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Resumo: Este artigo descreve o potencial de integração do projeto para manufatura e 
montagem (DFMA) ao processo de desenvolvimento de produtos, em uma abordagem de 
engenharia reversa, como estratégia competitiva de desenvolvimento de produtos viável as 
pequenas e médias empresas. O DFMA considera os aspectos relacionados ao processo 
produtivo e suas operações diretas e indiretas, como manufatura, logística e assistência 
técnica. A Engenharia Reversa (ER) é uma metodologia que visa o aproveitamento de 
conceitos e idéias de produtos já consolidados no mercado, buscando reduzir os custos e os 
riscos envolvidos com o desenvolvimento de novos produtos. Através de uma revisão 
bibliográfica descreve-se a Engenharia Reversa como abordagem para desenvolver novos 
produtos e o DFMA como técnica para se obter eficiência operacional. Os resultados 
propõem uma sistemática para se implementar a ER integrada ao DFMA, identificam-se 
como principais benefícios potenciais a redução dos custos de fabricação e montagem, 
incorporação de tecnologias de produtos e processos, atendendo as restrições inerentes as 
médias e pequenas empresas. 
Palavras-chave: Projeto para manufatura e montagem; Engenharia Reversa; 
Desenvolvimento de produtos. 

1. Introdução 

Normalmente as empresas consideram como parte integrante do processo de 
desenvolvimento do produto, rodadas com reprojetos do produto e do processo para ajustes e 
correções de conceitos, que poderiam ter sido avaliadas e tratadas em fases mais iniciais do 
projeto e não durante o início de produção. Esta forma de trabalho tem feito com que muitos 
empreendimentos fiquem inviabilizados. 

Harmsen et al. (2000) afirmam que o processo de desenvolvimento de produtos 
aumenta, a cada dia, sua importância em contribuir para o sucesso das organizações, 
consolidando-se entre os profissionais acadêmicos e empresariais como um processo critico 
que necessita de aprimoramentos contínuos. 

Cada vez mais o mercado tem imposto aos produtos requisições de características que 
vêm se desenvolvendo e se atualizando de forma muito rápida, as empresas sabem que para se 
manter neste mercado são obrigadas a aprender, a analisar e atender estas requisições a uma 
velocidade muitas vezes maior que o próprio surgimento delas (HUANG e MAK, 1998). 

A percepção, análise e atendimento destas necessidades devem ser estabelecidos antes 
mesmo delas serem solicitadas, porém o processo de análise e atendimento destas requisições 
depende de muito esforço e aplicação de recursos técnicos e financeiros, fatores que 
normalmente estão disponíveis nas grandes empresas que investem e lucram com a 
divulgação da sua condição de pioneirismo. 

Para Feixo (2004) é fácil perceber que decisões tomadas durante o desenvolvimento 
do produto podem torná-lo mais fácil ou mais difícil de ser fabricado. No momento de se 
escolher determinada alternativa de projeto deve-se estar atento ao impacto que tal alternativa 
tem sobre os tempos e custos de fabricação, de operação, de manutenção e até mesmo de 
descarte do produto. Além disso, decisões incorretas tomadas no início do desenvolvimento 
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do produto podem ser muito difíceis de serem revertidas. 
Silva (2001) cita que a média e pequena empresa destaca-se como grande agente de 
desenvolvimento econômico, com o aumento da sua participação na geração de empregos, 
muito embora continue com pouco potencial de exportação e de desenvolvimento de novos 
produtos devido, principalmente, a restrições de recursos e ao baixo acesso às competências 
técnicas específicas. 

Analisando mais especificamente do ponto de vista das Pequenas e Médias Empresas 
(PME), onde normalmente ser considerado pioneiro no desenvolvimento de produtos não é 
fator crítico de sucesso, passa a ser uma opção observar as condições e dificuldades para 
produtibilidade, como meio viável de atender as necessidades dos clientes com velocidade a 
um custo aceitável. Segundo Porter (1996), obter eficiência operacional é uma estratégia 
competitiva viável às PME.  

Neste contexto o objetivo desta pesquisa é descrever o potencial de integração do 
Design for Manufacturing and Assembly (DFMA) ao processo de desenvolvimento de 
produtos, em uma abordagem de engenharia reversa. O principal benefício para as PME é a 
antecipação das análises da manufaturabilidade nas fases iniciais do desenvolvimento do 
produto com investimentos e prazos viáveis às restrições inerentes ao contexto das PME. O 
método de pesquisa é a revisão bibliográfica sobre os temas abordados neste trabalho (YIN, 
1984). 
 

2. Engenharia reversa 

Ingle (1994) define ER como um processo de desmontagem de um produto, com o 
objetivo de determinar como o produto foi desenvolvido ou desenhado, desde seus 
componentes até o produto final. 

Gurgel (2001) considera que o objetivo principal da engenharia reversa é levantar toda 
a tecnologia inserida no projeto e na fabricação de um produto concorrente. 

Entre 90 a 95% da literatura em circulação sobre o assunto de engenharia reversa (ER) 
é focado na elaboração de softwares sendo que do restante, que é focada no hardware, a 
maior parte é direcionada a parte do processo, como técnicas de inspeção dimensional ou 
digitalização de dados. Poucos documentos trazem um guia para seleção de candidatos, coleta 
de dados ou justificativas econômicas para a utilização da Engenharia Reversa (INGLE, 
1994). Fisher (2003) estabelece que mesmo nestes casos, de escaneamento, é necessária uma 
profunda interferência humana para uma obtenção de resultados positivos. 

Mury (2000) cita que a ER é um tema pouco abordado e difundido nos países 
geradores de tecnologia por ser freqüentemente confundido com simples cópia de produtos. 
Podemos dividir as aplicações de ER em duas formas de aplicação: a digitalização direta de 
componentes, ou escaneamento de geometrias e superfícies, e a análise funcional dos 
subconjuntos e componentes de um sistema ou conjunto. 

Nesta segunda abordagem, o projeto de ER é muito mais abrangente, apesar de existir 
pouca literatura específica sobre o tema, porque nela é possível aplicar as técnicas do DFMA, 
uma vez que é necessário realizar análises de interferências, processos de produção e 
montabilidade (seqüências de montagem e equipamentos). 

A ER, na realidade, pode ser utilizada como uma metodologia para implementação de 
melhorias em produtos, onde é utilizado como ponto de partida outro produto com conceitos 
ou características técnicas melhores e já aplicados e testados no mercado, objetivando o 
aperfeiçoamento e não a simples cópia do produto já existente, em um processo de repensar o 
produto existente (KIM, 1997).  

Silva et al. (2005) dizem que o resultado esperado pela utilização da ER é a obtenção 
de produto suficientemente próximo do produto já conhecido e testado pelo mercado, mas 
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suficientemente diferente, considerando melhorias, adequações e otimizações. Este caminho 
diminui o risco de falhas nos projetos. 

Além destas aplicações, Sokovic e Kopac (2005) citam que a ER pode ser aplicada em 
outros casos como: componentes sem documentação, extração de perfis 2D de um modelo 
existente e facilitar a duplicação de moldes com ou sem documentação. 

No que tange ao desenvolvimento ou adaptação de um produto, o ponto crítico para a 
ER é a formulação de especificações do novo produto, sendo para tanto necessárias atividades 
de pesquisa e desenvolvimento. A elaboração do projeto do processo produtivo também 
apresenta uma complexidade que demanda conhecimentos técnicos. 

O conceito de que a ER consiste na simples cópia de um produto também é 
questionado por Dias (1998), que enfatiza a necessidade de expertise técnica por parte de seus 
analistas tanto no levantamento das informações técnicas do produto como da forma como 
este será produzido. 

Esta expertise é necessária para se antecipar erros de projeto, como o mencionado por 
McEvily (2005) sobre o acidente ocorrido em um avião monomotor, em 1989 nos Estados 
Unidos, quando o piloto, durante o procedimento para aterrissagem, ao tentar recuperar a 
potência do avião para corrigir sua trajetória já próximo ao aeroporto, teve a infeliz surpresa 
de não ter a resposta do motor e se viu obrigado a realizar uma aterrissagem forçada em uma 
avenida, colidindo com um automóvel e causando a morte do seu motorista. Após uma análise 
minuciosa dos detalhes envolvidos no acidente, percebeu-se que a causa foi o desgaste 
excessivo no eixo da borboleta do carburador, provocado durante sua montagem no mancal. O 
projeto havia sido concebido em um processo de Engenharia Reversa mal analisado por sua 
equipe, que utilizou materiais equivalentes, porém com dureza inferior no eixo que, durante a 
montagem, acabou por gerar uma falha no seu polimento e, consequentemente, o início do 
desgaste. 

Visto que, em geral, a estratégia das pequenas e médias empresas (PME’s) não é a de 
pioneirismo ou de grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, muitas 
vezes esta abordagem passa a ser o ponto chave para a redução de custos dos seus produtos 
ou, até mesmo, a possibilidade única de desenvolvimento de novos produtos.  
Segundo Baxter (1998), as empresas procuram se posicionar de muitas formas tendo como 
meio o desenvolvimento de produtos através de estratégias: 
− ofensivas: adotadas por empresas que querem manter liderança no mercado e que 

dependem de investimentos pesados em pesquisa e desenvolvimento. Neste tipo de 
estratégia a empresa busca referência para desenvolvimento diretamente junto aos clientes 
ou através da verificação sobre o que os concorrentes estão fazendo ou pesquisando; 

− defensivas: são adotadas, em geral, pelas empresas que querem seguir o líder, também 
chamado de estratégias do segundo melhor. Pode parecer que estão somente interessadas 
em copiar ou que não possuem criatividade própria, mas na realidade é uma forma bem 
racional de economizar com grandes investimentos que o pioneirismo requer, além de 
evitar riscos maiores com produtos mal recebidos pelo mercado; 

− tradicionais: são as estratégias adotadas por empresas que atuam em mercados estáveis 
onde existe pouca ou nenhuma demanda pelo mercado de mudanças no produto.  

− dependentes: quando as empresas dependem de suas matrizes para novos 
desenvolvimentos. 

 
Gurgel (2001) propôs um método para a implantação da ER partindo inicialmente do 

desmonte do produto e submetendo-o a análises funcionais, físicas e químicas, a mesa de 
metrologia e a bancada de pesagem. O quadro 1 apresenta as principais atividades para a ER 
segundo este autor. 
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QUADRO 1 – Principais atividades da engenharia reversa 
Item Atividade Descrição/Observações 

1 Levantamento da forma 
externa 

Mesa tridimensional. 

2 Medir o matching Medir e mapear o distanciamento entre cada parte da montagem 
(folga entre as partes). 

3 Pesar o produto embalado Bancada de pesagem. 

4 Abrir a embalagem Medir o tempo de abertura e relacionar as facilidades e 
dificuldades encontradas. 

5 Relacionar os componentes da 
embalagem 

Organizar uma lista de materiais de todos os componentes da 
embalagem, o que inclui folhetos, etiquetas, calços, etc. 

6 Pesar o produto desembalado Bancada de pesagem. 

7 Relacionar os elementos de 
decoração externa 

Separar os elementos aplicados e os elementos texturizados ou 
gravados no corpo do produto. 

8 Realizar análise funcional  Utilizar o laboratório funcional e realizar este ensaio em condições 
controladas de utilização de insumos do meio ambiente. 

9 Medir o tom das cores 
utilizadas 

Utilizar o espectro-fotômetro. 

10 Avaliar o grau de texturização 
das superfícies 

Comparar com os padrões de texturização mais usuais. Ver 
catálogos de fornecedores de serviços dessa área. 

11 Examinar detalhes do 
acabamento do produto 

Esses detalhes nem sempre são mensuráveis e somente podem ser 
examinados qualitativamente. 

12 Formulação das tintas 
utilizadas 

As tintas devem ser raspadas e levadas para análise química para 
levantar a utilização de metais pesados e componentes tóxicos. 

13 Desmontar o produto Avaliar o tempo de desmontagem e dificuldades dessa tarefa. 

14 Cadastramento de 
componentes 

Identificar se o componente é comprado fora e de que fornecedor. 
Relacionar os componentes de fabricação interna. 

15 Complementação da lista de 
materiais 

Pesar cada componente e estimar o peso bruto dos componentes 
fabricados internamente. 

16 Simulação dos custos de todos 
os componentes 

Avaliar o custo de todos os materiais utilizados, com base no 
preço de reposição registrado na empresa. 

17 Realizar a simulação do 
processo 

Estabelecer um processo de manufatura e estimar o tempo de 
máquina de cada peça. 

18 Análises físico-químicas de 
todos os componentes 

Determinar a composição de cada material e realizar ensaios de 
tração, compressão e outros ensaios físicos. 

19 
Relação das massas, óleos, 
vedações e resíduos 

Relacionar todas as substâncias encontradas no produto que não 
fazem parte de sua estrutura, mas são importantes para sua 
montagem ou funcionamento. 

20 Exame das massas, óleos, 
vedações e resíduos 

Realizar ensaios físico-químicos desses compostos. 

21 Simulação do custo de 
montagem 

Remontar o produto medindo o tempo e multiplicar pela taxa 
horária da linha de montagem simulada. 

22 
Pré-cálculo do custo industrial 
do produto 

Utilizar a lista de materiais já valorados, tempo de fabricação 
vezes as taxas horárias da empresa, tempo da montagem simulada 
vezes a respectiva taxa horária. 

23 Simulação do preço de venda 
do produto 

Utilizar parâmetros de formação de preço e avaliar o preço pelo 
qual a empresa deveria vender o produto. 

24 Tecnologia incorporada Listas as tecnologias detectadas na estudo e ainda não utilizadas 
na atual linha de produtos da empresa. 

25 Providências de incorporação Relacionar quais as tarefas que devem ser desenvolvidas para 
utilização dessas tecnologias nos produtos em desenvolvimento. 

26 
Tecnologias dominadas pela 
empresas e não utilizadas pelo 
produto concorrente 

Relacionar as vantagens competitivas que podem ser construídas 
em virtude das diferenciações em torno das tecnologias não 
dominadas pelos concorrentes. 

27 Avaliação final Relação das recomendações ao desenvolvimento de produtos para 
aproveitar todas as lições da análise realizada. 

28 Workshop Realizar um workshop com o pessoal de desenvolvimento para 
uma avaliação comparativa com o produto da empresa. 

Fonte: Gurgel (2001) 
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Identifica-se a Engenharia Reversa como uma abordagem de desenvolvimento de 

produtos fundamentada em estratégias defensivas, que apresenta como principais vantagens 
menores investimentos e riscos, além da redução no prazo de obtenção de novos produtos. 
 

3. Desenvolvimento de produtos baseado na montabilidade 

O conceito envolvido com a metodologia do Design for Manufacturing and Assembly 
(DFMA) não é recente e remonta a antes de 1788 quando Le Blanc, um francês fabricante de 
mosquetes, aplicou o conceito da intercambiabilidade pelo estabelecimento de tolerâncias e 
desenvolvendo o processo de produção através da repetibilidade em sua produção, sendo 
antes cada produto uma peça única de artesão (BRALLA, 1998). 

Segundo Rozenfeld et al. (2006), o DFM é uma abordagem que enfatiza aspectos da 
manufatura ao longo do processo de desenvolvimento do produto e que visa chegar a um 
produto com baixo custo sem sacrificar a qualidade do mesmo. Já o DFA, enquanto 
ferramenta, consiste em obter informações sobre as várias alternativas de projeto ponderando-
se características como o número total de componentes, a dificuldade de manipulação e 
inserção e o tempo de montagem. 

Através do DFMA identifica-se durante as fases iniciais como os recursos e 
características da produção interagem com o desenvolvimento de produtos, de forma a 
implementar melhorias com o intuito de atender às necessidades dos clientes e de utilizar 
melhor os processos, obtendo simplificação na fabricação e montagem e redução de custos. 

As principais alterações nesta área têm ocorrido nos softwares de ajuda ao projeto, 
Computer aided Design (CAD), que pode ser considerado como uma ferramenta para 
praticamente materializar a idéia do projetista. Métodos para simulações de movimentos e 
imagens fotorealístas também contribuíram neste processo de ajuda nas definições dos 
projetos atuais de produtos e, consequentemente, no crescimento do nível de complexidade 
destes. 

Com a inclusão de computadores no processo de desenvolvimento, que praticamente 
processam as informações sem limites, um protótipo de um molde ou ferramenta provisória 
pode ser construído em tempos recordes através da utilização de materiais como gesso, argila, 
madeira, alumínio e outros. Esta geração de protótipos segue no sentido oposto ao da 
obtenção das informações tridimensionais como o verificado pela engenharia reversa (HSIAO 
e CHUANG, 2003). 

Na medida em que esses avanços nas ferramentas para projetos foram se 
desenvolvendo, as características gerais dos produtos foram diretamente afetadas. Como não é 
possível admitir que os produtos tenham que se limitar à capacidade dos sistemas produtivos, 
isto tem gerado necessidades de novas técnicas nos processos de produção, novos tipos de 
máquinas, dispositivos, equipamentos e ferramentas, fazendo com que haja uma adequação 
geral do processo de desenvolvimento como um todo. 

Dalgleish, Jared e Swift (2000), Kim (1997) e Appleton e Garside (2000) mencionam 
que existem muitas evidências que mostram que os produtos têm sido desenvolvidos com um 
excessivo número de peças e, invariavelmente, com custos acima do esperado gerados pela 
complexidade do processo de produção.  

Além da redução da quantidade de componentes, durante as análises de DFMA 
devem-se levar em consideração fatores como: transporte; manutenção; assistência técnica do 
conjunto no campo; componentes multifuncionais e padronizados; conceitos similares entre 
outros produtos; resíduos gerados pelo processo; detalhes para facilitar orientação e 
posicionamento do componente através do tato; reduzir ajustes; outros fatores ligados direta 
ou indiretamente ao processo produtivo e as outras operações ligadas ao produto, sua 
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obtenção, manuseios e descartes. 
Segundo O’Driscoll, 2002, os custos totais de desenvolvimento podem ser divididos 

nas categorias de projeto, manufatura e garantia e qualidade. Especificamente, os custos com 
manufatura podem ser divididos em três subcategorias, conforme a quadro 2. 

QUADRO 2 – Custos totais da produção 
Item Percentual 

Mão de obra 2 – 15% 
Materiais e processos para a manufatura 50 – 80% 
Despesas extras 15 – 45% 

 Fonte: O’Driscoll (2002) 

 
Os custos com projeto são aproximadamente 10% do orçamento, porém tipicamente 

80% dos custos com manufatura são definidos ou estão relacionados com as decisões das 
fases iniciais do projeto. Tal evidência implica que atuações antecipadas sobre o projeto do 
produto podem influenciar diretamente sobre o custo da manufatura (O’DRISCOLL, 2002). 
Boothroyd e Dewhurst (2005) e Parker (1995) indicam em seus relatos reduções de custo 
superiores a 50% com a aplicação da metodologia do DFMA. 

Back (1983), Bralla (1988) e Boothroyd e Dewhurst (2005) disponibilizam em suas 
obras uma base para auxílio nas definições e direcionamentos de projeto de produto com o 
objetivo de otimizar os desenvolvimentos. Back (1983) menciona também que não deve ser 
considerado como guia para serem executadas somente uma vez e sim ser utilizada como 
referência permanente para consultas. A idéia básica é resgatar a pergunta “Isto já foi tentado? 
Por quê?“ ou “Porque fazemos isto desta forma?”. Como meio de potencializar novas 
concepções Parker (1995), em seu relato sobre a utilização do DFMA menciona que na 
empresa estudada, equipamento de respiração artificial, foi realizado seções especiais para 
análise do novo projeto inclusive com reuniões por três dias fora da fábrica. 

Silva e Neto (1999) mencionam que a maior dificuldade na aplicação de técnicas de 
DFMA está na observação de até onde a diretoria permite a aplicação das mesmas e que 
muitas vezes este limite é inferior ao necessário para o sucesso do processo. 
 

4. Integração do DFMA ao processo de desenvolvimento de produtos numa abordagem 
de ER 

Na literatura é possível observar a existência de diversos modelos de desenvolvimento 
de produtos, onde a principal diferença entre eles ocorre normalmente mais na terminologia 
das suas fases e detalhamentos (YOUSSEF, 1994). A figura 1 mostra o modelo apresentado 
por Pahl et al. (2005) já com a utilização de DFMA em um ambiente de Engenharia 
Simultânea. 

O modelo proposto será a adaptação do modelo ilustrado na figura 1, adaptando-o para 
desenvolvimento de produtos em uma abordagem de engenharia reversa, como mostrado na 
figura 2. 

A figura 3 apresenta um detalhamento das fases envolvidas no processo de engenharia 
reversa, como proposto por Ingle (1994).  
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FIGURA 1 – Processo tradicional de desenvolvimento do produto com DFMA 
Fonte: Adaptado de PAHL et al. (2005, pg.97) 

 

 
FIGURA 2 – Processo de desenvolvimento do produto com abordagem na engenharia reversa 
Fonte: Adaptado de PAHL et al.(2005) e Ingle (1994) 

 
FIGURA 3 – Proposta de inclusão do DFMA no processo de engenharia reversa 

 

Observando o modelo dado pela figura 3, propõe-se que na aplicação da ER se 
incorpore os fundamentos do DFMA através das etapas: 
− Identificar e adquirir o produto considerado como referência no mercado; 
− Formar a equipe. Neste caso ela deve ser formada considerando a necessidade da multi-

departamentalidade e da condição de expertise proposta por Dias (1998); 
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− Coletar e dispor todas as informações que possam contribuir para a aplicação da ER com 
ênfase no DFMA. Informações como: características técnicas do produto atualmente 
produzido e do concorrente; materiais, disponibilidades (custos e prazos) e características 
(técnicas e visuais); equipamentos para produção e movimentação interna e externa; 
esboço do produto concorrente; e ficha técnica dos subconjuntos e de cada componente 
com detalhes sobre materiais dimensões e tolerâncias; 

− Desmontar o produto de referência de forma estruturada e controlada, observando as 
informações inicialmente levantadas no passo três. O DFMA pode ser aplicado já neste 
momento, observando: dificuldades para a desmontagem e montagem; acessos para 
ferramentas, montagem seriada, manutenção e assistência técnica; e manuseios de 
materiais e cuidados necessários; 

− Medir e testar os componentes do produto de referência procurando esclarecer as dúvidas 
relativas às tecnologias de produto e processo. Devem-se identificar os itens críticos e para 
isto é possível a aplicação de técnicas como o desdobramento da função qualidade (QFD), 
a análise do modo e efeito da falha (FMEA), a engenharia e análise do valor (EV/AV) e o 
delineamento de experimentos (DOE) para garantir que a função de cada componente seja 
entendida e mantida, se necessário. Nesta fase, identifica-se amplamente a aplicabilidade 
do DFMA, durante as análises dos componentes observando: desgastes prematuros; 
redução de componentes; materiais alternativos; e equipamentos (manufatura, qualidade e 
transporte) necessários; 

− Documentar todos os componentes, através de desenhos e especificações, em 
conformidade com as normas especifica de cada empresa; 

− Confeccionar os protótipos; 
− Simular os resultados obtidos nos processos de fabricação e montagem; 
 

Analisar os resultados e incorporar as melhorias necessárias. 
 

5. Conclusão 

A revisão bibliográfica permite identificar que para a PME desenvolver produtos com 
recursos limitados, tendo exigências crescentes dos clientes por melhores produtos, mais 
baratos e disponibilizados rapidamente, apresenta-se como oportunidade a adoção de 
estratégias defensivas numa abordagem de ER. De modo a incorporar ao processo de 
desenvolvimento de produtos a eficiência operacional, é coerente incorporar no 
desenvolvimento os fundamentos do DFMA. Propõem-se uma sistemática constituída de nove 
etapas. Apesar da ER incorporada ao DFMA propiciar como resultados a obtenção de 
produtos com menores investimentos, prazo de obtenção, custos e riscos, deve-se considerar 
que é uma abordagem temporária, que implica em dependência tecnológica.    

Para a continuidade desta pesquisa propõem-se avaliar a sistemática proposta, 
obtendo-se subsídios para seu aperfeiçoamento e identificando-se suas restrições. 
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