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Resumo: O processo de desenvolvimento de produtos tem se configurado como fator de 
competitividade entre as organizações, sobretudo nas duas últimas décadas. Um processo 
robusto pode, além de garantir a qualidade do produto, satisfazer e superar as expectativas 
atuais e futuras dos clientes. A proposta deste artigo é, através de um estudo de caso,  
apresentar quais e como interagem dois importantes métodos amplamente aplicados nas 
organizações: o Planejamento Avançado da Qualidade do Produto (APQP) e o Seis Sigma no 
processo de Desenvolvimento de Produtos em uma empresa líder em máquinas e 
equipamentos para terraplenagem e mineração, com o objetivo de melhorar o seu 
desempenho. Os resultados desse estudo permitiram identificar quais são as etapas de cada 
método  e seu alinhamento em relação às fases que compõem o processo de desenvolvimento 
de produtos. 
Palavras-chave: Desenvolvimento de Produto; Seis Sigma; APQP. 

 
1. Introdução 

Para Torres Junior e Miyake (2002), as competências do desenvolvimento de produtos 
são de impacto significativo na definição de competitividade de uma empresa. Esta idéia é 
reforçada por Phillips, et al. (1999) afirmando que este é um processo vital para o crescimento 
e prosperidade das organizações. Carbone (2005), por sua vez, indica que algumas interações 
dentro do processo de desenvolvimento de produtos podem ser fatores importantes para seu 
sucesso, enfatizando que é possível alcançar a melhoria do processo através da integração e a 
colaboração dos grupos que compõem o time de desenvolvimento. Nesse sentido, estudos de 
caso mostram que uma das ferramentas de melhoria que pode ser utilizada no processo de 
desenvolvimento e produzir resultados muito satisfatórios, segundo Gill e Gill (2005), é o 
Planejamento Avançado da Qualidade do Produto (APQP), pois proporciona uma estrutura 
mais robusta ao processo de desenvolvimento de produtos. Enfatizando a importância do 
planejamento, Juran (2002) argumenta que o planejamento da qualidade é uma etapa do 
processo de desenvolvimento des produtos e processos exigidos para a satisfação das 
necessidades dos clientes. 

Ainda no contexto da qualidade em busca da excelência em produtos e processos para 
a superação das expectativas dos clientes, o Seis Sigma, de acordo com Pande, et al. (2001), é  
um sistema abrangente e flexível para alcançar, sustentar e maximizar o sucesso empresarial. 
Em suas duas abordagens, uma voltada à criação de um produto novo e a outra direcionada à 
melhoria de processos, a metodologia Seis Sigma enfatiza a necessidade de se trabalhar com 
dados e fatos para se evidenciar as causas do problemas e propor soluções eficazes. 

 Direcionado por estas definições, iniciou-se um levantamento bibliográfica sobre a 
literatura referente à aplicações e incorporações de técnicas utilizadas dentro do processo de 
desenvolvimento de produtos. Entretanto, esses assuntos são normalmente tratados de 
maneira separada. 
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Desta forma, o propósito deste artigo é apresentar estes assuntos de maneira integrada 
descrevendo, por meio de um estudo de caso, quais são as interações presentes no processo de 
desenvolvimento de produtos de uma empresa líder do segmento de máquinas para construção 
civil, que já se orienta pela metodologia Seis Sigma e vem incorporando o APQP no seu de 
desenvolvimento de novos produtos. Nas próximas seções serão tratados os conceitos básicos 
utilizados nos assuntos que permeiam o processo de desenvolvimento de produtos, a 
caracterização do processo de desenvolvimento de produtos da empresa estudada e suas 
interações, através da apresentação dos dados coletados nas diversas áreas da empresa que 
participam do processo.  

 

2. Processo de Desenvolvimento do Produto (PDP) 
De acordo com Clark e Fujimoto apud Torres Junior e Miyake (2002), o processo de 

desenvolvimento de produtos é o conjunto de atividades pelas quais uma organização 
transforma as informações de oportunidade de mercado e de possibilidades tecnológicas em 
dados de fabricação de um produto comercial.  

Em linhas gerais, se define o processo de desenvolvimento primeiramente a partir da 
compreensão do conceito do que se pretende construir. Em seguida, acontecem as etapas de 
planejamento do produto, seguido da estruturação da engenharia do produto e posteriormente 
a definição da engenharia do processo. Ao final do cumprimento destas etapas, os testes são 
realizados e são promovidas a montagem e produção do piloto. 

Para Silva e Peçanha (2003), existem duas concepções acerca do desenvolvimento de 
produtos: a tradicional e a moderna, que variam em função do tipo de produto que está sendo 
concebido. Estes autores afirmam ainda que os produtos inovadores, aqueles que possuem um 
alto grau de tecnologia, devem ter um processo de desenvolvimento estruturado e organizado. 
Além disso, Stamatis apud Silva e Peçanha (2003) complementa alegando ser necessária a 
utilização de um conhecimento multidisciplinar para ampliar a percepção e a visão geral sobre 
o produto e o processo de produção, o que aumentará as chances de que o processo de 
desenvolvimento seja bem sucedido. 

As principais diferenciações de conceitos do processo de desenvolvimento de produtos 
são (SILVA e PEÇANHA,2003): 

− Concepção tradicional: percepção departamentalizada, e, portanto, sem visualizar 
as atividades das outras áreas envolvidas além do trabalho seqüencial, que não 
permite atividades simultâneas, limitando a execução do programa de 
desenvolvimento. 

− Concepção moderna: foco em planejamento estratégico, para evitar alterações 
tardias. 

Os autores ainda citam como principais contribuições da concepção moderna de 
desenvolvimento de produtos a redução de custos e melhoria de qualidade. 

Segundo Griffin e Page (2002), os tipos diferentes de projetos podem ser agrupados  
em seis categorias: 

− Produto novo para o mundo que cria um mercado completamente novo (novo para 
o mundo); 

− Produto novo para a empresa que viabiliza sua entrada, pela primeira vez, num 
determinado mercado (novo para a empresa); 
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− Novos produtos que sejam adições às linhas de produtos existentes (adição às 
linhas existentes); 

− Novos produtos que sejam melhorias ou revisões dos produtos existentes; 

− Produtos existentes direcionados para novos mercados ou segmentos de mercados 
(reposicionamento); 

− Novos produtos que tem performance similar aos existentes a um custo menor 
(redução de custo). 

Qualquer que seja o tipo do projeto observa-se que alguns pontos são praticamente 
comuns para a caracterização do PDP, que basicamente se constituem em: 

− Fases e/ou grupos de atividades; 

− Disponibilidades de recursos; 

− Estrutura organizacional bem definida; 

− Disponibilidade de informações; 

− Aprovações. 

2.1 Gate System 
Para Phillips et al. (1999), Gate Systems são modelos conceituais que possuem o 

objetivo de controlar o processo de desenvolvimento de produtos desde a idéia até o 
lançamento do produto. Estes gates, são representados por meio de revisões gerenciais que 
ocorrem em pontos críticos do programa de desenvolvimento e tem como finalidade rever as 
atividades completadas até o momento, avaliar a perspectiva do negócio frente às mudanças 
no mercado e na economia e decidir sobre o futuro do projeto, a partir do que já tenha sido 
concluído até então. 

A  plataforma de desenvolvimento Gate System, também conhecida como Stage Gates 
permite à organização melhorar a qualidade de saída de seus produtos, focando nos próprios 
processos, sendo capaz, desta forma, de eliminar o valor não-agregado das atividades e 
reduzir os riscos associados no desenvolvimento do produto (CLARK e WHELLWRIGHT, 
1992). 

 Em um modelo genérico de referência, Phillips, et al. (1999), utilizam uma plataforma 
de Stage Gates dividida em quatro fases e que é estruturada de maneira semelhante à da 
empresa estudada nesse artigo. Estas fases são divididas nos seguintes  estágios: 

Estágio 1: Desenvolvimento conceitual preliminar. Consiste na identificação das 
necessidades e a geração de um conceito, acompanhado das especificações e justificativas 
econômicas; 

Estágio 2: Desenho e desenvolvimento do projeto. Dividido em conceito geométrico e 
a fase de final de conceito geométrico, onde são já completados as especificações 
geométricas, materiais e planos de processo. 

Estágio 3: Validação, na qual são realizados os testes a fim de avaliar os riscos e 
maximizar os benefícios esperados. 

Estágio 4: Suporte ao produto. Fase de lançamento do produto onde os indicadores de 
qualidade e desempenho do produto começam a ser monitorados. 
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3. A Estratégia Seis Sigma 
Pande et al. (2001) define o Seis Sigma como um sistema abrangente e flexível para 

alcançar, sustentar e maximizar o sucesso empresarial. O Seis Sigma é singularmente 
impulsionado por uma estreita compreensão das necessidades dos clientes, pelo uso 
disciplinando de fatos, dados e análises estatísticas e a atenção voltada para a gestão, melhoria 
e reinvenção dos processos de negócios. 

A definição realizada por Pande, et al. (2001) é a base dos esforços para alcançar os 
benefícios comprovados do sistema Seis Sigma, incluindo a redução de custos, a melhoria de 
produtividade, o crescimento de fatia de mercado, a retenção de clientes; a redução de tempo 
de ciclo e de defeitos e o desenvolvimento de produto.  

Pfeifer, et al. (2004) aponta que um número cada vez maior de publicações de sucesso 
com base na utilização do Seis Sigma vem motivando inúmeras empresas a empregarem a 
metodologia em suas organizações. Os usuários de conceito de qualidade que possuem uma 
visão tradicional consideram o Seis Sigma principalmente uma ferramenta que deve 
completar conceitos já existentes, apesar de algumas publicações mostrarem que a procura por 
serviços de consultoria em Seis Sigma é consideravelmente maior que para conceitos 
tradicionais de gerenciamento da qualidade. 

 

4. O Planejamento Avançado da Qualidade do Produto (APQP) 
Segundo Rozenfeld et at (1998), o Planejamento Avançado da Qualidade do Produto 

(APQP) da QS-9000 elaborada pelas montadoras de automóveis e caminhões norte-
americanas Chrysler, Ford e General Motors, enfatiza o planejamento adiantado da qualidade, 
através de um método estruturado para definir e estabelecer as etapas necessárias para 
assegurar a qualidade exigida pelo cliente. 

Com o modelo estruturado do APQP, pode-se analisar documentos e informações, 
podendo-se fazer um mapeamento dos sistemas que suportam as suas atividades. A partir 
desta análise, Rozenfeld et al (1998) afirma que se pode definir ao longo do processo, quais 
sistemas irão gerenciar as informações, quem seria o responsável e como estas informações 
seriam atualizadas. Com isso é possível definir, especificar e desenvolver as interfaces 
necessárias para gerenciamento dos requisitos estabelecidos pela norma. 

O APQP tem como base o envolvimento de toda a cadeia produtiva para que a 
qualidade do produto esteja garantida. Para Juran (2002), o envolvimento da cadeia, desde  
fornecedores a clientes, é fator importante para melhorar a qualidade de um projeto e ao final  
de sua elaboração, e reduzir o número de re-trabalhos, modificações tardias, além de 
possibilitar um aumento de flexibilidade e confiabilidade. 

Juran (2002) também afirma que têm existido uma crescente conscientização por parte 
das empresas de que elas vinham suportando custos excessivos devidos a desperdícios 
crônicos ligados à qualidade. As características dos produtos e os índices de falhas são 
determinados, em grande parte, durante o planejamento para a qualidade, o que reforça a 
necessidade de um planejamento bem estruturado.  

Torres Junior e Miyake (2002) enfatizam que as empresas vêm buscando utilizar o 
modelo de referência APQP da norma QS 9000 a fim de orientar seus fornecedores para a 
estruturação dos procedimentos que esta se aplica. Com isso busca-se: 

− Assegurar que o produto satisfaça os anseios dos clientes; 

− Facilitar a comunicação (para obter um entendimento único); 

 
4



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 

− Garantia de comprimento dos procedimentos, atividades e prazos; 

− Minimizar os riscos associados a problemas de qualidade do projeto do produto e 
processo. 

As competências desenvolvimento do produto têm impacto significativo na definição 
de competitividade da empresa, nas quais três grandes forças tornam as atividades de 
desenvolvimento de produto cada vez mais importantes (TORRES JÚNIOR e MIYAKE, 
2002): 

− A intensa competitividade: cada vez mais aumenta a capacidade das empresas 
competirem no âmbito de “classe mundial”; 

− Fragmentações dos mercados: sensibilidade dos clientes à produtos que fornecem 
soluções; 

− Rapidez do avanço tecnológico: o conhecimento cientifico tem proporcionado 
novas opções ao mercado consumidor. 

 

5. Análise do caso estudado 
O presente trabalho configura-se em um estudo de caso sobre as interações no 

processo de desenvolvimento de produtos e tem por objetivo apresentar quais são e como 
estas interações ocorrem. A empresa alvo do estudo é uma multinacional fabricante de 
máquinas e equipamentos para a construção civil, cuja unidade fabril brasileira está localizada 
na cidade de Piracicaba, SP. 

A empresa como produtora de máquinas, ferramentas e acessórios especiais tem sua 
orientação de desenvolvimento por produtos utilizando-se de equipes multifuncionais que 
estão ligadas diretamente aos departamentos de origem. Porém, são responsáveis pelas 
atividades destes departamentos dentro de uma área de portfólio de produtos. 

Utiliza-se a metodologia Seis Sigma DMEDI para introduzir novos produtos ou 
atualizar produtos existentes. Esta metodologia, utilizada por toda a corporação, permite 
integrar as partes envolvidas, incluindo as fábricas líderes dos projetos e as fábricas 
produtoras, desde a fase da conceituação do produto até a produção.  

5.1 Principais Produtos e Serviços 
Sua linha de produtos é composta de vinte e cinco modelos básicos, entre escavadeiras 

hidráulicas, compactadores, carregadeiras de rodas, motoniveladoras, retro-escavadeiras, 
tratores de esteiras e geradores, além de ferramentas e acessórios especiais para seus 
equipamentos. Emprega em torno de 6.000 pessoas e exporta cerca de 80% de sua produção a 
mais de 120 países posicionando-se entre as trinta maiores empresas exportadoras brasileiras. 

 

5.2 Caracterização do Desenvolvimento do Produto 
Através da coleta de dados realizada, verificou-se que a empresa utiliza um sistema 

corporativo no desenvolvimento do produto que consiste em: 5 fases, 7 gates e 5 revisões 
gerenciais, ilustrado na figura 1. 
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FIGURA 1 – Ilustração das fases do Desenvolvimento do Produto 

 
  A Empresa estudada tem o seu processo de desenvolvimento de novos produtos 
estruturado  em cinco fases:  

− Estratégia: define-se como posicionar o produto e as ações para atingir objetivo, 
envolvendo parceiros estratégicos, fazendo pesquisas de mercado, analisando 
competidores e identificando como a estratégia afetará os negócios da empresa e 
os objetivos do programa são estabelecidos. 

− Conceito: define-se o time, ouve-se os clientes, seleciona-se possíveis 
fornecedores, investiga-se as alternativas de projeto do produto e dos processos de 
produção. Em seguida, questões relativas ao produto são identificadas e resolvidas 
para que seja possível desenvolver o plano de trabalho e negócios. 

− Desenvolver: após a aprovação do programa, os planos feitos na fase  de Conceito 
são executados. A fase de desenvolvimento do produto deve assegurar que antes 
do lançamento oficial, um protótipo seja testado por um grupo representativo de 
clientes e operadores experientes, para assegurar o desempenho do protótipo e 
identificar ou alterar qualquer requisito que seja requerido antes do 
desenvolvimento do piloto. 

− Piloto: Compreende a construção do produto usando mesmo material, processo e 
ferramentas que são usados na produção. O produto é então enviado para o campo 
de forma a testá-lo de acordo com os requisitos. 

− Produção: nesta fase, o produto é introduzido e são medidos os indicadores de 
confiabilidade. 

Após o lançamento da estratégia, o modelo é composto de atividades alinhadas aos 
passos da metodologia Seis Sigma encaixando-se dentro de um conjunto de  sete gates ou 
revisões realizadas pelos times multifuncionais de desenvolvimento do produto. A 
donominação de cada gate resume-se a: 

1. Definir o Conceito; 

2. Medir o Conceito; 

3. Explorar o Conceito; 

4. Desenvolver o Projeto; 

5. Verificar o Desenvolvimento do Produto; 

6. Construir o Piloto; 

7. Produzir o Produto. 
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As Revisões são compostas por cinco pontos de controle das atividades do processo de 
desenvolvimento do produto que fazem uma avaliação das atividades anteriores e seus 
resultados. 

São apresentadas pela alta direção da empresa e decidem sobre a continuidade do 
processo em função da avaliação e planejam as atividades seguintes de forma a garantir o 
sucesso do projeto. Cada fase de avaliação é formalmente aprovada pelas areas que compõem 
o time de desenvolvimento de produto juntamente com a alta direção. 

− 1a. Revisão - é a primeira e mais crítica revisão. O time de desenvolvimento do 
produto apresenta uma proposta de conceito, mais um plano de pesquisa de 
mercado e negócios. Busca-se a aprovação da gerência com investimentos 
necessários para ir em frente com o programa.  Neste passo, o time tem a 
oportunidade de explicar uma solução única. 

− 2a. Revisão - informa-se se já é possível a construção do protótipo. Protótipos 
podem providenciar importantes informações de validações. Em alguns programas, 
no entanto, considerações técnicas e de negócios fazem desta fase uma revisão 
opcional. 

− 3a. Revisão – certifica-se de que o programa de desenvolvimento do produto está 
alinhado às expectativas dos clientes. Confirma-se que todos envolvidos estão 
prontos para começar a produção. A revisão 3 ocorre antes da análise e construção 
do piloto, outro importante passo na validação do produto. 

− 4a. Revisão - conduzida próxima à fase final de desenvolvimento, é a etapa na qual 
os produtos começam a ser embarcados. Atinge-se os requisitos de clientes e os 
objetivos de confiabilidade e  serviço de suporte ao produto já estão finalizados. 

− 5a. Revisão – ocorre um ano após o início do embarque das primeiras máquinas. É 
o momento no qual se determina a eficácia do programa, em relação aos critérios 
de sucesso estabelecidos no início do processo. 

5.3 O Seis Sigma no desenvolvimento do produto 
Enquanto o programa de desenvolvimento de um novo produto é conduzido como um 

super-projeto baseado na metodologia Seis Sigma DMEDI (Define-Measure-Explore-
Develop-Implement), para um melhor desempenho, algumas atividades são executadas como 
pequenos projetos Seis Sigma DMAIC (Define-Measure-Analyze – Improve – Control), para 
desenvolvimento e melhoria de processo já existentes. 

O Seis Sigma oferece uma abordagem de gerenciamento dos projetos para 
implementação, com melhorias e aumentos de benefícios aos clientes dentro de um escopo. 
Além do Seis Sigma utilizar diversas ferramentas e técnicas estatísticas, sustentar a melhoria a 
longo prazo, disseminar a melhoria em toda a organização e atuar como agente de mudanças. 
Duas abordagens para projetos Seis Sigma são aplicadas no processo de desenvolvimento do 
produto: o DMAIC e o DMEDI. 

As diferenças essenciais das duas abordagens é que a metodologia DMEDI é voltada 
para o desenvolvimento e implantação de novos projetos limitando-se a isto. Já a abordagem 
DMAIC é voltada a desenvolvimento de processos e melhoria em processos já existentes, não 
se limitando a implantação do projeto, mas também o controle das melhorias obtidas. 

O DMEDI compreende: definir oportunidades, medir necessidade dos clientes, 
explorar conceitos de projeto, desenvolver projeto detalhado e implementar projeto detalhado, 
sendo também conhecido como DFSS (Design for Six Sigma) e tem como características: 
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− Enfocar no desenvolvimento de novos produtos, serviços, processos e fábricas que 
atendem rigorosamente às exigências atuais e futuras dos clientes; 

− Produzir resultados dentro de 6 a 18 meses, dependendo do tipo de projeto. 

O DMAIC consiste em: definir oportunidades, medir desempenho, analisar 
oportunidades, melhorar desempenho e controlar desempenho. É aplicado na fase de 
desenvolvimento do produto, na qual as atividades dentro desta fase são conduzidas através 
de projetos Seis Sigma DMAIC : 

− Enfoca “problemas reais” diretamente relacionados com o resultado; 

− Produzem resultados dentro de 4 a 6 meses. 

As duas abordagens do Seis Sigma nas fases do desenvolvimento do produto na 
empresa são ilustradas na figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

D
M
A
I
C

 D
M
A
I
C

D
M
A
I
C

 
       FIGURA 2 – Seis Sigma no processo de desenvolvimento 

 

5.3. O Planejamento Avançado da Qualidade do Produto (APQP) 
Para sustentar a qualidade do produto, a empresa vem adotando o APQP, como 

anteriormente mencionado, definido como um método estruturado para estabelecer  os passos 
necessários para assegurar que um produto satisfaça o cliente, cada vez mais exigente. 

O objetivo do planejamento da qualidade do produto na empresa é introduzir uma 
linguagem única do desenvolvimento de produto e sincronizar as atividades de 
desenvolvimento de produto, facilitando a comunicação interna e externamente, à cadeia de 
fornecedores e clientes. A revitalização do processo de desenvolvimento do produto inclui 
todos os requisitos, registros e indicadores do APQP que de maneira mais disciplinada criará 
produtos que atendam ou excedam os requisitos de clientes e negócios. A figura 3 ilustra a 
relação entre o APQP e o processo de desenvolvimento do produto na empresa. 
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  FIGURA 3 – O APQP alinhado com o PDP 

 

Para suportar o atendimento dos requisitos do APQP, a empresa faz uso de equipes 
multifuncionais que respondem diretamente para os departamentos nas quais estão alocadas. 
Entretanto, mantém as responsabilidades das tarefas dentro do processo de desenvolvimento 
de novos produtos, suportados por um departamento exclusivo. Este departamento conta com 
membros de outros departamentos da empresa, que proporcionam suporte ao departamento de 
portfólio, como pode-se observar na figura 4. 
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Outros departamentos 

FIGURA 4 – Estrutura de Desenvolvimento de Produto multifuncional 

A partir dos dados coletados, foi possível determinar que a empresa ao utilizar o Seis 
Sigma e Planejamento Avançado da Qualidade do Produto integrados com o processo de 
desenvolvimento do produto, busca deixar o processo de desenvolvimento mais robusto, para 
que possa obter sucesso, fazendo com que a melhoria continua possa se refletir nos programas 
futuros que a empresa venha a realizar.  
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Uma maneira representativa de mostrar as interações no processo de desenvolvimento de 
produto é ilustrada na figura 5. 

 
Fases Estratégia Piloto Produção

Gates 2- Medir o 
Conceito

3- Explorar 
o Conceito

4- Desenvolver 
o Projeto

5- Verificar o 
desenvolvimento 

do Projeto

6- Construir o 
Piloto 7- Produzir o Produto

Revisões Revisão 2 Revisão 3 Revisão 4 Revisão 5

Seis 
Sigma Medir Explorar Implantar

Validação Produto e Processo

APQP

Desenvolver

Planejar e Definir o 
Programa

Projeto e Desenvolvimento do 
Produto

Definir o Escopo

Definir 

Feedback, Avaliação e Acão Corretiva

Conceito Desenvolvimento

Projeto e Desenvolvimento do Processo

1-Definir o Conceito

Revisão 1

FIGURA 5 – Interações do Processo de Desenvolvimento do Produto da empresa estudada 

 

6. Conclusões  

O processo de desenvolvimento de produtos na empresa estudada pode ser 
considerado como de concepção moderna, por possuir equipes multifuncionais, com uma 
visão sistêmica e com forte foco no planejamento estratégico, além do alto grau de tecnologia 
presente em seus produtos, o que torna necessário um processo capaz de produzir uma 
máquina que possua excelência em qualidade.  

A integração do APQP num processo de desenvolvimento de concepção moderna 
contribui ainda mais para sucesso do programa, por envolver não somente a empresa, mas 
garantir a qualidade também desde seus fornecedores.A quantidade de documentos e registros 
gerados é uma fonte de pesquisa constante dentro da empresa, para que os dados possam ser 
revisados constantemente confrontando com os indicadores de desempenho do produto, 
quando este atinge sua maturidade 

Ainda, é importante salientar que a contribuição do Seis Sigma é fundamental para 
doutrinar todo o time envolvido a realizar todas as atividades, com o uso da metodologia 
proposta pelo Seis Sigma. O fato do Seis Sigma somente focar em determinadas estratégias de 
qualidade e na melhoria contínua de processos é útil para integrar outros conceitos já 
existentes nas indústrias para implementá-las simultaneamente. 
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