podem ser desperdiçados. O controle é
também importante porque na prática o que se vê são diferentes lotes de um mesmo
componente, podendo ter diferentes níveis de atualização de projeto ou lotes de
fabricação (mais ou menos representativos, ou com particularidades significativas do
processo de fabricação), e que precisam ser devidamente identificadas e rastreadas,
facilitando eventuais análises de falha ou de desempenho desses componentes.
A despeito das restrições definitivas de prazos, é de se esperar que quanto mais
representativo de processo forem os protótipos, ou quanto antes as amostras
estiverem disponíveis para testes, antes ocorrerá o processo interativo produtoprocesso, acentuando a sobreposição das fases como proposto pela Engenharia
Simultânea. O resultado disso é o ganho de maturidade que o projeto tem como um
todo, evitando alterações tardias do desenho do produto – bastante comuns assim
que se define o fornecedor e processo produtivo. Isso, contudo, remete à outra
decisão conflitante para as organizações, que é a liberação avançada de
ferramentais

definitivos.

Embora

todas

as

vantagens

apresentadas

sejam

absolutamente boas para todas as áreas, a partir de liberada uma ferramenta, todas
as alterações de produto subseqüentes implicarão em impactos onerosos, limitando
a flexibilidade do projeto dali em diante. Outra desvantagem da liberação avançada
dos ferramentais, que afeta sobretudo ao departamento de Compras e as
negociações comerciais com os fornecedores, diz respeito à amortização dos custos
das mesmas, uma vez que, se liberada muito cedo, pode chegar à ficar mais de dois
anos, dependendo do projeto, sem que tenha se iniciado a produção, prejudicando a
amortização financeira.
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6.3.6. Processo de Desenvolvimento da Combustão
O processo de desenvolvimento da combustão é também uma das fases mais
importantes da etapa de execução de um projeto de motor de combustão interna,
sendo o grupo de atividades e sub-processos que não somente as características e
desenvolvem os componentes que tem influência no funcionamento e desempenho
da combustão do motor, mas que também definem as regulagens e calibração dos
parâmetros ajustáveis dos sistemas que compreendem o processo de combustão.
Com o advento da aplicação massiva de controles eletrônicos, culminando nos
sistemas de injeção, ignição e gerenciamento eletrônico completo do funcionamento
do motor, faz-se necessário também dedicar sub-processos específicos para
desenvolver esses sistemas, softwares e estratégias de controle (HOWOLF e
HUPFER, 2000; LEE et al., 2004). É desse sub-processo que resultam as principais
características de desempenho do motor, destacando-se seu desempenho (potência
e torque), nível de emissões de poluentes, consumo de combustível, ruído de
combustão, etc.
Mais recentemente ainda, com especial atenção para os motores diesel modernos,
faz-se necessário considerar os trabalhos relativos ao desenvolvimento e aplicação
de sistemas de Pós-Tratamento. Destacam-se aí as aplicações mais comuns e
simples de DOC (Catalisador de Oxidação Catalítica ou Diesel Oxidation Catalist),
bem como a instalação e calibração de sistemas de controle, destacando-se aí os
sistemas DPF (Filtro de Particulado – Diesel Particulate Filter) e SCR (Catalisador de
Redução Seletiva – Selective Catalist Reduction).
A Figura 6.9. mostra essa seqüência de sub-processos, e indica também como se
relacionam entre si e com se sincronizam com o processo de desenvolvimento do
motor como um todo. O processo sugerido tem como premissa o desenvolvimento
de motores diesel veiculares com sistemas de injeção eletrônica com nível de
complexidade para atender aos limites de emissões Euro III/3 à Euro V/5, embora
possam ser adaptados à outras variações de motores de acordo com sua
particularidade – desenvolvimento de motores com sistemas de injeção mecânica
sem controles eletrônicos, por exemplo, podem evidentemente desconsiderar os
sub-processos de desenvolvimento dos controles eletrônicos.
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Figura 6.9. Processo de Desenvolvimento da Combustão.
As durações e o sincronismo entre os desenvolvimentos da calibração do motor
básico, calibração da aplicação e da dirigibilidade do veículo sugeridos na proposta
consideram linhas gerais, devendo-se aí considerar fortemente a especificidade do
desenvolvimento no que se refere à classificação de motor Light Duty e Heavy Duty.
Como pode ser observado no Anexo I, motores Heavy Duty tem o desenvolvimento
da combustão e calibração voltada para trabalhos em dinamômetro do motor,
ficando a transposição da calibração e avaliações de dirigibilidade do veículo para
fases posteriores, quase que como refinamento da calibração. Já os motores Light
Duty, onde se inclui a característica de desenvolvimento de calibração dos motores
do ciclo Otto, tem o desenvolvimento da combustão voltado para as condições de
uso no veículo, sugerindo inclusive que boa parte do trabalho de desenvolvimento
da combustão para atendimento aos limites de emissões ocorra em ensaios no
próprio veículo sobre um dinamômetro de chassi (rolo), ficando os trabalhos de
desenvolvimento de motor básico em dinamômetro de motor bastante limitados no
início do projeto, ainda que se faça uso intensivo de transposição do driving cycle
para pontos steady state ou até mesmo o uso de dinamômetros transientes de motor
que simulem a dinâmica do veículo.

127
Enfim, seja qual for a categoria do motor, percebe-se que a interação com o veículo
e as condições da aplicação interagem fortemente com o processo de
desenvolvimento da combustão, sugerindo que esse processo só possa ser
concluído com a continuidade do projeto do motor básico para o projeto da
aplicação, ou ao menos com a definição de um veículo e suas características.
Kinoo et al. (2002) resume o processo e seqüência de calibração de motores e
veículos (eminentemente Light Duty) com as seguintes atividades:
- Calibração em banco de teste estacionário;
- Otimização de dirigibilidade;
- Calibração de emissões e consumo de combustível;
- Calibração das funções de OBD;
- Verificação em testes de frota de veículos.
Cabe salientar também que, embora o processo de desenvolvimento da combustão
ocorra, via de regra, em paralelo ao processo de projeto, verificação e validação do
motor e seus componentes, estes demandam do processo de desenvolvimento da
combustão definições mínimas em certos momentos críticos, a fim de que o projeto
como um todo não seja prejudicado. Destacam-se aí as definições mínimas das
características do Hardware da combustão, como será visto adiante, para que o
projeto dos componentes evolua a contento – por exemplo, não há como fazer o
desenvolvimento do pistão sem que a geometria da câmara de combustão, aqui
classificada como sendo um hardware da combustão, esteja definida. Da mesma
forma, tomando aqui como exemplo, é preciso que se administre adequadamente a
execução dos testes de verificação e validação, de forma que a calibração aplicada
nos motores seja minimamente representativa das condições finais, sob risco de
invalidar os testes – por exemplo, a pressão de combustão dos testes de
durabilidade deve ser representativa da calibração de combustão final, sob risco de
não validar corretamente os componentes sujeitos a esse carregamento (pistão,
biela, casquilhos, etc.).
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A seguir serão descritos em detalhes os sub-processos que compõe o processo de
desenvolvimento da combustão ilustrado na Figura 6.9.:
a) Desenvolvimento do Hardware de Combustão
Processo para definição da arquitetura física de combustão, que tem por
objetivo definir as características e desenvolver o hardware de combustão do
motor, aqui entendido como sendo, a título de exemplo de um motor diesel, os
seguintes componentes e sistemas: sistema de injeção, geometria da câmara
de combustão no pistão, geometria do duto de admissão no cabeçote,
diagrama

de

abertura

de

válvulas,

turbocompressor,

sistema

EGR

(Recirculação de Gases de Escape – Exhaust Gas Recirculation), coletores
de admissão e de escape, geometrias e composição química do catalisador,
etc. Nessa fase o uso de técnicas experimentais ainda é o mais utilizado em
todo o mundo, entretanto, ferramentas estatísticas e de simulação, como
poderá ser visto adiante, podem contribuir fortemente para a redução dos
tempos de projeto.
b) Calibração de Motor Básico
Esse processo tem por objetivo calibrar todos os mapas básicos ajustáveis
tais como: tempo de injeção, quantidade de combustível, pré-controles do
turbocompressor e válvulas, linearização dos sensores, etc.
c) Calibração da Aplicação e Sistema de Pós-Tratamento
Esse processo tem por objetivo ajustar os mapas de calibração construídos
no processo de calibração do motor básico às condições da aplicação, bem
como construir mapas de funções mais específicas da aplicação. É nesse
processo que está incluído também as avaliações de sensibilidade e
tolerâncias de componentes e ajustes calibráveis de modo a disponibilizar um
projeto robusto – esse grupo de atividades é também chamado de
manufaturabilidade

da

combustão.

Nesse

sub-processo

é

também

desenvolvido o sistema de pós-tratamento.
d) Calibração de Veículo quanto à Dirigibilidade
Processo de Calibração de mapas e controladores visando atender aos
requisitos de dirigibilidade do veículo sem, contudo, prejudicar o desempenho
das demais características definidas na calibração que visam atender aos
objetivos

de desempenho, consumo e emissões. Os requisitos

de
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dirigibilidade são normalmente definidos pelo fabricante do veículo, que
estabelecem padrões objetivos ou subjetivos a serem seguidos no
comportamento dinâmico do veículo.
e) Desenvolvimento dos Controles Eletrônicos (HW, SW e Diagnose)
Processo para definição da arquitetura elétrica e diagnose do motor
(Hardware, Software e Diagnose), tendo por objetivo assegurar a integração
elétrica no veículo cujas interfaces afetam o motor. O Hardware aqui citado
são os componentes elétricos e eletrônicos que compõe esse sistema
(principalmente a Unidade de Comando Eletrônica – ECU, sensores,
atuadores e chicotes elétricos). Estão inclusos no desenvolvimento do
Software a definição de todas as estratégias e arquiteturas de controle. Nessa
etapa definem-se também as estratégias, e calibram-se os parâmetros de
diagnose para detecção de falhas.
f) Certificação & Homologação de Emissões
Processo de Homologação do motor junto aos órgãos competentes, conforme
legislação vigente nos mercados de comercialização do produto. Cabe
ressaltar, como pode ser observado no Anexo I, que as aplicações Light Duty
requerem a homologação do veículo como um todo, enquanto que os motores
Heavy Duty, como tem a certificação de emissões de poluentes feita no
dinamômetro de motor e de forma independente do veículo, podem ser
homologados separadamente.
Como pode-se observar, o processo de desenvolvimento da combustão é bastante
complexo, composto por diversas atividades que ocorrem paralelas e cujo
acompanhamento requer a criação de métricas específicas. Esse acompanhamento
é particularmente mais difícil do que o processo de desenvolvimento de sistemas,
por exemplo, onde métricas objetivas e simples como entrega de desenhos, número
de alterações de projeto, número de horas testadas ou quantidade de falhas podem
ser aplicados. No desenvolvimento da combustão, em especial nos processos de
calibração, tem-se trabalhado na criação de indicador que relacione de maneira
proporcional alguns critérios como atendimento ao nível de emissões, notas
subjetivas de avaliação de dirigibilidade, etc. Alguns fabricantes criam ainda alguns
gates com requisitos especiais de passagem.
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6.3.7. Processo de Planejamento da Confiabilidade
Independente do trabalho de Robustez de Projeto, aqui encarado como sendo um
trabalho de confiabilidade preventiva, o trabalho convencional de verificação dos
níveis de confiabilidade estabelecidos no escopo do produto (confiabilidade é uma
das

características

de

desempenho)

continua

sendo

necessário

a

cada

desenvolvimento de um novo produto, tornando necessário o Planejamento da
Confiabilidade, tal como uma das tarefas a ser executada em conjunto com os testes
de verificação e validação. É tratado nesse item as atividades que dizem respeito à
predição de confiabilidade do produto (reliability prediction), sua medição e
acompanhamento – ou curva de crescimento da confiabilidade (reliability growth).
Tendo em vista o que já foi discutido no item 4.2. e que a confiabilidade é uma
característica probabilística (associada à probabilidade de falha), esta é uma técnica
que, fazendo uso de ferramentas e modelamentos estatísticos, consegue prever, a
partir de dados históricos e experimentais de durabilidade de exemplares dos
componentes ou sistemas em avaliação (ou similares), sua durabilidade, levando-se
em consideração as variações estatísticas envolvidas. As grandezas mais
importantes são: R(t), a função de confiabilidade em si, f(t), ou função densidade de
probabilidade de falha, F(t), ou probabilidade de ocorrência de falha após certo
tempo de exposição e λ(t), ou taxa de falha. Como se pode observar, todas as
grandezas são dadas em função do tempo de exposição à falha, assim como dado
pela definição de confiabilidade. As equações mais importantes que associam essas
três grandezas são: F(t)=∫ f(t).dt, R(t)=1-F(t) e λ(t)=f(t)/R(t). Cabe salientar que cada
função densidade de probabilidade pode ter diferentes tipos de distribuição, sendo
as mais comuns a normal, lognormal, exponencial e Weibull (SOUZA, 2003).
Ou seja, a própria definição clássica de confiabilidade confere a essa grandeza uma
conotação de objetivo ou de medição da mesma, tal como parte integrante do
projeto de desenvolvimento de um motor ou de quaisquer outros mecanismos ou
sistemas, agregando consigo uma série de atividades e práticas. O Planejamento da
Confiabilidade é uma atividade eminentemente das fases mais iniciais do projeto,
ainda no seu planejamento, uma vez que é a partir dele que se definem, a partir do
objetivo de vida do motor, seus sistemas e componentes, a quantidade, natureza e
duração dos testes que devem ser realizados para provar que o produto atende à
essa característica. A Figura 6.10. propõe esse processo.
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Figura 6.10. Processo de Planejamento da Confiabilidade.
Como já discutido nos capítulos anteriores, todos os testes do motor, sejam testes
de desempenho (ou função), sejam ensaios de vida (durabilidade), definidos a partir
das metodologias já descritas, e que levam em consideração a análise do tipo
FMEA, experiências anteriores e outras fontes, são descritos em seu DVP. Deve-se,
entretanto, certificar-se de que a execução desse DVP contemple a quantidade e
duração de testes suficiente para, ao seu final, mensurar, ainda que por testes
censurados, o nível de confiabilidade do projeto.
Esse processo sugere que o plano de testes seja feito dedicado ao Plano de
Confiabilidade e, portanto, dedicado a realizar a medição do nível de confiabilidade
do motor em relação aos objetivos definidos em seu escopo, Isso quer dizer que não
basta executar, como é a prática mais convencional de desenvolvimento e validação
de motores, ensaios acelerados padronizados aplicados nas famílias mais antigas
do produto, sem que se conheça minimamente o nível de correlação daquele
carregamento em relação às condições de carregamento real especificado para o
produto. Tal prática tem inerente o risco de, na tentativa de acelerar o tempo de teste
aumentando a intensidade de certos carregamentos, invalidar o ensaio, além de não
necessariamente representar o uso do produto. Além disso, é preciso entender quais
variáveis devem ser aceleradas para que o modo de falha que se deseje avaliar seja
acelerado.
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Por exemplo, de nada vale testar o motor em potência máxima buscando reduzir o
tempo de teste se o modo de falha que está sendo avaliado somente ocorre quando
o motor funciona em condição de marcha-lenta. O método proposto carece, portanto,
da identificação e determinação de fatores de correlação do caso de carregamento
do ciclo de teste acelerado em relação ao caso de carregamento real, para cada
modo de falha que se deseja avaliar, tendo em vista que, eventualmente, nem todos
os modos de falha de um componente ou sistema possam ser avaliados em um
mesmo ciclo de teste.
Louven e Morawitz (2003) propõe um método para identificação dos fatores de
carregamento (stress factors) de cada componente em função da condição de
funcionamento do motor, ponderados pelo tempo em que é exposto a cada condição
de funcionamento do motor no ciclo de uso (driving cycle) do veículo. Esse trabalho
requer o entendimento dos fatores de carregamento (forças, temperaturas, corrosão,
etc), e também do ciclo de uso típico do veículo que se deseja equipar. Dessa forma
é possível a redução dos tempos dos testes de durabilidade sem, contudo, perder
representatividade do teste com o uso real do componente em avaliação. A
metodologia permite também o estabelecimento de testes de bancada, ou de motor
em dinamômetro que sejam tão representativos quanto os testes em veículo, porém
com redução de tempo e custos.
Já o processo de crescimento de confiabilidade é uma atividade inerente à fase de
verificação e validação do projeto onde se faz o acompanhamento dos ensaios de
vida, registrando os resultados dos testes, sejam eles censurados ou registros de
falha. Tendo em vista que as falhas detectadas nesses testes implicam na redução
do nível de confiabilidade, entra aí a importância de práticas sistemáticas de registro
e análise de falhas como foi proposto no Item 6.3.4., visando à rápida identificação
da causa da falha e as ações corretivas no projeto (caso necessário), garantindo-se
que a falha não volte a ocorrer e, portanto, permitindo a recuperação do nível de
confiabilidade perdido.
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7. ESTUDO DE CASO
7.1. Caracterização dos Projetos
A fim de ilustrar os assuntos abordados nesse trabalho, esse capítulo é dedicado ao
estudo de um caso exemplo de desenvolvimento de produto motor diesel em um
tradicional fabricante de motores diesel independente nacional, onde se compara as
condições aplicadas a quatro projetos desenvolvidos ao longo dos últimos anos.
Os 4 projetos são de motor básico e foram executados entre 1998 e 2006,
representando quatro gerações e parte da evolução de uma mesma família de
motor, a família de motores high speed (de alta rotação), o principal produto da
empresa no período estudado. Os motores high speed destacaram-se na década de
90 em relação aos tradicionais motores medium speed (para aplicação em veículos
comerciais como caminhões e ônibus), por suas condições apropriadas para
aplicação em pick-ups/caminhonetes medium size e vans no mercado brasileiro
(exemplo: GM S-10, Ford Ranger, Toyota Hilux, Nissan Frontier, Mercedes Sprinter,
Iveco Ducatto, entre outras), em um mercado de aproximadamente 80.000
unidades/ano.
A origem dos motores high speed remete justamente às aplicações de motores
diesel em veículos de passageiro, desenvolvimentos liderados principalmente na
Europa, sendo que seus primeiros representantes lançados no mercado brasileiro,
em 1996, foram vistos nas aplicações GM S-10 e Mercedes-Benz Sprinter,
atendendo na época nível de emissões Euro I.
O estudo de caso começa justamente na avaliação da primeira evolução do motor
pioneiro high speed diesel no mercado nacional, no desenvolvimento de sua versão
Euro II, caracterizando-se portanto como um projeto de adaptação de emissões do
existente Euro I para Euro II. Esse primeiro projeto será aqui denominado, para fins
de confidencialidade, como projeto Alpha. Já o segundo projeto, aqui denominado
como Beta, consistiu de um reprojeto mais abrangente do motor, porém sem
compreender um trabalho de evolução em emissões (manteve-se o nível Euro II),
portanto caracterizando-se como um projeto de um novo motor, assim como o
terceiro projeto a ser estudado, aqui denominado Gamma. O projeto Gamma foi um
reprojeto ainda maior da versão anterior, afetando todos os componentes do motor,
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em média e grande escala, somando-se a isso a introdução de tecnologias bastante
diferenciadas, onde se destaca o sistema de injeção eletrônica, e também uma
evolução de emissões associada (Euro III). O quarto projeto, denominado Delta,
compreende uma adaptação de emissões do motor desenvolvido no projeto Gamma
para ciclo de emissões Light Duty Euro 3 e Euro 4 – o motor do projeto Gamma
atendia aos limites de emissões Euro III Heavy Duty (até aqui, todas as versões
anteriores são Heavy Duty, ou HD, vide Anexo I).
Tal como projetos de motor básico, como já foi mostrado no Capítulo 6.2., deles são
derivados os projetos das aplicações nos veículos que efetivamente foram ou virão a
ser desenvolvidos e lançados no mercado. A Tabela 7.1 resume as informações
descritas acima, e indica também em linhas gerais quantos projetos de aplicação
(veículos) foram posteriormente desenvolvidos com aquele motor.
No caso do projeto Delta, é importante ressaltar que até o fechamento da pesquisa
ainda não havia sido completamente concluído, estando em fase de transição para
os projetos de aplicação, e portanto o número de aplicações representa uma
previsão com as informações disponíveis até o momento da pesquisa. O período de
execução de projeto citado no texto e na tabela representa o tempo total entre o
início do projeto do motor básico e início de produção, já considerando portanto o
tempo de desenvolvimento do projeto da aplicação. Esses tempos serão melhor
detalhados no Item 7.6.1. Da mesma maneira, a data de conclusão do projeto Delta
refere-se à uma previsão, já que ainda não foi concluído.
Tabela 7.1. Comparativo dos Projetos: Descritivo.
Projeto
Alpha
Beta
Gamma
Delta

Emissões
Euro II HD
Euro II HD
Euro III HD
Euro 4 LD

Descritivo
Adaptação de Emissões
Nova Plataforma
Nova Plataforma
Adaptação de Emissões

Ano
1998 à 1999
1999 à 2001
2000 à 2004
2005 à 2009

Aplicações
4
2
3
2

Tamanho
Médio
Grande
Médio
Médio

A Tabela 7.1. mostra também, em sua última coluna, uma avaliação simples de
tamanho, ou porte dos projetos, baseado em sua natureza, tempo de projeto,
quantidade de componentes reprojetados e recursos aportados.
Observa-se que, de uma maneira geral, o primeiro e último projetos foram
empreendimentos de manutenção do produto, com adequação do nível de emissões,
enquanto que os dois intermediários foram projetos de novas plataformas de motor.
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É interessante notar que, assim como comentado no Item 6.2.1., os valores e
também a classificação subjetiva de tamanho dos projetos seguem a lógica de que
todos projetos de motor básico, por menores que sejam, tem a abrangência de ser
minimamente um projeto de porte médio, assim como se comprova a tendência de
que projetos de adaptação a legislação de emissões tendem a ter tamanho médio,
enquanto que reprojetos maiores ou projetos completamente novos acabam tendo
porte de grandes projetos.

7.2. Tecnologias de motor aplicadas
Como já observado anteriormente, o atendimento dos níveis mais avançados das
legislações de emissões requer a aplicação de novas tecnologias de motor e seus
componentes que visam melhorar a eficiência do sistema de combustão, reduzindo
assim o nível de poluentes emitidos. Da mesma forma, a maior eficiência traz
consigo outros benefícios como redução de consumo e ruído, aumento de
desempenho, redução do tamanho dos motores, etc. É descrito a seguir as
principais tecnologias aplicadas nos quatro projetos em questão.
a) Alpha
O desenvolvimento dessa versão de motor tinha como objetivo principal a evolução
do seu nível de emissões, originalmente Euro I HD, para Euro II HD. Para isso, um
trabalho de investigação de engenharia,definiu ser necessária a aplicação de três
tecnologias nesse motor:
Turbocompressor com pós-arrefecimento (aftercooler)
A passagem do ar a ser admitido pelo turbocompressor causa o aumento de
sua temperatura. A redução de sua temperatura por meio de radiadores de ar
instalados no veículo faz com que não somente sua densidade aumente (e
conseqüentemente a vazão mássica), mas também a temperatura da
combustão, ajudando na redução do nível de NOx emitido (BASSHUYSEN e
SCHÂFER, 2004).
Duto de admissão com geometria otimizada
A combustão dos motores diesel, tal como uma combustão turbulenta por
difusão, é bastante influenciada pelos níveis de turbulência na câmara. Para
isso, se faz uso de geometrias dos dutos de admissão de forma tal que o ar
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seja admitido com movimento rotativo (swirl) (BASSHUYSEN e SCHÂFER,
2004). O desenvolvimento do projeto Alpha considerou novo desenho de duto
de forma o nível de swirl fosse adequado à nova condição de combustão
desejada. Esse trabalho foi feito em sintonia com o desenvolvimento de um
novo pacote de hardware de combustão, com alterações também da
geometria da câmara de combustão e parâmetros geométricos do injetor,
buscando melhor eficiência da combustão.
Junta de cabeçote metálica
O aparafusamento do cabeçote ao bloco, buscando a vedação da câmara de
combustão, tem como conseqüência deformações irregulares do cilindro,
trazendo como resultado má vedação e raspagem do óleo pelos anéis de
pistão. Essa ineficiência gera a queima desse óleo, causando a emissão de
poluentes como HC e material particulado. O uso de juntas metálicas,
juntamente com um trabalho de readequação das forças dos parafusos pode
levar à redução do nível de deformidade dos cilindros, como aplicado no
projeto Alpha (TRITTHART e CARTELLIERI, 1996). Esse trabalho para
redução intensiva do nível de emissão de material particulado englobou
também ajuste do projeto dos anéis de pistão e a melhoria do retentor de
haste de válvulas.
b) Beta
O projeto Beta previa a manutenção do nível de emissões de poluentes de seu
antecessor, o projeto Alpha. Entretanto, pesquisas de mercado mostraram a
necessidade de melhorias do produto com aumento de seu desempenho sobretudo
nas baixas rotações, redução de consumo e redução dos níveis de ruído. O aumento
do desempenho em baixas rotações estava diretamente ligado ao histórico de
substituição de motores normalmente de maior deslocamento (acima de 4,0 litros,
ante 2,5 litros do projeto Alpha). Para atender à esse requisito de torná-lo “fun-todrive” (agradável de conduzir), foi determinado o aumento de seu volume de 2,5
litros para 2.8 litros, além da aplicação das tecnologias abaixo:
Turbocompressor de Geometria Variável
Turbocompressores convencionais trazem como dispositivo de regulagem
uma válvula de alívio (waste-gate). Porém, para esse motor onde se buscava
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ganho de desempenho nas baixas rotações, onde normalmente o torque é
limitado justamente pela falta de capacidade do turbocompressor em
suprimento de ar, foi aplicado um turbocompressor de geometria variável.
Esse novo turbocompressor possui dispositivo de vanes que regula a entrada
de gases na turbina, otimizando o funcionamento nas condições de baixa
rotação (BASSHUYSEN e SCHÄFER, 2004).
Novo Bloco de Cilindros
A fim de prover o aumento do deslocamento do motor, assim como reduzir
mais ainda distorção de cilindros pelos motivos já explicados, além de outras
ações de melhoria de projeto (em especial para redução de ruído emitido) e
redução de custos, um novo bloco de cilindros foi desenvolvido.
Novo Trem de Potência
Também devido ao aumento do deslocamento do motor, um novo trem de
potência completo se fez necessário (pistão, anéis, biela e casquilhos),
juntamente com ações de melhoria de consumo de óleo. A nova biela
incorporou também tecnologia de processo de fratura da capa.
Aumento da PCP para 140 bar
A fim de aumentar a eficiência da combustão, buscando no caso redução do
consumo de combustível, foi especificado um aumento na PCP máxima. Esse
aumento de PCP (Pico de Pressão de Combustão – Peak Cylinder Pressure)
precisou ser considerado no reprojeto do bloco, trem de potência e
virabrequim, elementos estruturais mais afetados.
Novo Virabrequim
O aumento do deslocamento do motor afetou também o curso do pistão,
demandando um novo virabrequim de aço forjado (substituindo ferro fundido).
Novo Sistema de Separação de Óleo
Embora a legislação brasileira não exija o fechamento do circuito de gases de
blow-by, permitindo sua expulsão para fora, convenciona-se para o tipo de
motor em questão usar circuito fechado para a admissão (AUTOMOTIVE
HANDBOOK BOSCH, 2004). Nesse caso, um novo sistema de separação de
óleo desses gases foi desenvolvido, com uso de malha e chicanes, evitando o
acúmulo de óleo na admissão.
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c) Gamma
O projeto Gamma constitui-se, dos quatro, o projeto de maior reprojeto, prevendo
não somente a sua adequação para o nível de emissões imediatamente requerido
(Euro III HD), mas também preparando sua base para os níveis seguintes (inclusive
Light Duty). Novo aumento de deslocamento e redução de consumo e ruído também
foram objetivados. Abaixo estão descritas as principais tecnologias aplicadas.
Sistema de Injeção Eletrônica
Principal alteração do novo motor em relação à geração anterior, essa
tecnologia é a principal ação para melhoria do nível de emissão de poluentes
do motor, juntamente com redução de consumo e recursos para redução de
ruído (pré-injeção), diagnose, sistemas de proteção, etc. Isso se deve
principalmente à introdução de controles e atuações eletrônicas, mais
precisas e com mais recursos de regulagem que os sistemas mecânicos de
injeção de combustível convencionais, além do aumento da pressão de
injeção que promove melhor atomização do combustível (em torno de 1600
bar para os sistemas de galeria pressurizada – common rail, ante 700 bar dos
sistemas mecânicos) (BASSHUYSEN e SCHÄFER, 2004). Cabe lembrar
também que tal tecnologia passa a exigir também o uso de sensores eletroeletrônicos, chicotes elétricos e estratégia de software de gerenciamento.
Novo Trem de Válvulas
A melhoria na eficiência da combustão requerida pelos restritos níveis de
emissões de poluentes (não somente Euro III HD mas principalmente os
níveis seguintes os quais se desejou preparar o motor) faz necessário o uso
de cabeçotes multi-válvulas por cilindro, melhorando a troca gasosa. No caso
o trem de válvulas original de duas válvulas por cilindro (1 de admissão e 1 de
escape), com comando no bloco, foi substituído por sistema de 4 válvulas por
cilindro (2 de admissão e 2 de escape), com comando no cabeçote. O novo
trem de válvulas contempla também balanceiros roletados e tuchos
hidráulicos, visando redução de atritos, ruído e manutenção.
Novo Bloco e Cabeçote de Cilindros
O aumento do deslocamento e novo trem de válvulas exigiram novo projeto
de bloco e cabeçote de cilindros, juntamente com a junta de vedação.
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Tampa de Válvulas Plástica
Visando redução de peso, custo e sobretudo aspecto visual e de
modernidade, uma nova tampa de válvulas foi desenvolvida para esse motor,
em plástico. Foi incorporado nessa nova tampa um novo sistema de
separação de óleo com ciclones.
Aumento da PCP para 145 bar
Como já explicado anteriormente, o aumento da PCP auxilia na melhoria da
eficiência da combustão, buscando redução de consumo de combustível. Os
novos componentes já foram concebidos para esse novo nível de solicitação
mecânica.
Sistema de Correntes
Visando redução da manutenção, o sistema de distribuição passou de correia
dentada para correntes, que não requer manutenção.

d) Delta
O projeto Delta, bastante comparável ao projeto Alpha, pode ser considerado como
um projeto de “manutenção” do produto, com a adequação do projeto Gamma, de
emissões Euro III HD, para Euro 4 LD, fazendo assim o uso das tecnologias
descritas a seguir.
Sistema EGR
Grandes reduções do nível de NOx emitido pelo motor são obtidas com a
admissão de parte dos gases de escape na admissão, cuja recirculação é
denominada

EGR

(Exhaust

Gas

Recirculation).

Essa

técnica

é

particularmente necessária para os motores Light Duty, onde busca-se
redução do nível de poluentes em baixas cargas e rotações (vide Anexo).
Maior eficiência é obtida desse sistema na redução de NOx fazendo-se o
resfriamento dos gases de escape, como no caso. Esse sistema é então
composto das tubulações, o resfriador dos gases, a válvula de controle de
entrada dos gases na admissão e, para motores Light Duty (como no caso),
uma válvula borboleta (throttle), que equaliza a pressão na admissão a fim de
ajudar no controle de entrada dos gases de escape (BASSHUYSEN e
SCHÄFER, 2004).
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Pós-Tratamento (DOC)
Baixos níveis de emissões de poluentes podem ser obtidos através de
tecnologias ativas na combustão para esses sejam gerados em baixos níveis,
ou então, como já aplicado há bastante tempo nos motores Otto, pode-se
fazer o pós-tratamento dos gases, catalisando-os. Nesse caso foi aplicado um
DOC (Catalisador de Oxidação Diesel - Diesel Oxidation Catalist), que busca,
essencialmente, a redução dos níveis de CO e HC gerados pelo motor
(BASSHUYSEN e SCHÄFER, 2004).
Turbocompressor de Controle Eletrônico
O controle dinâmico do sistema EGR, especialmente importante nos motores
Light Duty não somente para a dirigibilidade mas também porque são
avaliados em ciclos transientes (vide Anexo I), faz importante o uso de
controles apurados e dinâmicos do turbocompressor. No caso foi aplicado um
turbocompressor com atuação pneumática, controlado eletronicamente.
Aumento da PCP para 160 bar
Novamente ganhos de consumo de combustível se fazem necessários,
requerendo assim o aumento da PCP.

7.3. Dimensionamento dos Projetos
Partindo-se da definição de projeto (Item 5.1.), tal como um evento único, esse tem
diversas particularidades, e portanto para que se possam fazer comparações faz-se
necessário estabelecer alguns critérios de identificação dessas diferenças e evitar
eventuais desvios na comparação. Alem dos critérios já citados acima (Legislação
de emissões, tipo de projeto e época de sua execução), os três itens seguintes
visam identificar outras particularidades importantes para a posterior comparação,
que são critérios do seu dimensionamento.
Entende-se aqui como dimensionamento dos projetos, sua caracterização de
tamanho, abrangência, importância, definido de acordo com critérios objetivos. Tais
critérios são descritos nos capítulos a seguir, onde se estabelecem características
relevantes dos projetos, importantes para salientar suas particularidades.
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7.3.1. Aspectos econômicos dos projetos
Entende-se aqui como aspectos econômicos do projeto os custos e recursos
aportados para planejamento e execução dos mesmos. Os recursos constituem-se
de despesas com estudos e pagamentos de serviços, obtenção de protótipos, custo
de ferramentais ou investimentos em geral, e também os recursos humanos
dedicados à execução do mesmo. Como já mencionado no Item 5.1.1., ilustrado pela
Figura 5.1., o desempenho dos projetos está diretamente ligado à relação dos três
fatores de sucesso: Qualidade (ou Escopo), Prazo (ou Tempo de projeto) e Custo
(ou os Recursos). Fica claro portanto que, tendo estabelecido o escopo e tempo de
projeto, tais como demandas fixas e determinadas pelo Planejamento Estratégico de
produto, a quantidade de recurso aplicada afeta diretamente a execução e
desempenho do projeto. Infelizmente não foram disponibilizados dados confiáveis do
histórico de recursos aplicados aos projetos que permitisse compará-los entre si ou
mesmo com os aspectos de prazos e escopo dos quatro projetos. Para efeito da
pesquisa, considerou –se então que o nível de recurso aportado foi proporcional ao
tempo e escopo de projeto para os quatro empreendimentos, mesmo sabendo que
isso possa ter afetado a análise do nível de desempenho ao seu final.
Completando o ciclo do triângulo Escopo x Prazo x Recurso, e como mencionado
acima considerando o recurso como sendo proporcional para os quatro projetos, o
escopo pode ser representado pelo número de componentes reprojetados e o
desenvolvimento da combustão, descritos nos Itens 7.3.2. e 7.3.3. Já o prazo será
considerado então como um parâmetro de desempenho dos projetos, descrito no
Item 7.6.1.
A Figura 7.1. mostra o posicionamento dos quatro projetos na linha de tempo e, de
maneira esquemática e sem rigor dos valores, a aplicação de recursos humanos
para cada um deles. A distribuição dos recursos visa apenas ilustrar, de maneira
aproximada, como as equipes de trabalho dedicaram-se à cada um dos projetos,
levando-se em conta não somente os grupos da Engenharia do Produto, mas
também das outras áreas da empresa que são envolvidas como Compras,
Manufatura, Qualidade e outras. O comportamento de recursos materiais e fluxo de
caixa tenderia a apresentar comportamento semelhante, embora devesse apresentar
maior concentração durante a fase SV, quando são liberados os ferramentais de
produção, de alto valor.
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Figura 7.1. Aplicação dos Recursos Humanos nos Projetos.

7.3.2. Número de Componentes Afetados
A Tabela 7.2 mostra quais foram os componentes afetados, ou seja, que tiveram que
ser de alguma forma reprojetados no desenvolvimento de cada um dos quatro
projetos – assim como já mencionado em outras seções desse trabalho, o termo
componente aqui se apresenta de forma ampla, podendo abranger não somente
componentes mas também conjuntos ou mesmo sistemas completos. Essa métrica
tem grande influência no dimensionamento do projeto como um todo, uma vez que
normalmente

o

reprojeto

de

um

componente

implica

não

somente

no

dimensionamento de recursos de engenharia para o seu projeto, que culmina na
emissão de desenhos de engenharia, mas também implica em recursos de validação
(ou seja, obtenção de protótipos e testes), além de investimentos financeiros em
ferramentais de produção.
A Tabela 7.2. indica também, de uma maneira bastante simplificada, quais foram os
componentes reprojetados, porém não faz diferenciação do nível de modificação
aplicada em cada um deles.
Tabela 7.2. Dimensionamento dos Projetos: Componentes Afetados.
Projeto Principais Componentes Afetados
Cabeçote (dutos de admissão), Junta e Parafuso de Cabeçote, Pistão e anéis,
Alpha
Turbocompressor, Sist. Injeção (mecânico), Coletor de Admissão
Bloco, Turbo de Geometria Variável, Biela, Módulo de Óleo, Damper, Tampa de Válvulas
Beta
e Sist. Separação de Óleo, Virabrequim, Correia Dentada, Pistão e Anéis, Junta e Parafuso
do Cabeçote, Sist. Injeção (mecânico), Coletores (admissão e escape), Suportes do motor
Praticamente todos: Cabeçote, Bloco, Trem de Força, Trem de Válvulas, Sist. Distribuição
Gamma
por Correntes, Sist. Injeção Eletrônica, Módulo de Óleo, etc
Sistema EGR, Turbocompressor de Geometria Variável com Controle Eletrônico, Sistema
Delta
de Pós-Tratamento de Gases, Injetor, Cabeçote, Vela aquecedora, Anéis
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O termo “reprojeto” carrega consigo uma visão muito genérica de sua abrangência,
uma vez que essa pode se referir, por exemplo, a um simples ajuste de uma cota de
um desenho (eventualmente facilmente modificada em um processo de fabricação
por usinagem e que não requer validação ou um novo ferramental), ou mesmo à
uma nova concepção de componente, partindo apenas de premissas e idéias que
tem

que

culminar

com

a

emissão

de

modelos,

desenhos,

validações,

desenvolvimento de processos e ferramentais, etc., imprimindo um nível de
influência muito maior no dimensionamento do projeto do que os casos de pequenos
ajustes. A Tabela 7.3. mostra uma tentativa de fazer essa importante diferenciação.
A terceira coluna mostra a porcentagem de componentes, do total de part numbers,
que sofreram maiores reprojetos ou aqueles que tiveram que ser totalmente
projetados desde seu início.
Outra diferenciação importante que tem que ser ressaltada entre os componentes,
conjuntos ou sistemas desenvolvidos diz respeito ao nível de conhecimento e
aprendizado prévio daquilo que está se desenvolvendo. Este, por sua vez, pode por
vezes fazer bastante diferença na dificuldade envolvida, incluindo a dificuldade de
planejamento de recursos, a execução do projeto e previsão e solução de problemas
a serem resolvidos na fase de desenvolvimento e implementação na produção. Essa
característica é diferenciada na Tabela 7.3., que indica os componentes cuja
tecnologia era “nova” estão indicados em negrito. O termo “nova tecnologia” aqui
usado não se refere necessariamente (embora possa ser verdade) às tecnologias
absolutamente novas na aplicação em motores diesel, mas sim que eram novas ou
nunca antes exploradas pelos membros da equipe de desenvolvimento do produto,
exigindo o aprendizado do assunto ao mesmo tempo em que se desenvolve o
produto.
Não há dúvidas que quanto maior o número de componentes nessa condição, maior
a dificuldade de se desenvolvê-lo, maior a quantidade de recursos e o tempo
necessário para desenvolvê-lo. A contra-partida é o desenvolvimento acelerado dos
membros do time, e a sua preparação para os projetos seguintes, quando a mesma
tecnologia deixa de ser “nova” para ser “dominada”, facilitando seu desenvolvimento
(observe que alguns componentes são repetidos entre a seqüência de projetos, e
deixa de ser indicada como nova nos projetos subseqüentes. Não foram obtidas
informações confiáveis do projeto Alpha para preenchimento das Tabelas 7.3. e 7.4.
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Tabela 7.3. Dimensionamento dos Projetos: Proporção de Reprojetos e Nível de
Dificuldade para seu Desenvolvimento.
Projeto
Beta
Gamma
Delta

Componentes Adaptações
Modificados Menores
73
37 (51%)
119
24 (20%)
50
18 (36%)

Reprojetos
Maiores
36 (49%)
95 (80%)
32 (64%)

Dificuldade
Média
27 (37%)
67 (56%)
25 (50%)

Alto Grau de Nova
Dificuldade Tecnologia
9 (12%)
4 (5%)
28 (23%)
9 (8%)
7 (14%)
5 (10%)

Tabela 7.4. Dimensionamento dos Projetos: Quantidade de Desenhos efetivamente
emitidos.
Projeto

Desenhos
Emitidos

Beta
Gamma
Delta

91 (1,2x)
205 (1,7x)
70 (1,4x)

Commodity
Parafuso Junta Outros
2
1
12
21
17
18
7
4
2

Desenho Desenho
de Cjto. de Bruto

Total
15 (16%) 3 (3%)
56 (27%) 30 (15%)
13 (19%) 5 (7%)

2
7
2

Comp.da
Aplicação
4
24
0

Tomando como exemplo o projeto Gamma para interpretação das Tabelas 7.3. e
7.4., segue abaixo algumas observações:
- 119 componentes foram efetivamente reprojetados;
- Desses 119 componentes, 24, ou 20% deles sofreram adaptações menores
para o novo motor, enquanto que 95, ou 80% deles sofreram reprojetos
maiores, que vão desde grandes adaptações até mesmo ao seu projeto
conceitual sem tomar como base um componente já existente;
- Dos 95 componentes que sofreram alterações significativas (reprojetos), que
são o objeto maior da pesquisa, 67, ou 56% do total tiveram grau de
dificuldade média, enquanto que 28, ou 23% do total tiveram grau de
dificuldade maior;
- Define-se aqui dificuldade média como sendo componentes que requerem
esforços médios, eventualmente requerendo o uso de cálculos numéricos,
programa de validação criterioso ou mesmo a elaboração de ferramentais,
embora o domínio das técnicas pelo histórico de outros componentes ou
mesmo a base utilizada para o reprojeto permite que o desenvolvimento se
desenrole de maneira razoavelmente fácil;
- Define-se aqui dificuldade maior os reprojetos de componentes de maior
criticidade para o funcionamento e confiabilidade do motor, que envolvem
trabalhos de projeto vultosos, que requerem grande alocação de projetistas e
engenheiros mais experientes e dedicados, programa de validação longo e
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criterioso,

desenvolvimento

de

ferramentais

ou

até mesmo

aqueles

componentes que envolvam tecnologias novas e desconhecidas, no caso do
projeto Gamma tendo apresentado 9 componentes nessa condição, 8% do
total de 119 componentes modificados ou 32% dos componentes reprojetados
de dificuldade maior (28);
- Embora a descrição dos componentes mostre muitas vezes um número
limitado, percebe-se uma multiplicação do número real de componentes a
serem desenvolvidos para cada projeto - part numbers efetivos que exigem a
emissão de seu próprio desenho, desenvolvimento e por vezes até mesmo
ferramentais e validações específicas. Isso pode ser explicado pelo fato de
que o descritivo contempla somente um conjunto ou sistema, que na
realidade se compõe de diversos componentes menores (exemplo: Sist.
Injeção é composto por injetores, bomba, filtro, tubos, mangueiras, etc.). No
caso do projeto Gamma 205 desenhos efetivamente tiveram que ser
efetivamente emitidos para a representação e especificação completa dos
119 componentes (ou seja uma multiplicação de 1,7 vezes) , sendo que 30
deles (aproximadamente 15% dos 205) foram desenhos de conjunto de
alguns dos 119 componentes (mostram conjuntos integrando mais de um dos
119 componentes ou ainda com outros normais de produção);
- Dos 205 desenhos emitidos, 56 deles (27% do total) são componentes
commodity

(comuns,

padrão

e

que

normalmente

não

se

requer

desenvolvimento pois são facilmente especificados – eventualmente nem
requerem desenho mas sim somente a indicação do part number em tabelas
pré-estabelecidas pela Engenharia de Especificações). Esses componentes
não são considerados na lista de 119 componentes efetivos: são 21 parafusos
(comuns, não especiais – são considerados especiais os parafusos de
responsabilidade como cabeçote, capa de mancal e de biela, volante e polia
do virabrequim, ou outros com características especiais e que os
descaracterize como sendo peças padronizadas), 17 juntas comuns (não
estão aí incluídas juntas com características específicas e especiais como
junta de cabeçote, estando incluídas juntas de coletores, embora por vezes
seja necessário trabalho de projeto e validação específicos) e 18 outros
commodity (arruelas, pequenos suportes de chapa ou arame, clips, etc.);
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- Dos 119 componentes, 7 deles tiveram desenhos de peça bruta
(normalmente fundida) separado da peça usinada e acabada, sendo eles:
bloco (ferro fundido, fundição por gravidade), cabeçote de cilindros (alumínio,
fundição por gravidade), virabrequim (aço, forjado), coletor de admissão
(alumínio, fundição por gravidade), coletor de escape (ferro fundido, fundição
por gravidade), caixa de distribuição (alumínio, injeção sob pressão) e eixo
comando (barra de aço usinada), embora alguns outros componentes de
menor complexidade tenham a representação de fundição e usinagem em um
só desenho, como por exemplo suportes de acessórios e o suporte do motor.
- Dos 119 componentes, 24 são componentes da aplicação, e que na
realidade deveriam estar no projeto da aplicação, já que estamos analisando
projetos de motor básico. Existem duas explicações para isso. A primeira é
que, como o projeto Gamma compreende um reprojeto muito grande do
motor, muitos componentes da instalação no veículo, como volante e sua
carcaça, suporte dos acessórios frontais e o próprio trem frontal de
acessórios, componentes eminentemente da aplicação acabam tendo que ser
reprojetados na fase do motor básico para que haja pelo menos um ponto de
partida para os projetos de aplicação (não é possível projetar o motor básico
sem que ao menos se prospecte opções de instalações, de modo a preparar
o motor básico para isso). Outra razão que explica a discrepância na
comparação dos projetos é que apenas o projeto Gamma foi estruturado com
uma divisão bem definida do projeto do motor básico e das subseqüentes
aplicações, uma vez que a filosofia da separação não era adotada na
empresa na época dos projetos anteriores e, portanto, os três primeiros
projetos, e em especial o Gamma, pode apresentar tais distorções inclusive
com inclusão de recursos e investimentos dedicados ao desenvolvimento da
primeira aplicação.
- Considerando-se que a Lista de Peças (ou BOM – Bill of Material) dessa
família de motores é composta por aproximadamente 220 componentes, se
neste

caso

tivemos

205

novos

desenhos,

podemos

afirmar

que

aproximadamente 93% do total foi de alguma forma reprojetado, o que é um
número bastante alto, ficando apenas 7% de componentes existentes,
provavelmente commodities simples comuns à geração anterior do motor.
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Importante observar que, embora dois dos projetos sejam classificados como sendo
de adaptação de emissões, as modificações normalmente não ficam restritas ao
sistema de injeção e turbocompressor, que afetam mais diretamente a combustão (e
o nível de emissões como conseqüência), sendo por vezes necessária a aplicação
de outras alterações. Os melhores exemplos disso ocorrem nos projetos Alpha, onde
foram necessárias alterações do cabeçote de cilindros para adequação dos dutos de
admissão, e no caso do projeto Delta, a introdução de sistema EGR.

7.3.3. Desenvolvimento de Combustão e Calibração
Como já observado no Item 6.3.6., o processo de desenvolvimento da combustão e
calibração dos motores diesel modernos constituem uma das etapas mais extensas
e importantes dos seus projetos (em especial para os projetos de adaptação a
emissões ou reprojetos que contemplem incremento no nível de emissões), e,
portanto, o entendimento da complexidade desse processo para cada um dos
projetos se faz importante para o seu dimensionamento. Essas informações
pertinentes aos quatro projetos em análise são mostradas na Tabela 7.5.
No caso da comparação entre os quatro projetos quanto à esse critério, observa-se
que, embora como já mostrado anteriormente eles tenham certa variação nos
aspectos de tamanho na analise mais abrangente, nesse aspecto específico eles
são aproximadamente semelhantes, tanto no que tange à extensão do trabalho e
necessidade de recursos quanto à dificuldade.
A possível explicação para essa equiparação é o fato de que, para todos os projetos
em análise foram colocadas tecnologias que, em seu momento, eram novas e não
dominadas pelo corpo técnico da engenharia, exigindo sempre nova capacitação e
ganho de conhecimento de forma rápida para ser aplicada nos projetos, e embora
cada uma dessas tecnologias sejam aparentemente incomparáveis, mostram um
aumento gradual e continuo no nível de complexidade.
Cabe aqui registrar o fato de que, como mostrado no Item 3.2., a Legislação
Brasileira tem atraso de um ciclo de Emissões em relação aos ciclos Europeus (nos
quais é fundamentalmente baseado) e também Norte-Americano. Dessa forma, os
quatro projetos foram desenvolvidos quando as citadas tecnologias já estavam
desenvolvidas e validadas para os motores daqueles mercados, não sendo
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necessário assim trabalhos de pesquisa ou desenvolvimento da tecnologia em si,
mas sim seu acesso e aplicação. Para os três primeiros projetos foram contratadas
empresas de consultoria especializada com base no mercado europeu, que facilitou
esse acesso às tecnologias.
Tabela 7.5. Dimensionamento dos Projetos: Desenvolvimento da Combustão.
Projeto

Desenvolvimento da Combustão e Calibração

Alpha

Novo hardware (câmara de combustão e injetor) e Calibração de sistema de injeção
(mecânico) e turbocompressor pós-arrefecido Euro II

Beta

Adaptação do pacote Euro II c/ repotenciamento, turbocompressor de geometria variável

Gamma

Sistema de Injeção Eletrônica, Emissões Euro III

Delta

Calibração Light Duty (Euro 3 e 4), Sistema EGR, Catalisador/Sistema de Pós-Tratamento

Uma diferença importante dos projetos Alpha e Beta em relação ao Gamma e Delta
é que, nos dois primeiros, o sistema de injeção de combustível era mecânico, sem
nenhum controle ou gerenciamento eletrônico. Isso fez, como já explicado, com que
o processo de desenvolvimento da combustão e calibração tenha sido bastante
diferente do processo aplicado aos dois últimos projetos, cujo sistema de injeção era
eletrônico, assim como o gerenciamento do motor. No caso do desenvolvimento da
combustão do motor básico em si, os trabalhos chegam a ser semelhantes, havendo
maior diferenciação nas fases seguintes, em especial no que diz respeito à
calibração de dirigibilidade do veículo.
Enquanto que nos sistemas mecânicos o trabalho se resume à adaptação de poucos
parâmetros ajustáveis – que engloba trabalho de “manufaturabilidade”, para garantir
tolerâncias de fabricação dos componentes e seus efeitos nas dispersões naturais
da produção, nos motores com sistemas eletrônicos, é permitida (e por outro lado,
obrigatória) a verificação e ajuste de muitos outros parâmetros, que se por um lado
traz a vantagem de muito maior flexibilidade e possibilidade de otimização do motor
para diversos aspectos (consumo, dirigibilidade, ruído, etc), traz como inconveniente
a necessidade de alocação de recursos e tempos extensos para sua execução.
Como esse trabalho tem maior interação com o veículo propriamente dito, no caso
do projeto Gamma, tal como um motor Heavy Duty, essas atividades estão alocadas
no projeto da aplicação, ficando o motor básico com o objetivo de acerto do nível de
emissões em condições steady state e apenas trabalhos mínimos de calibração de
veículo, mais como uma avaliação avançada e preparação para os trabalhos futuros,
evitando grandes retrabalhos de calibração nas fases seguintes.
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O mesmo já não ocorre com o projeto Delta, pois tal como um motor Light Duty tem
seu ciclo de emissões homologado no próprio veículo (ver Anexo I), e por
conseqüência o trabalho de calibração deve ser executado pelo menos
parcialmente, ainda que em conjunto com recursos steady state ou em
dinamômetros transientes capazes de simular as condições de uso do motor no
veículo, no próprio veículo, e já avaliando as condições de dirigibilidade (inclusive
porque as condições de uso em que são medidas as emissões de poluentes, em
baixas cargas e rotações, são condições onde tipicamente a dirigibilidade é
predominante no conforto e satisfação do usuário). Nesse caso então as fases de
desenvolvimento básico da combustão e da calibração do próprio veículo interagem
fortemente, ficando mais difícil a sua separação.

7.4. Técnicas de Projeto utilizadas
Esse capítulo descreve as principais técnicas de projeto aplicadas nos quatro
empreendimentos em análise. Serão aqui destacadas as técnicas aplicadas pela
primeira vez ou consolidadas em cada um dos projetos, não significando que não
tenham sido parcialmente aplicadas em projetos anteriores ou novamente aplicadas
nos seguintes. Algumas técnicas se fizeram necessárias em função das tecnologias
de projeto que se estava aplicando, como será apontado a seguir, enquanto que
outras são apenas melhorias nas metodologias de projeto de motor.
a) Alpha
Esse projeto teve o auxílio de consultoria externa de empresa européia
especializada, sobretudo no desenvolvimento da combustão, que, como já foi
explicado, foi o ponto principal desse desenvolvimento. Esse projeto teve as
seguintes técnicas aplicadas:
Consolidação do uso de CAD em 2D
Pela primeira vez os desenhos bi-dimensionais, principal registro das
especificações de projeto dos componentes do motor, passaram a ser
integralmente gerados, editados, apresentados e arquivados em sistema
CAD, ao invés de cópias físicas em papel. Embora não houvesse ainda na
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época sistemas automatizados de arquivamento ou consulta, ou mesmo o
projeto integrado com modelagens tri-dimensionais, representou um avanço
importante para consolidação da técnica, formação dos profissionais e infraestrutura. Tal fato impactou também nos fornecedores, que passaram a ter
que fornecer os desenhos de seus componentes em formato CAD.
Simulação 1D Termodinâmica
Embora o desenvolvimento da combustão ainda tenha sido feito de maneira
predominantemente experimental, assim como as decisões de projeto tenham
sido feitas a partir de resultados de testes, a empresa consultora consolidou o
uso de ferramenta de simulação termodinâmica unidimensional. Tal
ferramenta, que passou a ser aplicada em praticamente todos os projetos daí
em diante, permite a aproximação da condição termodinâmica do motor antes
mesmo da abordagem experimental, auxiliando na determinação da
estratégia e componentes a serem testados. Dessa forma obtém-se grandes
ganhos de tempo na determinação de matching de turbocompressor e
características gerais da combustão (KOLLER et al., 1998).
Engenharia Reversa
A empresa consultora aplicou técnica de engenharia reversa para
determinação da geometria dos dutos de admissão que, como já foi
mencionado no Item 7.2., foram retrabalhados para novo nível de swirl. O
trabalho consistiu em retrabalhar cabeçotes testados em bancada de fluxo e a
posterior geração de modelos físicos utilizados para modificação da
ferramenta de fundição dos cabeçotes de acordo com a nova geometria
desejada. Atualmente é possível a realização de tal trabalho por meio de
simulação de CFD, e geração automática de modelagem tridimensional dos
dutos.
Projeto de Parafusos
O projeto da junta de cabeçote metálica trouxe a necessidade de
aprofundamento no estudo e entendimento das técnicas de projeto de juntas
parafusadas, analítico-experimentais, associadas à especificação de torqueângulo no aperto dos parafusos especiais.
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b) Beta
Primeiro projeto de reprojeto maior de motor básico, o projeto Beta foi também
executado com consultoria externa especializada (a mesma do projeto Alpha), dessa
vez atuando não somente no desenvolvimento da nova combustão, mas também do
projeto dos novos componentes mecânicos.
Consolidação do CAD 3D
Evoluindo em relação ao projeto Alpha, a estrutura da Engenharia de Projetos
consolidou de forma definitiva o uso das ferramentas de CAD ao instituir o uso
de modelagem tridimensional para todos os componentes do motor. Dessa
forma, os desenhos 2D passam a ser gerados a partir de vínculos com
modelos 3D, aumentando a confiabilidade das informações contidas em
desenhos e permitindo atualizações de forma automática entre 3D e 2D. A
disponibilidade de modelagem 3D permitiu também a montagem dos
conjuntos (assemblies), e conseqüentemente mais confiabilidade nas análises
de interferências e montagens, em especial para o projeto da instalação no
veículo (projeto da aplicação).
Simulação Estrutural em MEF e Fadiga
As técnicas de simulação estrutural pelo Método dos Elementos Finitos já
eram, na época, consolidadas para projetos de componentes mais simples
como suportes e componentes de aplicação. Pela primeira vez, no projeto
Beta, essas foram aplicadas para dimensionamento de componentes
estruturais importantes como o novo bloco de cilindros, virabrequim, pistão e
biela desse motor, associados aos cálculos de fadiga pertinentes. Tal
ferramenta provou ser bastante robusta e confiável, haja vista que não
apresentaram falhas nos testes de validação.
Simulação de Sistema de Arrefecimento em CFD
Pela primeira vez a técnica de CFD para análise de escoamento de fluidos foi
aplicada para análise do circuito de arrefecimento do motor, sobretudo nos
dutos internos do bloco e cabeçote. Essa ferramenta é bastante útil para rever
e estudar os condutos de passagem de água, melhorando assim as trocas
térmicas e evitando fenômenos indesejáveis como pontos de estagnação,
ebulição e cavitação. Seu alto nível de confiabilidade fez com que fosse depois
incorporada no método de projeto e aplicada também no projeto Gamma.
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Desenvolvimento de Ruído por simulação e intensidade sonora
A redução do nível de ruído emitido pelos motores diesel, visando sobretudo o
nível de conforto dos ocupantes dos veículos que esses equipam, é um dos
trabalhos mais importantes para torná-los mais “sociáveis”. Até então, as
iniciativas eram praticamente limitadas a análises modais em MEF para
identificação da freqüência natural dos componentes mais suscetíveis a
ressonância (por exemplo tubos em balanço e suportes delgados),
associados ou não à detecções experimentais. No projeto Beta, no entanto,
esse trabalho se estendeu em três áreas. A primeira foi uma tentativa, embora
os recursos fossem limitados, de redução do ruído gerado na combustão,
alterando parâmetros de calibração. A segunda consistiu na introdução de
análises em MEF do bloco em condições específicas, principal componente
estrutural e responsável por parte da transmissão do ruído gerado pela
combustão através da vibração de suas paredes (em especial na saia). A
terceira foi o uso da técnica experimental de medição de intensidade sonora,
mapeando as regiões de maior emissão de ruído na superfície externa do
motor, permitindo assim identificar os pontos de maior oportunidade de
redução (no caso foi identificado no trem frontal, cujas ações simples de
projeto de polias trouxe grandes benefícios).
Simulação da Dinâmica do conjunto Pistão/Anéis
O reprojeto dos componentes do trem de potência trouxe a oportunidade de
dimensionamento dos componentes tomando como critério o resultado de
simulações do comportamento dinâmico do pistão e anéis durante sua
trajetória no cilindro. Tais análises já eram na época consolidadas no
fornecedor dos componentes, sobretudo para motores menores, onde os
efeitos de movimentação e batida da saia do pistão no cilindro (e conseqüente
ruído) é eminente. Esses cálculos, feitos a partir de softwares específicos com
modelos simplificados, tornaram possíveis também a otimização dos perfis
dos anéis e geometria externa do pistão para melhoria do nível de consumo
de óleo e desgaste.
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c) Gamma
Calibração de Mapas e Dirigibilidade em Veículo
A aplicação de sistema de injeção eletrônica faz necessária a calibração de
mapas completos do motor, atuando em diversos parâmetros possíveis de
serem ajustados para melhor funcionamento do motor visando eficiência da
combustão, emissão de poluentes, ruído, consumo de combustível,
dirigibilidade do veículo, etc., diferentemente dos sistemas mecânicos, onde
poucos parâmetros podiam ser ajustados, ainda assim de forma fixa e sem
possibilidade de ajustes dinâmicos. A maior diferença se observou na
calibração e avaliação do comportamento dinâmico de condução do veículo
(característica de dirigibilidade), antes apenas uma verificação, já que pouco
era possível de ser feito. Essa mudança no nível de complexidade da
atividade exigiu a preparação e o aumento de profissionais dedicados, de
maneira definitiva no desenvolvimento de motores de combustão interna.
Prototipagem Rápida
O projeto Gamma, assim como os dois outros já descritos, também contou
com a consultoria de empresa européia especializada, embora dessa vez
tenha sido uma empresa diferente. Essa empresa, responsável pela
conceituação do projeto do novo trem de válvulas e cabeçote, componentes
mecânicos totalmente reprojetados, produziu componentes em prototipagem
rápida

no

decorrer

do

trabalho,

buscando

a

visualização

desses

componentes, já que a partir desses muitos outros seriam projetados.
Também a tampa de válvulas plástica teve os primeiros protótipos produzidos
por técnicas alternativas, visando obtenção rápida de peças para avaliação
visual e funcional, já que as ferramentas definitivas de injeção de plástico
podem demorar mais de seis meses para produzir as primeiras peças.
FMEA
Embora o FMEA seja um requisito da QS 9000, e tenha sido aplicado nos
projetos anteriores, foi no projeto Gamma que os primeiros FMEAs foram
feitos da forma mais completa. Isso permitiu não somente a consolidação da
técnica, facilitando a posterior introdução da metodologia completa de
Robustez de Projeto, mas também o levantamento de demandas específicas
para o projeto e especificações dos novos componentes concebidos.
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Simulação de Mecanismos Dinâmicos
O trem de válvulas, mecanismo composto por diversos componentes de
comportamento eminentemente dinâmico demandou não somente esforços
específicos de medições desse comportamento de forma experimental,
identificando irregularidades no funcionamento que pudessem prejudicar seu
desempenho. A empresa consultora, responsável principalmente por essa
parte do projeto, assim como o fornecedor dos tuchos hidráulicos e correntes,
fizeram uso importante de ferramentas de simulação do trem de válvulas e
sistema de correntes. Isso incluiu não somente simulações cinemáticas
(corpos rígidos), mas também a avaliação em sistemas multi-corpos que
consideram a rigidez (ou a falta dela) e amortecimento dos corpos atuantes.
Fundição e Especificação de Alumínio para Cabeçotes
O cabeçote de cilindros é um componente com solicitações mecânicas
procedentes de 4 fontes: tensões residuais do processo de fundição e
tratamento térmico, forças de parafusamento ao bloco, tensões devido às
deformações e dilatações térmicas e forças da combustão. A aplicação de
sistemas multi-válvulas fez com que o espaço disponível para paredes
estruturais no cabeçote se reduzissem, uma tendência observada em todos
os motores e que torna os cabeçotes em alumínio bastante complexos. Essa
dificuldade exigiu o aprofundamento na capacitação e entendimento do
processo de fundição de alumínio e do cabeçote, assim como a especificação
do alumínio, suas ligas e tratamentos térmicos, de modo a buscar o maior
aproveitamento da capacidade do material e menor probabilidade de geração
de defeitos (normais) do processo de fundição.
Simulação de Fundição e Injeção de Plástico
Também na linha do que foi mencionado acima, a partir desse processo
passou-se a adotar as ferramentas de simulação de fundição de metais
(alumínio por gravidade, aço microfundido, alumínio injetado) e injeção de
plástico

no

desenvolvimento

das

ferramentas

de

produção

desses

componentes. O uso dessa técnica, eventualmente interagindo já nas fases
mais iniciais de projeto, permitiu a produção de ferramentas produtivas com
menor probabilidade de defeitos de fabricação, ganhando tempo ora perdido
em reajustes de ferramentas e parâmetros de processo produtivo.
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d) Delta
Projeto Robusto
Embora tenha se iniciado uso da metodologia de projeto robusto (ou robustez
de projeto) já no projeto Gamma, esse foi integralmente aplicado e
consolidado, de forma muito semelhante à proposta pesquisada no Item 4.2.,
no projeto Delta. A técnica foi particularmente aplicada no projeto dos novos
sistemas do motor, onde se destaca do sistema EGR, projetado tomando
como base requerimentos levantados pela técnica.
DoE para Calibração do Sistema de Combustão
O processo de calibração da combustão de motores, embora fazendo uso
crescente de ferramentas de simulação, ainda permanece (e assim o deve
ser) predominantemente experimental, devido à dificuldade de modelagem da
combustão na precisão requerida para acuracidade necessária para detecção
dos poluentes emitidos. Como já mencionado, os sistemas de injeção
eletrônica possuem um elevado número de parâmetros reguláveis, tornando
impossível a otimização completa dos mesmos, se considerada a interação
entre eles. Dessa forma faz-se necessária a aplicação de técnicas estatísticas
como o DoE, ou Planejamento de Experimentos (Design of Experiments),
economizando bastante tempo no processo de otimização.
Desenvolvimento de Software
Como já explicado no Item 6.3.6., os sistemas de injeção e monitoramento
eletrônico do motor carregam consigo uma estratégia de software de
gerenciamento. No projeto Delta o grupo responsável pelo desenvolvimento
dos sistemas eletrônicos passou a trabalhar no desenvolvimento de funções.
O trabalho prevê a modelagem e prototipagem rápida das funções, a serem
depois introduzidas e validadas na estratégia do software pelo fornecedor do
sistema. Esse trabalho permite maior integração com o fornecedor, resultando
na otimização das funções para as necessidades específicas do motor, como
descrito por Orlof et al. (2006).
Calibração de motores Light Duty em Dinamômetro de Chassi
Como já mencionado e detalhado no Anexo, motores Light Duty tem sua
homologação de emissões em ciclo em dinamômetro de chassi operado no
veículo. Essa particularidade faz necessário o desenvolvimento de novos
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métodos de desenvolvimento e calibração do motor, visando a integração e
correlação de dados medidos no veículo em dinamômetro de chassi e em
dinamômetro de motor convencional (já que os trabalhos seguem nas duas
frentes), assim como passar a desenvolver problemas de funcionamento
transientes não existentes nos motores Heavy Duty.

7.5. Processos Utilizados
Esse item tem como objetivo identificar os processos ou procedimentos adotados na
execução de cada um dos quatro projetos, visando mostrar a aplicação das
melhores praticas de administração e execução de projetos citadas ao longo dos
demais capítulos, e enfatizando a importância destas para o atendimento de
melhores resultados. A Tabela 7.6. indica as características dos processos
utilizados.
Tabela 7.6. Processos Utilizados na Execução dos Projetos.
Projeto Processo
Estrutura Organizacional**
Alpha
Funcional/Departamental
Beta
Funcional/Departamental
Gamma Processo Desenv. Comp.* Matricial Equilibrada
Delta
QVP
Matricial Forte
*A partir do Gate 4 passou-se a seguir o QVP
**Classificação conforme Tabela 5.1., baseado no PMBOK
***Não oficial, derivado da alta gerência

Liderança e Gerenciamento
Alta Gerência
Engenheiro-Chefe***
Gerente de Projeto
Integrador

7.5.1. Processo de Gerenciamento
a) Projeto Alpha
Como pode ser observado na Tabela 7.6., o projeto Alpha foi executado sem que
tenha seguido um processo, procedimento ou sistemática pré-estabelecida, mas sim
apenas o bom-senso e conhecimento da gerência no estabelecimento de planos e
objetivos. Cabe ressaltar que esse foi o primeiro projeto de desenvolvimento pleno
de novo produto da empresa após alguns anos, assim como a empresa acabara de
se reestruturar e renovar seu time. Além disso, é relevante o fato à época a
preocupação com as técnicas de gerenciamento de projetos eram limitadas à
execução de cronogramas como métricas de controle de prazos bem elaborados,
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valorizando-se e baseando-se sempre nos processos fundamentais de engenharia
de produto – que, como foi discutido anteriormente, já não é o bastante para o
ambiente competitivo de desenvolvimento de produtos mais complexos da
atualidade.
Na realidade, tal como uma empresa já certificada QS9000 à época, já se fazia
necessário o estabelecimento (e aplicação) de procedimentos. Tal fato foi
contornado com a aplicação de procedimentos amplos e pouco detalhados, que na
realidade não tiveram valor efetivo na sistematização do processo.
b) Projeto Beta
Assim como no primeiro projeto, esse também não teve um processo devidamente
detalhado a ser seguido, mas sim apenas diretrizes muito amplas de seqüencia de
atividades. Entretanto, nesse projeto já se aplicaram algumas ferramentas de
gerenciamento de projeto, baseadas sobretudo no aprendizado do projeto anterior,
onde se destaca:
- Realização sistemática de Tracking de componentes e protótipos, em
reuniões semanais. Eventos onde o grupo se reúne para avaliar a situação e
planejamento do projeto e desenvolvimento dos componentes, emissão de
desenhos, compra e disponibilidade de protótipos. Trata-se de uma
ferramenta de controle de prazos adicional ao cronograma convencional.
- Co-Design e Desenvolvimento de Fornecedores. Entendendo que alguns
componentes seriam projetados em co-design com fornecedores, detentores
de tecnologias de projeto e fabricação de certos componentes, foram
realizados eventos de Workshop de Fornecedores.
- Planejamento de Custo do Produto, com acompanhamento em tempo real
do impacto das alterações de projeto e negociações com os fornecedores ao
longo do desenvolvimento.
- Realização sistemática de eventos de análise crítica de projeto (design) e
revisão (Design Review), em reuniões mensais; esses eventos compreendiam
também discussões de planejamento e situação do projeto empreendimento
(que posteriormente seria denominado Project Review).
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Todas as iniciativas destacadas acima mostram um avanço significativo na tratativa
do processo interativo dos departamentos de Engenharia do Produto e Compras,
que virá a ser procedimentado nos projetos seguintes.
c) Projeto Gamma
O curto período entre a conclusão do projeto Beta e início do projeto Gamma
coincidiu com uma grande reformulação da empresa, incluindo a sua ampliação e
aplicação de recursos. Somado isso ao aprendizado obtido do projeto Beta, a
empresa empreendeu algumas iniciativas importantes para capacitar-se a executar
desenvolvimento de projeto de novos produtos, já revelando preocupação com a
necessidade de estabelecimento de sistemáticas para gerenciamento desses
projetos, dada a maior complexidade dos produtos e dos projetos que estavam por
vir. Duas iniciativas se destacam nesse processo: a adaptação da estrutura
fundamentalmente funcional em uma estrutura mais matricial (ainda que equilibrada
em um primeiro momento), incluindo o estabelecimento definitivo da figura do
Gerente de Projeto, e o detalhamento e institucionalização do processo de
desenvolvimento de componentes.
O Processo de Desenvolvimento de Componentes foi um procedimento onde se
definiram regras para a execução de projeto (ou re-projeto) de componentes (aqui
descritos de uma maneira ampla, podendo representar conjuntos ou sistemas),
compreendendo não somente sua conceituação e projeto mas também todas as
fases subseqüentes de testes de verificação, validação e implementação na
produção. O procedimento previa regras para montagem dos times e responsáveis,
onde se instituiu o Integrador, figura do gerente de projeto daquele componente,
normalmente exercida pelo próprio engenheiro de desenvolvimento ou o engenheiro
de projeto daquele componente ou sistema. Como o próprio nome já diz, tal
procedimento é forte no núcleo central do desenvolvimento do produto (foco
principal desse estudo), compreendendo boa parte do projeto e tendo permitido
evoluções significativas na condução do projeto Gamma em comparação com os
anteriores (sobretudo se comparada sua maior complexidade). Observa-se evolução
também naquilo que concerne à definição de responsabilidades e organização da
estrutura matricial, gerenciamento dos processos interativos entre os departamentos
de Engenharia do Produto, Compras, Qualidade e Engenharia de Manufatura,
planejamento e acompanhamento do projeto e qualidade do produto (através da
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consolidação do uso da ferramenta de APQP). A Figura 7.2. mostra as etapas do
processo.
Porém falta-lhe uma abordagem holística que inclua o planejamento estratégico do
seu início ou mesmo a integração do desenvolvimento dos componentes em um só
produto, o motor como um todo. Isso fica bastante claro quando se observa a Figura
6.2. do macro-processo de desenvolvimento de motor, e nota-se que o Processo de
Desenvolvimento de Componentes é apenas um dos sub-processos do projeto. Esse
procedimento foi substituído pelo QVP no ano de 2003, durante o desenrolar do
projeto Gamma, porém somente no Gate 4, portanto após a fase de
desenvolvimento do projeto, foco maior da discussão em questão.
Outros dois processos importantes foram implementados no projeto Gamma:
Processo de Análise de Falhas, em modelo semelhante ao proposto no Item 6.3.4., e
métricas de Controle de Gastos e Custos do Projeto. O Processo de Análise de
Falhas permitiu o registro das falhas ocorridas nos testes de verificação e validação,
disponibilizando banco de dados que seria mais tarde utilizado para desenvolver o
Planejamento da Confiabilidade nos projetos seguintes.

Figura 7.2. Processo de Desenvolvimento de Componentes.
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d) Projeto Delta
Como já foi mencionado, no ano de 2003, e portanto 2 anos antes do início do
projeto Delta, foi instituído na empresa o QVP - Quality Value Planning, processo de
gerenciamento de desenvolvimento de produtos utilizado pela matriz norteamericada para desenvolvimento de todos os projetos de novos caminhões e
motores da corporação, seja nas plantas da América do Norte, seja nas suas filiadas
distribuídas no mundo (embora algumas adaptações e simplificações tenham sido
feitas para aplicação na filial brasileira, levando em consideração a menor
disponibilidade de recursos e algumas particularidades locais).
O QVP, como pode ser visto na Figura 7.3., contempla as etapas básicas de projeto
de produto, já adaptadas com as particularidades do desenvolvimento de motor de
combustão interna e com interface com o projeto do veículo, e toma como base o
conceito de gateway para marcação e controle das passagens de fase, contendo ao
todo nove Gates e oito fases. Pela primeira vez dentre os quatro projetos em estudo
se utilizam processos bem claros e definidos ao longo de todas as fases, com
destaque para a integração das fases e áreas da empresa (além da engenharia do
produto), institucionalização das técnicas de robustez de projeto e planejamento da
confiabilidade, embora o projeto Gamma as tenha aplicado parcialmente, já
mostrando a conscientização e iniciativa para uso dessas ferramentas.

Figura 7.3. – QVP.
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No projeto Delta aplicou-se também o processo de Definição Avançada de
Fornecedores como proposto no Item 5.4.1. Fica assim completo o ciclo de evolução
da técnica de Co-Design introduzida no projeto Beta e fazendo uso de critérios
sistemáticos para seleção dos fornecedores considerando não somente os aspectos
técnicos, mas também comerciais envolvidos.
7.5.2. Estruturas Organizacionais e Gerenciamento do Projeto
a) Projeto Alpha
Assim como toda organização de desenvolvimento de projetos típica da década de
90, a estrutura organizacional da empresa e sobretudo da engenharia na ocasião do
desenvolvimento do projeto Alpha era absolutamente funcional, e a interação entre
as áreas (inclusive da própria engenharia) era limitada ao bom-senso dos
envolvidos, sem um mecanismo sistêmico que o motivasse ou o fortalecesse.
Assim como já descrito, não foi aplicado na execução desse projeto uma sistemática
ou procedimento pré-estabelecido, o que em princípio não demonstrou necessidade
da nomeação da figura do gerente de projeto, função executada pela própria
gerência. É importante ressaltar também que, como já mencionado no Item 7.5.1., a
empresa tinha uma estrutura bastante enxuta e esse era único e maior projeto em
andamento, o que de certa maneira facilita a comunicação e entendimento do time,
fazendo com que a existência de tal líder de projeto fosse até mesmo questionável.
b) Projeto Beta
Assim como no primeiro projeto, nesse também a situação e a sistemática aplicada
(que, como mencionado no Item 7.3.1., não estava bem estruturada) não motivou o
estabelecimento de um Gerente de Projeto. Entretanto, a maior complexidade desse
projeto acabou por exigir maior dedicação da gerência para acompanhá-lo, o que
acabou fazendo com que o responsável por uma das áreas da engenharia e que
possuía mais domínio das técnicas de engenharia do produto acabasse por assumir,
ainda que não oficialmente, tal função, liderando por diversas vezes os eventos de
planejamento, revisões de projeto e solução de problemas, em paralelo às funções
de responsabilidade da sua área. Tal estrutura, como mostrado nas figuras a seguir,
acabou por estabelecer uma situação intermediária entre os projetos Alpha e
Gamma. Obviamente percebeu-se ganhos significativos na execução do projeto com
a concentração e organização de informações no líder estabelecido (como já dito,

162
ainda que não oficialmente), se comparado com o projeto Alpha, onde a falta de um
líder único pulveriza as responsabilidades e informações, por vezes dispersando o
foco e motivação do time e encaminhamento das atividades. Novamente se faz
necessário ressaltar que tal estrutura, com o acúmulo de funções de um gerente
funcional (de uma estrutura solidamente funcional) e gerente de projeto só se fez
possível pois, ainda que melhor estruturada, a empresa ainda tinha porte médio,
assim como o projeto, sendo bastante difícil conciliar tal condição em situação de
empresas maiores, com mais projetos simultâneos ou projetos de produtos
complexos.
c) Projeto Gamma
Como já descrito,, o Projeto Gamma foi o primeiro a efetivamente ter um Gerente de
Projeto, um líder do projeto com responsabilidade pelo seu gerenciamento e
orientação do time pelo meio de uma estrutura matricial equilibrada.
No caso o Gerente de Projeto estava alocado à estrutura da Engenharia do Produto,
tendo forte atuação dentro da área e afinidade com as suas atividades, embora sua
função tenha abrangência em outras áreas da empresa também. É interessante
notar que, posicionado dessa forma, o Gerente de Projeto acaba tendo grande
influência e controle nas fases mais iniciais do projeto, onde as tarefas e
responsabilidades são eminentemente da Engenharia do Produto. A desvantagem
se encontraria nas fases seguintes, onde as interações com os outros
departamentos são mais fortes, porém, há que se considerar que estamos tratando
de projetos de motor básico, e que portanto seriam reformulados para essas etapas.
Além disso, nesse caso, a partir do Gate 4 passou-se a adotar o processo QVP,
onde, como pode ser visto nas suas descrições, o Gerente de Projeto é
independente da Engenharia do Produto, estando sim ligado à uma estrutura
específica de Gerenciamento de Programas.
O projeto Gamma fez uso também do Processo de Desenvolvimento de
Componentes, aplicado, via de regra, por sistemas (nove sistemas como proposto
pela Tabela 6.1.), e dessa forma nove Integradores, que são gerentes de projeto
desses sub-projetos, projetos menores que compõe o plano global, fazem também o
gerenciamento e seguimento dos projetos dos sistemas, interagindo com os outros
departamentos quando necessário, e suportados pelo Gerente de Projeto global.
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Foi também a partir desse projeto que o departamento da Qualidade se reestruturou
e passou a apresentar uma divisão específica para tratar da qualidade dos
fornecedores, uma demanda importante para um ambiente de negócio onde
praticamente todos os componentes são comprados, ficando para a empresa
praticamente que só a tarefa de comprar e montar os componentes.
d) Projeto Delta
No projeto Delta foi aplicado o processo QVP, conforme descrições já feitas, e junto
dele, como conseqüência de reestruturação da empresa como um todo no ano de
2005, consolidou-se o conceito de estrutura matricial dentro da Engenharia do
Produto que, pelos critérios do PMBOK, passou de equilibrada para forte. A nova
estrutura, organizada para melhor atender às premissas do QVP, prevê o
estabelecimento de Plataformas de Produto, cujos times formados por gerentes de
projeto (agora denominados Integradores), planejam e coordenam as interfaces com
as diferentes especialidades da Engenharia do Produto (Engenharia de Projetos,
Engenharia de Desenvolvimento e afins). Nota-se portanto que o Integrador, embora
seja um gerente de projeto, tem sua atuação limitada ao campo da Engenharia do
Produto, ficando o gerenciamento do projeto como um todo a cargo de uma outra
figura instituída, o Gerente de Programa, ao qual o Integrador responde
matricialmente, assim como os responsáveis pelas outras áreas no time do projeto.
Em uma análise comparativa do processo de liderança utilizado no projeto Alpha,
onde não foi denominada a figura do Gerente de Projeto, comparado com Gamma e
Delta – onde havia tal figura estabelecida, chama a atenção o fato de que, como no
primeiro caso o papel acaba sendo exercido pela gerência, pode haver efeito
benéfico pois esta acaba se envolvendo durante todo o projeto, inclusive nas suas
fases mais iniciais, como recomendado por Tennant e Roberts (1991), como
discutido no Item 5.1.1. e Figura 5.2. Em projetos como o Gamma ou Delta, corre-se
o risco do Gerente de Projeto ver-se sozinho e sem o apoio direto da alta gerência,
que só vai acabar por se envolver nas fases mais finais, para solução de problemas
já bastante graves. Aliás, em todos os projetos, independente da existência do
gerente de projeto, o envolvimento da alta gerência foi crescente ao longo do
projeto, ainda que no projeto Gamma o gerente de projeto e a própria sistemática
estabelecida tenha forçado sua participação intensiva em todas as etapas do
projeto.
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Apesar de mantido o mesmo nome, o Integrador do projeto Gamma tem função
bastante diferente do Integrador do projeto Delta. Enquanto o Integrador do projeto
Gamma é estabelecido pelo Processo de Desenvolvimento de Componentes para
atuar no gerenciamento do projeto de sistemas como um todo, o Integrador do último
projeto é um gerente de todo o projeto, porém com abrangência limitada à
Engenharia do Produto. A exceção à essa observação, aplicada ao Projeto Delta, é
que, para o caso de projetos de motor básico (que é o caso do projeto em análise), o
Integrador acaba por acumular a função do Gerente de Programa, atuando em todas
as áreas da empresa. Da mesma forma, por tratar-se de projeto de motor básico, o
Integrador pertence, funcionalmente, à Plataforma de Criação do Produto,
responsável pelo Planejamento do Produto e gerenciamento de todos os projetos de
motor básico da empresa.
A Figura 7.4. indica as estruturas organizacionais aplicadas nos quatro projetos em
avaliação. As linhas cheias indicam as interfaces funcionais, enquanto que as linhas
tracejadas indicam interfaces matriciais, oficiais ou não, em torno da figura do
Gerente do Projeto ou similar.

(Continua)
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Figura 7.4. Estrutura Organizacional dos Projetos.

7.6. Desempenho dos Projetos
A fim de tentar avaliar a influência e efetividade da aplicação de diferentes métodos,
processos e ferramentas e tecnologias de projeto nos quatro empreendimentos em
questão, esse item dedica-se à análise de desempenho dos projetos. Essa análise
levou em consideração quatro aspectos (métricas), dentre vários possíveis, que
caracterizam o nível de desempenho de projetos, sendo eles: tempo de projeto
(time-to-market), falhas de projeto (durante sua execução), alterações de projeto
(durante sua execução e após lançamento do produto) e índices de qualidade após
lançamento. Tais análises estão descritas nos Itens 7.6.1. à 7.6.4.
Outras métricas de desempenho do projeto ou mesmo do produto após lançamento,
visando avaliar o ciclo de vida completo do produto, poderiam ter sido avaliadas,
conforme sugestões de diversos autores. Dentre elas pode-se citar custo do projeto,
custo e lucratividade do produto, desempenho de vendas do produto. Clark e
Fujimoto (1991) sugerem ainda avaliar a produtividade do projeto, usando como
maior exemplo a quantidade de horas de engenharia gasta por volume de veículos
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efetivamente vendidos. Essas, entretanto, não foram realizadas, devido à
indisponibilidade ou dificuldade de divulgação de algumas informações, ou mesmo
pelo fato de que algumas delas variam de acordo com fatores independentes dos
projetos, como por exemplo negociação de preço de venda com o cliente,
posicionamento do veículo que equipa o motor no mercado, etc.

7.6.1. Tempo de projeto
Tendo em vista a já citada redução nos ciclos de vida dos produtos, e urgência de
desenvolvimento de novos motores em ciclos curtos para atendimento às legislações
de emissões de poluentes, o tempo de projeto, ou time-to-market, representa um dos
aspectos mais importantes de avaliação de desempenho dos projetos de
desenvolvimento de motores de combustão interna. A Figura 7.5. mostra, de forma
bastante simplificada, o tempo de desenvolvimento dos quatro projetos em
avaliação, colocados a partir de uma escala de meses para o lançamento do
produto. Com exceção do projeto Alpha, cuja disponibilidade de informações é
precária, os outros três projetos foram indicados de acordo com a divisão básica das
fases mais longas que definem o tempo total de projeto de um motor de combustão
interna: conceito, projeto, verificação, validação e pré-produção.

Figura 7.5. Tempo de Projeto.
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Revendo os princípios citados no Capítulo 6, a fase de Conceito é aqui entendido
como sendo as atividades de planejamento do projeto, podendo ou não ter tido
atividades de investigação. Da mesma forma, a fase de Projeto deve ser aqui
entendida como sendo a etapa de detalhamento do projeto de componentes e
sistemas (design). Verificação e Validação são fases cujas atividades estão descritas
no Item 6.3.4.
Cabe salientar que as informações representadas apresentam ajustes em relação
aos cronogramas identificados como históricos dos projetos, baseado em outras
evidências encontradas. Isso ocorre porque a maioria dos cronogramas encontrados
representam o planejamento do projeto, ora não seguidos ou atrasados, e nem
sempre atualizados ao seu final.
Chama atenção na avaliação dos projetos a falta de paralelismo ou mesmo o
espaçamento entre as fases que representam o caminho crítico do projeto, em
contrário do conceito de Engenharia Simultânea enfatizado ao longo do trabalho.
Isso ocorre principalmente porque, embora muitas atividades do projeto de
desenvolvimento de motores seja feita de forma simultânea, as atividades de projeto,
verificação e validação do projeto, todas de responsabilidade maior da Engenharia
do Produto, não podem ser feitas de forma paralela, pois representam justamente a
evolução e passos necessários para as passagens de fase. Por outro lado, por trás
desse caminho crítico de atividades, embora não mostrado, ocorrem as atividades
paralelas, como desenvolvimento da combustão, ferramentais e processo produtivo,
etc., como já discutido anteriormente. Além disso, o espaçamento entre as fases é
explicado pelo fato de que, especialmente nas fases de testes, é preciso que se
considere a necessidade de obtenção dos protótipos, de prazos de em média dois
meses, entre a liberação do projeto de uma fase para o início da outra. Ainda assim,
embora os cronogramas mostrem espaçamentos de aproximadamente dois meses
entre as fases, deve-se considerar que alguns componentes podem ter prazos de
obtenção de mais de 6 meses. Isso ocorre sobretudo com componentes complexos
como bloco ou cabeçote de cilindros, e nesse caso normalmente se executam
liberações avançadas – para o exemplo de 6 meses, aproximadamente 4 meses –
sob risco.
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Com o objetivo de tentar padronizar o tempo de desenvolvimento total para as
situações particulares de cada projeto, a Tabela 7.7. indica não somente o tempo
total em meses, mas também esses tempos tomando como base a quantidade de
componentes reprojetados indicados pela Tabela 7.4.
Tabela 7.7. Tempo de Projeto.
Projeto
Tempo de Projeto
Componentes Novos
Tempo proporcional

Beta
42
73
0,58

Gamma
56
119
0,47

Delta
40
50
0,8

A Tabela 7.7. indica uma tendência do projeto Gamma ser o mais curto, se
considerada a proporção de componentes desenvolvidos. Tal característica é
confirmada na Figura 7.4. pela falta de folga entre o final do desenvolvimento e início
de produção, representando alto nível de risco de prazos e qualidade. Por outro
lado, o projeto Delta é o que apresenta notável folga em relação aos demais, com
média de 0,8 meses por componente. Cabe mencionar também que o projeto Beta,
aparentemente o mais equilibrado, poderia ter de seu tempo total o desconto de 8
meses, sendo 4 entre fases de Conceito e Projeto, onde o projeto foi praticamente
paralisado, e ao seu final, com quatro meses de folga entre o término da PréProdução e o lançamento efetivo do produto. Descontando-se esses oito meses do
projeto Beta, chegamos em um total de 34 meses, ou 0,47 meses por componente,
número mais aproximado ao projeto Gamma.
Embora a tabela e texto acima tenham atentado para as comparações dos tempos
de desenvolvimento total, é interessante também a avaliação das mesmas
características em relação à duração da fase de Projeto em diante. Isso se deve ao
fato de que é a partir dessa fase que a execução do projeto se inicia efetivamente.
Também, como será visto no item seguinte, é a partir dessa fase em que se inicia a
despender os recursos mais significativos.
É importante considerar que a quantidade de componentes reprojetados, aqui
tomada como característica de comparação, representa fielmente o esforço para
projeto, desenvolvimento e produção desses componentes. Entretanto, essa
comparação não leva necessariamente em consideração os esforços (tanto de
engenharia quanto outros) para desenvolvimento de outros aspectos como as
particularidades do desenvolvimento da combustão.
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Não foi possível identificar na literatura referências de valores de tempos de
desenvolvimento de motores que possa ser usado para a comparação com os
quatro projetos em estudo. Os únicos dados disponíveis referem-se a time-to-market
de veículos completos, que não podem ser utilizados para comparação direta com
projetos de motores, de natureza completamente diferente.

7.6.2. Falhas de Projeto
O ciclo interativo “projeta-testa”, discutido no item 6.3.4., prevê a identificação de
falhas de projeto, a serem corrigidas durante o desenvolvimento do produto. Embora
tais falhas sejam “esperadas”, é preciso se considerar que quanto maior o número
de ocorrências, pior o desempenho do projeto como um todo, no que se refere à sua
duração e aplicação dos recursos necessários. Da mesma forma, quanto maior o
número de falhas nos testes de verificação e validação, menor a eficiência dos
testes, e maior o número de alterações de projeto necessária.
O número de falhas identificadas durante a fase de desenvolvimento permite,
portanto, avaliar o nível de qualidade do projeto desenvolvido nas fases mais iniciais
(“certo da primeira vez”), e é uma métrica interessante a ser considerada. Como
citado no item 7.5.1., o projeto Gamma foi o primeiro a ter registro adequado das
falhas identificadas nos testes de verificação e validação do projeto, e portanto foi o
único avaliado e mostrado na Figura 7.6. O projeto Delta não teve essa informação
disponível até o final da pesquisa, por ainda estar na fase de verificação.
O comportamento das falhas mostrado na Figura 7.6. mostra, em primeiro lugar,
quantidades de falhas aparentemente adequados para cada fase do projeto,
concentrando a maior parte delas na fase DV, momento mais adequado para
identificação dos problemas e refinamento dos projetos, seguido pela fase SV.
A redução expressiva da quantidade de falhas na fase PV expressa a evolução do
projeto, que representaria a redução da taxa de falhas e aumento da confiabilidade
do produto para lançamento no mercado – esse efeito fica ainda mais evidente se
plotado sob a forma de taxa de falhas (seja por motores ou horas de teste).
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Número de Ocorrência de Falhas por Causa e Fase do Projeto Gamma (em %)
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Figura 7.6. Evolução das Falhas no Projeto Gamma.
A Figura 7.6.. mostra ainda a distribuição
distribuiç
dos motivos das falhas encontradas nos
testes (indicados pelo modo de falha,, relacionado à uma causa específica). Falhas
de teste referem-se
se à todos modos originados por problemas das condições de
teste, que não são representativos da condição de uso real do motor em veículo, e
portanto devem ser desprezadas. Falhas de montagem e desmontagem referem-se
referem
às falhas geradas no processo de montagem do(s) componente(s) que
apresentou(aram) falha, podendo ser problema do operador ou falha na
especificação do procedimento de montagem. Falhas de qualidade referem-se
referem
aos
modos originados porr problemas de qualidade e fabricação dos protótipos testados,
ou seja, falhas que, pela análise realizada, não ocorreriam caso o componente
testado atendesse as condições prescritas nos desenhos de engenharia. Por último,
são mostradas as falhas de projet
projeto, aquelas que devem ser realmente detectadas
nos testes de verificação e validação, visando o refinamento do mesmo
mesmo.
Como
omo já foi falado, a ocorrência de falhas nos testes provocam sua parada,
necessidade de aplicação de recursos de análise e solução, degrada
degrada imagem com
clientes, etc. Embora não existam dados semelhantes dos projetos que se possa
possam
comparar, a análise desses dados disponíveis do projeto Gamma permite inferir
sobre as oportunidades de melhoria que podem ser trabalhadas objetivando a
redução das ocorrências. Em primeiro lugar chama atenção a quantidade de falhas
oriundas do processo de testes, que indica necessidade de melhoria da eficiência
dos testes, através da melhoria de equipamentos, treinamento
treinamento dos operadores, etc.
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Outra oportunidade de melhoria relevante refere-se à porcentagem de falhas
ocorridas por problemas de qualidade. Embora estes revelem a evolução do próprio
processo fabril que se desenvolve em paralelo – e que portanto faz parte do
processo de desenvolvimento, a observação do que foi exposto no Item 6.3.5., com
especial atenção para a qualidade dos protótipos, deve permitir ganhos nesse
aspecto. Por último, e mais importante, a aplicação dos conceitos de processo de
projeto, assim como as técnicas de projeto sugeridas ao longo do trabalho deveriam
trazer ganhos importantes de redução de falhas durante sua execução. Embora
parte delas devesse continuar não sendo possíveis de serem previstas, mantendo
assim a necessidade de testes, técnicas de projeto como CAE e projeto robusto
deveriam prever as falhas mais prováveis, reduzindo suas ocorrências.
7.6.3. Alterações de Projeto
Como apresentado no Item 5.2.3., as alterações de escopo de projeto são, embora
necessárias para o processo evolutivo do mesmo, sobretudo nas fases mais iniciais,
bastante perigosas para o desempenho do projeto como um todo, em especial
quando ocorre em grandes quantidades e nas fases mais tardias. Esse item dedicase à mapear o comportamento de alterações de projeto e de escopo ocorridas ao
longo do projeto, buscando associá-lo ao desempenho do mesmo. Foram analisados
os projetos Beta, Gamma e Delta. O projeto Alpha não foi analisado devido à
dificuldade de acesso e confiabilidade do banco de dados. Já o projeto Delta
somente foi analisado até o final da fase DV, cujas informações estavam disponíveis
até o fechamento da pesquisa.
A quantidade de alterações de escopo em cada projeto é mostrada na Figura 7.7. na
freqüência mensal e em valores porcentuais, durante a fase de desenvolvimento e
produção dos produtos. As porcentagens referem-se ao número máximo de
alteração de cada projeto individualmente. Foi inserido também nessa figura uma
curva de alterações de projeto “típica” esperada (QVP, 2007), onde as alterações
iniciam-se após cerca da metade da fase de detalhamento de projeto e tem seu pico
no início da fase de verificação, onde a maioria das falhas são identificadas e
justificam alteração do projeto. A partir daí é esperada queda na quantidade de
alterações, estabilizando-se em níveis levemente decrescentes até pouco após a
construção dos ferramentais definitivos, onde uma série de ajustes sempre se fazem
necessários, chegando e mantendo-se em zero após início de produção.
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Figura 7.7. Alterações de Projeto.
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Esse estudo levou em consideração que, até meados da fase de detalhamento de
projeto as alterações, embora também ocorram em taxa elevada, não são
registradas formalmente como alterações, como propõe a Figura 5.6., mas sim como
parte do processo interativo e decisório de projeto. Embora seja uma vantagem para
a agilidade do processo, a falta de registros prejudica o rastreamento do histórico
dessas mudanças.
O que se observa nas curvas de alterações realizadas, no entanto, difere bastante
em relação à curva típica, com pico de alterações muito após o esperado (sobretudo
nos projetos Beta e Gamma) e apresentando sazonalidades naturais como as ondas
de liberação de desenhos para as fases seguintes ou até mesmo a época de férias
coletivas no final do ano. Exemplos de queda no número de alterações como
resultado do próprio processo de projeto aplicado são observados nos projetos Beta
e Gamma. No primeiro verifica-se a parada nas mudanças entre as fases SV e PV,
denominado ‘Congelamento do Projeto’ (Design Freeze) enquanto se finalizam as
ferramentas e produção dos componentes PPAP. Já no segundo chama a atenção
as zonas azul e laranja, que representam as ondas de alterações de desenho
específicas para liberação de desenhos para as fases SV e PV, respectivamente, e
observa-se claramente uma concentração de alterações de projeto pouco antes
dessas fases. Isso indica uma tendência para acertos dos desenhos para as fases
seguintes, que não representa necessariamente uma anormalidade, mas uma
característica típica do processo proposto com três fases de validação e gateway bem
definido de passagem entre elas. Outra sazonalidade interessante é a instituição do
“Job+90”, requisito do cliente que exige que não hajam mudanças nos primeiros 90
dias de produção, esperando e contribuindo para a estabilização do processos.
Embora ainda não se possa afirmar que esteja maduro, o projeto Delta mostra uma
tendência de aproximar-se mais do comportamento da curva típica, talvez como um
resultado dos processos mais robustos aplicados, como já citado anteriormente. A
comparação do comportamento do projeto indica uma tendência de melhora de uma
geração para a outra.
A análise levou em consideração apenas o comportamento de distribuição das
alterações de projeto ao longo de sua execução e ciclo de vida dos produtos, mas a
análise de desempenho poderia também ter levado em consideração a comparação
do número absoluto (ou relativo por componentes) em cada um dos projetos.
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Outro aspecto relevante quanto ao desempenho das alterações e que também
poderia ter sido avaliado é quanto à causa das alterações, podendo essas serem
motivadas por erros de projeto ou representação em desenho, ou por alterações do
escopo do projeto, seja por erro ou por motivo estratégico. Quanto maior a
proporção de alterações motivadas por erros de projeto, pode-se inferir menor
desempenho para os processos de engenharia, enquanto que alterações de escopo
podem denotar baixo desempenho dos processos de planejamento do projeto. A
pesquisa mostrou também que muitas alterações são feitas de maneira incompleta,
demandando novas requisições de alteração. Essa métrica permitiria uma análise de
desempenho do próprio processo de alteração, também como recomendação para
trabalhos futuros.

7.6.4. Índice de Qualidade
Tomando como exemplo o trabalho de Tennant e Roberts (1999) referente à
comparação de diferentes projetos de desenvolvimento de veículos na Rover, onde
se usou como métricas de comparação dos mesmos o “Performance Index”, um
índice composto por falhas por veículo (dados de garantia), satisfação do produto
(realizado por pesquisa de satisfação do cliente) e índice de qualidade.
Nesse caso, serão avaliados os índices de qualidade do produto sob a ótica das
métricas de falha no teste de liberação do motor realizado na fábrica (hot test),
falhas detectadas na planta do cliente (denominado “Falha 0 km”) e dados de falha
no campo (garantia), considerando-se a taxa de falha (na base R/1000) e CPU
(Custo por Unidade – Cost per Unit), como mostrado na Tabela 7.8. e Figura 7.8.
Para efeito de comparação, tomou-se como base os dados dos 4 projetos de motor
básico que derivaram uma mesma linha de aplicação (mesmo veículo) e cliente,
embora esses mesmos projetos de motor básico tenham derivado diferentes
aplicações.
A fim de preservar a confidencialidade dos dados, os índices de falha e custo de
garantia estão aqui representados considerando os números do projeto Gamma
como sendo a base 100. O projeto Delta, como ainda estava em desenvolvimento
até a conclusão da pesquisa, não será comparado sob esses aspectos.
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As falhas aqui tratadas como de motores novos pode ser entendida como falhas de
infância, considerando que o processo produtivo aqui descrito prevê dois pontos de
verificação antes de liberação do motor para o campo: na linha de montagem do
motor, através de um teste de funcional em banco de provas com duração de alguns
segundos até alguns minutos, denominado hot test,(que também inclui verificação
visual), e verificações visuais e também funcionais do motor quando e após sua
montagem no veículo, assim como no teste de liberação do veículo, realizado pela
montadora, cujas falhas estão aqui relatadas como sendo de “0 km”.
Cabe lembrar que o desempenho final do produto é também influenciado pelo
projeto da aplicação e interação com o projeto do veículo, quando na verdade o que
se está procurando aqui avaliar é o desempenho do motor básico. Como todos
projetos foram aplicados em um mesmo cliente e em um mesmo veículo de
gerações seguidas, espera-se pouca influência desse fator.
Tabela 7.8. Comparação dos Índices de Qualidade dos Projetos.
Ano

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

-

-

-

-

-

-

Alpha
1

2

out99-out00

nov00-out01

Motores Produzidos

21035

17006

PPM Hot Test
PPM "0 km"
PPM Total
MIS
Garantia (R/1000)
Garantia (CPU)

Dados não disponíveis

Ano

Dados não disponíveis
Dados não disponíveis

>60
164

>60
237

-

Dados não disponíveis

Beta
Ano
Motores Produzidos

PPM Hot Test
PPM "0 km"
PPM Total
MIS
Garantia (R/1000)
Garantia (CPU)

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

ago01-out02

nov-out/2003

nov-out/2004

nov-out/2005

nov-out/2006

nov-mar/2007

16219
13
34

4845
7
56

693
3
112

9
-

12178
14315
21596
Dados não disponíveis
17
61
49

-

-

-

17

10

55 à 69
193
248

43 à 54
266
211

31 à 42
102
125

19 à 30
14
14

7 à 18
6
1

-

-

-

Gamma
Ano
Motores Produzidos

PPM Hot Test
PPM "0 km"
PPM Total
MIS
Garantia (R/1000)
Garantia (CPU)

1

2

3

jan-dez/2005

jan-dez/2006

jan-mar/2007

8917
100
100
100
18 à 29
100
100

19657
15
102
25
6 à 17
7
3

3586
9
34
12
-
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Figura 7.8. Gráfico de Comparação dos Índices de Qualidade dos Projetos.
Observa-se que o projeto Gamma, apesar de ter sido desenvolvido sob processos
mais robustos e sistematizados que os dois anteriores, como já descrito
anteriormente, apresenta piores números de taxa de falha de motores novos, em
especial no primeiro ano de produção, quando comparado com a média dos demais.
Chama a atenção, contudo, a queda significativa das taxas de falha desse projeto
nos 2 anos subseqüente ao seu lançamento, o que indica possibilidade de
estabilização em números mais favoráveis que os dois outros projetos, comprovando
a eficácia dos métodos e processos aplicados no seu desenvolvimento.
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A Figura 7.9. mostra esse comportamento de queda da taxa de falhas de motores
novos em meses, onde se verifica queda pronunciada da quantidade de falhas por
motor produzido ao longo do primeiro ano de produção, alcançando a estabilidade
após aproximadamente 12 meses.
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Figura 7.9. Taxa de Falha de Motores Novos por Tempo de Produção em meses.
Clark e Fujimoto (1991) consideram esse comportamento bastante típico da indústria
ocidental, de acordo com pesquisas da década de 80 relacionadas a lançamento de
veículos. De acordo com aquela pesquisa, na época as indústrias japonesas eram
capazes de estabilizar o nível de falhas no primeiro mês de produção. Logicamente
que o perfil de aumento da produção (ramp-up), não avaliado aqui, influencia esse
comportamento. Tal comportamento é de certa forma esperado e compreensível,
embora possa se afirmar, pelo menos em linhas gerais, que poderia ter sido evitado
caso houvesse maior preparação e controle nesse momento, indicando que, embora
o método de projeto tenha sido mais robusto que o dos outros dois, faltou controle e
disciplina no momento do lançamento.
Já os valores de falha no campo do motor desenvolvido no projeto Gamma
comprovam melhor resultado comparado com os demais, vide Figura 7.10.. Deve-se
atentar, contudo, para o fato de que seus valores podem ainda não estar
completamente maduros, devendo-se apenas considerar os valores dos 6 primeiros
meses, onde espera-se que, no momento do fechamento da pesquisa, todos os
motores tenham passado de 24 MIS (Meses em Serviço – Months in Service), já
descontados os 3 meses aproximados entre a fabricação do motor, transporte e
montagem no veículo, transporte e venda efetiva do veículo ao cliente final.

178
Taxa de Falha no Campo em período de Garantia
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Figura 7.10. Taxa de Falha de Garantia por Tempo de Produção em meses.
As taxas de falha do campo são indicados para 24 MIS (Meses em Serviço), que
representa o tempo de garantia do produto, período no qual todas as falhas são
registradas no banco de dados pesquisado. Esse período correspondente à uma
parte, porém não toda, da vida útil esperada do produto, que é de B10 de 300.000
km. Entende-se por vida B10 como sendo a quilometragem onde, de acordo com as
funções densidade de falha e confiabilidade, 10% dos sistemas expostos
apresentam falha, enquanto que os outros 90% permanecem censurados. Apenas
para ilustrar, considerando-se que tais veículos tenham quilometragem média anual
de 50.000 km (média normal para esse tipo de veículo), após os 24 meses de
garantia temos apenas 33% da vida útil total cobertos, sendo que as falhas ocorridas
nos 66% de vida útil restantes não são conhecidos ou registrados pelo fabricante do
veículo ou do motor, impedindo a análise completa de confiabilidade e comparação
dos projetos.
Os gráficos das Figuras 7.9. e 7.10. tiveram os valores do eixo vertical (taxa de
falhas) suprimidos visando confidencialidade dos dados. Todas as curvas,
entretanto, mantém a proporcionalidade para a comparação entre elas em base 100.
Embora o perfil da curva de taxa de falhas no campo do projeto Gamma indique que
possa se estabilizar no nível mais alto do seu início, existe a possibilidade de que o
valor estabilizado após os seis primeiros meses seja um patamar mais baixo.
Caracterizaria nesse caso o mesmo perfil de falhas de motores novos, com maior
taxa de problemas no início da produção, para adaptação e estabilização com os
novos processos e tecnologias. O esclarecimento dessa questão depende de pelo
menos mais 12 meses da data de fechamento da pesquisa.
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O melhor resultado de falhas no campo para o projeto Gamma, comparado
especialmente com o seu antecessor Beta pode ser explicado, ao menos
parcialmente, pelos métodos, técnicas e processos de desenvolvimento abordados
ao longo desse trabalho. Além disso, a aplicação de tecnologias de motor e seus
componentes, independente daquelas já mencionadas para atendimento aos níveis
de emissões de poluentes, podem contribuir para o aumento da confiabilidade,
independente do processo e ferramentas utilizadas no desenvolvimento. A Tabela
7.9. tem como objetivo comparar o nível de confiabilidade dos componentes dos
projetos Beta e Gamma independentemente. Para simplificação da análise foram
considerados apenas os componentes que contribuem para 90% da taxa de falha do
motor Beta, sendo desprezados os demais com taxa de falha muito pequena.
Buscou-se a comparação das taxas de falha desses quando aplicados em cada um
dos motores, mostrados na segunda e terceira coluna e com indicativo de
comparação na quarta coluna. A comparação mostra também as causas prováveis
da alteração da taxa de falha entre os dois projetos, sob o ponto de vista de
alteração de projeto, e a manutenção ou não do nível de tecnologia do novo produto.
Tabela 7.9. Taxa de Falha dos componentes Beta e Gamma.
COMPONENTES

BETA

BOMBA DE ÁGUA
TENSIONADOR DA CORREIA ALTERNADOR
SENSOR DO SISTEMA DE VÁCUO
TURBOCOMPRESSOR
CORREIA DENTADA
JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE
BOMBA HIDRÁULICA
SENSOR DE ÁGUA NO FILTRO DE COMB.
RETENTOR TRASEIRO
SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA
CUBO DA TAMPA DISTRIBUIÇÃO
BOMBA INJETORA
CARTER
CABEÇOTE
RETENTOR DIANTEIRO CX. DISTRIBUIÇÃO
ALTERNADOR
TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA
PINO DE POSICIONAMENTO DO F.O.C.
FILTRO COMBUSTÍVEL
TAMPA DO BOCAL DE ABASTECIMENTO
JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE
REGULAGEM DE VÁLVULA
BOMBA ALIMENTADORA
VÁLVULA DO RESPIRO
VÁLVULA TERMOSTÁTICA
TUBO DE ALTA PRESSÃO
BICO INJETOR
CHICOTE ELÉTRICO

39,00
8,57
6,10
5,81
5,36
4,78
4,64
4,13
3,56
3,56
3,42
2,97
2,77
1,91
1,83
1,80
1,73
1,61
1,44
1,36
1,34
1,14
1,05
1,05
0,96
0,90
0,39
0,00

GAMMA
NOVO
NOVO
RETIRADO
NOVO
SUBSTITUIDO
NOVO
NOVO
NOVO
MESMO
NOVO
RETIRADO
NOVO
NOVO
NOVO
NOVO
NOVO
SUBSTITUIDO
RETIRADO
NOVO
NOVO
NOVO
NOVO
SUBSTITUIDO
NOVO
NOVO
NOVO
NOVO
NOVO

CAUSA PROVÁVEL
2,81
3,89
0
0
0,18
0,04
0,56
0,28
1,58
0,07
0,11
3,05
2,45
0,60
0,21
0,42
0,46
0
0,21
0
0
0,32
0
0
0,14
0,56
2,66
1,05

↓↓↓
↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↑
↓
↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓↓
↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓
↓
↑↑↑
↑↑↑

PROJETO
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
PROJETO (FORNECEDOR)
PROJETO
TECNOLOGIA
PROJETO
TECNOLOGIA
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO (FORNECEDOR)
TECNOLOGIA
PROJETO
PROJETO
PROJETO
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
PROJETO
PROJETO (FORNECEDOR)
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
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Alguns componentes da Tabela 7.9. apresentam taxa de falha igual a zero no projeto
Gamma. Isso pode significar que o tipo de componente foi eliminando no novo motor
(‘Retirado’ ou substituído por nova Tecnologia), ou mesmo que o novo componente
não apresentou falhas na população e quilometragem analisada – falha censurada.
O primeiro fato que chama a atenção da Tabela 7.9. é a redução significativa da taxa
de falha de praticamente todos os componentes do projeto Gamma em relação ao
Beta, em consonância com a redução da taxa de falha total do motor indicado na
Figura 7.10., embora caiba voltar a atentar para o risco dos dados do projeto
Gamma ainda não estarem completamente maduros. O segundo fato, não menos
importante, é que praticamente a metade dos componentes teve nova tecnologia
aplicada, seja da concepção técnica de projeto (por exemplo o uso correntes no
lugar de correia dentada, turbocompressor de controle simples ao invés de
geometria variável, uso de tuchos hidráulicos que eliminam falhas de regulagem de
válvulas, ou mesmo a aplicação de controles eletrônicos), mas também
eventualmente conceitos de projeto que permitam processos de fabricação mais
robustos. Por último, a outra metade dos componentes foi reprojetada mantendo sua
tecnologia e concepção, mas mesmo assim o aumento da confiabilidade foi
praticamente do mesmo nível daqueles que tiveram nova tecnologia agregada. Isso
indica que, eventualmente, o simples reprojeto dos componente, corrigindo falhas do
projeto original ou até mesmo o fazendo utilizando técnicas de projeto mais
adequadas (como as que descritas no Capítulo 4), pode ser suficiente para
aumentar a confiabilidade. Essa análise mostra que, embora os processos de
desenvolvimento mais completos devam ter contribuído potencialmente para o melhor
resultado de confiabilidade do projeto Gamma em relação ao Beta, a simples adição
de novas tecnologias e escolhas de projeto mais adequadas pode ter sido suficiente.
Além do exposto acima, é importante ressaltar que os índices de qualidade geral do
produto, em especial de garantia, são amplamente influenciados não somente pelo
sucesso e processo utilizado no projeto de desenvolvimento, nem somente pela
aplicação de novas tecnologias como discutido acima, mas também pela gestão de
qualidade do processo de fabricação em regime (seja pelo controle de qualidade dos
componentes dos fornecedores ou dos processos internos). Praticamente todos os
componentes de nova tecnologia, assim como três componentes com reprojeto
tiveram a troca de fornecedor, como mostrado na Tabela 7.9. A troca de fornecedor
pode significar não somente novo projeto interno dos componentes, mas também
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nova gestão de qualidade, que pode ter também contribuído para a redução da taxa
de falha dos componentes. Além disso, a evolução contínua e intrínseca dos métodos
produtivos e controles de qualidade ao longo dos anos deve ter contribuído para a
redução da taxa de falha. Entretanto, nenhum desses aspectos foi estudado.
A Tabela 7.10. mostra o detalhamento dos principais modos de falha associados ao
componente bomba d´água dos projetos Beta e Gamma. O primeiro detalhe
importante é que, apesar de ambas bombas terem mesma configuração construtiva,
no projeto Gamma o componente agrega função de alojamento de uma polia do
sistema de correia. Logicamente que existem muitos outros modos de falha
associados ao componente, levantados a partir do FMEA, porém foram aqui
colocadas apenas as informações mais relevantes e simplificadas visando explicar a
diferença das taxas de falha dos dois projetos e exemplificar como o detalhamento
da taxa do conjunto é composto. Ambos projetos tiveram o mesmo fornecedor da
bomba d´água, porém certamente efeitos de evolução do sistema de gestão de
qualidade ou dos processos de fabricação, além das evoluções de projeto indicados
na Tabela 7.10. também influenciaram na taxa de falha final. Para determinar o
efeito de cada um desses fatores seria preciso saber qual a incidência de cada
modo de falha (taxa de falha individual) e entender como cada alteração de projeto e
processo influenciou.
Tabela 7.10. Detalhamento da Taxa de Falha da Bomba d´água.
Projeto

Beta

Gamma

Função

Bomba d´água

Bomba d´água +
alojamento polia

Modos de
Falha de
maior
incidência

Vazamento pelo
selo

Gamma teve nova especificação de selo,
de novo fabricante

Vazamento pela
junta

Gamma teve nova tecnologia de junta de
vedação, substituindo junta de papel por
anel de borracha
Quebra do rotor

Comentário

Gamma passou a usar rotor fechado,
introduzindo modos de falha de quebra
na solda e interferência na voluta

Cavitação do rotor Sistema de arrefecimento do projeto
Gamma era mais suscetível a cavitação
(não é uma característica da bomba)
Desalinhamento
da polia e correia

Nova função no projeto Gamma trouxe
novos modos de falha potenciais
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Ainda na Tabela 7.9., é relevante também o aumento da taxa de falhas de campo
dos componentes do sistema de injeção eletrônica (bomba, injetor, chicote elétrico).
Maior sensibilidade a impurezas do combustível e dificuldade de diagnose são as
prováveis explicações, embora deva-se esperar redução significativa ao longo do
tempo, quando o usuário e a rede de manutenção estiverem mais preparados para
lidar com a nova tecnologia. Esse é um exemplo típico de como a legislação de
emissões imprimiu a necessidade de uma tecnologia que trouxe prejuízo para pelo
menos um aspecto do desempenho do produto final e do projeto, mas que não
poderia ter sido evitada por pressão do atendimento da própria legislação.
Procurou-se também tentar levantar índices de satisfação e atendimento das
expectativas dos clientes, como sugerido por Tennants e Roberts (1991). Porém no
caso em análise tratamos de um motor vendido por um fabricante independente,
tendo como cliente uma corporação que o monta em um veículo, que acabará por
ser o elo e meio com o consumidor final. Não foram realizadas até o momento
pesquisas de satisfação estruturadas que sirvam para a comparação desejada, quer
seja para o cliente fabricante do veículo, quer seja para o consumidor final.
Pesquisas desse tipo, abrangendo as duas frentes (fabricante do veículo e
consumidor final) podem ser interessantes para trabalhos futuros, não somente para
avaliar o desempenho dos projetos desenvolvidos, mas também para obter
informações e definir métricas que, cascateadas para o produto, possam direcionar
futuros desenvolvimentos e planejamentos de produtos. É importante ter em vista
que pesquisas desse tipo, sobretudo quando direcionadas para o consumidor final,
devem ser adequadamente estruturadas para filtrar e absorver informações
realmente relevantes e referentes ao desempenho do motor, uma vez que, para o
consumidor final, o que importa é o desempenho do veículo como um todo.
Uma outra métrica de desempenho observada em diversos trabalhos publicados é o
número de recalls, ou campanhas de campo para substituição de componentes
defeituosos. Entretanto, essa métrica, que estaria associada às próprias falhas de
campo já discutidas nesse item, é de difícil comparação, uma vez que na grande
maioria das vezes essas são feitas de forma velada e, portanto, de difícil
contabilização e divulgação para efeito de pesquisa. Isso ocorre especialmente para
o caso de falhas de motores, que raramente envolvem a segurança dos ocupantes
do veículo ou da sociedade, e assim não requerem divulgação e retratação formal das
empresas como falhas de equipamentos de segurança como freios, suspensão, etc.
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7.6.5. Discussão
Como se observou nos itens anteriores, as condições mudaram bastante para cada
um dos projetos, a despeito das intrínsecas particularidades de cada um deles, mas
também em função das técnicas de projeto e técnicas de gerenciamento de projetos
que foram aplicadas. Esse processo de melhoria em todas as frentes fez possível o
atendimento das demandas mais exigentes para os novos motores desenvolvidos,
não somente no que diz respeito às legislações de poluentes, mas também para os
outros aspectos requeridos pelo mercado como nível de ruído, vibrações,
desempenho, etc.
Contudo, embora a evolução do desempenho dos projetos fosse esperada, esses
resultados não são tão evidentes nas comparações de desempenho (Itens 7.6.1. a
7.6.4.). A primeira causa é a falta de dados para comparação em todos os
parâmetros de desempenho (ocorrência de falhas por exemplo não pode ser
comparado, mas sim somente avaliado o comportamento do projeto Gamma, em
função da falta de dados dos demais projetos). Na comparação de tempos de
projeto, a métrica mais importante e de maior alinhamento com o tema do trabalho
(preocupação com o time-to-market), não foi possível comprovar a evolução dos
projetos mais recentes em relação aos mais antigos. As causas prováveis dessa
discrepância podem estar relacionadas à outros aspectos não avaliados nessa
pesquisa, como por exemplo a avaliação de outras particulares de cada projeto no
momento da sua execução, como recursos financeiros e humanos dedicados,
organização interna da empresa e influência de eventuais fatores externos (pressões
de clientes, desempenho de fornecedores e parceiros, etc.). Por exemplo um fato
importante que pode justificar o mau desempenho do projeto Delta, mesmo com sua
notável evolução no processo e gestão, foi o desenvolvimento independente de
tecnologia sem a ajuda de um parceiro tecnológico, como ocorreu com os outros três
projetos. Outro fato que pode ter influenciado foi o aporte de recursos nos projetos.
Tendo em vista o equilíbrio entre recurso, escopo e tempo do projeto, é natural que
se espere dos projetos que tiveram menos aporte de recursos maiores tempos de
execução; entretanto, a indisponibilidade dessa informação não nos permite afirmar
que essa seja uma explicação. Uma avaliação de todos esses aspectos juntos
poderia também alimentar a discussão em torno da metodologia Toyota de
desenvolvimento de produtos em evoluções parciais, mantendo a maior parte do
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motor (ou veículo) a cada desenvolvimento – e conseqüentemente mantendo parte
da confiabilidade e baixos riscos e custos de componentes já desenvolvidos e
consagrados – ao invés de reinventar os produtos completamente a cada novo
desenvolvimento (MORGAN e LIKER, 2006). É relevante também o fato de não
haver na literatura dados para comparação desse desempenho, já que embora a
literatura seja vasta na pesquisa de tempos de projeto de veículos, não mostra
dados de desenvolvimento de motores. Já a avaliação de dados de qualidade e
garantia foi a única métrica que mostrou correlação com a evolução do projeto, com
resultados mais satisfatórios do projeto Gamma em relação aos anteriores – embora
caiba salientar mais uma vez que exista o risco dos dados ainda não estarem
completamente maduros.
Vale a pena destacar a dificuldade de obtenção da maioria dos dados históricos dos
projetos mais antigos, tendo sido alguns deles não encontrados para a análise mais
completa de todos os quatro ciclos de projeto. Isso demonstra uma oportunidade
para melhoria do sistema de registro de informações e banco de dados, embora
grandes avanços tenham sido observados na pesquisa dos dados dos projetos mais
novos, que como conseqüência apresentaram dados mais consistentes (em especial
os projetos Gamma e Delta). Melhores sistemas de gerenciamento de dados
permitiriam, a partir do histórico de projetos anteriores, entender o comportamento e
fenômenos próprios do projeto de desenvolvimento de motores buscando a melhoria
contínua dos processos e planejamento dos projetos futuros.
A Figura 7.11. reúne todas as tecnologias e técnicas aplicadas em cada um dos
projetos, conforme descrito nos itens anteriores, onde é possível se observar a clara
tendência de evolução da metodologia e processo de projeto de motores como um
todo aplicada nas quatro ocasiões, e nos três aspectos abordados por esse trabalho:
tecnologia dos motores, técnicas de projeto e técnicas de gerenciamento de projeto.
A Figura 7.11. mostra também uma sugestão para outras tecnologias e técnicas não
aplicadas nos quatro empreendimentos estudados, ficando como sugestão para
aplicação em projetos futuros. Essas representam uma síntese daquilo que foi
verificado na execução dessa pesquisa, buscando maximizar o desempenho dos
projetos, quer seja nas métricas aqui escolhidas, quer sejam outras. Essas
informações são discutidas no Item 7.6.6.
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Figura 7.11. Evolução dos Projetos.
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7.6.6. Recomendação para projetos futuros
Quanto às tecnologias de motor, a Figura 7.11. tão somente reúne aquilo que as
pesquisas mais básicas de motores diesel apontam como necessárias para
atendimento das legislações de emissões de poluentes futuras (AUTOMOTIVE
HANDBOOK, 2006; BASSHUYSEN e SCHÄFER, 2004). Muitas delas já estão
disponíveis e sendo aplicadas nos motores recém-lançados ou em desenvolvimento
na Europa e Estados Unidos. Vale a pena também destacar a forte tendência de
desenvolvimento de biocombustíveis e combustíveis alternativos, no caso do diesel,
o biodiesel ou o funcionamento dos motores desse ciclo com gás natural ou álcool,
com ou sem o uso de diesel como ignitante. O desenvolvimento de componentes
plásticos como coletores de admissão, tampas e cárter de óleo também apresentase como forte tendência para os motores futuros, buscando redução de peso e
custo.
Entre as técnicas de projeto sugeridas, destacam-se as mais modernas técnicas de
CAE recentemente desenvolvidas como CFD para predição de escoamento de
gases e combustão, bastante úteis para desenvolvimento de injetores, câmaras de
combustão, coletores de admissão e misturadores de EGR, assim como as linhas de
escapamento dotadas de catalisadores, atividades desenvolvidas até então de
maneira eminentemente empírica. A aplicação sistemática de técnicas de GD&T,
Análise de Tolerância Dimensional e Geométrica (Geometrical Dimensional &
Tolerance) nas fases de projeto vão de encontro com a robustez de projeto
requerida, evitando problemas de interferência, normalmente associados a variações
estatísticas normalmente só detectados nas fases mais tardias do projeto. O
desenvolvimento da combustão Light Duty, como citado, deve ser feita considerando
a instalação do motor no veículo em dinamômetro de chassi, envolvendo altos
custos e complexidade. Kinoo et al. (2002) sugere que parte desse trabalho seja
feito em dinamômetro transiente que simula condição de funcionamento do motor no
veículo, reduzindo bastante o tempo e custo de desenvolvimento dos motores, que
ficam independentes da disponibilidade e condições de veículos de teste, além de
sistemas automáticos de gerenciamento e aquisição de dados. Ganhos semelhantes
nesse sentido também são obtidos atravéz da simulação unidimensional das
condições de dirigibilidade do veículo.
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Vale citar a técnica de QFD, a ser aplicada em conjunto com Pesquisas de Mercado
e Planejamento Estratégico e, embora não citado na Figura 7.11., metodologia de
projeto axiomático. Vale também a recomendação do uso da ferramenta de
DFMA/DFA que, quando aplicadas, permitem maior sinergia com o processo
produtivo desde as fases mais iniciais, assim como todas as demais metodologias
DFX que possam de alguma forma contribuir para o desempenho do projeto.
Na parte de técnicas de gerenciamento de projetos, as sugestões ficam por conta
principalmente das ferramentas identificadas pela pesquisa bibliográfica presente no
Capítulo 5 e que não foram aplicadas em nenhum dos quatro projetos estudados,
permanecendo como oportunidades de melhorias para projetos futuros, destacandose Gerenciamento de Escopo e Gerenciamento de Risco do Projeto. A aplicação de
sistemas PDM, associada ou não à Gestão do Conhecimento como sugerido pela
pesquisa bibiográfica (Item 5.4.3.), é recomendada como uma oportunidade de
melhoria no gerenciamento das informações de projeto. A despeito dos benefícios
que a ferramenta traz no desenrolar dos projetos, sua aplicação teria permitido
também o fácil acesso e confiabilidade das informações aqui avaliadas. A curto
prazo, a ferramenta permitiria melhor acompanhamento do desempenho do projeto
durante sua execução. A longo prazo, isso permitiria a formação de banco de dados
para analisar o comportamento de diferentes projetos, avaliando a evolução e
identificando oportunidades de melhoria nos processos para projetos futuros.
A análise dos dados de garantia no Item 7.6.4. indicou a importância do
estabelecimento de avaliação de dados de garantia e histórico de motores anteriores
de forma sistemática, quando do desenvolvimento de novos projetos. A análise
criteriosa dos dados históricos no desenvolvimento de novos projetos permitiria
priorizar os componentes que requerem maiores esforços e melhorias, visando
aumentar o nível de qualidade e confiabilidade do motor como um todo.
Outra sugestão importante para a melhoria do desempenho dos projetos futuros,
embora não se tenha identificado nenhuma técnica desenvolvida na literatura, é a
criação de métricas de desempenho dos processos de engenharia (medições “online”), tal como já se faz com os processos de manufatura (o exemplo mais típico é a
capacidade de processo). Sugere-se isso ao invés de métricas simples de resultado
(ou saída) como horas de engenharia, alterações de engenharia, liberação de
desenhos, etc., que na realidade, em analogia aos processos de manufatura,
corresponderiam aos defeitos no final da linha – ou seja, que não foram prevenidos.
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8. CONCLUSÕES
8.1. Considerações Finais
A competição no mercado automobilístico acelera não somente a corrida pelo
aumento de qualidade e redução de custo dos produtos, mas também a renovação e
redução dos ciclos de vida dos mesmos, travando uma batalha pelo tempo. No caso
dos motores de combustão interna, as legislações que regulam as emissões de
poluentes, um fator em princípio independente das demandas de mercado – ainda
que possa ser considerada uma demanda por produtos menos agressivos ao meioambiente, acelera ainda mais a necessidade de desenvolvimento de novos produtos
e tecnologias especiais em ciclos de aproximadamente quatro anos.
Este trabalho estuda o processo de desenvolvimento de motores de combustão
interna para a indústria automobilística, introduzindo uma abordagem de três
aspectos envolvidos: as tecnologias de motores, técnicas de projeto e técnicas de
gerenciamento de projetos. Uma estrutura básica do processo de desenvolvimento
de motor foi mostrada, e seus principais processos auxiliares e seqüência de
atividades são descritos.
A revisão bibliográfica mostrou grande evolução dos temas Técnicas de Projeto e
Gerenciamento de Projetos e Desenvolvimento de Produtos, com a introdução e
estabelecimento de novas técnicas e ferramentas recentes, denotando grande
preocupação com o objetivo de redução dos tempos de desenvolvimento, se
aproximando muito do tema desse trabalho. Destacam-se como técnicas de projeto
principalmente as ferramentas de CAE, Projeto Robusto e DOE, e como ferramentas
de gestão o estudo da Engenharia Simultânea e seu Impacto da Estrutura
Organizacional, figura do Gerente de Projeto, Comunicação no Projeto e ferramentas
PDM, “Gateway System” ou mesmo temas mais específicos como Co-Design e
Gerenciamento de Custo. Entretanto, embora se tenha encontrado vasta literatura
sobre o tema Gerenciamento de Projetos ou mesmo Gerenciamento de Projetos
associado a desenvolvimento de produtos para a indústria automobilística, a revisão
bibliográfica não conseguiu localizar muitas obras e artigos que tivessem relação
direta com os sub-processos mais relacionados com o desenvolvimento de motores
de combustão interna, ou então, quando o fazem, visam geralmente tratar de
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métodos ou ferramentas específicas para solução de problemas pontuais,
dificilmente fazendo uso de abordagem de gestão por processos. Cabe destacar
também que todas as obras e pesquisas relacionadas com tempos de projeto (timeto-market)

para

a

indústria

automobilística

referem-se

aos

tempos

de

desenvolvimento de veículos, que não se podem comparar com o tempo de
desenvolvimento dos seus motores, mecanismos bastante distintos.
O estudo de caso mostra uma história de evolução entre quatro gerações de
projetos de uma mesma família de motor diesel onde, embora existam
particularidades entre os quatro casos (o que vai de encontro com o conceito de
projeto, tal como um empreendimento único e particular), permitiu-se a comparação
entre alguns critérios definidos. Pode-se perceber também evolução significativa no
processo de desenvolvimento aplicado ao longo dos anos, indo de encontro com a já
citada crescente demanda do mercado, embora até o projeto Gamma, o último onde
se verificaram as análises mais completas, ainda não se tenha utilizado um processo
robusto e completo como recomendado.
A avaliação de evolução de desempenho dos projetos, entretanto, não conseguiu
expressar a evolução dos projetos de maneira tão clara. Dentre as causas mais
prováveis podemos citar a falta de dados de alguns projetos e também a
necessidade de aplicação de outras métricas que pudessem levar em consideração
outros aspectos particulares de cada projeto no momento da sua execução, como
recursos financeiros e humanos dedicados, organização interna da empresa e
influencia de eventuais fatores externos (pressões de clientes, desempenho de
fornecedores e parceiros, etc.). No caso específico das taxas de falha em garantia, o
entendimento dos motivos para melhor desempenho do projeto Gamma em relação
aos anteriores dependeria também do conhecimento de todos os modos de falha de
cada um dos componentes citados na Tabela 7.9., e desses saber a incidência (taxa
de falha individual) para, a partir daí, inferir o quanto modificações de projeto (com
ou sem alteração da concepção e tecnologia) ou de processo produtivo (seja de
fornecedor, gestão de qualidade ou evolução natural dos processos, máquinas, etc.)
contribuíram. Cabe ainda citar que o projeto, tal como um empreendimento, é
influenciado por inúmeros fatores (contribuindo para a dificuldade no entendimento
das razões do aumento ou redução de um certo nível de desempenho), inclusive
comportamentais e que dependem das pessoas. O estabelecimento de processos
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bem definidos e claros vem buscar justamente que o desempenho dos projetos
dependa menos da capacidade individual dessas pessoas, definindo padrões únicos
e adequados para a grande maioria das situações de desenvolvimento de novos
produtos.

8.2. Recomendações para Trabalhos Futuros
Como recomendação para trabalhos futuros, pode-se citar o detalhamento de todos
os demais sub-processos de desenvolvimento de sistemas e componentes de motor,
visando reunir e registrar não somente as seqüências de atividades e ferramentas
para tal, mas também os detalhes e conhecimento técnico envolvido em cada passo,
formando um Manual de Projeto de Motor, que oriente o desenvolvimento de novos
projetos ou mesmo a modificação de projetos já existentes.
A análise de redução da taxa de falhas dos componentes da Tabela 7.9. mostrou
uma oportunidade interessante de trabalhos futuros, onde se pudesse avaliar em
maior profundidade as razões e explicações para a evolução dos números. Como já
citado, essa análise requer o conhecimento de diversas informações de projeto e
processo produtivo aplicados em cada caso, assim como quais os modos de falha
associados e as taxas de falha de cada um deles.
Outra sugestão para trabalhos futuros seria estabelecer métricas a serem utilizadas
para avaliação de desempenho dos projetos, não somente de controle durante a sua
execução, mas também parâmetros que avaliem seu desempenho ao final do ciclo.
Seria interessante incluir também parâmetros de desempenho do produto quando já
da sua exposição no mercado, como por exemplo avaliações de vendas, satisfação
do cliente, confiabilidade e garantia, e que enfim contemplasse também as fases de
pós-desenvolvimento e saída do mercado (phase-out), constituindo todo o ciclo de
vida do produto (product lifecycle management). Embora tais parâmetros não
permitam realimentação e correção no próprio projeto, afinal, as medições só
ocorrem após seu fechamento, o estabelecimento e levantamento dos mesmos a
partir dos próximos projetos permitiria, após duas ou três gerações (seis a oito anos
aproximadamente), uma revisão desse trabalho contendo uma avaliação mais
completa do desempenho dos projetos comparados com as metodologias e
processos aplicados.
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Anexo I

I. Ciclo de Emissões Heavy Duty e Light Duty
Como já mencionado no Item 3.2., os automóveis de passageiros a gasolina e os
veículos diesel leves (Diesel Light Duty) tem sua medição de emissão de poluentes e
a respectiva homologação feita em ciclos transientes de dinamômetro de chassis,
simulando ciclos de dirigibilidade com o veículo. Já os veículos diesel pesados
(Heavy Duty) tem sua medição emissão de poluentes feitas com o motor
separadamente (o motor é homologado, e não o veículo, via de regra), em ciclos que
podem ser steady-state (ou em regimes permanentes e contínuos) ou transientes,
medidos em dinamômetro de motor.
Quando medidos em dinamômetro de chassi, os poluentes emitidos são verificados
em massa de poluente colhida durante o ciclo por distância percorrida, em g/km ou
g/mi - usualmente se armazena o gás de escapamento durante o ciclo percorrido, de
onde se retiram amostras a serem analisadas. Quando medidos em dinamômetro de
motor, os poluentes emitidos são verificados em fluxo mássico por potência gerada,
em g/kW.h – nesses casos faz-se medições em tempo real, retirando-se amostras
por meio de sonda instalada na tubulação de escapamento.
A razão para essa diferenciação verifica-se no fato de que o uso dos veículos de
carga privilegia as condições de altas cargas de funcionamento, havendo pouca
variação nas cargas e rotações de uso. Isso considera que a maioria desses
veículos opera em estradas em ciclos quase que constantes, conferindo dessa forma
que sua medição em dinamômetro de motor, em condições constantes (ou steadystate) sejam representativas do seu uso real. Já para os veículos leves, sejam eles
automóveis de passageiros ou veículos de carga leves, espera-se uso em condições
de carga e rotações mais baixas e variadas. Isso considera em especial o fato de
que este tipo de veículo opera na maioria das vezes em ciclos urbanos, de maior
variação de velocidade (anda e para). Sugere-se, portanto, que os ciclos transientes,
ou transitórios, representem mais fielmente sua operação.
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Seguindo esse raciocínio foram definidos ciclos clássicos de dirigibilidade (driving
cycle) para veículos leves, onde se destacam os ciclos americanos FTP-75 (Federal
Transient Procedure, aplicado também na legislação brasileira para veículos leves
movidos a gasolina e diesel), mostrado na Figura I.1., e o ciclo europeu NEDC (New
European Driving Cycle). Para os motores Heavy Duty, o ciclo europeu de ensaio em
dinamômetro com 13 pontos em steady-state ESC (Ciclo Estacionário Europeu European Stationary Cycle, também conhecido como OICA/ACEA), mostrado na
Figura I.2., é o mais difundido, sendo aplicado inclusive na legislação brasileira.

Figura I.1. Ciclo Transiente em dinamômetro de chassi (FTP-75)
(Site: www.dieselnet.com).

Figura I.2. Ciclo de 13 pontos steady state (ESC) (Site: www.dieselnet.com).
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Para facilitar a identificação das versões de emissões e diferenciação entre ciclos
Light Duty e Heavy Duty,, os níveis de emissões do primeiro ciclo são identificados
neste trabalho com numeração arábica (Euro 3, Euro 4, etc.), enquanto que do
segundo com numeração romana (Euro III, Euro IV, etc.).
Essa diferenciação no ciclo de emissões,
emissões, observada na Figura I.3., resulta em
configurações de projeto bastante distintos entre as duas versões, tão mai
mais
agravado quanto mais restrito é o nível de emissões que se deseja alcançar, e é
motivo de preocupação para os fabricantes de motores cuja vocação pode estar
entre as duas categorias, destacando-se
destacando se aí os motores diesel de alta rotação (high
speed) com deslocamento
locamento volumétrico em torno de 3.0 litros e que podem atender
tanto as aplicações Light Duty como automóveis de passageiro de luxo, pick-ups
médias ou SUVs (Veículo Esport-Utilitário
Esport
– Sport-Utility Vehicle) quanto aplicações
Heavy Duty em veículos comerciais
come
leves como vans ou caminhões leves de entrega
que se enquadrem nessa categoria de emissões. Essa abrangência de escopo pode
ser observada no último projeto avaliado no estudo de caso (Capítulo 7
7).

Figura I.3.. Comparação das Regiões afetadas por em
emissões
issões nos motores Light Duty
e Heavy Duty,, dentro da faixa de funcionamento do motor.
Cabe ressaltar ainda que, além desses ciclos, outros podem ser aplicados,
sobretudo nas aplicações Heavy Duty,, visando, em combinação com as medições
steady-state, avaliar o comportamento do m
motor
otor nas condições transientes.
Destacam-se
se aí as medições nos ciclos ETC (Ciclo Transiente Europeu – European
Transient Cycle),
), ELR (Ciclo Europeu de Resposta à Carga - European Load
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Response) e Aceleração Livre, solicitados pelas normas européias. Tais ciclos são
normalmente executados em dinamômetros de motor com capacidade de aplicação
de cargas transientes (os chamados dinamômetros transientes). Esses mesmos
dinamômetros transientes tem sido cada vez mais utilizados no desenvolvimento das
aplicações Light Duty, conduzindo boa parte do desenvolvimento da calibração sem
que haja a necessidade de testes do veículo no dinamômetro de rolo, recursos mais
dispendiosos do que teste de motor em dinamômetro.

