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Considerações sobre as Fases e as Revisões de Fases no Processo de 
Desenvolvimento de Produtos em uma Montadora  

 
 

Erik Telles Pascoal (UFRJ) erik@pep.ufrj.br 

Resumo: Este artigo apresenta uma avaliação, através de um estudo de caso, das fases e das 
revisões de fases do processo de desenvolvimento de produto (PDP) em uma indústria 
automobilística. O objetivo desse artigo é confrontar as características do PDP dessa 
indústria com as diferentes metodologias encontradas na literatura. As informações 
levantadas mostram que existe uma correlação entre prática e teoria. A existência das 
relações multifuncionais e a finalização do PDP com a fase de lançamento são alguns desses 
exemplos. Entretanto, uma crítica que se faz é em relação à falta de diretrizes sobre a fase de 
fim de vida do produto. 
Palavras-chave: Processo de Desenvolvimento de Produto; Revisões de Fases; Fim de Vida 
do Produto. 

1. Introdução 

A competição entre as indústrias, a globalização dos mercados a partir dos anos 90 e 
os avanços tecnológicos provocaram mudanças radicais na gestão do processo de 
desenvolvimento de produtos nas empresas (HOTTA e SALERNO, 2002; PINTO e DE 
MEZA, 2003). Nos tempos atuais o mercado consumidor exige continuamente produtos e 
serviços de melhor qualidade e menor custo, o que ocasiona uma verdadeira maratona entre as 
empresas para conquistar o cliente e tornarem-se mais competitivas. 

Para atender aos clientes as empresas necessitam estar em permanente estado de 
mudança, seja lançando um novo produto ou melhorando o atual, seja efetuando uma 
ampliação ou modificação na linha de produção, seja realizando mudanças administrativas 
(PINTO e DE MEZA, 2003). 

Desenvolver produtos é uma característica de sobrevivência da empresa moderna. 
Saber desenvolver produtos é uma necessidade real da empresa. 

As atividades de desenvolvimento de produtos são realizadas com o objetivo de 
produzir um produto ou serviço único. O produto final de uma empresa pode ser oriundo 
exclusivamente do trabalho repetitivo (exemplo: fábrica de automóveis) ou de projetos 
(exemplo: construtora). No entanto, mesmo as empresas do primeiro grupo estão em 
constante processo de mudança, melhorando seus produtos, para sobreviverem no mercado.  

Dentro deste novo contexto em que a empresa se posiciona e deseja alcançar o futuro, 
a gestão do processo de desenvolvimento de produtos tornou-se cada vez mais essencial e um 
fator estratégico para a sobrevivência, envolvendo diferentes áreas tais como: engenharia, 
marketing, produção, finanças, etc; (CONSONI e QUADROS CARVALHO, 2002; CHENG, 
2000) e às vezes diferentes plantas fabris em outros países.  

A fim de exemplificarmos alguns desses aspectos da gestão do processo de 
desenvolvimento de produtos iremos analisar, em uma montadora recém instalada no Brasil, 
as características do seu processo de desenvolvimento de produto (PDP) tendo como foco 
principal o detalhamento das fases e das revisões de fases. 

 

2. Contexto do mercado automobilístico e as estratégias das montadoras 

Para entender o processo de desenvolvimento de um veículo é importante antes de 
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tudo compreender as principais características do mercado automobilístico na atualidade:  
- altamente dinâmico: novos lançamentos de veículos a cada ano pelas diferentes 

montadoras (CLARK e FUJIMOTO, 1991 apud CONSONI e QUADROS 
CARVALHO, 2002); 

- diversificado: aumento dos efeitos da moda e produtos « individualizados » 
(CLARK e FUJIMOTO, 1991 apud CONSONI e QUADROS CARVALHO, 
2002); 

- diminuição dos preços de venda. 
Em relação aos aspectos tecnológicos empregados nos veículos os dois pontos a serem 

destacados são:  
- aumento da complexidade: novos dispositivos e recursos, sobretudo, eletrônicos 

presentes nos veículos (LENFLE e MIDLER, 2002; CLARK e FUJIMOTO, 1991 
apud CONSONI e QUADROS CARVALHO, 2002); 

- evolução das tecnologias mais rápida que o prazo de vida dos produtos. 
Esse dinamismo do mercado e da tecnologia tem obrigado às montadoras encontrarem 

novas alternativas para se manterem competitivas. Dentre essas alternativas merecem 
destaque: 

- reatividade e agilidade para responder as evoluções de mercados e de tecnologias; 
- ciclos de desenvolvimento reduzidos (CONSONI e QUADROS CARVALHO, 

2002); 
- integração de inovações; 
- estratégia de plataformas (CONSONI e QUADROS CARVALHO, 2002); 
- concepção de módulos; 
- competências-chave. 

 

3. Compreendendo a metodologia de desenvolvimento de produto da montadora 

A montadora iniciou, a partir do ano 2000, a aplicação de uma metodologia específica 
que engloba os esquemas de referência utilizados para o desenvolvimento de um veículo novo 
e suas variantes. Segundo Cheng (2000), a utilização de um modelo formal para o 
desenvolvimento de produtos é uma prática utilizada pelas empresas como um guia para os 
seus processos. 

Para exemplificar a evolução que essa metodologia representou para a empresa, é 
importante destacar que os projetos de veículos realizados anteriormente à década de 1990 
duravam em média 6,5 anos, desde a aprovação até o início de produção. A partir do início 
dos anos 90, várias ações foram sendo construídas progressivamente com o objetivo de 
reduzir o tempo de desenvolvimento dos novos veículos. A política de plataformas começou a 
ser aplicada a partir de 1998 e a duração média de um novo projeto ao final da década de 90 
foi sensivelmente reduzida para aproximadamente 2,5 anos entre a aprovação de estilo do 
novo veículo até o seu início de produção em série. 

Os principais objetivos dessa nova metodologia foram: 
- reduzir o prazo de desenvolvimento de um novo veículo, a cerca de 2 anos, entre a 

aprovação do estilo e o inicio da produção; 
- garantir e melhorar a qualidade do desenvolvimento; 
- continuar os esforços na redução dos custos de desenvolvimento e de 

industrialização. 
Mas quais foram os agentes ou catalisadores que permitiram e estão permitindo uma 

redução tão expressiva no tempo de desenvolvimento de um novo veículo pela montadora? 
Para tentar responder essa questão torna-se necessário detalhar quais são os alicerces dessa 
metodologia de desenvolvimento. 
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3.1 As bases da estrutura da metodologia de desenvolvimento de produtos 

 A metodologia de desenvolvimento de produtos se apóia essencialmente sobre dois 
recursos principais: Engenharia Simultânea e na Engenharia Numérica. 
 Através do recurso da chamada Engenharia Simultânea é realizado o desenvolvimento 
do produto e do seu processo associado. Segundo Valeri (2000), a engenharia simultânea, 
pretende promover, desde o início do desenvolvimento, considerações de todos os elementos 
do ciclo de vida do produto, de sua concepção até seu descarte, incluindo qualidade, custo, 
cronograma e requisitos dos usuários. 
 Já a aplicação de métodos da Engenharia Numérica permite: 

- preparar os suportes físicos: protótipos e simulações; 
- facilitar a coerência compartilhada os dados; 
- utilizar sistematicamente os modelos numéricos para definir e atualizar os dados 

do projeto; 
- permitir aos fornecedores o acesso a esses modelos numéricos (noção de co-

concepção); 
- avaliar as prestações de fase de concepção; 
- assegurar a coerência da definição do produto. 

 De acordo com Cheng (2000), as técnicas de suporte do tipo DFX (Design for 
Manufacturing, Design for Assembly, etc), CAE/CAD/CAM, FMEA e outras, são utilizadas 
nas etapas de projeto do produto, projeto do processo e preparação para produção, assim 
como várias abordagens têm sido desenvolvidas para lidar com a questão de chegar mais 
rápido ao mercado antes dos concorrentes, como, por exemplo, a Engenharia Simultânea 
(CE).  Rozenfeld et al (2006) também relata que os diferentes métodos e ferramentas são 
utilizados como meios para apoiar a realização das atividades de PDP. 
 A lógica que está por trás da metodologia de desenvolvimento de produtos é a partir 
dos recursos de Engenharia Simultânea e Numérica conceber um sistema complexo por 
decomposição progressiva em subsistemas mais “simples", agrupar e validar para obter a 
solução esperada. A Figura 1 ilustra a lógica geral. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
FIGURA 1 – A lógica geral da metodologia do PDP na montadora 
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3.2 As macro-fases do processo de desenvolvimento de produtos 

 O processo de desenvolvimento de produtos da montadora é constituído de quatro 
macro-fases conforme detalhado no Quadro 1. 

QUADRO 1 – Descrição das atividades e objetivos das macro-fases 
 

Macro-fases Descrição das atividades e objetivos 
Macro-fase 1: 
Avanço de fase programado 
 

As atividades dessa fase vão desde a abertura oficial do 
projeto até as propostas de estilo e conceito do novo 
veículo assim como as suas possíveis variantes.  
 
O principal objetivo da macro-fase 1 é o de perceber a 
necessidade de desenvolvimento de um novo veículo e 
estabelecer as possibilidades técnicas envolvidas em 
sua construção. 
 

Macro-fase 2: 
Fase preliminar 
 

As atividades envolvidas nessa fase compreendem o 
detalhamento das restrições técnicas, industriais e 
econômicas do projeto até a definição do estilo do novo 
veículo.  
 
O principal objetivo dessa macro-fase é o de definir o 
novo veículo e os seus componentes. 
 

Macro-fase 3: 
Fase de desenvolvimento 

As atividades dessa macro-fase englobam as etapas de 
oficialização do estilo, definição e validação do produto 
e do seu processo associado até a construção física do 
novo veículo.  
 
Os principais objetivos da macro-fase 3 são o de 
desenvolver os fornecedores dos componentes, o 
processo de fabricação industrial e a validação do 
veículo. 
 

Macro-fase 4: 
Acordo Lançamento Comercial 

As atividades dessa macro-fase envolvem o início da 
fase de produção em série, o aumento do volume de 
produção até o lançamento comercial. 
 
As realizações das atividades internas e externas à 
fábrica para o lançamento comercial são os principais 
objetivos da macro-fase 4 
 

 

 

 De uma forma geral, verifica-se que essas quatro macro-fases corroboram com as 
diferentes abordagens sobre as fases do processo de desenvolvimento de produto defendidas 
por outros autores, conforme a síntese descrita no Quadro 2. 
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QUADRO 2 – Diferentes abordagens do processo de desenvolvimento de produtos 
 

 
Fonte: Adaptado de Valeri (2000). 

 

3.3 As revisões de fases  

Segundo Rozenfeld et al (2006) o processo de revisão das fases, também conhecido 
como gates deve promover uma auto-avaliação constante pelo time de desenvolvimento e, 
também deve permitir a aprovação formal dos produtos a cada fase de desenvolvimento. 
 A sistemática de revisões de fases também é utilizada no processo de desenvolvimento 
de produtos da montadora. Em sua síntese, são reuniões de análises críticas entre os principais 
interlocutores envolvidos no desenvolvimento do produto e tem como principais finalidades: 

a) realizar uma avaliação intermediária das atividades chaves de uma determinada 
macro-fase; 
b) autorizar ou não a passagem ou o avanço do projeto para uma nova macro-fase. 
Na montadora existem treze revisões de fases distribuídas ao longo do seu processo de 

desenvolvimento de produtos, desde a abertura do projeto até a fase de lançamento. Desse 
total, podem-se classificar oito revisões de fases como sendo intermediárias, uma vez que, 
elas estão contidas dentro das macro-fases e, cinco revisões de fases principais, pois elas 
determinam o início ou o fim de uma determinada macro-fase.  

É importante mencionar que essas revisões de fases intermediárias não foram 
identificadas no estudo de Valeri (2000) sobre as três gerações de revisões de fases. 

Para cada uma das treze revisões de fases existe um check-list próprio cuja estrutura 
geral é exemplificada no Quadro 3. Um sistema de classificação por cores é utilizado tanto 
para avaliar individualmente cada um dos itens desse check-list como para a classificação 
final de cada uma das revisões de fases.  

 Um critério de cores muito semelhante a esse foi relatado por Valeri (2000) no estudo 
de caso na empresa EATON. 
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QUADRO 3 – Check-list de revisões de fases processo de desenvolvimento de produtos 
 

Classificação do item Itens de 
avaliação 

Responsável Critérios de 
avaliação 

Diferenças 
e riscos Verde Laranja Vermelho 

Diversas ações 
ou questões aos 

diferentes 
departamentos 
envolvidos no 

desenvolvimento 
de produto. 

Nome da 
função 

responsável 
pela 

realização da 
ação. 

Formas de 
avaliar o 

progresso do 
item: 

gráficos, 
tabelas, 

cronogramas, 
relatórios, 

etc. 

Descrição 
das 

diferenças 
encontradas 
em relação 
ao que era 
esperado 
(atraso ou 
avanço) e 
eventuais 

riscos 
associados. 

Resultado 
satisfatório 

ou 
progresso 

do item 
conforme a 
previsão.  

Risco 
identificado 

ou 
progresso 

do item não 
conforme a 
previsão, 
mas com 

um plano de 
ação 

compatível 
com o 

cronograma 
do projeto. 

Risco maior 
ou 

progresso 
do item não 
conforme a 
previsão, 
sem um 
plano de 

ação 
compatível 

com o 
cronograma 
do projeto. 

 

 

 A descrição de cada uma das treze revisões de fases do desenvolvimento de produtos e 
das principais atividades associadas está detalhada no Quadro 4. 

QUADRO 4 – Revisões de fases e as principais atividades associadas 
 

Revisões de fases Atividades associadas 

1 RFap: 
Revisão de Fase de Abertura de Projeto 

- Contexto produto definido. 
- Hipóteses industriais, de conceitos e de 
estilo consideradas. 

 2 
RFoc: 
Revisão de Fase de Orientação 
Conceitos 

- Descrição e avaliação dos diferentes 
conceitos globais.  
- Orientação sobre dois (ou mais) conceitos 
do veículo. 

 3 
RFec: 
Revisão de Fase de Escolha do 
Conceito 

- Escolha do conceito veículo a desenvolver. 

4 
RF0: 
Revisão de Fase de Avanço da Fase 
Programada 

- Cronograma e recursos do projeto 
estabelecidos. 

 5 
RFoe: 
Revisão de Fase de Confirmação 
dos Objetivos Econômicos 

- Atualização da avaliação técnico-
econômica.  
- Confirmação e reorientação eventual. 

6 
RF1: 
Revisão de Fase de Consolidação do 
Projeto 

- Especificações técnicas do veículo 
“congeladas”. 
- Definição numérica do estilo finalizada. 

 7 
RF2: 
Revisão de Fase de Construção 
das Definições 

- Avanço da construção dos protótipos. 

 8 
RF3: 
Revisão de Fase de Realização dos 
Ferramentais e Montagem dos 

- Avaliação das ações corretivas a realizar 
sobre as definições (protótipos).  
- Balanço das escolhas de processos e de 
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Protótipos fornecedores. 

 9 
RF4: 
Revisão de Fase de Lançamento 
das Pré-séries Fora de Linha 

- Condições de realização das pré-séries dos 
veículos fora de linha de montagem. 
- Avaliação das primeiras peças fornecidas. 

 10 
RF5: 
Revisão de Fase de Lançamento 
das Pré-séries em Linha 

- Condições de realização das pré-séries dos 
veículos em linha de montagem.  
- Situação da qualificação das gamas de 
montagem e plano de formação dos 
operadores. 

11 
RF6: 
Revisão de Fase de Acordo de 
Lançamento Comercial 

- Confirmação dos objetivos qualidade do 
produto. 
- Acordo para a data de lançamento 
comercial. 

 12 
RF7: 
Revisão de Fase de Aumento de 
Volume de Produção 

- Acordo para o aumento de volume de 
produção. 

13 
RFep: 
Revisão de Fase de Encerramento do 
Projeto e Passagem para a Vida Série 

- Balanço do projeto finalizado.  
- Retorno de experiência do projeto 
finalizada para todos os aspectos (custos, 
qualidade, cronograma, industrialização, 
etc).  
- Ações para a transição projeto/vida série 
definidos. 

 

 

 Na Figura 2 está resumido o modelo esquemático de todo o processo de 
desenvolvimento de produtos da montadora; desde a abertura de um projeto, passando por 
todas as macro-fases, revisões de fases até a comercialização do produto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2 – Modelo esquemático do processo de desenvolvimento de produtos 
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4. Conclusões  

 Através desse estudo de caso, procurou-se verificar a coerência entre a teoria e prática 
no tocante aos aspectos das fases e das revisões de fases dentro de um processo de 
desenvolvimento de produtos (PDP). 
 Apesar dessa compatibilidade entre a literatura e a prática, verifica-se que existem 
algumas características no processo de desenvolvimento de produtos que são particulares à 
empresa estudada, como por exemplo, a decomposição de sistemas complexos em 
subsistemas a partir dos recursos da Engenharia Simultânea e Engenharia Numérica, a 
estrutura e a seqüência das revisões de fases e, também, a sistemática de cores para classificar 
cada revisão de fase.  
 Segundo Cheng (2000), para desenvolver um bom produto e produzi-lo de acordo com 
as especificações é necessário uma eficaz interação entre as áreas. Do ponto de vista da 
participação multifuncional no PDP, pode-se afirmar a existência dessas relações quando 
analisamos diferentes atividades presentes tanto nas macro-fases quanto na revisões de fases. 
 Para citar alguns exemplos:  

- Macro-fase 1: as atividades de estilo e conceito do novo veículo envolvem a 
engenharia, estilo, marketing, etc; 

- Macro-fase 2: o detalhamento das restrições técnicas, industriais e econômicas do 
projeto envolve a engenharia, produção, finanças, compras, etc; 

- Macro-fase 3: a definição e validação do produto e do seu processo associado 
envolvem a produção, logística, qualidade, etc; 

- Macro-fase 4: o lançamento comercial envolve a participação da produção, 
marketing, logística, etc. 

 Um outro ponto relevante a ressaltar nesse estudo de caso é a preocupação na 
realização formal de um balanço final das atividades do projeto; uma espécie de pontos fortes 
e pontos a melhorar a serem tomados em consideração num desenvolvimento futuro. As 
atividades de balanço do projeto e retorno de experiência dentro da Revisão de Fase de 
Encerramento do Projeto e Passagem para a Vida Série (RFep) são as evidências dessa 
afirmação. 
 Podemos verificar também que no PDP do estudo de caso, assim como em algumas 
das diferentes abordagens de PDP apresentadas no Quadro 2, que a última etapa do 
desenvolvimento é o do lançamento (CHENG, 2000). 
 Entretanto, outra característica importante, atualmente, relacionada ao fim de vida do 
produto como a reciclagem não foi evidenciada nesse estudo de caso. Em complemento a essa 
constatação, se fizermos uma correlação entre o PDP do estudo de caso e o esquema do ciclo 
de vida do veículo, conforme Figura 3, podemos verificar que o foco de toda a metodologia 
de referência de desenvolvimento de produtos da empresa está no bloco denominado veículo 
em gestação, finalizando com a ação de lançamento comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
9 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 3 – Correlação entre PDP e o ciclo de vida do veículo 

 

 Mesmo analisando em detalhe as atividades da macro-fase 3 (Fase de 
desenvolvimento), não é possível identificar nenhuma ação ou perspectiva relacionada ao fim 
de vida do produto, e mais especificamente, a reciclagem. Em acordo com o trabalho dos 
autores De Lima e Romeiro Filho (2003), acreditamos que itens como não agressão ao meio 
ambiente e meios adequados para reciclagem dos produtos possam estar presentes e 
evidenciados como uma etapa do PDP num futuro próximo. 
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