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RESUMO 

A globalização têm imposto às empresas um elevado ritmo de atualização de seus bens e 

serviços, o cenário cada vez mais competitivo, devido às exigências dos consumidores e até 

mesmo às normas e regulamentações, obriga as organizações a darem respostas cada vez mais 

rápidas, precisas e a preços competitivos. Para tanto, a Engenharia Simultânea, cada vez mais 

têm sido usada como uma assertiva opção em diversos setores da indústria e comércio no 

momento da reformulação, adaptação e criação de seus bens de consumo ou serviços por 

auxiliar no atendimento aos requisitos do mercado com seus objetivos de redução do ciclo de 

desenvolvimento, garantia da qualidade e diminuição dos custos finais de projeto e produção. 

Nessa linha de raciocínio, torna-se válida a hipótese de estruturação das organizações com 

foco nos conceitos da Engenharia Simultânea com objetivo de potencializar os benefícios dos 

projetos de engenharia, sobretudo, de desenvolvimento de produtos de empresas inseridas em 

mercados de alta competitividade. 

 

Palavras-chave: Engenharia Simultânea. Globalização. Desenvolvimento de produtos. 

 



 

ABSTRACT 

Globalization has imposed to the companies a high rate update to their products and services, 

the increasingly competitive, due to consumer demand and even the rules and regulations, 

requires organizations to give more fast answers, with accurate and competitive prices. To this 

end, simultaneous engineering, have been increasingly used as an assertive option in various 

sectors of industry and commerce at the time of revision, adaptation and creation of its 

consumer goods or services to help meet market requirements with your goals reduction of 

the development cycle, quality assurance and reduced final cost design and production. In this 

line of reasoning, it becomes valid the hypothesis of structuring organizations with a focus on 

the concepts of concurrent engineering in order to leverage the benefits of engineering 

projects, especially product development company entered in highly competitive markets. 

 

Keywords: Concurrent Engineering. Globalization. Product Development.  
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1 INTRODUÇÃO 

No decorrer dos anos, a globalização tem imposto às empresas um elevado ritmo 

atualização de seus bens e serviços. O cenário cada vez mais competitivo, devido às 

exigências dos consumidores e até mesmo às normas e regulamentações, obriga ainda às 

organizações a darem respostas cada vez mais rápidas, precisas e a preços competitivos às 

solicitações e exigências do mercado. 

Nesse contexto, a diferenciação no que diz respeito ao tempo gasto no ciclo de 

desenvolvimento de novos produtos, a exigência de produzi-los com alta qualidade dentro de 

padrões internacionais e com abrupta redução de custo, tornaram-se fatores cruciais para o 

sucesso das organizações inseridas em mercados competitivos. 

Dentre as diversas ferramentas disponíveis para auxiliar empresas na busca pela 

sobrevivência, está a Engenharia Simultânea (ES), que tem se mostrado cada vez mais 

aplicável em diversos setores da indústria no momento da reformulação e criação de bens ou 

serviços. Com seus objetivos de redução do ciclo de desenvolvimento, garantia da qualidade e 

diminuição do custo final, os conceitos da engenharia simultânea tornam-se cada vez mais 

indispensáveis à sobrevivência organizacional.  

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O trabalho proposto abordará situações freqüentemente presenciadas, em que 

tomadores de decisão de organizações são estimulados a decidir acerca da adoção de métodos 

e ferramentas com objetivo de ajustar seu enfoque estratégico de modo a obter uma melhor 

resposta ao mercado competitivo. 

Em contrapartida, no ápice da globalização, para se manter competitiva a 

organização deve ser capaz de se adequar em períodos cada vez mais curtos. A Engenharia 

Simultânea surge nesse contexto como filosofia auxiliadora para tornar possível esse tipo de 

agilidade nas empresas no momento do desenvolvimento de produtos e serviços. 

A abordagem proposta no presente trabalho mostrará o contexto de desenvolvimento 

de produtos e como a Engenharia Simultânea se apresenta como um diferencial competitivo. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Apesar de já consagradas na literatura, as ferramentas de gestão e de projetos de 

desenvolvimento de produtos são corriqueiramente negligenciadas ou aplicadas de maneira 

falha, sobretudo por empresas de pequeno e médio porte. 

Neste contexto, uma estruturação de negócio com uma filosofia voltada para a 

Engenharia Simultânea se faz aplicável ao auxiliar o gestor, tomador de decisão, a programar 

uma gestão com maior controle e dinamismo frente ao mercado, provendo respostas imediatas, 

tanto na adequação de produtos, quanto na adequação da gestão e serviços secundários 

oferecidos aos clientes. 

Com a uniformização desses conceitos nas empresas, o mercado teria seu nível de 

serviço e satisfação aumentados. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

A partir da busca por referenciais teóricos, o presente trabalho apresentará os 

conceitos que permeiam o tema do desenvolvimento de produtos e da Engenharia Simultânea 

avaliando sua aplicabilidade geral, seus benefícios e suas limitações a partir de exemplos 

práticos publicados. Ainda, objetiva-se argumentar acerca da hipótese de aplicação do método 

no contexto da dinamização de empresas inseridas em mercados competitivos para auxiliar na 

manutenção de seu marketshare1 . A partir das informações obtidas no levantamento 

bibliográfico sobre o tema – benefícios e limitações – a hipótese de que a ES é uma 

ferramenta que provê um diferencial competitivo, será analisada. 

1.4 FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES 

Com base em casos reais de aplicação, pretende-se analisar a hipótese de ampliar a 

aplicação da ES como filosofia de desenvolvimento do produto até a estruturação completa da 

gestão da organização. 

                                                 
1“[...] é a participação de mercado que uma empresa possui em seu segmento ou no segmento de um 
determinado produto” (REBOUÇAS, 2009). 
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1.5 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

O objetivo do presente trabalho é apresentar os principais conceitos do 

desenvolvimento do produto e da ES e, a partir de casos reais de aplicação, analisar a eficácia 

da filosofia. 

Além disso, como objetivo específico, é analisada a hipótese de implantação dos 

conceitos do desenvolvimento do produto com ES na gestão da empresa, de forma a 

estabelecer um sistema cultural facilitado para o desenvolvimento de produtos. 

1.6 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

O trabalho é de natureza Aplicada, caracterizando-se por uma pesquisa de caráter 

Exploratório por meio da abordagem Qualitativa e de estudo de caso, considerando-se a 

análise e interpretação de fenômenos e fatos concernentes ao conjunto específico de aplicação 

da ES. 

A Figura 1, a seguir, sintetiza a metodologia utilizada no estudo.  

Método

Abordagem

Objetivos

Natureza • Aplicada

• Estudo de Caso

• Qualitativa

• Exploratório

 
Figura 1: Metodologia de Desenvolvimento 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

No recorte proposto para este trabalho foram pesquisados casos práticos da aplicação 

da ES em uma pesquisa definida por critérios não-probabilísticos e por conveniência, 

objetivando investigar e identificar a importância da ES em organizações inseridas em 

mercados competitivos. 
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Abaixo, no Quadro 1, segue um esquema com os grandes temas pesquisados para 

embasar os estudos de caso, assim como os nomes dos autores principais pesquisados e os 

objetivos de conhecimento para cada grande tema. 

Área de 

Conhecimento

Principais 

Autores
Objetivos

-Estratégias de mercado

-Atual contexto competitivo

-Desenvolvimento de produtos como forma 

de diferenciação

-Definição de "Projeto"

-Projeto de Desenvolvimento de Produto

-Características de projeto de produto

-Definição de Engenharia Simultânea

-Principais problemas

-Objetivos do desenvolvimento Concorrente

-Implantação

-Principais benefícios esperados

Rozenfeld, PMBok, 

Leake e Borgerson, 

Phal e Beitz, 

Peralta, Dinsmore, 

Stalk e Hout

Casarotto Filho, 

Back e Ogliari, 

Rozenfeld, Prasad, 

Krugiianskas, 

Pimentel e Augusto

Engenharia Simultânea

Projeto de 

desenvolvimento de 

produtos

Porter, Mintzberg, 

Slack

Competitividade

 
Quadro 1: Temas e Autores principais pesquisados 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

A proposta de pesquisa realizada está fundamentada em uma estrutura composta por 

cinco capítulos, descritos da seguinte forma: 

O primeiro capítulo apresenta a introdução do tema a ser desenvolvido, a 

contextualização, a justificativa, o escopo do trabalho, a formulação das hipóteses, os 

objetivos do trabalho, a definição da metodologia bem como a sua estruturação. 

Já o segundo capítulo compreende a revisão de literatura do tema proposto, expondo 

as estratégias em mercados competitivos, a definição de projeto, os projetos de 

desenvolvimento do produto e a Engenharia Simultânea e seus axiomas. 

O terceiro capítulo aborda o desenvolvimento, onde serão apresentados os casos reais 

de implantação da ES e situações de fracasso de produtos, onde será analisada a aplicabilidade 

dos conceitos da Engenharia Simultânea como forma de reverter ou evitar o fracasso relatado.  
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O quarto capítulo é referente ao resultado, apresentando os resultados alcançados e as 

discussões acerca destes.  

O quinto capítulo aborda a conclusão do trabalho, com as observações pertinentes 

constatadas a partir de estudos da bibliografia e dos casos estudados. 

Por fim, são apresentadas as referências bibliográficas, utilizadas para dar suporte 

técnico-conceitual a este estudo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.1 Estratégias em Mercados Competitivos 

Segundo Porter (1992), uma empresa diferencia-se da concorrência se puder ser 

singular em alguma coisa valiosa para os compradores. O autor complementa declarando que 

a diferenciação é um dos dois tipos de vantagem competitiva que uma empresa pode dispor. 

Vale ressaltar que essa afirmação foi publica há mais de duas décadas atrás. Cada vez mais, a 

diferenciação e o dinamismo diante das alterações mercadológicas passam a ser fatores 

preponderantes para a manutenção da empresa. Lançar um produto depois da concorrência 

pode significar o fim da empresa (STALK e HOUT, 1993). 

Segundo Mortimer e Hartley2 (1990) apud Krugiianskas (1995), para o ocidente 

conseguir competir com empresas orientais, estes devem reduzir seu tempo de 

desenvolvimento de produto em cerca de 30%. 

O aumento elevado da complexidade das empresas modernas, fruto da alta 

competitividade e de avanços tecnológicos recentes, provocou uma ampliação considerável na 

quantidade e complexidade das decisões administrativas (CASAROTTO FILHO et al, 1999). 

Somado a estes, existe o efeito da globalização, que ainda hoje é crescente (SLACK et al, 

2009). Além disso, Slack et al (2009) conclui: “O comércio entre partes muito distantes do 

globo continua a crescer, tanto em produtos como em serviços.” (SLACK et al, 2009, p. 

655). Segundo a abordagem proposta por Mintzberg et al (2006) a globalização é um misto de 

oportunidades e novas dificuldades: 

Ter operações no mundo todo não apenas dá a uma empresa acesso a novos 
mercados e recursos especializados, mas também abre novas fontes de informação 
para estimular futuros desenvolvimentos de produto. E amplia as opções de 
movimentos e contra-movimentos estratégicos que a empresa pode fazer para 
competir com seus rivais domésticos ou, mais estreitamente, internacionais. Porém, 
com todas essas oportunidades vem o desafio de administrar estratégia, organização 
e operações congenitamente mais complexas, diversas e incertas. (MINTZBERG et 
al, 2006, p.234)  

                                                 
2 MORTIMER, J. e HARTLEY, J., Simultaneous Engineering: The Management Guide to Successful 
Implementation. Industrial Newsletters Ltd., 1990. 
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Diante desse contexto, as organizações devem decidir de forma ágil e assertiva - o 

tempo gasto com retrabalho pode ser algo muito valioso - acerca de sua estratégia de 

diferenciação (PORTER, 1992). 

Mintzberg et al (2006) propõem a existência de cinco definições ou visões dentro do 

conceito de estratégia, é um conjunto chamado pelo autor de Cinco Ps da estratégia. A Figura 

2 a seguir apresenta as cinco definições de estratégia propostas por Mintzberg et al (2006). 

 

 
Figura 2: Cinco Ps para Estratégia 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir das informações de Mintzberg et al (2006). 

De posse dos conceitos expostos, pode-se selecionar uma visão da estratégica como 

sendo a de maior aplicabilidade para o foco deste trabalho. Segundo Thompson3 (1961) apud 

Mintzberg et al (2006), posição, em termos administrativos, significa um “domínio” de 

produto-mercado, ou seja, posição é como a organização se encontra frente aos demais 

competidores, concorrentes. 

Oportunamente, selecionou-se o conceito de estratégia (Estratégia como Posição) 

como forma de justificar a importância da manutenção da posição da empresa frente ao 

mercado. Desta forma, os projetos, de maneira geral e, sobretudo os de desenvolvimento de 

                                                 
3THOMPSON, V.A., Modern Organizations. New York: Alfred A. Knopf, 1961.  
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produtos, abordados com mais ênfase nesse trabalho, mostram-se de extrema importância para 

o sucesso de organizações situadas em mercados de alta competitividade. 

Conforme tratado anteriormente, o grande dinamismo e velocidade dos 

acontecimentos definem que ser competitivo é ter e manter grande poder de resposta. Para 

Stalk e Hout (1993) existem dois eixos em que a responsividade é fundamental para garantir a 

competitividade: 

1. Entrega de pedidos aos clientes. 

2. Desenvolvimento de novos produtos e/ou tecnologia. 

Casarotto Filho et al (1999) explicitam de forma sucinta e objetiva a importância 

desses tipos de projetos e como estes auxiliam as empresas a manterem sua posição de 

mercado ou buscar uma nova posição almejada: 

Qualquer empresa, notadamente as industriais, para buscar a competitividade, deve 
ter extrema capacidade de mudança para se adaptar a seu meio ambiente dinâmico: 
mudar produtos, mudar processos, mudar padrões administrativos, cada vez num 
tempo menor. E mudança, em engenharia, significa projeto. Se cada uma das 
mudanças, por menor que seja, for tratada e, portanto, gerenciada como um projeto é 
bem provável que a empresa coloque, antes do que a concorrência, um novo produto 
no mercado, ou que o novo processo seja implantado, antecipando a redução de 
custos, ou, ainda, que o tempo de entrega dos pedidos seja diminuído [...] 
(CASAROTTO FILHO et al, 1999, p. 112). 

Empresas que lidam com projetos fazem parte de um ambiente de dinamismo e 

complexidade ainda maiores do que nas empresas sem esta característica. Princípios 

tradicionais da administração, desenvolvidos após a revolução industrial, hoje são 

insuficientes para resolver os problemas de decisão com os quais os administradores se 

defrontam (CASAROTTO FILHO et al, 1999). 

Segundo Stalk e Hout (1993), já na década de 90 existia a visão de que havia um 

grande aumento das exigências pela resposta rápida. Responder rapidamente pode ser 

considerado se adequar rapidamente e, a execução seqüencial de tarefas já não satisfaz em 

alguns casos, onde é necessário começar todo o projeto de uma só vez para se ganhar mais 

tempo (CASAROTTO FILHO, et al 1999). 

De acordo com Back e Ogliari (2001), uma técnica no âmbito da Administração de 

Projetos é a Engenharia Simultânea, que tem como uma de suas propostas tornar mais rápida 

ainda a execução de projetos. 
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2.1.2 Definição de Projeto 

A definição de Projeto tem sido empregada corriqueiramente em situações diversas, 

todavia a finalidade do emprego do termo se assemelha na maioria das aplicações. Desta 

forma, o ato de projetar pode ser descrito como a produção de uma solução (ênfase no 

produto) e, também, como a resolução de problemas (ênfase no processo) (LAWSON4, 1980 

apud PERALTA, 2002). Tendo em vista as diversas possibilidades de emprego do termo, faz-

se necessário a consulta às definições disponíveis na literatura para melhor entendimento dos 

contextos de aplicação. 

O termo “Projeto” é definido como um plano para a realização de uma intenção, 

representação gráfica e escrita com relação de materiais de uma obra que se vai realizar. 

Para Dinsmore (1992), Projeto é um empreendimento com começo e fim definidos, 

dirigido por pessoas, para cumprir metas estabelecidas dentro de parâmetros de custo, tempo e 

qualidade. 

Projeto de engenharia consiste na elaboração e consolidação de informações 

destinadas à execução de uma obra ou à fabricação de um produto ou ainda ao fornecimento 

de um serviço ou execução de um processo (VALERIANO5, 1998 apud PERALTA, 2002) 

Na definição do Project Managment Institute (PMI, 2011) Projeto é um esforço 

temporário empreendido para alcançar um objetivo específico. Projetos são executados por 

pessoas, geralmente têm limitações de recursos e são planejados, executados e controlados. 

Na definição de Slack et al (2009), “‘projetar’ é conceber a aparência, o arranjo e a 

estrutura de algo antes de construí-lo. Nesse sentido, é um exercício conceitual. [...] Projeto 

também é uma atividade que pode ser abordada em diferentes níveis de detalhe.” (SLACK el 

al, 2009, p. 88) 

De acordo com as definições citadas, pode-se concluir que projeto é uma atividade 

organizada, planejada e programada, realizada com intuito de se obter algum objetivo 

específico, exclusivo. Projeto é definido de forma técnica como uma série de atividades ou de 

tarefas relacionadas que são, geralmente, direcionadas para uma saída principal e que 

necessitam um período de tempo significativo para a sua realização (PMBok, 2004). A Figura 

3 apresenta as relações existentes entre as diversas atividades do projeto. 

                                                 
4 LAWSON,  B.  How  Designers  Think.  The  design  process  demystified.  The Architectural Press, London, 
1980. 
5 VALERIANO, D. L. Gerência em Projetos – Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia. 1998. São Paulo: 
Makron Books. 1. Ed. 
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Figura 3: Atividades do Projeto 

Fonte: Slack et al, 2009 (Adaptado) 

Pahl et al (2005) ressaltam a importância do engenheiro projetista: suas idéias, 

conhecimentos e talento determinam as características técnicas, econômicas e ecológicas do 

produto perante o fabricante e o usuário. Ainda, completam afirmando que desenvolver e 

projetar são atividades de interesse da engenharia que: 

• Abrangem quase todos os campos da atividade humana; 

• Aplicam leis e conhecimentos das ciências naturais; 

• Adicionalmente se apóiam no conhecimento prático especializado; 

• São em grande parte exercidas sob responsabilidade pessoal. 

Criam os pressupostos para a concretização de ideias da solução. Desta forma, nota-

se a grande dependência do envolvimento do engenheiro, gerente ou projetista desde as etapas 

iniciais de um projeto. 

Para Leake e Borgerson (2010), o projeto é a atividade principal na profissão de 

engenheiro. 

Segundo Casarotto Filho et al (1999) existe uma grande variedade de 

empreendimentos públicos e privados que atendem à definição de projeto. A grande variedade 

de tipos de projetos é ilustrada no Quadro 1 a seguir. 
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Prestação de Serviços Indústria Infra-estrutura

- Assistência técnica - Implantação, reforma e ampliação - Saneamento

- Estudos técnicos - - Edificações

- Projetos de Engenharia - - Transporte

- Compras técnicas - Lançamento de novos produtos - Planejamento urbano e regional

- Construção e Montagem - Produção sob encomenda - Energia

- Gerência de Projetos - - Comunicações

- Serviços Especiais -

- Desenvolvimento de Software - Pesquisa e Desenvolvimento

- Pesquisa e Desenvolvimento

- Pesquisas de Mercado

Manutenção de máquinas, 

equipamentos e sistemas

Desenvolvimento e implantação de 

sistemas computacionais

Macro-áreas

 
Quadro 2: Tipos de projetos 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir das informações de Casarotto Filho et al (1999) 

Dentre os diversos tipos de projetos apresentados neste trabalho, destaca-se como 

objeto de estudo o Projeto de Desenvolvimento de Produtos. 

2.1.3 Projetos de Desenvolvimento do Produto 

Um projeto de engenharia pode ser definido como uma série de processos de tomada 

de decisões e atividades que são usados para determinar não só a forma do produto, mas os 

componentes, o sistema ou processo (LEAKE e BORGERSON, 2010). O projeto de 

engenharia é uma parte do processo de realização do produto, conforme apresentado na 

Figura 4. 
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Distribuição

Fabricação (Produção)

Projeto de Produção

Projeto de Engenharia
Projeto Industrial

Vendas/ Marketing

Necessidade 

do Cliente

Descarte

Produto Acabado

 
Figura 4: O processo de realização do Produto 

Fonte: Eggert6, 2005 apud Leake e Borgerson, 2010. 

Desenvolver produtos consiste em um conjunto de atividades por meio das quais se 

busca, a partir das necessidades do mercado e das possibilidades e restrições tecnológicas, e 

                                                 
6 EGGERT, R. J., Engineering Design. 1 Ed., Pearson Prentice Hall, 2005. 
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considerando as estratégias competitivas e de produto da empresa, chegar às especificações de 

projeto de um produto e de seu processo de produção, para que a manufatura seja capaz de 

produzi-lo. O desenvolvimento de produto também envolve as atividades de acompanhamento 

do produto após o lançamento para, assim, realizadas as eventuais mudanças necessárias 

nessas especificações, planejadas a descontinuidade do produto no mercado e incorporadas, 

no processo de desenvolvimento, as lições aprendidas ao longo do ciclo de vida do produto 

(CASAROTTO FILHO et al, 1999). 

Os projetos de desenvolvimento de produtos podem ser classificados por diversos 

critérios, sendo que a classificação mais comum e útil é baseada no grau de mudanças que o 

projeto representa em relação a projetos anteriores (ROZENFELD et al, 2006). Esta 

classificação varia de setor para setor. A classificação de projetos dos setores de bens de 

capital e de bens de consumo duráveis, segundo Rozenfeld et al (2006), ocorre da seguinte 

forma: 

• Projetos radicais (breakthrough): envolvem significativas modificações no 

projeto de produto ou processo. Devido às novas tecnologias e materiais, 

requerem um processo de manufatura também inovador (ROZENFELD et al, 

2006). 

• Projetos plataforma ou próxima geração: alterações significativas no projeto 

de produto ou processo sem introdução de novas tecnologias e materiais. Deve 

suportar toda geração de produto e ter ligação com gerações anteriores e 

posteriores do produto (ROZENFELD et al, 2006). 

• Projetos incrementais ou derivados: envolvem projetos que criam produtos e 

processos derivados ou com pequenas alterações. Requerem menos recursos, pois 

partem do produto e processo já existentes, aumentando sua aplicação e seu ciclo 

de vida (ROZENFELD et al, 2006).  

Algumas características do desenvolvimento do Projeto de Desenvolvimento do 

Produto são também são apresentadas por Rozenfeld et al (2006): 

• Elevado grau de incertezas e riscos das atividades e resultados; 

• decisões importantes devem ser tomadas no inicio do processo, quando as 

incertezas são ainda maiores; 

• dificuldade de mudar as decisões iniciais; 

• as atividades básicas seguem um ciclo iterativo do tipo: projetar (gerar 

alternativas), construir, testar e otimizar; 
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• manipulação e geração de alto volume de informações; 

• as informações e atividades provêm de diversas fontes e área da empresa e da 

cadeia de suprimentos; e 

• multiplicidade de requisitos a serem atendidos pelo processo, considerando todas 

as fases do ciclo de vida do produto e seus clientes. 

Um ponto que merece especial atenção dentro do Gerenciamento de um projeto é o 

fator custo. Back e Ogliari (2001) e Rozenfeld et al (2006) fazem referência à relação do 

custo com as etapas do projeto. Decisões tomadas nas etapas iniciais têm efeito significativo 

para os resultados do projeto agregando muito valor ao produto, porém, são incorridos custos 

relativamente baixos em relação ao custo final do projeto. Em contrapartida, quanto mais 

avançadas as etapas do projeto, menores as possibilidades de redução desse custo, já que são 

atreladas a especificações já definidas (BACK e OGLIARI, 2001). A Figura 5, a seguir, 

apresenta uma relação entre as etapas iniciais do projeto com o seu respectivo custo. 
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Figura 5: Curva de Comprometimento do Custo 

Fonte: Rozenfeld et al, 2006 (Adaptado) 

A Figura 6 ilustra a relação entre o custo das etapas de desenvolvimento do produto e 

a influência percentual da etapa sobre o custo total do produto.  
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Figura 6: Influência sobre o custo devido às tomadas de decisão 

Fonte: Back e Ogliari, 2001 (Adaptado) 

Os métodos clássicos de processo de projeto de desenvolvimento de produto têm 

sido alvo de algumas críticas, principalmente levando-se em conta o fator tempo de 

desenvolvimento do produto (BACK e OGLIARI, 2001). Algumas das críticas apontadas por 

Back e Ogliari (2001) são: 

• as atividades propostas nos modelos tradicionais de projeto são seqüenciais; 

• o processo é controlado por revisões formais ao final de cada fase; 

• os modelos não contemplam as características do contexto industrial (pressões, 

ambiente, linguagem, formação de projetistas, entre outros); 

• os modelos não prescrevem claramente a integração entre os conhecimentos 

necessários para o desenvolvimento do produto; 

• são modelos baseados nas habilidades individuais dos projetistas; 

• freqüentemente não prescrevem meios formais de transferência de informações 

entre as fases do desenvolvimento; 

• as alterações necessárias no produto são identificadas e realizadas muito tarde no 

processo de desenvolvimento do produto. 
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Na obra de Pahl et al (2005), em que existe o enfoque tradicional no 

desenvolvimento de um projeto de engenharia, há uma abordagem muito grande sobre as 

habilidades individuais do projetista, confirmando uma das críticas relatadas por Back e 

Ogliari (2001). 

Com objetivo de suplantar estas carências dos modelos tradicionais e melhor atender 

as novas exigências corporativas, demais modelos têm sido propostos (BACK e OGLIARI, 

2001). Dentre estes, existe o modelo de desenvolvimento do produto sob o enfoque da 

engenharia simultânea, que é o objeto de estudo deste trabalho. 

2.1.4 A Engenharia simultânea 

De acordo com Leake e Borgerson (2010), em face da competição global cada vez 

maior, as empresas manufatureiras empenhadas no desenvolvimento de produtos sentiram 

necessidade de: 

1. reduzir o tempo de desenvolvimento de produtos; 

2. melhorar a qualidade e o desempenho dos produtos; e 

3. reduzir o custo dos produtos. 

Para entendimento do atual contexto das novas necessidades do desenvolvimento de 

projetos de engenharia, se faz necessário a compreensão do contexto evolutivo do mercado 

em que estamos inseridos. Leake e Borgerson (2010) relatam este contexto: 

Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mudial, o desenvolvimento de produtos 
pelas empresas manufatureiras era essencialmente um processo em série [...].A troca 
de informações entre os departamentos não era estimulada. [...] o grupo de projeto 
desenvolvia os projetos isoladamente e depois os jogava por cima do muro para o 
departamento de fabricação. Cabia então ao departamento de fabricação alterar o 
projeto para atender às restrições de processamento, materiais e equipamentos. 
Embora essas mudanças fossem onerosas, a falta de competição fazia com que 
fossem toleráveis. (LEAKE e BORGERSON, 2010, p. 19) 

Essas ineficiências, somadas às críticas aos métodos tradicionais de desenvolvimento 

de projetos de engenharia apontadas por Back e Ogliari (2001), não podiam mais ser toleradas. 

A engenharia simultânea é a abordagem moderna para atender a essas exigências robustas. 

Engenharia Simultânea ou Engenharia Concorrente, como também é chamada, é uma 

abordagem de grupo para o projeto de um produto em que os membros de uma equipe, que 

representam as funções mais importantes da empresa trabalham sob a supervisão de um 

gerente (LEAKE e BORGERSON, 2010). 
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Para a formação dos grupos multifuncionais, são em geral delegados representantes 

de áreas como marketing, projeto industrial, engenharia de produção, projeto de engenharia, 

compras e produção (LEAKE e BORGERSON, 2010). Podem também serem delegados 

ainda representantes de fornecedores e clientes, se houver fortes parcerias entre a empresa e 

estes (CASAROTTO FILHO et al, 1999) e também parceiros da cadeia de suprimentos 

(ROZENFELD et al, 2006). A Figura 7 apresenta uma comparação entre a relação das 

equipes e áreas da engenharia tradicional e a engenharia simultânea. 
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Figura 7: Engenharia Tradicional e Engenharia Simultânea 

Fonte: Leake e Borgerson, 2010 (Adaptado) 

Inicialmente, o foco do desenvolvimento de produtos era apenas a simultaneidade 

dos projetos e dos respectivos processos de manufatura. Com a ES o objetivo passa a incluir 

todas as etapas do ciclo de vida do produto, desde a sua concepção até a sua retirada de 

serviço, sua destinação final, depois de transcorridos seu período de vida útil (BENNETT e 

LAMB 7, 1995 apud PIMENTEL e AUGUSTO, 2004). Segundo ainda os mesmos autores a 

Engenharia Simultânea é uma filosofia e não uma tecnologia. Engenharia Simultânea usa 

tecnologia para atingir seus objetivos.  

De acordo com Hartley (1998) e Casarotto Filho et al (1999) a engenharia simultânea 

parte de uma confiança de trabalho em equipe (força-tarefa). 

                                                 
7  BENNETT, J. G.; LAMB, T. Concurrent engineering : application and implementation for U.S. 
shipbuilding. In: SHIP PRODUCTION SYMPOSIUM, Seattle, 1995.  
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Smith8 (1997) apud Back e Ogliari (2001) afirma que a engenharia simultânea é um 

termo aplicado para uma filosofia de cooperação multifuncional no projeto de engenharia, a 

fim de criar produtos que sejam melhores, mais baratos e introduzidos no mercado mais 

rapidamente. A característica multifuncional dos projetos de ES é apresentada na Figura 8 a 

seguir. 

 

 
Figura 8: Relação entre Áreas de Atuação da Engenharia Simultânea 

Fonte: Back e Ogliari, 2001, p. 5 

Na definição de Prasad9 (1998) apud Back e Ogliari (2001), a engenharia simultânea 

é uma abordagem sistemática que considera todos os aspectos do gerenciamento do ciclo de 

vida do produto, incluindo a integração do planejamento, projeto, produção e fases 

relacionadas.  

A ES é definida por Winner10 et al. (1988) apud Pimentel e Augusto  (2004) como: 

[...] uma abordagem sistemática para o projeto integrado e concorrente de produtos e 
de seus processos relacionados, incluindo manufatura e suporte. Esta abordagem 
intenciona provocar que os desenvolvedores, desde o início, considerem todos os 
elementos envolvidos no ciclo de vida do produto desde a sua concepção até o seu 
descarte, fim de sua vida útil, incluindo qualidade, custo, prazos e os requisitos dos 
clientes (WINNER et al, 1998 apud PIMENTEL e AUGUSTO, 2004, p. 2). 

 
Antes da abordagem da ES, o projeto de desenvolvimento de produto era executado 

de forma seqüencial, pois o foco principal do gerenciamento era o controle. Cada etapa é 

concluída antes que a próxima comece, mas o problema é que consome muito tempo e é 
                                                 

8  SMITH, P. R. The historical roots of concurrent engineering fundamentals. IEEE Transactions on 
Engineering Management. Vol. 44, n. 1, 1997. 
9 PRASAD, B.; WANG, F.; DENG, J., A concurrent workflow management process for integrated product 
development. Journal of Engineering Design, Vol. 9, No. 2, 1998. 
10 WINNER, R. The VIRGINIA class submarine program: a case study. Groton, CT : General Dynamics 
Electric Boat, 2002. 
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muito dispendiosa (SLACK et al, 2009). Desta forma, o atraso de uma etapa pode ocasionar o 

atraso de todas as etapas seguintes. 

Na prática as atividades não precisam esperar a finalização da antecessora (SLACK 

et al, 2009), podem ser executadas paralelamente, ganhando tempo, qualidade, devido à 

interdisciplinaridade, e custo, conforme apresentado na Figura 9 a seguir. 

 

 
Figura 9: Comparação do fluxo do projeto Sequencial e Simultâneo 

Fonte: Back e Ogliari, 2001, p. 7 

Na abordagem da Figura 9, fica claro o ganho de tempo até a finalização do projeto, 

porém o tempo não é o único ganho experimentado pela engenharia simultânea. 

Alguns autores, como Mansfield11 (1985) apud Casarotto Filho et al (1999), criticam 

a engenharia simultânea ao afirmarem que, com menor tempo para o desenvolvimento, mais 

tarefas serão executadas seqüencialmente, e dado que cada tarefa fornece informações úteis 

para as demais, haverá mais começos falsos e desenhos desperdiçados. Contudo, Yazdani e 

Holmes12 (1999) apud Back e Ogliari (2001), propõem um modelo de engenharia simultânea, 

com mais elementos, de revisão, de informação sendo transferidas durante o paralelismo das 

fases, conforme apresentado na Figura 10, a seguir. A transferência das informações é 

facilitada através de equipes multifuncionais e na maioria das vezes se dá de maneira informal. 

                                                 
11MANSFIELD, E. Microeconomia: teoria e aplicações. Rio de Janeiro: Campus, 1985.  
12 YAZDANI, B.; HOLMES, C.; Four models of design definition: sequential, design centered, concurrent 
and dynamic. Journal of Engineering Design, Vol 10, n. 1, 1999.  
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Figura 10: Modelo de Engenharia Simultânea com Troca de Informações e revisões em cada fase. 

Fonte: Yazdani e Holmes (1999) apud Back e Ogliari (2001), p. 7  

Outro modelo é representado na Figura 11 onde a engenharia simultânea consegue 

acrescentar ainda os métodos utilizados para a completa integração dos agentes de cada 

processo e também explicitar a utilização de tecnologia computadorizada. 
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Figura 11: Ciclo de desenvolvimento do produto (Roda da Engenharia Simultânea) 

Fonte: Hyeon13, 1993 apud Back e Ogliari 2001 (Adaptado)  

                                                 
13  HYEON, H. JO; PARSAEI, H. R.; SULLIVAN, W. G., Principles of concurrent engineering. In: 
Concurrent Engineering: contemporary issues and modern design tools. Edited by Hamid R. Parsaei and 
William G. Sullivan. London: Chapman & Hall, 1993. 
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A engenharia concorrente é as vezes representada em associação com a fonte mais 

importante de informações sobre o produto, a base de dados CAD (Computer Aided 

Engineering) (LEAKE e BORGERSON, 2010) que é uma ferramenta de solução CIM 

(Manufatura Integrada por Computador). A ferramenta aparece representada pelo círculo 

interior como “Controle Lógico” na Figura 11. Porém, as ferramentas utilizadas na engenharia 

simultânea não se limitam apenas à ferramenta CAD, a Engenharia Simultânea faz uso de 

métodos e sistemas integrados de engenharia, tais como: Qualify Function Deployment (QFD), 

Design for Manufacturing and Assembly (DFMA), Failure Modes and Effects Analysis 

(FMEA), Computer Aided Design (CAD), Computer Aided Process Planning (CAPP), 

Computer Aided Engineering (CAE), Product Data Management (PDM), entre outros 

(ROZENFELF, 2006). 

Em uma abordagem prática dos benefícios das soluções CIM, Lessa, Freitas e 

Walker (1999) relatam que as equipes multitarefa aliadas às soluções CIM, são municiadas de 

ferramentas que facilitam a comunicação, aumentam a produtividade das tarefas e propiciam 

reduções de custos. 

2.1.5 Implantação da Engenharia Simultânea 

O processo de implantação da ES tem sido bastante discutido na literatura 

especializada, o que é justificável, considerando que as profundas mudanças organizacionais e 

culturais requeridas não são, via de regra, facilmente aceitas (BACK e OGLIARI, 2001). 

Assim como os modelos de ES, os métodos de implantação se distinguem de setor 

para setor e de empresa para empresa. Algumas começam a implantar sistemas CAD, outras 

iniciam pela formação de equipes, mas poucas têm uma visão abrangente da ES para uma 

implantação eficiente (EVANS14, 1993 apud BACK e OGLIARI, 2001). 

Em uma abordagem faseada, Back e Ogliari (2001) propõe o seguinte 

seqüenciamento da implantação: 

• Inicialização: reconhecimento de querer melhorar o processo de 

desenvolvimento do produto, decisão de planejar e implementar a ES. 

                                                 
14 EVANS, S., Implementation: common failure modes and success factors. In: Concurrent Engineering: 
contemporary issues and modern design tools. Edited by Hamid R. Parsaei and William G. Sullivan. London: 
Chapman & Hall, 1993, pp. 42-60. 
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• Preparação e planejamento: sistematização e análise das informações para a 

ES, apresentação e aprovação do plano de implementação. 

• Implementação: execução do planejamento, promovendo o treinamento de 

pessoal e deve ser continuada avaliando os ganhos da filosofia. Essa fase não tem 

fim. 

Casarotto Filho et al (1999) propõem uma implementação da Engenharia Simultânea 

também composta por diversos passos, porém, em sua abordagem, existe uma abordagem 

ainda mais prática, podendo ser considerada a estratificação da fase de implementação 

proposta por Back e Ogliari (2001). A seguir são apresentados os três passos propostos: 

• Primeiro passo: adotar técnicas de gerência de projetos, pois a ES é apenas uma 

forma de organizar e gerenciar projetos. É necessário conhecimentos de gerência 

de projetos, planejamento e controle integrados. Pressupõe uma pequena equipe 

full-time assessorando o gerente (CASAROTTO FILHO et al, 1999). 

• Segundo passo: ampliar dentro da equipe os conceitos de força-tarefa, passando 

a participar do grupo elementos de outras áreas ou empresas envolvidas, 

aumentando a integração e diminuindo o prazo de tomada de decisão 

(CASAROTTO FILHO et al, 1999). 

• Terceiro passo: adotar o processamento paralelo. Grupo alinhado com 

departamentos funcionais e empresas, pois ainda sem estar finalizado, pode estar 

sendo iniciado o projeto de lançamento do produto (CASAROTTO FILHO et al, 

1999). 

Também para Clausing15 (1994) apud Ogliari (2001) para evitar falhas, a ES deve ser 

implantada em quatro etapas: conscientização, treinamento, projeto piloto e integração e 

institucionalização. Para este autor é importante ainda a forma como ocorre o envolvimento 

das pessoas em cada uma dessas etapas. 

Uma abordagem comum na literatura é o enfoque na questão cultural da empresa 

anteriormente à implantação da ES, sobretudo nas questões humanas, tais como, de 

cooperação, trabalho em equipe, força de vontade, perseverança, integração, comunicação, 

dentre outros. 

Segundo Evans (1993) apud Back e Ogliari (2001) mais importante que as 

ferramentas empregadas e o modelo de ES adotado, é a forma como são implantados.  Um 

                                                 
15CLAUSING, D. Total Quality Development - A Step-By-Step Guide to World-Class Cocurrent 
Engineering. New York: ASME Press, 1994, p.506 
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bom plano de implantação aumenta os benefícios de qualquer ferramenta ou modelo adotado, 

sendo que a escolha das ferramentas, com exceção das equipes multifuncionais de 

desenvolvimento, tem pouca relação com os benefícios alcançados (BACK e OGLIARI, 

2001). 

A própria definição da ES se confunde com a definição de equipe. Para Leake e 

Borgerson (2010), uma equipe é um grupo de pessoas com qualificações e conhecimentos 

complementares que trabalham juntas para um objetivo comum. 

Segundo Leake e Borgerson (2010), o fator “trabalho em equipe” é isolado o mais 

importante da filosofia da Engenharia Concorrente. 

Rozenfeld et al (2006) ao listar os princípios da ES coloca em primeiro lugar o 

princípio de trabalho em equipe, pregando a cooperação e confiança entre seus membros, e 

também o compartilhamento de conhecimentos. 

Porém assim como existem relatos de implantação de sucesso da ES, há ocorrências 

de fracassos, devido principalmente ao pouco cuidado com questões de conscientização, 

apoio, treinamento e comprometimento (BACK e OGLIARI, 2001). 

2.1.6 Problemas na Implantação da ES 

Para Maddux e Souder16 (1993) apud Back e Ogliari (2001), existem dois grupo de 

barreiras para a implantação da engenharia simultânea: as de cunho organizacionais e as de 

cunho técnico. 

Em cada fase da implementação da Engenharia Simultânea existem problemas 

potenciais que devem ser reconhecidos e evitados para o sucesso da aplicação do método 

(BACK e OGLIARI, 2001). 

As fases de implantação da ES proposta por Evans (1993) apud Back e Ogliari 

(2001) e algumas causas de problemas comuns que podem ocorrer em cada fase do projeto de 

implantação estão ilustradas na Figura 12: 

                                                 
16 MADDUX, G. A.; SOUDER, W. E. Overcoming Barriers to the Implementation of Concurrent 
Engineering. In: Concurrent Engineering - Contemporary issues and modern design tools. Edited 
by Hamid R. Parsaei and William G. Sullivan. London: Chapman & Hall, 1993, 497 p. pp. 61-74. 
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Figura 12: Problemas mais freqüentes na implantação da Engenharia Simultânea  

Fonte: Evans (1993) apud Back e Ogliari (2001) 

Os potenciais problemas relatados por Back e Ogliari (2001), são detalhados a 

seguir. 

2.1.6.1 Problemática do custo/benefício: 

O cálculo não é fácil, pois os resultados são de longo prazo e identificar os resultados 

alcançados com uma implantação de filosofia de caráter contínuo é de difícil mensuração.  

Ainda, a busca por resultados imediatos e palpáveis têm desmotivado a implantação da ES 

(BACK e OGLIRAI, 2001). 
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2.1.6.2 Problema do defensor: 

Um representante da alta gerência deve estar diretamente envolvido com a 

implantação, pois apenas gerentes médios não têm poder de influenciar na medida necessária 

(BACK e OGLIARI, 2001). Segundo Casarotto Filho et al (1999) “o posicionamento da 

direção da empresa em relação à engenharia simultânea deve ser aberto, ou seja, conceder a 

verdadeira autonomia ao grupo-tarefa”. 

2.1.6.3 Problemática da falta de objetivos ou falta de visão: 

Devem-se definir objetivos claros. A definição dos objetivos norteia a definição do 

melhor modelo de ES a ser adotado. Além disso, indicadores de desempenho devem ser 

criados para medir a evolução do alcance dos objetivos (BACK e OGLIARI, 2001). 

2.1.6.4 Problemática da falta de experiência: 

Como a experiência só é alcançada após a implantação, uma boa alternativa seria 

buscar profissionais já experientes em ES, porém, estes não conhecem a empresa (BACK e 

OGLIARI, 2001). Evans (1993) apud Back e Ogliari (2001) propõe a aplicação de métodos 

de revisão, análise e avaliação como forma de acelerar o aprendizado. 

2.1.6.5 Prioridade da alta gerência: 

A alta gerência deve estar inteirada sobre todos os conhecimentos envolvidos em 

engenharia simultânea, devem saber dos riscos da implantação e traçar planos para evitá-los, 

devem saber como a ES auxiliará a empresa e devem patrocinar a criação de uma equipe de 

planejamento da implantação (BACK e OGLIARI, 2001). Evans (1993) apud Back e Ogliari 

(2001) propõe a criação de um programa de conscientização. 
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2.1.6.6 Problemática da cooperação funcional: 

A inicialização da ES deve ser liderada por alguém da alta gerência e que deve deixar 

claro: 

• Por que a ES é necessária para a empresa; 

• O que a ES significa para a alta gerência; 

• Os limites para a equipe de planejamento; 

• Como serão relatados os resultados e atividades; 

• O que poderá ou não poderá ser dito aos demais funcionários; 

• Como o sucesso do grupo será medido. 

2.1.6.7 Problemática do grupo ou equipe (1): 

Back e Ogliari (2001) defendem que “uma verdadeira equipe tem como fundamento 

não só o fato de ser responsável por um mesmo projeto, mas também por compartilhar os 

mesmos objetivos e reconhecer que somente com o esforço de todos os membros os objetivos 

serão alcançados.” (BACK e OGLIARI, 2001, p.17).  

Leake e Borgerson (2010) propõem a criação de Normas de Grupo como padrões de 

comportamento a serem adotados por todos como forma de evitar conflitos danosos. 

2.1.6.8 Problemática da paralisia cultural: 

Duas fontes de paralisia da ES são: a dificuldade de assimilação das novas idéias, 

termo e métodos, e a falsa idéia de que é necessária a presença de um líder ou gerente com 

qualidades e características excepcionais para a execução do projeto. Em um grupo, as 

mudanças culturais devem ocorrer em todos os participantes deste, sendo posteriormente 

replicadas para o restante da empresa. A presença de um bom líder é importante, porém, se o 

grupo e a empresa não estiverem preparados, os benefícios do líder excepcional serão 

diminuídos (BACK e OGLIARI, 2001). 
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2.1.6.9 Problemática da variedade de ferramentas: 

Devido à grande variedade de ferramentas, os grupos de trabalho tendem a perder 

muito tempo a procura daquela que melhor os atenderia (BACK e OGLIARI, 2001). Back e 

Ogliari (2001) afirmam não ser preciso muita pesquisa, pois as ferramentas menos conhecidas 

são normalmente indicadas para casos específicos e estas devem ser selecionadas pelos 

grupos multidisciplinares. 

2.1.6.10 Problemática da tecnologia: 

A adoção de ferramentas de alta tecnologia não deve ser encarada como fator crítico 

de sucesso da ES. Equipes de trabalho e QFD são bem mais baratas e provêem retornos 

elevados de investimento. A ferramenta tecnológica deve ser vista como um complemento. 

(BACK e OGLIARI, 2001). 

2.1.6.11 Problemática da fase final ou início tardio: 

A ES não deve começar apenas quando o projeto é aprovado, dessa forma a etapa 

que vai da percepção da oportunidade até a consulta por clientes é feita sem a ES (BACK e 

OGLIARI, 2001). 

2.1.6.12 Problemática do medo do insucesso: 

Devido às muitas mudanças causadas, a engenharia simultânea gera o medo de errar 

em seus responsáveis. Deve ser defendida a visão de que erros ocorrem e que estes são 

importantes para o aprendizado do processo. Só deve-se considerar falhas, erros reincidentes 

(BACK e OGLIARI, 2001). 

2.1.6.13 Problemática das especificações de projeto: 

De acordo com Back e Ogliari (2001) “é importante que as especificações de projeto 

sejam estabelecidas pela equipe de desenvolvimento e não sejam estabelecidas antes do início 
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do projeto e impostas à equipe” (BACK e OGLIARI, 2011, p. 18). Sem o caráter 

multidisciplinar as especificações tendem a serem falhas e incompletas (BACK e OGLIARI, 

2001). 

2.1.6.14 Problemática do lançamento: 

O lançamento deve ser um evento com a presença de toda a alta diretoria e 

presidência, é quando o presidente deve deixar claro, a importância do projeto e em qual 

produto será feita a implantação. Deve-se esclarecer a todos, a autonomia que o grupo de 

trabalho vai receber assim como o apoio necessário ao grupo por parte da gerência (BACK e 

OGLIARI, 2001). 

2.1.6.15 Problemática do grau de envolvimento da média gerência (seqüestro): 

Gerentes podem ser requisitados pelos funcionários de suas áreas para auxiliar na 

resolução de problemas e acabarão atrasando o andamento do projeto. O treinamento e 

comprometimento sobre a importância da ES pode auxiliar a reduzir este problema (BACK e 

OGLIARI, 2001). 

2.1.6.16 Problemática do grupo ou equipe (2): 

Alguns membros podem tender a voltar a trabalhar no modo de trabalho tradicional, 

seqüencial. A causa é a falta de clareza sobre as responsabilidades e atribuições dentro do 

projeto (BACK e OGLIARI, 2001). Casarotto Filho et al (1999) relatam a necessidade de 

uma equipe para trabalho full-time e sugere a necessidade de criação de uma matriz de tarefa 

x responsabilidade, apresentada na Figura 13, a seguir, para delimitar como cada membro 

atuará em cada parte do projeto. 
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Partes do 

projeto

Setores da empresa 

ou empresas

Legenda: Deve ser consultado

Participa Decide

Coordena

 
Figura 13: Matriz tarefa x responsabilidade 

Fonte: Casarotto Filho et al (1999) 

2.1.6.17 Problemática da expansão do programa: 

O planejamento do programa deve ser adaptativo, o grupo deve se questionar e 

analisar seu plano para constatar o que não é eficiente, o que pode ser melhorado ou 

introduzido. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

3.1 DESCRIÇÃO DO PROTOCOLO DE PESQUISA 

Este item tem como objetivo de se descrever a metodologia utilizada para condução 

deste estudo. 

Após a definição do tema a ser estudado, foi realizada a revisão bibliográfica com o 

levantamento de publicações que pudessem ser capazes de prover o embasamento teórico 

necessário sobre os assuntos abordados, Estratégias em Mercados Competitivos, Projeto de 

Desenvolvimento de Produto e Engenharia Simultânea. 

Concluído o levantamento foi realizado o procedimento de investigação que está 

estruturado na condução de pesquisas de campo, no meio acadêmico e em outras publicações 

disponíveis, por casos de aplicação bem sucedida da engenharia simultânea e por casos de 

fracasso de produtos que não seguiram a metodologia de desenvolvimento de projeto de 

produto utilizando a filosofia e ferramentas da ES. 

Por fim, de posse dos casos, estes foram estudados com objetivo de se obter 

conclusões acerca da hipótese estudada, de que a Engenharia Simultânea é uma importante 

ferramenta a ser considerada como meio de manutenção da posição estratégica de empresas 

frente ao mercado competitivo. 

3.2 DESCRIÇÃO DOS CASOS ESTUDADOS 

Com o objetivo de investigar, comprovar ou rejeitar as hipóteses sugeridas pelos 

modelos teóricos pesquisados foram selecionados por conveniência três casos: o primeiro 

apresenta um relato de sucesso na implantação da ES no projeto de desenvolvimento de 

produtos na Indústria Naval; já o segundo é o caso de uma pesquisa sobre o nível de 

conhecimento e aplicação da ES em empresas de tecnologia; enquanto o terceiro caso 

estudado, apresenta o fracasso de um produto que foi lançado no mercado por uma empresa 

do setor de tecnologia. 
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3.2.1 Caso 1: Engenharia simultânea e técnicas associadas em empresas 

tecnologicamente dinâmicas (KRUGIIANSKAS, 1995) 

Neste artigo são descritos os aspectos básicos que caracterizam a Engenharia 

Simultânea como estratégia empresarial para a busca de maior competitividade. São 

apresentadas as principais técnicas que, de acordo com a literatura, estão associadas à 

Engenharia Simultânea. São discutidos os resultados de pesquisa empírica feita junto a 80 

empresas selecionadas de um painel de 600 que apresentaram indícios de atribuírem alta 

ênfase à tecnologia. Várias conclusões e recomendações puderam ser extraídas dessa pesquisa 

quanto à classificação das técnicas e a algumas das ações a serem empreendidas visando a 

reduzir os problemas identificados e explorar as oportunidades detectadas. 

O trabalho trata das técnicas utilizadas na prática da ES e citadas na literatura. O 

autor então executa uma pesquisa de campo em diversas empresas em que representantes 

foram questionados a respeito daquelas técnicas mais citadas e consideradas relevantes. Sendo 

21 estas consideradas pelo autor: 

1. Benchmarking - conjunto de procedimentos através dos quais se comparam 

parâmetros e especificações de um produto com o(s) concorrente(s) de máximo 

desempenho. 

2. Computer Aided Design (CAD) - uso de softwares que permitem o 

aproveitamento de recursos de informática para auxiliar na elaboração de 

projetos. 

3. Computer Aided Engineering (CAE) – uso de softwares que permitem o 

aproveitamento de recursos de informática para auxiliar nos cálculos de 

engenharia. 

4. Controle Estatístico do Processo (CEP) - conjunto de técnicas e procedimentos, 

predominantemente estatísticos, aplicados às diversas fases do processo de 

manufatura para reduzir ou eliminar falhas na qualidade do produto final. 

5. Computer Integrated Manufacturing (CIM)  - uso de softwares que permitem 

o aproveitamento de recursos de informática para conectar equipamentos de 

manufatura com base de dados do setor de projetos. 

6. Projeto para Manufatura e Montagem (Design For Manufacture and 

Assembly [DFMA]) - programas de computador que alertam o projetista de 

produtos sobre implicações de seu trabalho na fase de manufatura. Estes 
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softwares contem dados sobre características de materiais, us inabilidade e 

parâmetros de montagem, considerando não só cada componente 

individualmente, mas também o conjunto do sistema. 

7. Diagrama Espinha de Peixe - também denominado Diagrama de Causa e Efeito 

de Ishikawa. Consiste em uma representação gráfica através da qual diferentes 

causas se relacionam com seus efeitos em esquema que se assemelha à coluna 

central do peixe e suas vértebras a ela convergindo. 

8. Engenharia e Analise do Valor - abordagem sistemática para identificar a 

função de um produto, o estabelecimento de seu valor monetário e a 

determinação da forma de atender a esta função com a qualidade necessária e o 

menor custo, através do uso da criatividade. 

9. Analise de Falhas (Failure Mode and Effects Analysis [FMEA])  - conjunto de 

atividades visando a identificar possíveis falhas de um produto ou um processo e 

suas respectivas causas, as medidas que possam impedir ou reduzir a 

possibilidade de sua ocorrência e a documentação do processo cujo resultado será 

à recomendação de alterações para melhorias. 

10. Função Perda (Quality Loss Function) - consiste em uma equação 

desenvolvida por Taguchi para calcular o custo decorrente de desvios da 

qualidade ótima do produto. 

11. Gerenciamento de Informações de Produto (Product Information 

Management [PIM], também conhecido por Produto Data Management 

[PDM])  - softwares que permitem registrar, acessar e controlar dados para o 

desenvolvimento de projetos de produtos. 

12. Just-in-Time - método de produção que procura colocar em disponibilidade, 

somente quando necessários, os materiais requeridos pela manufatura, reduzindo 

custos de estocagem. 

13. Melhoria Continua (Continuous Process Improvement [CPI])  - consiste em 

estudar sistemática e continuamente um processo, visando a seu aprimoramento 

ao longo do tempo. 

14. Process Decision Program Chart (PDPC) - método de planejamento que 

auxilia na seleção dos melhores processos a serem usados para obter resultados 

desejados, através da avaliação da evolução dos eventos em relação às previsões. 
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15. Projeto de Experimento Ortogonal – técnica desenvolvida por Taguchi para 

reduzir o numero de experimentos necessários ao desenvolvimento de 

produtos/processos com economia de custos e redução de prazos. 

16. Projeto por Parâmetros - e utilizado para aperfeiçoar a qualidade, admitindo 

que não se controlar ou eliminar as causas externas de variabilidade às quais o 

produto esta sujeito. 

17. Projeto por Tolerâncias - é utilizada, se necessário, apos o Projeto por 

Parâmetros, para que a qualidade seja melhorada a custo mínimo. A Função 

Perda é utilizada nesta etapa para justificar os custos adicionais decorrentes de 

melhorias que serão introduzidas pelo Projeto por Tolerâncias. 

18. Projeto Robusto - conceito introduzido por Taguchi que procura reduzir a 

sensibilidade do produto a fontes externas de variabilidade, através do 

estabelecimento critérios dos valores que definem os parâmetros do projeto. 

19. Desdobramento da Função Qualidade (Quality Function Deployment 

[QFD])  - também conhecida como Casa da Qualidade. Consiste em se montar 

um par de quadros procurando relacionar os desejos do consumidor (atributos do 

cliente) com as características quantificadas de engenharia. No cruzamento entre 

as linhas e as colunas dos quadros são analisadas a favorabilidade e a 

desfavorabilidade das relações, desejos dos clientes e especificações da 

engenharia. 

20. Relação Sinal-Ruído - conceito utilizado no desenvolvimento do projeto, 

visando a maximizar a relação entre as características chave do produto (sinal) e 

os efeitos das fontes externas de variabilidade (ruídos). 

21. Qualidade Total (Total Quality Management [TQM]) - princípios que 

enfatizam a busca da qualidade em todas as fases do projeto, da manufatura, da 

venda e dos demais processos organizacionais por todos na empresa, visando a 

maximizar valores para o cliente. 

O questionário foi elaborado de forma que fossem respondidas seis questões sobre 

cada técnica, sendo essas questões divididas nas categorias abaixo: 

• Conhecimento (sobre a técnica) 

• Importância (atribuída a técnica) 

• Intensidade de uso (da técnica) 

• Dificuldade de uso (da técnica) 



43 

 

• Benefícios (auferidos pelo uso da técnica) 

• Implantação (da técnica na empresa) 

Para cada categoria deveria ser indicado o nível da ocorrência da categoria da 

pergunta dentro da empresa. Os níveis de cada resposta são: 

• 1 = nenhum(a), nulo(a) 

• 2 = pouco(a), algum(a) 

• 3 = razoável 

• 4 = muito(a), bastante 

• 5 = máximo(a), total. 

A seleção da amostra foi feita de forma proposital, não-aleatória. Objetivou-se 

selecionar empresas com considerável ênfase em inovação, sendo empresas que manifestaram 

interesse em se associar à Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento. Foram 

contatadas 600 empresas, das quais 80 foram selecionadas. A Figura 18 mostra o perfil 

setorial e geográfico das empresas selecionadas. 

 
Figura 14: Distribuição setorial e geográfica da amostra 

Fonte: Krugiianskas (1995) 
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 Como um dos resultados do estudo, abaixo na Figura 19 seguem os valores médios 
pontuados a partir de cada uma das 21 técnicas. 

 

 
Figura 15: Valor médio assumido pelas variáveis para as 21 técnicas. 

Fonte: Krugiianskas (1995) 

Observa-se uma maior percepção de importância média das técnicas, porém uma 

baixa implantação, sugerindo possíveis entraves à implementação, podendo estes serem 

explicados pelos também relativamente altos resultados de “dificuldade de uso”. Entraves 

técnicos, de gestão e falta de recursos podem ser apontados como possíveis causas de baixa 

intensidade de uso e implantação. 

No Quadro 2, que se segue, estão os resultados de cada uma dos tipos de perguntas 

feitas. 
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Quadro 3: Relação das 5 técnicas melhor e pior pontuadas em cada quesito. 

Fonte: Krugiianskas (1995) 



46 

 

Os resultados da pesquisa sugerem relativo conhecimento das técnicas por parte das 

empresas apesar de suas utilizações ser ainda relativamente baixa. As técnicas são 

consideradas bastante importantes pelas empresas que enfatizam a tecnologia, sendo que 

dentre as consideradas mais conhecidas e importantes estão: TQM, Melhoria Continua, 

Diagrama Espinha de Peixe, CAD e CEP. Entre as menos importantes estão: Projeto por 

Tolerâncias, Projeto por Parâmetros, Projeto de Experimento Ortogonal, Relação Sinal-Ruído 

e Função Perda. 

As técnicas mais conhecidas e consideradas mais importantes são as que apresentam 

menores dificuldades, as mais utilizadas, as que se encontram em grau mais avançado de 

implantação e, segundo os respondentes, as propiciadoras dos maiores benefícios para as 

empresas. Por outro lado, aquelas menos conhecidas e consideradas menos importantes são 

vistas como as que apresentam maior dificuldade de utilização e são as menos utilizadas, com 

menor grau de implantação e de benefícios. 

A importância atribuída às técnicas é significativamente maior do que o seu nível de 

utilização. Este fato permite admitir que haja grande demanda potencial a ser atendida para a 

introdução dessas técnicas nas empresas. Os obstáculos podem se relacionar com, entre outros 

motivos, o desconhecimento técnico, os desafios de caráter comportamental e as limitações de 

recursos. De qualquer forma, devem ser detectadas as causas e formuladas as estratégias que 

levem à intensificação do uso dessas técnicas pelas empresas, pois, indubitavelmente, isto 

acarretará impactos importantíssimos na competitividade, em nível de empresa, setorial e ate 

mesmo nacional. 

3.2.2 Caso 2: Engenharia Simultânea e sua Aplicação na Indústria Naval (PIMENTEL 

e AUGUSTO, 2004) 

O artigo apresenta a filosofia da Engenharia Simultânea, que com seus objetivos de 

redução do ciclo de desenvolvimento, aumento da qualidade do produto final e redução de 

custo, começou a ser empregada na indústria naval, na década de 90. O emprego da ES na 

indústria naval é apresentado através de um exemplo recente de aplicação da filosofia no 

programa da nova classe de submarino nuclear de ataque da Marinha Americana. 

A indústria naval está inserida em um mercado de alta competitividade, onde 

atualmente é dominado por empresas sediadas em países asiáticos, que produzem rápido, com 

qualidade e baixo custo, se comparados ao resto do mundo. Sistemas navais precisam de um 
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longo prazo de desenvolvimento, fazendo da ES, com seus objetivos de redução de ciclo, 

garantia de qualidade e redução de custos, uma alternativa para auxiliar na competição com os 

países asiáticos. 

Projetos de navios semelhantes são utilizados nas fases iniciais para reduzir o ciclo 

de desenvolvimento, porém, é na etapa de detalhamento que ocorre o maior consumo de 

recursos e tempo devido à complexidade do projeto. 

Conforme mostrado nas Figuras 14 e 15, a etapa de construção passou a ser 

executada com construção modular, onde a construção do navio é feita a partir de um 

conjunto de blocos construídos independentemente, provendo ganhos significativos de tempo 

e de flexibilidade à produção. 

 
Figura 16: Produção tradicional de navios 

Fonte: Keane e Tibbits17 (1996) apud Pimental e Augusto (2004)  

                                                 
17 KEANE, R. G.; TIBBITS, B. A revolution in warship design: navy-industry integrated product teams. 
Journal of Ship Production, v. 12, n.4, p. 254-268, nov. 1996. 
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Figura 17: Processo modular de produção 

Fonte: Tibbits  e  Keane18 (1995) apud Pimentel e Augusto (2004) 

Após a otimização da etapa de construção, passa a ser empregada a ES como forma 

de aperfeiçoar também a etapa do ciclo de desenvolvimento. Além de reduzir o ciclo de 

projeto, a ES diminui também o ciclo de construção, pois o resultado será um projeto com 

redução de necessidades de alteração detectadas tardiamente, durante a produção. 

A necessidade de reduzir drasticamente o custo de seus submarinos nucleares levou o 

estaleiro americano Electric Boat e a Marinha Americana, a buscar uma maneira de torná-los 

viáveis. O estaleiro detectou que os custos de construção e de operação são em sua maior 

parte determinados durante o desenvolvimento. O estaleiro, decidiu então, com o apoio e 

participação da Marinha, empregar a ES no programa de uma classe submarinos nucleares de 

ataque dos E.U.A, sendo o primeiro navio o “Virgínia”. 

Segundo Poitras 19(1997) apud Pimentel e Augusto (2004), a meta de custo para a 

classe "Virgínia" é de que os navios tenham custo igual ou menor à uma classe anterior a 

classe "Seawolf", que em 2002 era o mais moderno submarino Americano. Porém está meta 

era relativa a um projeto onde foram mantidos para o “Virgínia” os requisitos técnicos do 

“Seawolf”, o que tornou bem mais difícil a tarefa de projetar o navio. 

Para o projeto, o navio foi dividido em quinze grandes áreas contíguas, cada qual 

com uma equipe multidisciplinar de projeto, conforme mostrado na Figura 16. 

                                                 
18 TIBBITS, B; KEANE, R. G. Making design everybody’s job. Naval Engineers Journal, v. 107, p. 283-301, 
maio, 1995. 
19 POITRAS, K., The new attack submarine: a 21st century design. In: SHIP PRODUCTION 
SYMPOSIUM , New Orlean, 1997.  Proceedings.  s.l : s.ed. 1997  
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Figura 18: Quinze equipes multidisciplinares de grandes áreas. 

Fonte: Winner (2002) apud Pimental e Augusto (2004) 

As equipes eram compostas por: representantes da Marinha (cliente) e do estaleiro, 

engenheiros, projetistas, fornecedores, representantes da área de logística e responsáveis pelo 

controle de custo. 

A estrutura utilizada foi a matricial e a equipe de projeto tinha total poder de tomada 

de decisão. Os departamentos funcionais passaram a não tomar decisões e começaram a 

fornecer mão-de-obra para a equipe de ES e a executar o que era decidido pelas equipes. Vale 

ressaltar o apoio da alta direção e dos clientes para que essa mudança fosse eficaz. 

A seguir são apresentados alguns resultados mostrados pelo autor e comparados com 

os resultados de outro projeto de sistema naval: 

• A Marinha relata que nunca havia sido vista uma distorção tão pequena de tempo 

em relação ao planejamento que havia sido elaborado a nove anos atrás. 

• Número de desenhos maior que o do “Seawolf”. 

• Prontificação dos desenhos com 2,5 anos de antecedência ao projeto do 

“Seawolf”. 

• Em fevereiro de 2002 o “Virgínia” estava 3,5 anos adiantados em relação ao 

“Seawolf”. 

• Redução de 40% de homens-hora em relação ao “Seawolf” 

• Adiantamento de 3,4 anos em relação ao Seawolf para atingir 70% da construção 

• Com 70% da construção no “Virgínia” haviam sido detectados 5.300 problemas, 

contra 53.700 do “Seawolf” no mesmo estágio da construção. 

• Quando do início do projeto, 50% do “Virgínia”, contra 5,6% do “Seawolf”. 

• A pior projeção para o número de alterações de projeto, detectadas durante a 

construção, para o “Virgínia”, é de 30% do total do “Seawolf”. 
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Outro benefício alcançado no projeto do “Virgínia” foi a redução das alteração de 

projeto nas etapas finais do processo. Reduzindo o número de alterações no contrato de 

construção e, conseqüentemente, reduzindo o custo do projeto. A Figura 17 mostra projeções 

pessimistas em relação ao número de alterações contratuais para o “Virgínia” são da ordem de 

12% das alterações contratuais do “Seawolf” e apenas 0.46% das do “Ohio” (navio balístico). 

 
Figura 19: Alterações Contratuais 

Fonte: Winner (2002) apud Pimentel e Augusto (2004) 

Os dados mostram claramente que a ES tem sido fundamental no sucesso do projeto, 

implementado como um meio de sobrevivência do estaleiro e do programa de submarinos 

Americano dentro de um mercado de alta competitividade global.  

Os fatos relatados da diminuição do tempo e redução de custos, tornando o projeto 

viável, certamente fortificam a justificativa para aplicação da Engenharia Simultânea em 

futuros projetos, como um meio de sobrevivência daquela indústria. 

No momento em que crescem as encomendas mundiais na indústria naval, 

principalmente na área de offshore20, a indústria naval brasileira, que no momento, passa por 

um aparente processo de ressurgimento, após longo período de estagnação, deve aprofundar 

os estudos visando a aplicação da Engenharia Simultânea bem como da tecnologia de 

construção modular, tentando deste modo se modernizar, diminuindo o gap existente entre a 

nossa indústria e aquelas que se utilizam das melhores práticas, semelhantemente ao processo 

de modernização que atualmente está em curso na indústria naval americana. 

                                                 
20“ [...] é uma entidade situada no exterior, sujeita a um regime legal diferente, "extraterritorial"” (POLAK, 
2011) 
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3.2.3 Caso 3: Nokia N-Gage: um case de fracasso (CASTRO, 2010) 

Relato dos pontos levantados sobre as possíveis causas de fracasso de um produto de 

uma grande empresa mundial, além de relatos das principais falhas aparentes no produto e a 

repercussão dentro da empresa e no mercado após o fracasso relatado. 

Em 2002, a Nokia, empresa do setor tecnológico e, uma das líderes do comércio de 

aparelhos celulares, desenvolveu uma pesquisa para identificar tendências e o resultado 

indicou que as pessoas estavam se interessando por jogos em dispositivos móveis. E mais do 

que isso: as pessoas estariam dispostas a pagar e até relevar algumas limitações se o celular 

tivesse um potencial de entretenimento. 

O objetivo era criar um celular console de jogos. A idéia foi bastante promissora, o 

celular continha diversos benefícios para aquelas aficionados por jogos e ainda contaria com 

um processador potente (para a época), MP3, FM, internet e todas as funcionalidades de um 

smartphone. 

A Nokia estava otimista. Previa seis milhões de aparelhos vendidos, nos primeiros 

anos. 

O celular foi então lançado no segundo semestre de 2003. Visto pelo público como 

um item almejado por todos, porém, muito inútil, as vendas foram baixas nas primeiras 

semanas. Nos primeiros meses, o preço caiu pela metade, visando alavancar as vendas. 

Comparando com o videogame portátil líder do mercado, em determinado momento, 

a comparação entre as vendas de um e outro era de 100 para 1 N-Gage. Um fracasso 

retumbante para a Nokia. 

Diversas críticas e problemas foram identificados os quais se seguem: 

• O celular teve sérios problemas de identidade. Smartphone? Celular? Console? 

• O N-Gage não tinha nenhum jogo intimamente associado a ele para auxiliar na 

sua sustentação de mercado. 

• O hardware era ruim 

• O aparelho e seus materiais tinham aspecto frágil 

• O formato era pouco aceito, tido como feio 

• A tela era pequena, o que tornava a experiência com jogos e navegação na 

internet muito ruim. Na Figura 20 segue uma foto do aparelho. 
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Figura 20: Nokia N-Gage 

Fonte: Castro (2010) 

• Os jogos eram vendidos separadamente. 

• Cada cartão de jogo era exclusivamente licenciado para um único aparelho. O 

cliente perderia o jogo se trocasse de aparelho. 

• Para trocar de jogo o usuário precisava executar uma séria de tarefas. Desligar o 

aparelho, tirar a bateria, colocar o cartão do jogo, colocar a bateria e só então 

religar o aparelho. 

• O aparelho era utilizado de uma forma muito estranha e incomum. Esta forma de 

falar no N-Gage fez com que o aparelho virasse motivo de chacota. A Figura 21 

apresenta a forma como o aparelho era utilizado. 

 
Figura 21: Utilização do N-Gage 

Fonte: Castro (2010) 
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O projeto foi o foco da Nokia, a ponto de alocar seus melhores profissionais durante 

toda concepção e desenvolvimento. O fato é que os celulares tiveram vida curta. A previsão 

de seis milhões de aparelhos vendidos jamais chegou perto de se concretizar. 

Um problema ainda na concepção da idéia é que a Nokia, empresa mundial, fez 

entrevistas apenas com um de seus mercados, os americanos. O perfil deles não é uma 

tendência para o mundo inteiro, como a Nokia imaginou. A empresa partiu então de preceitos 

não confiáveis para o desenvolvimento do produto. 

Ainda, a logística de distribuição do aparelho foi muito problemática. Pedidos eram 

feitos, mas não eram recebidos (problema que se estendeu até à plataforma do software), lojas 

chegaram a não receber o produto. 

Com o fim do software em setembro de 2010. Será a data final de um produto 

promissor, de uma empresa promissora, que foi executado de uma forma inexplicavelmente 

irresponsável. 

Foi um produto que tentou ser um console um PDA e um telefone “all in one”.  E 

não conseguiu ser satisfatório em nenhum dos seus objetivos. 
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4 RESULTADOS 

 Os casos apresentados possibilitam uma análise da real importância da ES e, se 

considerarmos o isolamento de outras variáveis que podem ter contribuído de forma positiva 

ou negativa nos resultados, desta forma se pode atribuir um maior peso dos resultados à 

escolha do método de desenvolvimento do projeto do produto. 

A fim de elucidar e tornar melhor a compreensão dos resultados a referencia aos 

casos ocorre conforme descrito no Quadro 3 a seguir.  

Título Autor

CASO PESQUISA Caso 1: ES e técnicas associadas em empresas tecnologicamento dinâmicas Krugiianskas (1995)

CASO SUBMARINO Caso 2: Engenharia Simultânea e sua Aplicação na Industria Naval Pimentel e Augusto (2004)

CASO CELULAR Nokia N-Gage: um caso de fracasso Castro (2010)  
Quadro 4: Codificação dos Casos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O CASO SUBMARINO e o CASO CELULAR apresentam, respectivamente, o 

desenvolvimento de um modelo de submarino e um relato de produto com problemas em sua 

concepção. No CASO SUBMARINO é apresentado um sucesso da implantação da ES em 

uma empresa que produz sistemas navais,  e em contrapartida, no CASO CELULAR ocorreu 

o desenvolvimento de um produto sem a utilização da ES. 

No CASO SUBMARINO, Pimentel e Augusto (2004) relatam o atual cenário 

competitivo em que o setor naval está inserido. Com a supremacia, até então, dos sistemas de 

produção dos países do oriente, as empresas ocidentais se vêem obrigadas a repensarem seus 

métodos produtivos para manterem sua posição no mercado. A necessidade de redução dos 

prazos, manutenção e melhoria da qualidade e diminuição dos custos, são fatores 

preponderantes para a sobrevivência daquelas empresas. Nesse contexto, a implantação da ES 

na empresa estudada consegue suplantar todas essas necessidades, mantendo a viabilidade de 

seus projetos e, consequentemente, a competitividade da empresa. Pimentel e Augusto (2004) 

sugerem ainda que outras empresas do mesmo setor devam buscar a mesma solução, como 

forma de alcançar resultados semelhantes àqueles divulgados. 

O panorama apresentado no CASO SUBMARINO, acerca do atual cenário 

competitivo, corrobora com as idéias de Casrotto et al (1999) e Mortimer e Hartley (1990) 

apud Krugiianskas (1995) de que a competitividade é uma realidade moderna potencializada 

pelos avanços tecnológicos e pela globalização. 

A partir da análise do CASO CELULAR, e considerando os conhecimentos 

adquiridos a partir da revisão bibliográfica, pode inferir que uma provável causa das falhas do 
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produto é a má condução da fase de projeto, conforme a afirmação de Rozenfeld (2006) e 

Back e Ogliari (2001), de que o produto tem a maior parte de seu valor agregado. Ainda, 

segundo esses autores, falhas nessa etapa são difíceis de serem contornadas e de alto custo, 

podendo até mesmo inviabilizar o projeto. A empresa do CASO CELULAR não havia 

implantando totalmente em seus projetos de desenvolvimento de produtos a metodologia 

SCRUM21, que também possui características multifuncionais, porém tem um foco muito 

maior no desenvolvimento rápido do produto a partir de especificações dos clientes ou pares. 

Como sugere Castro (2010) uma possível causa dos problemas do produto ocorre desde o 

momento de sua concepção, fase não abordada pela metodologia SCRUM. A ES aborda de 

forma mais harmônica as necessidades do desenvolvimento do produto, prazo, custo e 

qualidade, e tem como foco, a crítica às especificações do projeto, conforme relatado por 

Back e Ogliari (2001). Além disso, com a ES, provavelmente a empresa não iria relançar o 

mesmo produto apenas com algumas alterações, pois existe nesta um forte caráter de 

continuidade, provendo experiência e melhoramento das técnicas. 

Ainda, conforme apresentado no CASO PESQUISA, apesar da certeza de bons 

resultados, muitos desconhecem a metodologia da engenharia simultânea e suas técnicas e 

ferramentas. Organizações, sobretudo aquelas de pequeno e médio porte mostram um gap de 

desenvolvimento de tecnologias e metodologias de gestão e desenvolvimento de produtos. 

Abaixo segue resumo dos resultados: 

• CASO SUBMARINO, sucesso da implantação da ES 

• CASO CELULAR, desenvolvimento de um produto sem a utilização da ES. 

• CASO SUBMARINO – estímulo ao desenvolvimento da ES vindo do mercado 

(preço, prazo e qualidade) 

• CASO CELULAR – metodologia SCRUM ainda não implantado. 

• CASO CELULAR – pode-se inferir que uma provável causa das falhas do 

produto é a má condução da fase de projeto 

• Com a ES, no CASO CELULAR o que seria diferente?  Concepção, 

aprimoramento, continuidade, melhoramento das técnicas. 

                                                 
21  Scrum é um ambiente  ágil para a conclusão de projetos complexos. Scrum originalmente foi formalizada para 
projetos de desenvolvimento de software, mas funciona bem para qualquer escopo, complexo inovador 
de trabalho. 
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• Conforme apresentado no CASO CELULAR, apesar da certeza de bons 

resultados, muitos desconhecem a metodologia da engenharia simultânea e suas 

técnicas e ferramentas. 

• Obstáculos – desconhecimento técnico, os desafios de caráter comportamental e 

as limitações de recursos. 
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5 CONCLUSÕES 

Muitas vezes, quando se refere à ES, tende-se a considerar como elemento central 

dessa abordagem o uso de equipamentos e técnicas de informática sofisticada. Os 

levantamentos bibliográficos e as análises dos casos apresentados permitem sugerir que a ES 

se caracteriza muito mais como uma estratégia empresarial visando à gestão, à compressão do 

tempo para o desenvolvimento de seus projetos, a qualidade almejada pelo mercado e a 

importância das relações entre as equipes, do que como o uso de tecnologia de ultima geração. 

Essas ferramentas dentro da estratégia estabelecida constituem-se de meios táticos para a 

busca dos objetivos e metas. 

De acordo com os casos apresentados, nota-se também a baixa aderência da ES em 

empresas de pequeno e médio porte onde a carência de conhecimento técnico, conhecimento 

de mercado e a falta de recursos, são grandes entraves. 

Dentro do referencial conceitual apresentado se explica o fato de ao se estudar as 

técnicas associadas a ES ter sido detectado amplo conjunto de técnicas utilizadas em 

ambientes nos quais não se constata de forma explicita a presença da ES. Vale a suposição de 

que as empresas que adotam a ES utilizam, em geral, concomitantemente, outras abordagens 

gerenciais que se nutrem mutuamente, com impactos sobre a competitividade. 

A partir dessa visão cabe então a sugestão de se buscar por parte dos gestores, 

principalmente de empresas de médio e pequeno porte, a implantação de métodos, conceitos e 

ferramentas presentes dentro da Engenharia Simultânea como forma de adequar as evoluções 

do processo de desenvolvimento de produtos e de gestão aos recursos disponíveis a cada nível 

e setor. Com a visualização dos benefícios por parte da empresa a evolução da metodologia 

passo a passo culminando na implantação completa da ES seria uma evolução aceitável para a 

implantação do método. 

No atual momento mercadológico empresas menores, sobretudo de tecnologia, 

tendem a competir até mesmo globalmente, as organizações devem aprofundar os estudos 

visando à aplicação de técnicas como a Engenharia Simultânea, tentando deste modo se 

modernizar, diminuindo o gap existente entre a organização e aquelas que se utilizam das 

melhores práticas, iguais ou semelhantes à ES. 

Tendo em vista a grande quantidade de aplicações ainda inexploradas e estudos de 

benefícios práticos ainda não desenvolvidos, considera-se o tema ainda de abundante 

crescimento e uma grande opção para estudos de pesquisadores, acadêmicos e executivos. 
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Abaixo segue resumo das conclusões do trabalho: 

• ES se caracteriza muito mais como uma estratégia empresarial visando à gestão, 

à compressão do tempo, a qualidade almejada pelo mercado e a importância das 

relações entre as equipes, do que como o uso de tecnologia de ultima geração.  

• Tema ainda de abundante crescimento e uma grande opção para estudos.  

• Empresas que adotam a ES utilizam outras abordagens gerenciais que se nutrem.  

• Busca por ferramentas adequadas ao setor e porte. 

• Organizações devem aprofundar os estudos visando diminuir o gap existente 

entre a organização e aquelas que se utilizam das melhores práticas.  

• Devem ser detectadas as causas do gap e formuladas as estratégias de melhoria 

que levem à intensificação do uso dessas técnicas pelas empresas, pois isto 

acarretará impactos importantíssimos na competitividade.  
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