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Resumo: O processo de desenvolvimento de produtos se torna cada vez mais crítico para a 
competitividade das empresas, devido a crescente internacionalização dos mercados, aumento 
da diversidade e variedade de produtos e a redução do ciclo de vida dos produtos. Esse artigo 
tem como objetivo identificar as ferramentas da filosofia lean que podem vir a ser aplicadas no 
processo de desenvolvimento de produtos. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e 
através da pesquisa conclui-se que há a possibilidade de aplicação das ferramentas do 
pensamento enxuto no processo de desenvolvimento de produtos. 
Palavras-chave: Desenvolvimento de produtos; Lean thinking; Lean development. 

 

1. Introdução 

A sobrevivência das empresas no atual cenário de competição internacional é função do 
grau de competitividade de seus produtos. A competitividade, por sua vez, se baseia nos 
requisitos qualidade, custo e tempo. Num mercado global e em constante evolução, o perfil do 
consumidor atual exige produtos de alta qualidade a um baixo custo. A empresa deve responder 
a esta demanda com agilidade. Um produto lançado tardiamente terá sua fatia do mercado 
ocupada por um concorrente ou talvez já não satisfaça mais às necessidades do consumidor 
(FERREIRA, 1997).  

Ainda segundo Ferreira (1997), aliado aos requisitos de qualidade, custo e tempo, mais 
recentemente vêm-se enfatizando requisitos ergonômicos, de segurança no trabalho e também 
requisitos de segurança ambiental, recebendo crescente atenção da comunidade internacional.  

Conforme Silva e Albano (2002), o mercado passa por transformações que formam um 
novo contexto dinâmico para as organizações e, em especial, para a indústria brasileira. Seus 
produtos têm de competir em preço e qualidade com similares estrangeiros, vindos tanto de 
países com elevado nível de desenvolvimento tecnológico quanto de países onde os custos de 
fabricação estão num patamar normalmente inferior, devido principalmente ao menor valor da 
mão-de-obra. Isso força a empresa brasileira a assimilar e a desenvolver continuamente novas 
tecnologias e produtos, visando a redução de custos, manutenção e, se possível, ampliação de 
mercado, para manter-se competitiva num mercado cada vez mais globalizado. 

A vantagem competitiva de uma empresa de manufatura em uma economia globalizada 
está diretamente relacionada com sua capacidade de introduzir novos produtos no mercado, 
garantindo linhas de produtos atualizadas tecnologicamente e com características de 
desempenho, custo e distribuição condizentes com o atual nível de exigência dos consumidores 
(MUNDIM et al., 2002). 

Segundo Clark e Wheelright (1992), num ambiente competitivo e global, intenso e 
dinâmico, o desenvolvimento de novos produtos tornou-se um ponto de foco de competição. 
Empresas que conquistam mercados mais rápida e eficientemente com produtos que atendem e 
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excedem as expectativas dos clientes, criam uma significativa alavancagem competitiva. Em um 
ambiente competitivo, o bom desenvolvimento de produtos tornou-se um requisito para a 
sobrevivência, um extraordinário desenvolvimento de produtos tornou-se uma vantagem 
competitiva. 

O sucesso no desenvolvimento de um novo produto depende dos cuidados tomados pela 
empresa durante esse processo. Se o conceito do produto foi criteriosamente definido e suas 
características intrínsecas foram projetadas com vista nos interesses do mercado e nos pontos 
fortes e fracos dos concorrentes, e se o mercado foi bem analisado, além de outros cuidados, 
aumenta-se consideravelmente a probabilidade de sucesso no desenvolvimento de produtos 
(JUNIOR e SILVA, 2003). 

Tendo por base uma pesquisa bibliográfica, o objetivo deste artigo é identificar as 
ferramentas da filosofia lean que podem vir a ser aplicadas no processo de desenvolvimento de 
produtos, que vem sendo denominado de lean development ou desenvolvimento lean. 

 

2. O processo de desenvolvimento de produtos 

A gestão do processo de desenvolvimento do produto (PDP) possui a finalidade de 
sistematizar as atividades e tarefas, organizando o grau de integração entre os mecanismos da 
empresa como: coordenação funcional, arranjo das ferramentas e relações externas (CLARK e 
FUJIMOTO, 1991). 

O PDP pode ser considerado um processo de difícil visualização devido a complexidade 
de sua gestão, à natureza dinâmica, à sua grande interação com as demais atividades da empresa 
e a quantidade de informações manipuladas durante um projeto de desenvolvimento. Desse 
modo, muitas empresas acabam perdendo oportunidades de melhoria e aprendizagem que 
facilitariam ou possibilitariam o aumento de capacitação e do desempenho do PDP. Uma 
maneira para evitar essa falha pode ser a gestão desse processo com constantes mudanças, 
incorporações de lições aprendidas e melhorias contínuas, pela aplicação de modelos 
sistemáticos e estruturados para análises do PDP (SILVA, 2003). 

Para Deschamps e Nayak (1997), o planejamento estratégico é importante, pois nele se 
determinam como e com que freqüência a empresa pretende competir com novos produtos. O 
processo do planejamento estratégico é integrador, pois combina planos para o produto e para o 
desenvolvimento tecnológico. Tal processo leva ao ciclo de planejamento específico de produtos 
para determinar quais novos produtos serão lançados e quando será esse lançamento. O plano de 
desenvolvimento busca definir como a capacidade de desenvolvimento da organização poderá 
satisfazer a nova demanda de produtos. 

Segundo Nadia, Gregory e Vince (2006) nas companhias que projetam e produzem os 
produtos complexos, especialmente produtos feitos sob encomenda, mudanças e modificações 
ocorrem frequentemente no projeto do produto enquanto o mesmo evolui. Muitas destas 
mudanças são iniciadas formalmente pelo cliente como novas exigências, ou pela própria 
empresa com mudanças nas especificações ou na forma de manufaturar. 

Empresas inseridas no contexto dinâmico atual têm buscado maneiras diferenciadas para 
realizar suas atividades e gerenciar seus processos. Com relação ao PDP, observa-se que as 
empresas estão adotando as práticas que permitem desempenhos superiores, resultados eficientes 
e a melhoria contínua do processo (SILVA, 2003). 
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A literatura pesquisada mostra que cada autor interpreta o processo de desenvolvimento 
de produtos por uma diferente ótica. O quadro 1 apresenta uma comparação de alguns dos 
modelos para o projeto de desenvolvimento de produtos. 

Da análise do quadro 1, considera-se que o modelo proposto por Rozenfeld et al. (2006) é 
o que define as etapas do PDP com um maior nível de detalhes, além de ser o mais recente, 
possivelmente tendo nascido do estudo desses outros modelos. Especialmente no Brasil, diversos 
outros trabalhos de pesquisa (Romano, 2003; Chagas, 2004; Neto; 2005) sobre o processo de 
desenvolvimento de produtos têm utilizado esse modelo como referência. A figura 1 mostra as 
macro-fases e fases do modelo de desenvolvimento de produtos proposto por esses autores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1 - Visão geral do processo de desenvolvimento de produtos.  
Fonte: Rozenfeld et al. (2006) 

 
Rozenfeld et al. (2006) consideram que existem as seguintes abordagens para o PDP: 

tradicional ou seqüencial, metodologia de projeto, engenharia simultânea, stage-gates, modelo 
de funil, lean, design for six sigma, modelo de maturidade, gerenciamento do ciclo de vida dos 
produtos. Essas quatro últimas abordagens são mais novas e ainda faltam pesquisas sistemáticas 
que permitam diferenciá-las claramente das anteriores. 

Conforme Rozenfeld et al. (2006), um processo eficaz e eficiente de desenvolvimento de 
produtos é algo fácil de conseguir. Muitas empresas podem ter sucessos eventuais com um ou 
outro produto, mas ao poucas as que alcançam êxito por meio de um processo de 
desenvolvimento eficiente de forma sustentada e conduzido de modo planejado e articulado com 
as estratégias competitivas da empresa. 
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  QUADRO 1 - Modelos de referência para o projeto e desenvolvimento de produtos 
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Rozenfeld et al. (2006) consideram que a abordagem lean no PDP traz as 
seguintes contribuições: visão mais orgânica do processo, atingido através da máxima 
simplificação dos trabalhos dos times, com foco nas atividades de prototipagem e testes; 
possibilidade de retardar ao máximo as decisões de detalhes muito específicos, pois o 
tempo despendido antecipadamente nesses detalhes deve ser investido em busca de 
alternativas de soluções e entendimento do problema de projeto. 

3. Pensamento enxuto 

De acordo com Womack e Jones (2004) o pensamento enxuto (ou lean thinking) é 
uma forma de especificar valor, alinhar na melhor seqüência as ações que criam valor, 
realizar essas atividades sem interrupção toda vez que alguém as solicita e realizá-las de 
forma cada vez mais eficaz. Em suma, o pensamento enxuto é enxuto porque é uma 
forma de fazer cada vez mais com cada vez menos, ou seja, menos esforço humano, 
equipamento, tempo e espaço e, ao mesmo tempo, aproximar-se cada vez mais de 
oferecer aos clientes exatamente o que eles desejam. Sendo assim, a base do pensamento 
enxuto é localizar e eliminar os desperdícios, sendo eles tudo o que não agrega valor ao 
cliente. 

A busca constante pela eliminação das atividades que não agregam valor ao 
processo/produto fez com que a Toyota se transformasse no principal exemplo a ser 
citado quando se refere às empresas lean, isto é, empresas enxutas com produtos de alto 
conceito de qualidade. A produção enxuta, também conhecida como produção puxada, 
começa a tomar vulto com a necessidade de possuir um diferencial em relação aos demais 
concorrentes e em função de um mercado que começa a ficar cada vez mais competitivo 
e exigente (INVERNIZZI, 2006). 

Segundo Shingo (1996), toda produção, executada tanto na fábrica como no 
escritório, deve ser entendida como uma rede funcional de processos e operações. 
Processos transformam matéria-prima em produtos. Operações são ações que executam 
essas transformações. Esses conceitos fundamentais e sua relação devem ser entendidos 
para alcançar melhorias efetivas na produção. Para maximizar a eficiência da produção, 
analise profundamente e melhore o processo antes de tentar melhorar as operações. 

Womack e Jones (2004) estabeleceram cinco princípios para o pensamento enxuto 
para toda a empresa: 
• Valor: capacidade oferecida a um cliente no momento certo a um preço adequado, 

conforme definido pelo cliente; 
• Fluxo de valor: atividades específicas necessárias para projetar, produzir e oferecer 

um produto específico, da concepção ao lançamento, do pedido à entrega, e da 
matéria-prima às mãos dos clientes; 

• Fluxo: realização progressiva de tarefas ao longo do fluxo de valor para que um 
produto passe da concepção ao lançamento, do pedido à entrega e da matéria-prima às 
mãos do cliente sem interrupções, refugos ou retrofluxos; 

• Produção puxada: sistema de produção e instruções de entrega das atividades na qual 
nada é produzido pelo fornecedor sem que o cliente sinalize uma necessidade; 

• Perfeição: eliminação total de desperdício para que todas as atividades ao longo de 
um fluxo de valor criem valor. 
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O termo lean production (produção enxuta) foi proposto por pesquisadores 
americanos de forma a traduzir ao mundo ocidental as técnicas utilizadas pela Toyota, 
introduzidas por Womack, Jones e Roos (1992). Posteriormente, Womack e Jones (2004) 
ampliaram o termo para lean thinking (pensamento enxuto), enfatizando que o mesmo se 
aplica a toda empresa. Dessa forma, o pensamento enxuto pode tornar-se uma abordagem 
do PDP. 

A base do conceito do pensamento enxuto é a eliminação dos desperdícios dentro 
das empresas. Segundo Ohno (1997), desperdício se refere a todos os elementos de 
produção que só aumentam os custos sem agregar valor, ou seja, são as atividades que 
não agregam valor ao produto, do ponto de vista do cliente, mas são realizadas dentro do 
processo de produção. Ohno (1988), engenheiro e criador do Sistema Toyota de Produção 
(STP), foi o primeiro a descrever os sete tipos de desperdícios possíveis de serem 
encontrados dentro do processo produtivo. Shingo (1996) considera que os sete 
desperdícios para o STP são: 
• Superprodução: produzir excessivamente ou cedo demais, resultando em um fluxo 

pobre de peças e informações, ou excesso de inventário;  
• Espera: longos períodos de ociosidade de pessoas, peças e informação, resultando em 

um fluxo pobre, bem como em lead times longos;  
• Transporte excessivo: movimento excessivo de pessoas, informação ou peças 

resultando em dispêndio desnecessário de capital, tempo e energia;  
• Processos inadequados: utilização do jogo errado de ferramentas, sistemas ou 

procedimentos, geralmente quando uma aproximação mais simples pode ser mais 
efetiva;  

• Inventário desnecessário: armazenamento excessivo e falta de informação ou 
produtos, resultando em custos excessivos e baixa performance do serviço prestado ao 
cliente; 

• Movimentação desnecessária: desorganização do ambiente de trabalho, resultando 
baixa performance dos aspectos ergonômicos e perda freqüente de itens; 

• Produtos defeituosos: problemas freqüentes nas cartas de processo, problemas de 
qualidade do produto, ou baixa performance na entrega. 

 
Com a finalidade de eliminar esses sete desperdícios, Godinho Filho e Fernandes 

(2004) apresentaram no quadro 2 as ferramentas aplicáveis a cada um dos princípios mais 
importantes da manufatura enxuta. 

Além dos sete desperdícios levantados por Shingo (1996) para o pensamento 
enxuto, Bauch (2004) acrescenta ainda três desperdícios para o processo de 
desenvolvimento de produtos: 
• Reinvenção: o desperdício está em reinventar processos, soluções, métodos e 

produtos que já existem ou que somente necessitariam de poucas modificações para 
torná-los adequados ao problema em questão; 

• Falta de disciplina: o desperdício está em objetivos e metas obscuros; papéis, 
responsabilidades e direitos obscuros; regras obscuras; definição pobre de dependência 
entre atividades; insuficiente predisposição para cooperar; incompetência ou 
treinamento pobre. 

• Integração de TI: a grande variedade de componentes de TI (hardware, software, 
redes, etc.) e o desafio de conseguir mapear todo o processo de desenvolvimento de 
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forma integrada que viabilize não somente o uso das ferramentas atuais, mas, também 
as futuras, leva a problemas de compatibilidade, capacidade e disponibilidade baixos. 

 
Tabela 2 - Princípios da manufatura enxuta e ferramentas aplicáveis.  
Fonte: Godinho Filho e Fernandes (2004)  

Princípios Ferramentas 
Determinar valor para o cliente, identificando cadeia 
de valor e eliminando desperdícios 

• Mapeamento do fluxo de valor; 
• Melhoria na relação cliente-fornecedor/redução do 

número de fornecedores;  
• Recebimento/fornecimento just in time. 

Trabalho em fluxo/simplificar fluxo • Tecnologia de grupo;  
• Trabalho em fluxo contínuo (one piece 

flow)/redução tamanho de lote;  
• Trabalhar de acordo com o takt time/produção 

sincronizada; 
• Manutenção produtiva total (TPM). 

Produção puxada/just in time • Kanban;  
• Redução do tempo de set up. 

Busca da perfeição • Kaizen; 
Autonomação/qualidade seis sigma • Ferramentas de controle da qualidade; 

• Zero defeito;  
• Ferramentas poka yoke. 

Limpeza, ordem e segurança • 5 S. 
Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos • Empowerment ; 

• Trabalho em equipes;  
• Comprometimento dos funcionários e da alta 

gerência;  
• Trabalhador multi-habilitado/rodízio de funções;  
• Treinamento de pessoal. 

Gerenciamento visual • Medidas de performance/balanced scorecard;  
• Gráficos de controle visuais. 

Adaptação de outras áreas da empresa ao pensamento 
enxuto 

• Modificação de estrutura financeira/custos;  
• Ferramentas para projeto enxuto (DFMA, etc.). 

 

O quadro 3 mostra uma comparação da definição dos desperdícios para 
manufatura e sua adaptação para o processo de desenvolvimento de produtos. 

Segundo Karlssson e Ahlström (1996), para a implementação do desenvolvimento 
de produtos lean (lean product development), a organização deve: 
• Utilizar tempo suficiente na criação de um entendimento de todo o conceito; 
• Concretizar continuamente a função do produto e do processo de manufatura, junto 

com pulmões enxutos; 
• Combinar a gestão estratégica dos objetivos com o desdobramento hierárquico desses 

objetivos; 
• Instituir uma cooperação próxima dos clientes e fornecedores, onde os fornecedores 

sejam apropriadamente remunerados; 
• Dar foco no cruzamento funcional em toda organização, criado através da união dos 

representantes da direção com as diferentes funções. 
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QUADRO 3 - Relação entre os desperdícios no processo de desenvolvimento de produtos e na 
manufatura 

Desperdícios Desenvolvimento de Produtos Manufatura 
Capacidade disponível do homem ou máquina. Material e partes de operações 

procedentes 
Informações esperando por pessoas. Manutenção 

Ferramentas 
Operadores 

1 Espera Espera por dados, respostas, especificações, 
requerimentos, resultados de testes, aprovações, 
decisões, eventos de revisão, assinaturas. Fila para operações adicionais. 

Excessivo tráfego de dados. Movimento excessivo de 
peças, matérias, peças e 
produtos. 

Ir e vir das tarefas / tarefas interrompidas Movimentação para 
armazenamento 

2 Transporte 

Comunicação ineficiente. Tirar e colocar o 
material/produto/peça 

Locais remotos 
Busca de informações 3 Movimentação 

desnecessária Falta de acesso direto 

Movimentos mínimos dos 
operadores (alcançar, dobrar-
se, fazer força). 

Precisão e detalhes desnecessários 
Desnecessários processos e características 
Inapropriado uso de competências. 

Superdimensionamento do 
processo, máquinas e 
equipamentos. 

Uso inapropriado de ferramentas e métodos. 
Excessiva precisão. 

4 Processos 
inadequados 

Transações excessivas 

Desnecessária precisão do 
produto ou processo, não 
compatível com a real  
necessidade do cliente 

Excessivo armazenamento de dados. Estoque excessivo de matéria 
prima, produtos semi-
acabados e produtos acabados 
comparados com a demanda 
do cliente. 

Desnecessários testes de equipamentos e protótipos. Filas 
5 Inventário 

Filas no caminho crítico. Estoque entre operações. 

Baixo sincronismo do tempo considerado e a 
capacidade 
Baixo sincronismo dos conteúdos considerados 

Produzir a mais do que o 
requerido pelo cliente. 

Excesso de disseminação de informação. 
6 Superprodução 

Redundância das tarefas 
Produzir antes do requerido 
pelo cliente 

Informação com qualidade deficiente Componentes, materiais,  sub-
montagens ou produtos que 
não possui a qualidade 
requerida  

Dados e informações errôneas. Defeitos internos na produção 

7 Defeitos 

Pobres testes e verificações Defeitos com fornecedores 
Reutilização pobre de projetos 8 Reinvenção Pobre reutilização de conhecimento 

Não aplicável. 

Objetivos e metas obscuros;  
Papéis, responsabilidades e direitos obscuros;  
Regras obscuras;  
Definição pobre de dependência entre atividades; 
Insuficiente predisposição para cooperar;  

9 Falta de disciplina 

Incompetência / treinamento pobre 

Não aplicável. 

Pobre compatibilidade 
Pobre capabilidade 10 Limitações nos 

recursos de TI Baixa capacidade 

Não aplicável. 
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O quadro 4 traz uma comparação entre o desenvolvimento de produtos tradicional 

e o desenvolvimento lean de produtos. 
 
QUADRO 4 - Comparação entre o PDP tradicional e o PDP lean 
Fonte: Karlssson e Ahlström (1996) 

Características Desenvolvimento de produtos 
tradicional 

Desenvolvimento de produtos 
lean 

Estrutura do time Times não são usados Times com cruzamento funcional 
Fases do desenvolvimento Pequenas sobreposições Simultâneo 
Integração x coordenação Não aplicável Encontros 
Gerenciamento do projeto Estrutura de Time funcional Gerenciamento por projeto 
Caixa preta da engenharia Não Sim 
Envolvimento dos fornecedores No final do projeto Desde o começo do projeto 
 

Segundo Sobek II, Ward e Liker (1999), os efeitos da implementação de poucos 
princípios isoladamente irão falhar, pois o sistema funciona integrado, as diferenças 
culturais não fazem diferença na implementação dos princípios do lean e gerentes e 
engenheiros, devido a educação e aproximações normais, trabalham de encontro a esses 
princípios. Ainda segundo esses autores, mais importante é que qualquer organização que 
desenvolve produtos que pode dominar esses princípios e sua aplicação, pode ser capaz 
de melhorar radicalmente os projetos e o processo de desenvolvimento. 

De acordo com Burcher e Bhasin (2006), uma das principais dificuldades das 
companhias em tentar aplicar o lean é uma falta de sentido, uma falta do planejamento e 
uma falta de seqüência adequada do projeto. O conhecimento das ferramentas e das 
técnicas não é frequentemente um problema. Contudo, para a execução bem sucedida é 
necessário: 
• Aplicar simultaneamente as ferramentas do lean; 
• Enxergar o lean como uma longa jornada; 
• Praticar a melhoria contínua; 
• Praticar as mudanças culturais e disseminar os pensamentos enxutos para toda a cadeia 

de valor. 
 
Com base nos quadros 2 e 3, pode-se identificar no quadro 5 as ferramentas que 

melhor se adaptam para mitigar os desperdícios do processo de desenvolvimento de 
produtos. 

Para Hines, Holweg e Rich (2004), qualquer conceito que forneça para o cliente 
“valor” pode ser alinhado com a estratégia do lean, mesmo se ferramentas do lean como 
kanban, programação nivelada ou Take Time não sejam usadas.  
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QUADRO 5 - Aplicação das ferramentas do pensamento enxuto nos desperdícios do PDP 
 

Desperdícios Ferramentas 

1 Espera 

• Mapeamento do fluxo de valor; 
• Manutenção produtiva total (TPM); 
• Melhoria na relação cliente-fornecedor/redução do número de 

fornecedores;  
• Trabalhar de acordo com o takt time/produção sincronizada; 
• Recebimento/fornecimento just in time. 

2 Transporte 

• Tecnologia de grupo;  
• Trabalho em fluxo contínuo (one piece flow)/redução tamanho de 

lote;  
• Manutenção produtiva total (TPM); 
• 5S. 

3 Movimentação desnecessária 
• 5 S. 
• Trabalho em fluxo contínuo (one piece flow)/redução tamanho de 

lote;  
4 Processos inadequados • 5 S. 

5 Inventário • Trabalho em fluxo contínuo (one piece flow)/redução tamanho de 
lote;  

6 Superprodução • 5 S; 
• Trabalhar de acordo com o takt time/produção sincronizada. 

7 Defeitos 
• Ferramentas de controle da qualidade; 
• Zero defeito;  
• Ferramentas poka yoke. 

8 Reinvenção 
• Medidas de performance/balanced scorecard;  
• Tecnologia de grupo;  
• Gráficos de controle visuais. 

9 Falta de disciplina 

• Empowerment; 
• Trabalho em equipes;  
• Medidas de performance/balanced scorecard;  
• Comprometimento dos funcionários e da alta gerência;  
• Trabalhador multi-habilitado/rodízio de funções;  
• Treinamento de pessoal. 

10 Limitações nos recursos de TI • Tecnologia de grupo. 
 
5. Conclusões 

Esse artigo procurou mostrar que a implementação dos conceitos do pensamento 
enxuto e das ferramentas que nele se aplicam, pode ser realizada no processo de 
desenvolvimento de produtos. 

O pensamento enxuto não é apenas um modelo de produção diferenciado que 
altera os modos usuais de manufatura em uma linha de produção. Sua implementação 
representa uma mudança geral na empresa, principalmente na cultura das pessoas, 
podendo ser aplicado em toda empresa, bem como no processo de desenvolvimento de 
produtos. 

Conforme Sohal e Egglestone (1994), nunca é demasiadamente tarde para uma 
empresa mudar a maneira de fazer seus negócios, mas se algumas empresas atrasarem 
muito, as mudanças necessárias serão demasiadamente grandes. A mudança deve vir da 
alta direção e espalhar muito rapidamente a todos os níveis. Todos os gerentes devem 
ativamente ser envolvidos nas iniciativas da melhoria e o líder deve dirigir o processo da 
mudança. Sobretudo deve haver um compromisso de mudar para melhor. A integração da 
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abordagem lean ao PDP é um processo de mudança que vai exigir demasiado esforço de 
todos os envolvidos para consecução de seus objetivos. 

Como recomendações para continuidade da pesquisa, sugere-se realizar um estudo 
para a priorização das ferramentas do pensamento enxuto no processo de 
desenvolvimento de novos produtos, realizar uma comparação entre os desperdícios do 
pensamento enxuto em cada uma das fases do PDP e verificar a aplicabilidade das 
ferramentas acima citadas em cada uma das fases do PDP. 
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