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RESUMO 

 

 

Procura-se por meio da metodologia Sistema Enxuto de Desenvolvimento de Produto 

(SEDP), desenvolvida pela Toyota, aplicá-la, como ferramenta de diagnóstico, na avaliação 

do sistema embalagem que considera o desenvolvimento de embalagem primária para 

adesivos e seus processos na organização em estudo. O sistema embalagem avaliado é um 

sistema aberto e complexo que integra diversas áreas dentro da organização e pode ser 

caracterizado como um processo gerador de desperdício. A metodologia SEDP, utilizada 

como ferramenta de diagnóstico, baseia-se em três subsistemas e treze princípios relacionados 

a Processos, Pessoal Habilitado e Ferramentas e Tecnologia, permitiu observar os gap’s 

existentes nas práticas atuais de desenvolvimento (geradoras de desperdício) em relação às 

práticas consideradas enxutas (referência de práticas de excelência para o desenvolvimento de 

produto e embalagem). Sua aplicação permite, portanto, caracterizar, combater e eliminar os 

desperdícios observados no sistema, garantindo assim, um processo de desenvolvimento mais 

rápido e barato, mais robusto, mais simples, com nível de qualidade superior, proporcionando 

maior interação entre processos e gerando excelente nível de padronização, documentação, 

flexibilidade, etc., resultando em ganhos potenciais à organização que a utiliza. Precisa, no 

entanto, de um forte suporte em nível organizacional e de pessoas com excelente nível de 

capacitação e competência técnica nas atividades a serem executadas. Pode-se afirmar, 

portanto, que a metodologia SEDP utilizada para o diagnóstico do Sistema Embalagem em 

estudo, possui forte aderência às suas práticas e abre uma ótima perspectiva para a melhora 

dos sistemas de desenvolvimento de forma geral. Assume-se, desta forma, ser viável a 

aplicação dos conceitos enxutos (SEDP) ao Sistema Embalagem estudado. 

 

Palavras-chave: SEDP; Diagnóstico; Desperdício; Sistema Embalagem; Metodologia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Based on the SEDP Methodology (Lean Product Development System), developed by 

Toyota, apply it as a diagnosis, on the evaluation for the Packaging System that considers the 

primary packaging development for adhesives and their processes in the organization under 

studying. This packaging system is a highly complex system that integrates several areas 

within the organization and can be characterized as a process of generating waste. The SEDP 

methodology, used as a diagnostic tool, it’s based on the 3 subsystems and 13 principles 

related to Processes, Qualified Personnel and Tools and Technology. It allowed observe the 

existing gap’s on the current practices (waste generators) in relation to lean practices 

(reference of best practices for product and packaging development). Its application has, 

therefore, been characterized by the combat and elimination the waste observed in the system, 

thereby ensuring a faster and cheaper development, more robust, simpler, with superior 

quality, providing greater interaction between processes and generating excellent 

standardization, documentation, flexibility, etc., resulting in potential gains to the 

organization  that uses it. Need, however, a strong support from the all organizational levels 

and the board and people with excellent training and technical competence in the activities to 

be executed. It can be argued, therefore, that the SEDP methodology used in the Studied 

Packaging System diagnosis for the, has a strong adherence to its practices and opens a great 

perspective to the improvement of developments systems in general. It is assumed, therefore, 

be a feasible the application of lean development concepts (SEDP) TO THE Packaging 

System studied. 

 

Key-words: SEDP; Diagnostic; Waste; Packaging System; Methodology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. OBJETIVO 

 

 

O objetivo primário do trabalho é avaliar a viabilidade de aplicação dos conceitos do Sistema 

Enxuto de Desenvolvimento de Produto (SEDP) no desenvolvimento do Sistema Embalagem 

(SE) para uma embalagem primária para adesivos. 

 

O objetivo secundário é estabelecer indicadores que permitam diagnosticar o desempenho de 

um sistema embalagem enxuto em uma empresa qualquer baseado nas práticas relacionadas 

ao SEDP considerando-se, principalmente, a eliminação de desperdício1 e a contínua 

melhoria de processos relacionados ao desenvolvimento. 

 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

 

 

As empresas instaladas no Brasil, locais ou internacionais, estão à busca de novas formas de 

pensar o negócio. A competição é avassaladora e inerente a todas as empresas posicionadas 

nos mais diversos mercados e segmentos. 

 

Há grande pressão por redução de custos, aumento no nível de qualidade, eliminação de 

desperdícios, redução de “lead-times”2, desenvolvimentos rápidos de produtos e serviços, 

busca de padronização e redução de variabilidade, redução de estoques, interação entre 

processos diversos, redução do número de funcionários, aumento de produtividade, 

                                                 
1 Forte foco na eliminação de desperdício: foco na eliminação de qualquer atividade que consome recursos, mas não cria 
valor para o cliente 
2 Lead times: Tempo necessário para um produto percorrer todas as etapas de um processo, do início ao fim ou ainda é o 
tempo que se leva para que um produto ou serviço seja completamente executado, desde sua solicitação até sua entrega 
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preocupações com o meio ambiente e a sustentabilidade e, sobretudo, oferecer mais valor ao 

cliente. Esse conjunto de fatores associados poderá assegurar a sobrevivência de muitas 

empresas num futuro próximo. 

 

O segmento químico está inserido neste contexto e representa um importante segmento de 

negócios com um “faturamento da ordem de US$ 3.440,00 bilhões” (Figura 1.1.). No Brasil, 

mantém-se a tendência observada em nível mundial denotando daí a importância deste 

segmento. (ABIQUIM – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA QUÍMICA, 2009) 

PAÍS FATURAMENTO (US$ bilhões) 
ESTADOS UNIDOS 674 
CHINA 635 
JAPÃO 286 
ALEMANHA 213 
FRANÇA 135 
ITÁLIA 105 
CORÉIA 104 
BRASIL 101 
REINO UNIDO 97 
ÍNDIA 93 
HOLANDA  66 
ESPANHA 65 
RÚSSIA 64 

Total Mundial Estimado: US$ 3.438,8 bilhões 
Fontes: ACC, CEFIC e ABIQUIM 

Tabela 1.1.: FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA MUNDIAL (2009) 

 

O faturamento líquido da indústria química brasileira, considerando todos os 
segmentos que a compõem, alcançou R$ 206,7 bilhões, 7,0% abaixo do de 2008. 
Medido em dólares, o faturamento líquido chegou ao recorde de US$ 103,3 bilhões 
(Figuras 1.1. e 1.2.), 15,5% abaixo do valor do ano anterior. Em razão da crise 
internacional, que derrubou a demanda mundial e puxou os preços para baixo, as 
exportações da indústria química brasileira caíram 12,2% em 2009, atingindo a cifra 
de US$ 10,4 bilhões. As importações tiveram redução mais acentuada (-25,5%), 
alcançando US$ 26,1 bilhões. Com isso, o déficit da balança comercial de produtos 
químicos passou de US$ 23,2 bilhões em 2008 para US$ 15,7 bilhões em 2009. O 
PIB brasileiro fechou 2009 com queda de 0,2%. (ABIQUIM – ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DA INDÚSTRIA QUÍMICA, 2009) 
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Fonte: ABIQUIM e associações de segmentos específicos 

Figura 1.1.: FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA (2010) 

 
Tabela 1.2.: FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA 

 

 * Estimado  
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Figura 1.2.: EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO – INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA  

(1995 – 2010*) 

 
A indústria química participa ativamente de quase todas as cadeias e complexos 
industriais, inclusive serviços e agricultura, desempenhando papel de destaque no 
desenvolvimento das diversas atividades econômicas do País. Conforme dados 
revisados recentemente pelo IBGE3 (2009), a participação estimada da indústria 
química no PIB total foi de 2,6% em 2009 (Figura 1.3.). Levando-se em 
consideração toda a matriz industrial brasileira, segundo o IBGE, o setor químico 
ocupou, em 2007, último dado disponível, a terceira posição, respondendo por 
11,2% do PIB da indústria de transformação. (ABIQUIM – ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DA INDÚSTRIA QUÍMICA, 2009) 
 

 
Fonte: ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química (2009) 

Figura 1.3.: IMPORTÂNCIA RELATIVA DA INDÚSTRIA QUÍMICA NA FORMAÇÃO DO PIB BRASILEIRO 

 
 

Os produtos químicos de uso industrial, com vendas totais de R$ 96,6 bilhões, 
equivalentes a US$ 48,3 bilhões, responderam por 47% do total do faturamento 
líquido da indústria em 2009. O segmento de produtos farmacêuticos, com 
faturamento de R$ 33,4 bilhões (ou US$ 15,9 bilhões), foi responsável por 15%. Os 

                                                 
3 IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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demais segmentos somados responderam por 38% do total. (ABIQUIM – 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA QUÍMICA, 2009) 

 

Dentro deste contexto em que a Indústria Química desempenha um papel econômico de 

fundamental importância tanto em nível Brasil quanto em nível global, pode-se citar, com 

destaque, o mercado global de adesivos e selantes (por tipo de produto) que foi avaliado em 

US$ 39,1 bilhões em 2009. Esse mercado deveria alcançar US$ 40,8 bilhões em 2010 e 

deverá alcançar a soma de US$ 52,1 bilhões em 2015. (REPORTLINKER, 2010) 

 

No Brasil, o segmento químico em estudo enquadra-se no segmento de Fabricação de 

Produtos e Preparados Químicos Diversos, onde se destaca a Fabricação de Adesivos e 

Selantes. Neste segmento destacam-se as seguintes empresas: Henkel, ThreeBond, SIKA, 

Pulvitec/Pidilite, 3M, Artecola e Pegamil entre outras diversas marcas menores, com menor 

expressão e representatividade relacionada à efetividade dos negócios. 

 

A classificação dos segmentos até bem pouco tempo era confusa e divergente. Com base nos 

critérios aprovados pela ONU, uma nova Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE) foi aprovada e promoveu o enquadramento de todos os produtos químicos nessa 

classificação. Após a conclusão dessa revisão, os segmentos que compõem as atividades da 

indústria química passaram a ser contemplados nas divisões 20 e 21 da CNAE 2.0, válida a 

partir de janeiro de 2007.  

 

O mercado brasileiro de adesivos de consumo possui um potencial de demanda atual da 

ordem de 75 a 80 milhões de unidades/ano4, sendo que aproximadamente 80% desta demanda 

é atendida pela organização em estudo (Figura 1.4.). De acordo com dados populacionais do 

IBGE [relacionados ao número de residências (2009)] e baseado no histórico de vendas 

observado anualmente, acredita-se que o consumo anual por residência seja de 1,48 tubos de 

Etil Cianoacrilato (n° CAS: 7085-85-0), ou seja, 1,48 unidades/ano/residência (IBGE / 

DADOS DA EMPRESA FOCO DO ESTUDO, 2009). 

                                                 
4 75 a 80 milhões de unidades/ano: este volume anual em unidades considera a apresentação de produto em Tubos de 
Alumínio contendo 3g e Frascos Plásticos contendo 5g 
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Figura 1.4.: BRASIL – DEMANDA DE ADESIVOS DE CONSUMO 

 

Esta organização (estudo) possui liderança mundial e regional (Brasil e América Latina) no 

segmento de adesivos de: consumo, profissional e industrial.  

 

O faturamento da subsidiária brasileira (para o segmento de adesivos de consumo), em 2009 

foi de, aproximadamente, R$ 220.000.000,005. Projetava-se para o ano de 2010, um 

crescimento de, aproximadamente, 14,0% (em vendas líquidas) e 10 a 12% em volume 

(milhões unidades/ano) (Figura 1.5.). 

 

 
Figura 1.5.: VOLUMES DE CIANOACRILATO [UN/ANO] VENDIDOS DESDE 2000 

 

                                                 
5 R$ 220.000.000,00: Valor obtido junto ao Gerente de Marketing de Categoria na Organização foco do estudo 
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É uma empresa que foca na inovação e na introdução de novos produtos. É extremamente 

preocupada com seus processos, incluindo o de desenvolvimento de produtos, processos de 

manufatura e novas embalagens, vendas e operações e procura melhorá-los por meio de 

padronização, treinamento e uso de ferramentas atuais e customizadas.  

 

No entanto, uma de suas práticas atuais, que é o desenvolvimento de novas embalagens 

(Figura 1.6.), pode ser considerada como geradora de desperdícios, sem padronização, com 

vícios de execução, resultando em, desenvolvimentos lentos, com custos elevados 

relacionados, por exemplo, ao retrabalho, mudanças tardias no projeto/produto e/ou pós-

lançamento, grande quantidade de defeitos relacionados ao projeto mal executado e ao 

produto mal definido, resultando em qualidade final percebida inferior à desejada. 

 

A título de exemplo, o desenvolvimento do sistema embalagem para uma embalagem de um 

determinado produto demorou em torno de 109 dias (duração mais provável para cada 

atividade – Figura 1.8.), sendo que, aproximadamente, 38,5% do tempo total dedicado ao 

projeto foi consumido entre a obtenção de amostras e atividades técnicas operacionais junto 

ao fornecedor (atividades externas). Somente 10,8 dias, de um total de 109 dias, estão 

relacionadas a atividades que efetivamente agregaram valor ao processo de desenvolvimento. 

Há a percepção interna dos colaboradores da área e compartilhada por outros setores de que 

algo necessita ser feito, com urgência, para a redução deste tempo total de desenvolvimento. 
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Figura 1.6.: PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGEM (ESTADO ATUAL) 
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Tabela 1.3.: ATIVIDADES DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E CAMINHO CRÍTICO 

 

 
Figura 1.7.: REDE DE PRECEDÊNCIA 

 

 
Figura 1.8.: REDE DE PRECEDÊNCIA (CALCULADA) PARA O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE 

EMBALAGEM – 109 DIAS (ESTADO ATUAL) 
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Projeta-se uma potencial redução da duração do Projeto em, aproximadamente, 32%. Esta 

potencial redução pode ser atingida por meio da redução do tempo de algumas atividades 

relacionadas ao Projeto e que estão relacionadas ao seu caminho crítico6. Estas atividades 

estão identificadas na Tabela 1.3. e na Figura 1.8..  

 

No entanto, a potencial redução não está relacionada somente à diminuição do tempo de 

execução das atividades. Há a necessidade da adoção de práticas de excelência (enxutas) que 

podem ser atingidas por meio de metodologias robustas relacionadas à execução do Projeto de 

desenvolvimento, permitindo não só a redução do tempo de execução como a análise de 

atividades que agregam valor ao desenvolvimento e ao produto na concepção do cliente. 

Assim pode-se afirmar que o conhecimento do estado presente do desenvolvimento de 

produto e embalagem no sistema embalagem em estudo é fundamental para o estabelecimento 

de um estado futuro com potenciais resultados de execução relacionados a maior rapidez do 

projeto de desenvolvimento e menor desperdício na realização prática das atividades 

necessárias ao processo. 

 

Existem, portanto, várias metodologias de gestão de projetos disponíveis na literatura técnica 

que, se seguidas corretamente, poderiam contribuir para a otimização desse processo. Um 

delas, no entanto, reveste-se de especial importância pelos resultados que são obtidos, no setor 

automotivo. Trata-se do Sistema Enxuto de Desenvolvimento de Produto, desenvolvido pela 

Toyota e publicado por Morgan e Liker em 2008. Por adotar uma filosofia enxuta, deixa 

implícito, a minimização do uso dos recursos e à eliminação de desperdícios sem prejuízo do 

resultado final percebido pelo consumidor. 

 

Assim para Morgan e Liker (2008), o principal papel de um eficiente desenvolvimento de 

produto é a criação de novos e lucrativos fluxos de valor para a organização. Este objetivo 

pode ser decomposto em duas etapas: aferir o valor definido pelo cliente com a máxima 

precisão e, a partir desta avaliação, eliminar ou reduzir desperdícios que interfiram no 

desenvolvimento do produto que corresponda àquele valor. 

 

Historicamente, na maioria das empresas fabricantes de bens de consumo, o desenvolvimento 

de embalagem confunde-se com o de produto. Isso ocorre porque ambos são considerados 

                                                 
6 Caminho crítico: é a sequência de atividades do cronograma que determina a duração mínima total do projeto. Pode ser 
considerado ainda como o caminho mais longo através do projeto (PMBOK, 4ª edição, 2008) 
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uma referência única e indissociável e, portanto, totalmente dependentes um do outro. Desta 

forma, pode-se assumir que uma metodologia desenvolvida para o desenvolvimento de 

produtos (mesmo em se tratando de desenvolvimento de bens duráveis) pode, enfim, ser 

aplicada também ao desenvolvimento de embalagem. A metodologia é o Sistema Enxuto de 

Desenvolvimento de Produtos, concebida pela Toyota e que será o ponto central que sustenta 

este trabalho. 

 

Os resultados financeiros e produtivos obtidos pela Toyota ao longo das últimas décadas com 

o uso da metodologia demonstram a sua aplicabilidade, no entanto, apesar de ser 

reconhecidamente vencedora, não há como institucionalizá-la integralmente. Há que adequá-

la a cada formato de organização e de segmento. Para Morgan e Liker (2008), o SEDP7 pode 

ser considerado o que há de mais atual e contemporâneo em termos de desenvolvimento de 

produtos. 

 

Como as empresas, de forma geral, necessitam hoje, introduzir produtos e embalagens no 

mercado com muita agilidade e rapidez e dispõe de pouco tempo dedicado para esse fim é 

oportuno avaliar a aplicabilidade do SEDP como um meio de reduzir prazos e otimizar o uso 

dos recursos disponíveis, entregando ao cliente o produto que ele realmente necessita. 

 

A organização em estudo já utiliza o Pensamento Enxuto em algumas operações de 

manufatura e, por este motivo, constitui-se no ambiente ideal para a aplicação do SEDP.  

 

Na bibliografia disponível não há evidências da aplicação do SEDP em um Sistema 

Embalagem, o que torna o presente trabalho inovador, além de relevante e atual, 

circunstâncias estas que justificam sua realização. 

 

 

1.3. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

O desenvolvimento de Sistema Embalagem em empresas de grande porte, em que a maioria 

dos projetos, usualmente, é gerenciada considerando-se os três indicadores tradicionais 

relacionados ao prazo, custo e qualidade, não se verifica a preocupação em combater e 
                                                 
7 SEDP: Sistema Enxuto de Desenvolvimento de Produto 
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eliminar desperdícios existentes nas fases componentes do desenvolvimento e que poderiam 

reduzir os dois primeiros indicadores sem prejuízo do último. 

 

Por outro lado, o SEDP apresenta-se como uma alternativa potencialmente consistente e 

prática para a identificação e eliminação de desperdícios existentes em processos de 

desenvolvimento do sistema embalagem. 

 

Pode-se afirmar ainda que ao eliminar tais desperdícios, o processo de desenvolvimento do 

sistema embalagem tornar-se-á mais rápido e inovador, robusto, padronizado, flexível, ágil, 

com menor custo e com melhor nível de qualidade. 

 

É nesse cenário que se insere o problema que pode ser resumido numa frase: “não existem 

evidências na literatura técnica especializada sobre a utilização do SEDP no desenvolvimento 

de Sistemas Embalagem”. 

 

 

1.4. QUESTÃO CENTRAL 

 

 

Este trabalho busca responder à seguinte questão: 

 

“É possível aplicar o Sistema Enxuto de Desenvolvimento de Produto (SEDP) no 

desenvolvimento de Sistemas de Embalagem?” 

 

 

1.5. CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 

 

 

Pode-se afirmar que os conceitos relacionados ao SEDP, apesar de terem sido criados pela 

Toyota (indústria automobilística), possuem potencial de aplicação em outros segmentos 

industriais relacionados ao desenvolvimento de sistemas de embalagem de empresas de 

manufatura de qualquer natureza ou segmento. 
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Figura 1.9.: ESQUEMA DA DISSERTAÇÃO 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

 

2.1. HISTÓRICO 

 

 

Sabe-se que a situação mundial vem sofrendo, nos últimos anos, fortes impactos financeiros 

que, com o advento da globalização e do aumento da velocidade da informação, atingem 

países em toda a extensão do globo. 

 

As mudanças ocorrem de forma rápida e impactante. Países considerados potências 

econômicas sofrem com problemas relacionados a uma forte onda de inadimplência e 

desemprego. Outros, entretanto, antes esquecidos e sufocados crescem economicamente à 

casa de dois dígitos já há vários anos (PIB), tornando-se atores de grande relevância no 

cenário econômico mundial atual. [FOLHA.COM (UOL), 2011] 

 

No Brasil, observa-se a sujeição a esses mesmos fatores. No entanto, percebe-se, atualmente, 

certa consistência política e econômica que tem ajudado o País a manter-se como uma 

economia com tendência de crescimento e estabilidade. O mundo, aparentemente, tem visto o 

Brasil com uma nova perspectiva, resultando, em uma economia estável, boa exportadora de 

“commodities”, excelente importadora de bens manufaturados de alto valor agregado e, 

absolutamente, de menor risco para os olhos do investidor internacional. [FOLHA.COM 

(UOL), 2011] 

 

Fala-se muito em novas práticas comerciais, de manufatura, de novos produtos/serviços, de 

gerenciamento profissional para melhorar o desempenho da organização em termos de 

perenizar o negócio. Estas necessitam, para continuar vivas e atuantes, mudar seus conceitos, 

atualizar seus processos, eliminar desperdícios, buscar referências de sucesso e inspiração, 

cortar gastos e custos desnecessários, reduzir tempos de desenvolvimento de novos produtos, 

controlar a carga de custos, repensar toda e qualquer prática associada a seus processos, 

produtos e serviços e relacionadas a não geração do valor. (CHIAVENATO, 2004) 

 



29 
 

 

No entanto, as empresas que nascem com capital brasileiro ou organizações multinacionais 

com sede em outros países, como Alemanha, E.U.A., Japão, França e Itália, precisam trazer 

consigo novos conceitos produtivos e de serviço que permitam similaridades com empresas 

do mesmo segmento ao redor do mundo. Para Coutinho (2011), há que se estabelecerem no 

Brasil condições amplas de competição e capacidade técnica (processos e pessoas), com 

qualidade comprovada, com prazos menores para o desenvolvimento, com excelência no 

serviço pós-venda e ainda outros similares que já podem ser regularmente observados em 

vários países do mundo. 

 

Pode-se afirmar, portanto, que o Brasil para ser, de fato, competitivo tem que atingir um 

padrão internacional que o qualifique como sinônimo de excelente tecnologia, gerador de 

conhecimento e educação, excelente nível de qualidade e controle da carga de custos. “A 

necessidade de alcançar níveis mais competitivos no mercado internacional traz a excelência 

em gestão para o centro do debate. Padrões rigorosos de qualidade devem ser adotados para 

que os produtos conquistem espaço no exterior. Fundamentar-se na excelência é o caminho 

que resta ao país para recuperar posições no ranking da competitividade”. (MATTOS, 2005, 

p.12) 

 

Considerando este cenário, as empresas buscam alternativas para melhorar suas práticas 

administrativas e operacionais. Reavaliam seus processos e os esmiúçam na esperança de 

encontrar soluções que possam trazer, no curto e médio prazos, resultados financeiros 

substancialmente melhores e um fortalecimento competitivo em relação à concorrência.  

 

Observa-se ainda, entre as mais diversas organizações, de forma bastante comum e recorrente, 

pouca integração entre departamentos, que tem funcionado, na grande maioria das vezes, 

como núcleos isolados e restritos à comunicação intra-departamental, atuando de forma 

reativa e corretiva, emergencial e com o mínimo foco na eliminação de desperdícios.  

 

Os processos, via-de-regra, são lentos, nebulosos, burocráticos, em constante estado de 

mudanças e, com bastante frequência, sofrem pela qualidade da documentação associada. Em 

grande número de vezes, são desempenhados por pessoas mal preparadas e ainda inaptas para 

o papel que executam ou que deveriam executar. 
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Pode-se afirmar ainda que o processo de desenvolvimento de produtos, em grande número de 

organizações, sofre com todos os problemas relacionados à falta de integração entre áreas, 

departamentos e processos e a má qualificação e despreparo das pessoas envolvidas 

(competência técnica) resultando em desenvolvimentos longos, caros e com nível de 

qualidade questionável. (ROZENFELD E AMARAL, 2006) 

 

Assim a solução para tais problemas deve começar dentro da própria organização com uma 

análise rigorosa das interações departamentais para consolidar a visão sistêmica 8relacionada 

aos processos existentes em tal organização e da capacitação das pessoas envolvidas nestes 

processos. O mundo organizacional precisa, efetivamente, de meios alternativos para 

sobreviver e busca, portanto, ser cada vez mais capaz e competitivo por meio de processos 

mais integrados e livres de desperdício e com maior capacitação funcional. 

 

Para Morgan e Liker (2008), as organizações devem colocar no mercado produtos que os 

consumidores desejam quando eles de fato desejam. Visualizar estas oportunidades em 

relação à concorrência, entre outros fatores, será o fator diferencial entre organizações, entre 

aquelas que dão certo e permanecem ativas e seguem adiante e entre aquelas que ficaram ou 

ficarão pelo caminho. 

 

Neste mercado hipercompetitivo, a excelência em desenvolvimento do produto vem se 

tornando rapidamente um diferenciador estratégico que pode ser considerado mais importante 

do que a própria capacidade de produção. (MORGAN E LIKER, 2008, p. 23) 

 

A experiência relacionada à produção enxuta – fazer mais com menos (MORGAN E LIKER, 

2008) e aplicada de forma inequívoca nas atividades de chão de fábrica para eliminação do 

desperdício e com foco na melhoria contínua foi apenas o ponto de partida para um 

sequenciamento desta aplicação em atividades administrativas e, mais recentemente, voltada 

ao desenvolvimento de produtos e processos. Eles observaram que a empresa enxuta deve ser 

vista como um todo enxuto (visão sistêmica), considerando também as áreas de Marketing, 

Vendas, Distribuição, Compras, Contabilidade e Desenvolvimento de Produtos, entre outras. 

 

                                                 
8 Visão sistêmica: sua principal característica é tentar estudar as partes levando em conta o seu papel na estrutura do todo. 
Isso implica no conceito de que o todo, resultante da junção das partes, é muito maior do que simplesmente a soma destas. 
Existem características existentes somente para o todo, que não podem ser encontradas nas partes. A visão sistêmica 
significa, portanto, contextualizar as partes para entender o funcionamento do todo 
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Afirmam também (2008) que o advento da produção enxuta e, consequentemente, do 

pensamento enxuto pode ser considerado, como o mais importante da história da produção 

industrial nas últimas duas décadas. 

 

Considerando que o pensamento enxuto vem ganhando cada vez mais espaço também em 

atividades administrativas e a premissa de que qualquer organização, em qualquer segmento 

de atuação, de forma geral, procura aperfeiçoar seus processos buscando tornar-se mais ágil, 

eficaz e competente que seus concorrentes diretos, pode-se assumir que a integração do 

SEDP, que resulta em um desenvolvimento de produto rápido, robusto, padronizado e de alto 

nível de qualidade, será extremamente relevante e benéfica aos processos decisórios e 

estratégicos de tal organização. 

 

O desenvolvimento de produto é considerado um processo de negócios cada vez 
mais crítico para a competitividade das empresas, principalmente, com a crescente 
internacionalização dos mercados, aumento da diversidade e variedade de produtos 
e redução do ciclo de vida dos produtos no mercado. (ROZENFELD et al., 2009, p. 
4). 

 

Pode-se afirmar também que o desenvolvimento enxuto de produtos e embalagens exige um 

esforço integrado de várias áreas como: Compras, Planejamento de Produto, Design9, 

Finanças, Vendas e Marketing, Produção, Engenharia, Qualidade e Recursos Humanos.  

 

A multifuncionalidade, portanto, é requisito fundamental e integrador para que o 

desenvolvimento seja realizado com sucesso. Em outras palavras, espera-se que as áreas 

funcionais, componentes da equipe do projeto, integrem e entreguem ao projeto elevada carga 

de competência técnica implicando em tomada de decisões de alta responsabilidade em nível 

multifuncional compartilhado. (MORGAN E LIKER, 2008) 

 

Isso gera uma plataforma de conhecimento e de competências que pode ser utilizada em 

vários outros desenvolvimentos futuros (relacionado ao conhecimento adquirido em projetos 

anteriores, dados históricos, lições aprendidas), objetivando, sobretudo, potencializar os seus 

resultados. 

 

É possível definir a produção enxuta como um conjunto de ferramentas (por 
exemplo: kanban10, JIT11, kaizen12, andon13, poka-yoke14) que elimina o desperdício 

                                                 
9 Design: Desenho de Produto e Desenvolvimento de Artes 
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e cria fluxo de materiais ao longo de um processo de transformação. Pode-se 
descrever o desenvolvimento de produto enxuto do mesmo modo. (...) a base tanto 
do desenvolvimento de produtos enxuto quanto da produção enxuta é a importância 
da apropriada integração de pessoas, processos, ferramentas e tecnologia para 
agregar valor ao consumidor e à sociedade. (MORGAN E LIKER, 2008, p. 23). 

 

Assim, partindo-se do modelo SEDP e de seus conceitos e princípios relacionados ao 

desenvolvimento, buscar-se-á aplicá-los ao sistema embalagem em estudo. 

 

 

2.2. CONCEITOS BÁSICOS 

 

 

2.2.1. EMBALAGEM 

 

 

As primeiras "embalagens" surgiram há mais de 10.000 anos e serviam como simples 

recipientes para beber ou estocar. Esses primeiros recipientes, como cascas de coco ou 

conchas do mar, eram usados em estado natural, sem qualquer beneficiamento (ABRE15, 

2004). Desde então as embalagens passaram por inúmeras transformações, inovações e 

melhorias e tornaram-se extremamente úteis, necessárias e indispensáveis à vida do homem 

contemporâneo nas atividades do dia-a-dia. 

 

De forma geral, pode-se afirmar que os produtos existentes hoje, em suas mais variadas 

formas e apresentações, possuem embalagens com as mais diversas funções técnicas e 

inúmeras tecnologias de processamento distintas para sua obtenção.  

 

                                                                                                                                                         
10 Kanban: É um dispositivo sinalizador que autoriza e dá instruções para a produção ou retirada de itens em um sistema 
puxado. O termo significa “sinais” ou “quadro de sinais” em japonês. Tem duas funções em uma operação de produção: 
instruir os processos para que fabriquem produtos (kanban de produção) e instruir movimentadores para que manuseiem 
materiais (kanban de retiradas) 
11 JIT: Sistema de produção que produz e entrega apenas o necessário, quando necessário e na quantidade necessária. É 
formando por três elementos operacionais: o sistema puxado, o tempo takt e o fluxo contínuo. Tem como objetivo a total 
eliminação dos desperdícios para atingir a melhor qualidade possível, o custo mais baixo possível, o menor tempo de 
produção e o menor lead-time de entrega 
12 Kaizen: Melhoria contínua de um fluxo completo de valor ou de um processo individual, a fim de se criar mais valor com 
menos desperdício 
13 Andon: Ferramenta de gerenciamento visual que mostra o estado das operações em uma área em um único local e avisa 
quando ocorre algo anormal. Um tipo de andon é um luminoso com linhas de números que correspondem às estações de 
trabalho ou às máquinas 
14 Poka-yoke: Metodologia à prova de erros 
15 ABRE: Associação Brasileira de Embalagem 
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Classicamente, embalagem é definida como sendo todo o material que envolve um 
produto, que o promove, informa e identifica, visando garantir a preservação de 
suas características durante o transporte, armazenamento e consumo. Uma função 
técnico-econômica com o objetivo de minimizar custos logísticos e maximizar 
vendas é uma definição bastante nova. Desempenham basicamente três funções 
principais: Proteção, Conveniência e Comunicação. (SALAY, Revista Fármacos e 
Medicamentos, p.36). 

 

Para SERAGINI (2010), “A função da embalagem é comunicar e vender”, e que esta pode ser 

caracterizada, portanto, como um “vendedor silencioso”. Para PICHLER (1984), “A função 

da embalagem é a de proteger o produto”. 

 

Ainda de acordo com PICHLER (1984), a Embalagem é a interface entre o produto e o meio 

ambiente que a cerca, ou seja, o ambiente da distribuição. Este possui dois enfoques 

principais: 

• Físico: caracterizado pela Movimentação, Armazenagem e Transporte; 

• Social: caracterizado pela Economia, Cultura e Política. 

 

Destaca-se pela importante caracterização do binômio produto e embalagem (referência única 

e indissociável) e também pela necessidade de um planejamento extremamente preciso que se 

estenda desde a concepção do produto e embalagem até sua utilização pelo consumidor final e 

com o devido descarte pós-uso. 

 

As embalagens apresentam uma ampla variedade de formas, modelos e materiais, e 
fazem parte de nossa vida diária de diversas maneiras, algumas reconhecidas 
coincidentemente, outras de influência bem sutil, todas, porém, proporcionando 
benefícios que justificam a sua existência. O produto e a embalagem estão se 
tornando tão inter-relacionados que já não podemos considerar um sem o outro. O 
produto não pode ser planejado separado da embalagem, que por sua vez, não deve 
ser definida apenas com base de engenharia, marketing, comunicação, legislação e 
economia. Além de evitar falhas elementares, o planejamento permite à empresa se 
beneficiar de fatores de redução de custos, através da adequação da embalagem 
quanto a tarifas de frete, seguro, dimensionamento apropriado para o manuseio, 
movimentação e transporte. (MOURA E BANZATO, 1990, vol. II) 

 

Segundo Cabral (2007), sua funcionalidade relaciona-se diretamente com ações de caráter 

logístico, padrões estéticos, fatores econômicos, diretrizes legais, definições mercadológicas, 

preocupações ecológicas / ambientais, facilidade de manufatura e manuseio.  

 

O Desenvolvimento da Embalagem, sua produção e utilização em todas as suas interfaces, 

caracterizam-se como sendo um sistema de alta complexidade, pois, insere-se em um contexto 

em que, efetivamente, todas as áreas de uma organização, sem restrições, inter-relacionam 
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suas atividades com alguma etapa de seu desenvolvimento, ou de sua produção, estocagem ou 

ainda utilização. A embalagem está definitivamente inserida no contexto das organizações. De 

fato, não há a menor possibilidade de uma sobreviver sem a outra. 

 

Embalagem pode ser definida como sendo o sistema integrado de materiais e 
equipamentos com que se procura levar os bens e produtos às mãos do consumidor 
final, utilizando-se dos canais de distribuição e incluindo métodos de uso e 
aplicação do produto. Também pode ser um elemento ou conjunto de elementos 
destinados a envolver, conter e proteger produtos durante sua movimentação, 
transporte, armazenagem, comercialização e consumo. (...) Pode ser ainda o 
conjunto de artes, ciências e técnicas utilizadas na preparação das mercadorias, com 
o objetivo de criar as melhores condições para seu transporte, armazenagem, 
distribuição, venda e consumo, ou alternativamente, um meio de assegurar a 
entrega de um produto numa condição razoável ao menor custo global. De forma 
mais genérica, pode ser definida como o “elemento que protege o que vende, além 
de vender o que protege”. (MOURA E BANZATO, 1990, vol. II, p. 11). 

 

Numa outra abordagem bastante recente (MESTRINER, 2008), sugere à embalagem a função 

de promotora da integração do consumidor com a presença da empresa na internet, ou seja, a 

embalagem exerce a função de destacar e promover o site e, consequentemente, ampliar sua 

contribuição como poderosa ferramenta de Marketing.  

 

Assim, pode-se afirmar, categoricamente, que a embalagem é imprescindível em qualquer 

segmento organizacional. De acordo com Hanlon, Kelsey e Forcinio (1998), a economia é 

uma estrutura complexa, com muitas facetas, e a importância da embalagem dentro desse 

sistema é cada vez mais importante. Segundo os mesmos autores, as funções da embalagem 

são, basicamente, a de proteger, conter, transportar e distribuir um produto. 

 

Pode-se assumir, portanto, que a embalagem define as características do produto e educa o 

consumidor. Por meio dela um produto é reconhecido, avaliado, escolhido e utilizado. Ela é o 

principal “elo” existente entre o consumidor e o seu conteúdo, ou seja, o produto que 

efetivamente será utilizado. Facilita, ainda, a opção de recompra e a manutenção de um 

produto no mercado, garantindo, sobretudo a integridade de suas características e uma vida de 

prateleira adequada. Este é, sem dúvida, um fator extremamente relevante nas atuais 

condições mercadológicas e de Defesa do Consumidor. 

 

Pode ser entendida ainda como parte de um grande projeto ou como componente de um 

produto já estabelecido, pode definir, portanto, as diversas intra e inter-relações sistêmicas 
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dentro e fora da organização, respectivamente. Assim deve ser estudada e entendida como um 

sistema. 

 

No entanto, apesar de toda a projeção já alcançada, a embalagem, ainda é um conhecimento 

novo, em expansão e, com poucas empresas que expressam esta preocupação de forma 

estruturada.  

 

 

2.2.2. SISTEMA EMBALAGEM 

 

 

Os sistemas, de acordo com Bertalanffy (1950 apud CHIAVENATO, 2004), devem ser 

estudados globalmente, envolvendo todas as interdependências de suas partes (“o bosque é 

diferente das suas árvores”). O conceito fundamenta-se em três premissas básicas: 

• Os sistemas são abertos: cada sistema existe dentro de um meio ambiente constituído 

por outros sistemas com intenso relacionamento entre eles. São caracterizados por um 

processo infinito de intercâmbio e interação com o seu ambiente onde trocam energia 

e informação. 

• Sistemas existem dentro de sistemas: cada sistema é constituído de subsistemas e ao 

mesmo tempo faz parte de um sistema maior (supra-sistema). 

• As funções de um sistema dependem de sua estrutura: cada sistema, portanto, tem um 

objetivo ou finalidade que constitui seu papel fundamental no intercâmbio com outros 

sistemas dentro do meio ambiente. 

 

O Sistema Embalagem (SE), de acordo com Cabral (2007), é aberto, de alta complexidade, e 

pode ser definido como um conjunto de operações, materiais e acessórios utilizados na 

indústria com a finalidade de conter, proteger e conservar os diversos produtos e transportá-

los aos pontos de venda ou utilização, atendendo às necessidades dos consumidores e/ou 

clientes por um custo adequado e respeitando a ética e o meio ambiente, permitindo sua 

adequada destinação pós-uso. 

 

Sistema Embalagem pode ser entendido como tudo aquilo que a envolve, suas 
operações e materiais necessários para mover os produtos do ponto de origem até o 
consumo, inclusive maquinários, equipamentos e veículos para o seu embarque. Há 
que se considerar os seguintes pontos: 1) as decisões tomadas e implementadas em 
nível de um componente provocam ramificações em outros níveis; 2) as partes 
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componentes dos sistemas são numerosas e diversas; 3) o próprio sistema 
embalagem é um componente de um sistema de fornecimento mais amplo, 
manufatura e produtos de distribuição. (MOURA E BANZATO, 1990, vol. II, p. 11 
e 12). 

 

Para Chiavenato (2004), um sistema aberto qualquer pode ser caracterizado ainda como o 

sistema que interage dinamicamente com o ambiente que o envolve, tendo várias entradas e 

saídas para garantir seu intercâmbio com o meio. Estes sistemas trocam matéria e energia 

regularmente com o meio ambiente. São eminentemente adaptativos e para sobreviverem, 

devem reajustar-se constantemente às condições do meio. Os sistemas abertos, 

consequentemente, não podem viver em isolamento. 

 

O SE é alimentado pelas necessidades do mercado (clientes finais), por inovações 

tecnológicas e incertezas econômicas, entre outros fatores, suportando a geração de produtos 

que vão estar disponíveis para a venda e que visam atender às necessidades do fabricante, do 

transporte e de clientes finais. (CABRAL, 2007) 

 

Para o autor (2007), desenvolver embalagem é responder a duas questões básicas:  

• O que o consumidor deseja?  

• Como o produto se deteriora?  

 

A primeira remete aos aspectos do design e da funcionalidade. A segunda força o 

entendimento das funções conter e proteger citadas anteriormente. 

 

Assim, o Sistema Embalagem pode ser composto pelos seguintes subsistemas relacionados na 

Figura 2.1 e na Tabela 2.1 e pelas ações pós-consumo. 

 
Fonte: SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE EMBALAGEM – CABRAL (2007) 

Figura 2.1. ���� SISTEMA EMBALAGEM 
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Subsistema: Caracterização: 

Consumidor É o ponto de partida do Sistema Embalagem. Deve-se buscar 
conhecer suas necessidades e expectativas para que possam ser 
contempladas no produto.  

Projeto Refere-se às seguintes etapas de desenvolvimento e ao controle 
apurado da execução do projeto de acordo com cronograma 
estipulado: 

1. HISTÓRICO DO PROJETO; 
2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; 
3. CARACTERÍSTICAS DE COMERCIALIZAÇÃO DO 

PRODUTO; 
4. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA EMBALAGEM; 
5. HUMANWARE; 
6. CUSTOS; 
7. INOVAÇÕES E TECNOLOGIA; 

Criação Refere-se ao desenvolvimento de conceito e desenvolvimento de 
artes finais: 

1. POLÍTICA DE CRIAÇÃO DE EMBALAGENS; 
2. DESENVOLVIMENTO INTERNO x AGÊNCIA; 
3. CONCEITO DA EMBALAGEM; 
4. HUMANWARE; 
5. CUSTO ESTIMADO DA CRIAÇÃO; 
6. INOVAÇÕES E TECNOLOGIA; 

Especificação Definição das características importantes e a principal, definição 
de plano de controle e distribuição de documentos: 

1. ESPECIFICAÇÕES DE EMBALAGENS E DE 
MATERIAIS DE EMBALAGEM; 

2. OUTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS; 
3. CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE EMBALAGENS E 

DE MATERIAIS DE EMBALAGEM; 
4. HUMANWARE; 
5. CUSTOS; 
6. INOVAÇÕES E TECNOLOGIA; 

Seleção / Avaliação de 
Fornecedores 

Visitas técnicas e avaliação (forte interação fornecedor x 
cliente): 

1. POLÍTICA DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES; 
2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES 

DE EMBALAGENS E MATERIAIS DE 
EMBALAGEM; 

3. CRITÉRIOS ADICIONAIS DE AVALIAÇÃO; 
4. FORNECEDORES ALTERNATIVOS; 
5. HUMANWARE; 
6. CUSTOS; 
7. INOVAÇÕES E TECNOLOGIA; 
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Subsistema: Caracterização: 

Compras Avaliação de fornecedor (busca de qualidade assegurada) e 
negociação: 

1. POLÍTICA DE COMPRAS DE EMBALAGENS E 
MATERIAIS DE EMBALAGENS; 

2. NÚMERO DE ITENS DE COMPRA; 
3. INFORMAÇÕES SOBRE OS FORNECEDORES; 
4. USO ADEQUADO DE DOCUMENTOS E 

INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NA EMPRESA; 

Recebimento Controles de recebimento e condições adequadas de 
armazenagem: 

1. POLÍTICA DE RECEBIMENTO DE EMBALAGENS E 
MATERIAIS DE EMBALAGEM; 

2. RECEBIMENTO DE EMBALAGENS E MATERIAIS 
DE EMBALAGEM; 

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS; 
4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE OS LOTES 

RECEBIDOS; 
5. HUMANWARE; 
6. CUSTOS; 
7. INOVAÇÕES E TECNOLOGIA; 

Estocagem de 
embalagem 

Controles de recebimento e condições adequadas de 
armazenagem. Controle de perdas e danos: 

1. POLÍTICA DE ESTOCAGEM DE EMBALAGENS E 
MATERIAIS DE EMBALAGEM; 

2. ESTOCAGEM DE EMBALAGENS E MATERIAIS 
DE EMBALAGEM; 

3. HUMANWARE; 
4. CUSTOS; 
5. INOVAÇÕES E TECNOLOGIA; 

Processamento / Envase Verificação de capacidade e relações entre equipamentos, 
Produtividades, rendimento e perdas de produto e de 
embalagem: 

1. LINHAS DE ACONDICIONAMENTO; 
2. PROCESSO; 
3. HUMANWARE; 
4. CUSTOS; 
5. INOVAÇÕES E TECNOLOGIA; 

Estocagem de Produtos 
Acabados 

Controles de armazenamento e condições adequadas de 
armazenagem. Controle de perdas e danos: 

1. POLÍTICA DE ESTOCAGEM DE PRODUTO 
ACABADO; 

2. ESTOCAGEM DE PRODUTO ACABADO; 
3. APROVEITAMENTO NA ESTOCAGEM; 
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Subsistema: Caracterização: 

Estocagem de Produtos 
Acabados 

Controles de armazenamento e condições adequadas de 
armazenagem. Controle de perdas e danos: 

4. HUMANWARE; 
5. CUSTOS; 
6. INOVAÇÕES E TECNOLOGIA; 

Distribuição Observar condições do veículo, frete, perdas e danos no 
manuseio, transporte e empilhamento: 

1. POLÍTICA E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE 
PRODUTO ACABADO; 

2. CONDIÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO; 
3. APROVEITAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO; 
4. CONTROLES DA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO 

ACABADO; 
5. HUMANWARE; 
6. CUSTOS; 
7. INOVAÇÕES E TECNOLOGIA; 

PDV Observação de manuseio e estocagem, Exposição em gôndola 
(imagem e ocupação de espaço): 

1. POLÍTICA DE AVALIAÇÃO DE PONTOS DE 
VENDA; 

2. CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO; 
3. CONTROLES DOS PONTOS DE VENDA; 
4. HUMANWARE16; 
5. CUSTOS; 
6. INOVAÇÕES E TECNOLOGIA; 

Destinação PÓS-USO / 
Ações PÓS-CONSUMO 

Observação da destinação indicada para a Embalagem do 
Produto pós-uso: 

1. POLÍTICA DE CAPTAÇÃO DE RESÍDUOS E 
EMBALAGENS UTILIZADAS; 

2. CONTROLES NOS PONTOS DE VENDA / OUTROS; 
3. CUSTOS; 
4. INOVAÇÕES E TECNOLOGIA ASSOCIADAS; 
5. DESTINAÇÃO FINAL; 

Fonte: SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE EMBALAGEM – CABRAL (2007) 
Tabela 2.1. ���� SISTEMA EMBALAGEM – CARACTERIZAÇÃO  

 
 

O adequado gerenciamento do sistema embalagem está fortemente relacionado à sua 

adequada concepção. Seu desenvolvimento, portanto, deve ser integrado ao produto. 

 

                                                 
16 Humanware: pessoal envolvido nos diversos subsistemas existentes no Sistema Embalagem 
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Finalmente, pode-se afirmar que o SE pode ser considerado único e característico de um 

produto. Um SE bem estruturado fortalece as características do produto e da organização, 

tornando-os mais robustos e com maior potencial de diferenciação e sucesso no mercado onde 

a organização atua. 

 

 

2.2.3. DESENVOLVIMENTO CONVENCIONAL DE PRODUTOS E DE 
EMBALAGENS 

 

 

Atualmente, com a alta competitividade e a economia globalizada, um número crescente de 

organizações têm buscado alternativas para a melhoria no processo de desenvolvimento de 

seus produtos e embalagem. A busca pelo aumento da competitividade gera a necessidade 

cada vez maior de se reduzir tempos e custos, sem comprometer a qualidade do produto.  

 
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 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. (ROZENFELD et al., 2009, p. 4) 

 

De acordo com Clausing (1994) e Valenti (1996), o processo convencional de 

desenvolvimento de produtos (Figura 2.2.), é realizado de forma sequencial, ou seja, cada área 

funcional da empresa, após executar suas atividades transfere a documentação obtida 

(finalizada) para o departamento seguinte que então inicia o seu trabalho. 

 

 
Fonte: CLAUSING (1994) e VALENTI (1996) 

Figura 2.2. – DESENVOLVIMENTO CONVENCIONAL REALIZADO NA FORMA SEQUENCIAL (LINEAR) 

 

Para Machado e Toledo (2008), o processo de desenvolvimento corresponde a uma série de 

atividades organizadas com o objetivo de transformar um conceito em um bem de consumo 

tangível. Começa com a percepção de uma oportunidade de mercado e termina com a 

produção, venda e entrega de um produto. 
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Para os autores (2008), num passado recente, os profissionais envolvidos nesta abordagem de 

desenvolvimento tradicional eram especialistas com grande capacidade técnica que 

conheciam muito bem o escopo técnico dos produtos, mas, que não tinham visão do todo em 

relação ao processo de desenvolvimento. Essa abordagem era possível porque os produtos não 

tinham grande sofisticação tecnológica.  

 

Com o avanço da tecnologia, a crescente complexidade dos produtos e a constante redução do 

ciclo de vida dos produtos, essa abordagem tornou-se ineficiente. As empresas começaram a 

apresentar diversos problemas e limitações, tais como: dificuldade de projetar com 

simplicidade, falta de atenção ou atenção reduzida com a qualidade do produto, tempos 

excessivos de desenvolvimento, inexistência de integração entre as diversas fases de projeto e 

produção, falta de foco no cliente, pouco envolvimento com fornecedores no desenvolvimento 

de produtos e falhas no processo de melhoria contínua. (MACHADO E TOLEDO, 2008) 

 

O Processo de Desenvolvimento de Produtos, de acordo com Rozenfeld et al. (2009), possui 

as características relacionadas a seguir: 

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

• Decisões importantes devem ser tomadas no início 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, Otimizar; 

• Manipulação e geração de alto volume de informações; 

• As informações e atividades provêm de diversas fontes e áreas 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. 

  

A bibliografia técnica relacionada ao gerenciamento de projetos destaca ainda vários 

problemas, dentre os  quais podem ser citados: 

• Processos desatualizados, burocráticos ou mesmo obsoletos; 

• Trabalhos sem definições claras de finalidade e prazos; 

• Baixo nível de retorno de informação e acompanhamento de ações; 
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• Baixo nível de controle processual; 

• Pequeno envolvimento multidisciplinar entre os diversos setores da empresa; 

• Visão sistêmica restrita ou inexistente; 

• Frequentes mudanças de rumo no decorrer do projeto; 

• Cronogramas muitos apertados e sempre associados a um grande evento divulgador; 

• Compartilhamento falho ou inexistente de prioridades entre áreas; 

• Baixo controle dos tempos de duração das atividades principais; 

• Excessivo tempo com documentos fisicamente ou eletronicamente parados (por 

exemplo: especificações) que aguardam sua liberação por parte dos envolvidos no 

desenvolvimento para que os processos possam seguir adiante; 

• Falta de formalização de etapas como colocação do pedido e requisições que fazem 

com que os fornecedores não iniciem seus processos de manufatura; 

• Pouca ou nenhuma avaliação da qualidade dos fornecedores de segundo nível; 

• Desconhecimento das reais necessidades dos clientes; 

• Deficiente formação básica das pessoas envolvidas no desenvolvimento, resultando 

em competência técnica deficitária; 

• Baixa capacidade intelectual de pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento 

implicando em pouca visão sistêmica e em limitações do processo criativo; 

 

Pode-se afirmar ainda que as práticas tradicionais de Desenvolvimento de Produto, de acordo 

com Morgan e Liker (2008), podem apresentar vários outros problemas que incluem: 

• Centros de Trabalho de Desenvolvimento de Produtos que funcionam em grandes 

lotes (caracterizado por vários projetos simultâneos que competem pelos mesmos 

recursos e caracterizam-se por serem empurrados ao mercado sem uma avaliação 

precisa das reais necessidades dos clientes); 

• Centros de Trabalho de Desenvolvimento de Produtos com níveis diferenciados de 

capacidade; 

• Cargas de Trabalho em Desenvolvimento de Produtos imprevisíveis; 

• Cargas de Trabalho em Desenvolvimento de Produtos altamente cíclicas (períodos de 

calmaria x períodos de alta demanda); 

• Baixos níveis de execução de tarefas e de disciplina no planejamento. 
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Com o consequente e irreversível aumento de complexidade nos produtos desenvolvidos 

percebeu-se a necessidade de busca de alternativas relacionadas à redução dos tempos e dos 

custos de desenvolvimento. Buscou-se estimular a integração das áreas envolvidas e 

incrementar as percepções relacionadas ao nível de qualidade e ao valor reconhecido no 

produto pelos consumidores. Este novo cenário deve ser a grande motivação que leva à 

substituição do modelo convencional de desenvolvimento por outro focado na eliminação de 

desperdícios e na melhoria contínua. Este é o ponto de partida que potencializa a futura 

adoção do SEDP. 

 

Desta forma é possível afirmar que o processo convencional de desenvolvimento de um 

Sistema Embalagem, esquematizado na Figura 2.2. é um potencial gerador de desperdício. A 

condição ideal e contemporânea considera a sobreposição de diversas fases e atividades do 

projeto, estimulando ações simultâneas como mostrado na Figura 2.3.. 

 

 
Fonte: CLAUSING (1994) e VALENTI (1996) e MORGAN E LIKER (2008) 

Figura 2.3. – COMPARAÇÃO ENTRE O MÉTODO CLÁSSICO (SEQUENCIAL) E O DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTO REALIZADO DE FORMA SIMULTÂNEA 

 

 

2.2.4. SISTEMA ENXUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 

 

 

Empresas de todo o mundo tentam encontrar meios de acelerar o desenvolvimento de 

produtos, vendo nisso a melhor maneira de estabelecer vantagem competitiva. (ROZENFELD 

et al., 2006). 
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O processo de desenvolvimento de produtos situa-se na interface entre a empresa e 
o mercado, daí sua importância estratégica que busca identificar as necessidades do 
mercado e dos clientes em todas as fases do ciclo de vida do produto, identificar as 
possibilidades tecnológicas, desenvolver um produto que atenda às expectativas do 
mercado, em termos da qualidade total do produto, desenvolver o produto no tempo 
adequado, ou seja, mais rápido que os concorrentes e a um custo competitivo. Além 
disso, também deve ser assegurada a manufaturabilidade do produto desenvolvido 
relacionado à facilidade de produzi-lo, atendendo às restrições de custos e de 
qualidade na produção. (ROZENFELD et al., 2009, p. 4) 

 

De acordo com Morgan e Liker (2008), o desenvolvimento de produtos é movido a talento, e 

pessoas talentosas preferem, em geral, criar algo novo e interessante em vez de salvar projetos 

quase fracassados. Conseguir tirar o máximo proveito dos talentos tem a ver com usar 

processos, pessoas, ferramentas e tecnologia adequados com eficiência. 

 

A essência do desenvolvimento de novos produtos consiste em lançar itens cheios de 

novidades que despertem a cobiça e motivem os clientes a gastar seu dinheiro. (MORGAN E 

LIKER, 2008, p.62) 

 

Os clientes estão cada vez mais exigentes, informados e com maiores 
possibilidades de escolhas, e as empresas competidoras globais, com frequência, 
lançam novos produtos, os quais buscam atender continuadamente às mudanças nas 
necessidades dos clientes, de forma melhor e com maior número de 
funcionalidades, tornando-os mais atrativos e criando no cliente o desejo de 
substituir o produto (modelo) anterior. (ROZENFELD et al., 2009, p. 4) 
 

Um Sistema Enxuto de Desenvolvimento de Produto combina qualidade, agilidade e as 

vantagens de custo da padronização com novas atrações e emoções. Assim procedendo, 

mantém um fluxo constante de produtos inovadores e de clientes. 

 

Morgan e Liker (2008) afirmam ainda que o SEDP é um ativo valioso e que pode ser criado, 

implementado, ou ainda, aperfeiçoado em qualquer empresa ou organização. Pode ser 

considerado, portanto, uma prática inovadora que traz consigo, em sua aplicação, forte 

melhoria de processos, do relacionamento de suas interfaces, especialmente, aquela existente 

com os consumidores. 

 

Entender as suas expectativas e preferências e saber repassá-las aos envolvidos no processo, 

integrando-as em um objetivo único e compartilhado é parte básica do SEDP e competência 

central da empresa que o adota. 
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Aprender pela repetição e prática, pela valorização do conhecimento adquirido em projetos 

anteriores, pela valorização do conceito de melhoria contínua (kaizen) e institucionalizar esse 

conhecimento de forma a permeá-lo por toda a organização é a única maneira capaz de levar 

uma organização a atingir os altos padrões de excelência estabelecidos pela Toyota e que será 

a referência para a introdução do SEDP para qualquer organização que queira fazê-lo. 

 

Pode-se afirmar, portanto, que o sucesso da Toyota decorre do trabalho pesado, de 
excelentes engenheiros, de uma cultura de trabalho em equipe, de um processo 
otimizado, de ferramentas simples mas poderosas que funcionam, e do kaizen, que 
aperfeiçoa, aperfeiçoa e aperfeiçoa ainda mais tudo isso. Resumindo, trata-se de um 
verdadeiro sistema enxuto que está em contínua evolução. (MORGAN E LIKER, 
2008). 

 

Os mesmos autores (2008) afirmam ainda que para ser bem-sucedida, uma organização 

precisa encontrar a conjugação apropriada entre os subsistemas social (pessoas e a cultura da 

empresa) e técnico (máquinas, políticas e procedimentos) que se adapte ao objetivo 

organizacional e ao ambiente externo em que está inserida. 

 

Surge daí o conceito de sistemas sociotécnicos constituídos de três subsistemas 

esquematizados na Figura 2.4.: 

1) Processos; 

2) Pessoal Habilitado; 

3) Ferramentas e Tecnologias.  

 

Em um modelo de sistema enxuto de desenvolvimento de produto, esses três subsistemas são 

inter-relacionados e interdependentes e influenciam a capacidade da organização de atingir 

seus objetivos internos e externos. É indispensável que exista uma conexão íntima entre os 

diversos processos que compõe a organização e entre a organização e o seu entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Morgan e Liker, 2008 

Figura 2.4. – ABORDAGEM SISTÊMICA COERENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO 
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Os 13 princípios que compreendem o modelo de Sistema Enxuto de Desenvolvimento de 

Produto e que servirão de referência para aplicação no Sistema Embalagem, são: 

 

Subsistema: PROCESSOS 

1. Identificar valor definido pelo Cliente para separar valor agregado de desperdício; 

2. Concentrar esforços no início do processo de desenvolvimento de produto para 

explorar integralmente soluções alternativas enquanto existe a máxima flexibilidade 

no projeto; 

3. Criar um nivelamento de fluxo do processo de desenvolvimento de produto; 

4. Utilizar padronização rigorosa para reduzir a variação e criar flexibilidade e resultados 

previsíveis. 

 

Subsistema: PESSOAL HABILITADO 

5. Desenvolver um sistema de “Engenheiro-Chefe” para integrar o desenvolvimento do 

início ao fim; 

6. Organizar para balancear a competência funcional e a integração multifuncional; 

7. Desenvolver competência técnica superior em todos os Engenheiros/Participantes do 

projeto; 

8. Integrar plenamente os Fornecedores ao sistema de desenvolvimento de produtos; 

9. Consolidar o aprendizado e a melhoria contínua; 

10. Construir uma cultura de suporte à excelência e à melhoria contínua. 

 

Subsistema: FERRAMENTAS E TECNOLOGIA 

11. Adaptar a tecnologia para que sirva ao pessoal e aos processos; 

12. Alinhar a organização mediante comunicação simples e visual; 

13. Usar ferramentas poderosas para a padronização e o aprendizado organizacional. 

 

 

2.3. SUBSISTEMAS PRINCIPAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 
ENXUTO DE PRODUTO 

 

  

2.3.1. PROCESSOS 
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Abrange todas as tarefas e sequências de tarefas exigidas para levar um produto desde o 

conceito até o começo da produção. Para o SEDP existe maior interesse pelo processo prático: 

as atividades do dia-a-dia pela qual a informação flui, os projetos evoluem, os recursos são 

consumidos, os testes são realizados e completados, protótipos são construídos, as 

especificações desenvolvidas, até, enfim, emergir, de tudo isso, um produto acabado 

(MORGAN E LIKER, 2008). 

 

 

2.3.1.1. Identificar valor definido pelo Cliente para separar valor agregado de 
desperdício 

 

 

O cliente é a razão de ser e o ponto de partida de um sistema enxuto. Deve-se definir 

claramente as características do produto, serviço ou desenvolvimento que, de fato, são 

valorizadas pelo cliente.  

 

Uma vez definidas as características de valor, estas devem ser: 

1. Estabelecidas de forma clara para definir o escopo do produto17/serviço e o escopo do 

projeto18; 

2. Comunicadas a todas as equipes de projeto (equipes multifuncionais com grande 

competência técnica que participam da execução do projeto de desenvolvimento); 

3. Alinhadas e postas em operação com objetivos significativos e mensuráveis que 

representem tarefas específicas que cada integrante da equipe de desenvolvimento 

tenha condições efetivas de executar. 

 

A Figura 2.5., esquematiza essas ações:  

                                                 
17 Escopo de produto: características e funções que descrevem um produto, serviço ou resultado (PMBOK, 4ª edição, 2008) 
18 Escopo de projeto: o trabalho que precisa ser realizado para entregar um produto, serviço ou resultado com as 
características e funções especificadas (PMBOK, 4ª edição, 2008) 
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Fonte: adaptado de Morgan e Liker, 2008 
Figura 2.5. – ETAPAS PARA ENTREGA DE VALOR AO CLIENTE 

 

Esses objetivos, elaborados na forma de um documento, devem incluir as características do 

produto, desempenho esperado, custo e qualidade. Normalmente este documento é o resultado 

de longas discussões, busca de informações relacionadas às expectativas dos clientes e 

características de montagem e deve ser aprovado pela cúpula executiva da empresa. Em 

seguida, tais objetivos devem ser desdobrados para as equipes funcionais, tendo como “norte” 

o valor que deverá ser oferecido para o cliente, gerando um conjunto de ações específicas. 

 

O desenvolvimento de produtos em nível excelente depende da existência de um 
processo pelo qual a liderança do programa comunique objetivos específicos, 
detalhados, que são alinhados ao longo do programa, e obtenha o envolvimento de 
todos os grupos funcionais (equipes de desenvolvimento) para uma efetiva entrega 
do valor definido ao cliente. Comprometer-se com objetivos e cumpri-los nos 
prazos determinados são fatores que atraem uma decisiva participação. Consegue-
se, igualmente, eliminar perdas de engenharia, proporcionando aos fabricantes 
condições de entregar valor de modo consistente. (MORGAN E LIKER, 2008). 

 



49 
 

 

Quando se procura estabelecer valor definido pelo cliente trabalha-se, ao mesmo tempo, na 

separação das atividades de agregação de valor daquelas reconhecidas como geradoras de 

desperdícios, como: engenharia ineficiente que resulta em baixos níveis de desempenho de 

produtos ou processos e o processo de desenvolvimento de produto, propriamente dito.  

 

Pode-se considerar, portanto, que nesta fase, residam as maiores oportunidades de se aplicar, 

ao produto final, um impacto positivo que acompanhará o desenvolvimento durante todo o 

ciclo do projeto.  

 

 
2.3.1.2. Concentrar esforços no início do processo de desenvolvimento de 

produto para explorar integralmente soluções alternativas enquanto 
existe a máxima flexibilidade no projeto 

 

 

Quanto mais avançado estiver um processo de desenvolvimento de produto, maiores serão as 

restrições à adoção de decisões destinadas a modificá-lo. Com o avanço do projeto, as 

incertezas diminuem (CAVALIERI et al., 2005), mas aumentam-se consideravelmente os 

impactos financeiros e técnicos. 

 

A maior oportunidade que deve ser considerada para o desenvolvimento de alternativas em 

um projeto está, claramente, no começo do programa de desenvolvimento onde existem, 

evidentemente, riscos associados às alternativas de execução avaliadas, porém, pouquíssimo 

impacto em termos financeiros e técnicos conforme citado anteriormente. Há mais tempo, 

portanto, para explorar soluções potenciais em projeto, engenharia e manufatura. 

 

De acordo com Morgan e Liker (2008), o planejamento rigoroso e detalhado do 

desenvolvimento é absolutamente crucial para o sucesso do SEDP e dos projetos de forma 

geral. Deve-se, portanto, planejar com cuidado e executar com precisão. 

 

É de suma importância, por conseguinte, utilizar equipes multifuncionais cedo no processo de 

desenvolvimento para determinar metas em nível de componentes e processos e solucionar 

problemas a fim de superar desafios que serão verificados antes do início da execução.  
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É importante considerar ainda na fase de planejamento, possíveis novidades surgidas em 

termos de tecnologia e inovação nas áreas de pesquisa e desenvolvimento interno, em 

fornecedores, nas equipes de negócios, além de novidades relacionadas aos lançamentos dos 

concorrentes. Caracteriza-se, desta forma, a condição relacionada à exploração integral de 

múltiplas soluções alternativas.  

 

Esta análise de alternativas recebe o nome de abordagem baseada em alternativas e é uma 

ferramenta extremamente útil que aumenta consideravelmente as oportunidades de se chegar a 

uma solução ótima para o produto. (LEAN INSTITUTE, 2008). Consiste em, levar em conta, 

alternativas mais amplas ou um conjunto de alternativas potenciais desde o começo do 

desenvolvimento e, gradualmente, eliminá-las até que seja possível selecionar o conjunto das 

melhores soluções que viabiliza o projeto de forma integral. 

 

A sequência gráfica que ilustra essa ferramenta é mostrada na Figura 2.6.: 

Passo #1: 

 

• Refere-se ao conjunto de possibilidades totais para o Desenvolvimento do Produto e 

para o Processo de Manufatura. 

 

Passo #2: 

 

• Refere-se a uma análise mais detalhada do conjunto de possibilidades para o 

Desenvolvimento do Produto e para o Processo de Manufatura, que indica as soluções 

técnicas possíveis para a execução do trabalho. 
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Passo #3: 

 

• Entre as soluções técnicas possíveis existem aquelas que trazem os melhores 

resultados em termos de custos, qualidade, prazos, utilização de soluções já 

desenvolvidas em projetos anteriores (plataformas já existentes), etc. Estas serão as 

soluções técnicas refinadas. 

 

Passo #4: 

 

• Dentro das possíveis soluções técnicas refinadas existe aquela que será adotada para 

que o produto possa ser realizado e disponibilizado ao mercado. Esta solução técnica 

compõe o produto que agrega valor no mais alto grau e alinhado à expectativa dos 

consumidores. 

Fonte: Sistema Lean de Desenvolvimento – Lean Institute Brasil 
Figura 2.6. – ABORDAGEM BASEADA EM ALTERNATIVAS: PASSOS 1-4 (PRODUTO E MANUFATURA) 

 

Uma evolução desse processo é a Engenharia Simultânea com Múltiplas Alternativas, 

esquematizado na Figura 2.7.. Ela pode ser considerada como o processo de desenvolver e 

prototipar19 diversas alternativas de projeto no início de um programa de desenvolvimento e 

adiar a seleção do projeto final até que os desempenhos das alternativas produzidas possam 

ser testados e comparados. 

                                                 
19 Prototipar: fase de geração de modelo 
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Fonte: Morgan e Liker (2008) 

Figura 2.7. – ENGENHARIA SIMULTÂNEA BASEADA EM ALTERNATIVAS 

 

O processo de Engenharia Simultânea consiste em: 

• Definir um “espaço do projeto” ou requisitos do sistema. 

• Criar múltiplas alternativas (ou soluções potenciais) de projeto e processo baseadas em 

padrões (inclusive seções comuns de construção). 

• Testes rápidos e objetivos do programa, analisando o impacto de cada alternativa 

sobre o custo, qualidade e o desempenho. 

• Concentrar-se, rigorosamente, nas características essenciais de cada alternativa. 

• Combinar as características comuns a todas as alternativas. 

• Focar energia e esforços visando uma solução única, que contemple os esforços de 

Engenharia e as condições de manufaturabilidade do produto, ou seja, a solução para 

produto e processo deve surgir simultaneamente. 

 

Esse processo resulta em profundo aprendizado organizacional. Leva menos tempo e custa 

menos dinheiro, no longo prazo, do que os sistemas de engenharia típicos com alternativa 

única, que escolhem uma solução de projeto, logo no início do desenvolvimento do processo, 

com as consequências típicas de inícios falsos, retrabalhos, projetos fracassados e aprendizado 

mínimo. (LEAN INSTITUTE-LÉXICO LEAN, 2007, 2ª Ed., p.21) 

 

Abaixo seguem alguns aspectos relevantes relacionados à abordagem baseada em alternativas 

e que devem ser considerados no SEDP: 

• Identificar múltiplas soluções possíveis para problemas de projeto em vez de escolher 

apenas uma solução. 
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• Incentivar os engenheiros, analistas e técnicos à discussão de alternativas logo no 

começo do desenvolvimento, antes que se tenha chegado a uma decisão final para 

cada projeto a partir de uma perspectiva única. 

• Usar ferramentas baseadas em alternativas como curvas de compensação (avaliação de 

várias soluções a partir de diferentes perspectivas). 

• Capturar conhecimento prévio em listas de verificação, na forma de gráficos e 

equações que possam mostrar os efeitos e impactos das diferentes alternativas. 

• Usar métodos de sistemas como projeto paramétrico que rapidamente apresentam 

impactos do sistema quando os parâmetros são alterados. 

• Ter prazos estruturados desde o início para que participantes com perspectivas 

diferentes consigam demonstrar seus conceitos e, portanto, trabalhar soluções quando 

ainda está disponível um conjunto mais amplo de alternativas. 

 

 
2.3.1.3. Criar um nivelamento de fluxo do processo de desenvolvimento de 

produto 
  

 

Para criar o nivelamento no SEDP é necessário eliminar atividades que não agregam valor, 

eliminar desperdícios, reduzir a variabilidade, alinhar recursos à demanda e adotar o poka-

yoke. 

 

� Eliminar atividades que não agregam valor 

De acordo com Morgan e Liker (2008), o fluxo contínuo representa a eliminação de todas as 

atividades que não agregam valor à progressão de um produto ao longo de sua cadeia de valor 

de tal forma que ele flua de forma contínua sem obstáculos – da concepção até a entrega. 

 

Portanto, é possível sustentar que os sistemas modernos (atuais) de desenvolvimento de 

produto, em sua grande maioria e, obviamente considerando variações inerentes a cada 

organização, possuem o trabalho básico e essencial, as tarefas e seu sequenciamento, 

praticamente similares ao longo de todos os projetos (em suas repetições), caracterizando, 

desta forma, um processo repetitivo típico (cíclico) de etapas que, normalmente, podem ser 

interrompidas pelo desperdício. 
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A perspectiva do SEDP, segundo Morgan e Liker (2008), aperfeiçoa a capacidade de uma 

empresa em aplicar ferramentas e métodos adaptados de gerenciamento de processos para 

reduzir a variação20 e criar fluxo equilibrado de processo sem destruir a criatividade 

indispensável à invenção de grandes produtos.  

 

O desenvolvimento de produto deve ser entendido, portanto, como um processo com ciclos 

repetidos de atividades e que deve possuir uma cadência (ritmo) necessária à sua execução. A 

cadência repetitiva, portanto, deve permitir a análise relacionada à melhoria contínua 

mediante ciclos repetitivos de redução de desperdício, gerando assim, fluxo contínuo. 

(MORGAN E LIKER, 2008) 

 

� Eliminação de desperdícios 

Desta forma, para a melhoria de qualquer processo, considerando a premissa elementar de 

eliminação de desperdícios, há que se conhecer qual a situação atual e quais as fontes 

geradoras de desperdício (que consomem recursos e não agregam valor na perspectiva do 

cliente). Baseado neste conhecimento prévio deve-se buscar um estado futuro, ou seja, um 

processo novo que agrega valor de forma intensiva e que permanece focado na eliminação de 

desperdícios e na melhoria contínua em toda a extensão do processo. 

 

Assim, a eliminação de desperdícios pode ser considerada, seguramente, um fator 

determinante no estabelecimento de um fluxo contínuo de desenvolvimento enxuto de 

produto. 

 

Taiichi Ohno (apud Morgan e Liker, 2008, p.90 a 92) define as categorias de desperdício em 

manufatura citadas a seguir e estas podem ser aplicadas também às atividades de 

desenvolvimento de produtos. São elas: 

• Produção em excesso: trabalhar em atividades erradas ou ainda desnecessárias para as 

próximas etapas do projeto em vez de focar nas atividades de que o próximo processo 

realmente necessita; 

• Espera: aguardar por decisões, revisões, permissão, informação, pedidos, ordens de 

compra, recebimento de amostras, chegada de funcionários, reuniões com atraso. É um 

dos principais desperdícios no processo de desenvolvimento de produtos; 

                                                 
20 Reduzir a variação: tornar os projetos mais padronizados 
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• Transporte: transferência de atividades/tarefas de uma pessoa para outra e 

transferência constante de informação, ter que buscar a informação na fonte, 

deslocamento entre plantas para o desenvolvimento de projetos; 

• Processamento: caracterizado por erros de engenharia ou falhas de sistema (um 

trabalho que não é executado da melhor forma), situações em que se necessitam várias 

horas para averiguar, de forma tardia, as causas de um problema; 

• Estoque: informação em excesso, vários projetos concorrentes, todos de alta 

prioridade, porém, processados “um-a-um”, aguardar pela disponibilização de 

recursos, ou ainda aguardar pela informação que se encontra em filas a serem 

processadas; 

• Movimentação: recursos importantes do projeto participando de reuniões supérfluas / 

desnecessárias, geração de relatórios desnecessários e redundantes, intensas excursões 

por plantas e instalações que ao final não agregam valor ao produto; 

• Correção: caracterizados como auditorias de programas, revisões, testes de novos 

componentes, mudanças de engenharia atrasadas / tardias, excesso de experimentação, 

retrabalhos durante o Projeto e pós-lançamento do produto. 

 

Outros exemplos de desperdício são apresentados na Tabela 2.2.: 

 

 Desperdícios: Justificativa para o reconhecimento: 

1 Alinhamento de objetivos é a energia gasta por pessoas trabalhando com objetivos 
mal entendidos e o esforço necessário para corrigir o 
problema e produzir o resultado esperado; 

2 Atribuição é o esforço usado para completar uma tarefa inapropriada 
e não necessária; 

3 Controle é a energia usada para controlar e monitorar e que não 
produz melhorias no desempenho; 

4 Variabilidade são recursos utilizados para compensar ou corrigir 
resultados que variam em relação ao esperado; 

5 Alteração é o esforço usado para mudar arbitrariamente um 
processo sem conhecer todas as consequências e os 
esforços seguintes para compensar as consequências 
inesperadas; 

6 Estratégia é o valor perdido ao implementar processos que 
satisfazem objetivos de curto prazo, mas que não 
agregam valor aos clientes e investidores; 
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 Desperdícios: Justificativa para o reconhecimento: 

7 Confiabilidade é o esforço necessário para corrigir resultados 
imprevisíveis devido a causas desconhecidas; 

8 Padronização é a energia gasta por causa de um trabalho não ter sido 
feito da melhor forma possível por todos os responsáveis; 

9 Subotimização é causada pela concorrência de dois processos, no melhor 
caso o desperdício será o trabalho duplicado, mas pode 
chegar ao comprometimento de ambos os processos e na 
degradação do resultado final; 

10 Agenda é a má utilização dos horários e da agenda; 

11 Processos informais ocorre quando recursos são usados para criar e manter 
processos informais que substituem os processos oficiais 
ou que conflitam com outros processos informais, e 
também os recursos utilizados para corrigir os erros 
causados por este sistema; 

12 Fluxo irregular recursos investidos em materiais ou informações que se 
acumulam entre as estações de trabalho; 

13 Erros são causados pelos esforços necessários para refazer um 
trabalho que não pôde ser utilizado; 

14 Tradução é o esforço requerido para alterar dados, formatos e 
relatórios entre etapas de um processo ou seus 
responsáveis; 

15 Informação perdida ocorre quando recursos são requeridos para reparar ou 
compensar as consequências da falta de informações 
chave; 

16 Falta de integração é o esforço necessário para transferir informações (ou 
materiais) dentro de uma organização (departamento ou 
grupos) que não estão completamente integradas à cadeia 
de processos utilizados; 

17 Irrelevância esforços empregados para lidar com informações 
desnecessárias ou esforços para fixar problemas que isso 
causa; 

18 Inexatidão é o esforço usado para criar informações incorretas ou 
para lidar com as consequências disso; 

19 Inventário são todos os recursos aplicados a um serviço antes que 
ele seja requerido, todos os materiais que não estão sendo 
utilizados e todos os materiais que já estão prontos para 
serem entregues e estão aguardando; 
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 Desperdícios: Justificativa para o reconhecimento: 

20 Processos secundários são os recursos despendidos em processos secundários 
que ainda não podem ser utilizados pelos passos 
seguintes do processo; 

21 Ativos subutilizados são os equipamentos e prédios que não estão sendo 
usados de forma máxima; 

22 Falta de foco ocorre toda vez que a energia e a atenção de um 
empregado não está voltada para os objetivos críticos da 
organização; 

23 Disciplina ocorre sempre que existir uma falha no sistema de 
identificação acurada e reação rápida contra negligência, 
falta de responsabilidade e problemas relacionados à 
disciplina esperada dos empregados; 

24 Domínio ocorre toda vez que uma oportunidade de aumentar o 
domínio de um empregado sobre sua área de trabalho não 
for utilizada; 

25 Estrutura acontece quando comportamentos existentes, 
expectativas, procedimentos, rituais, regulamentos, 
cargos e prioridades não estão reforçando, guiando, e 
orientando o melhor comportamento para redução de 
desperdícios e também quando existe muita diferença 
entre a estrutura organizacional da empresa e os 
elementos fundamentais encontrados nas organizações de 
classe mundial; 

26 Checagens desnecessárias é o esforço usado para inspeções e retrabalhos; 

Fonte: OLIVEIRA (2007) – LEAN INSTITUTE BRASIL 
Tabela 2.2. ���� DESPERDÍCIOS x OCORRÊNCIAS 

 

Considera-se, portanto, vital estabilizar o processo de desenvolvimento de produto e 

aperfeiçoá-lo por meio da redução de desperdícios, criando um fluxo de trabalho enxuto e 

equilibrado. 

 

� Reduzir a variabilidade 

Além dos desperdícios anteriormente citados, o desenvolvimento de produtos, de forma geral, 

apresenta dois tipos principais de variabilidade: 

1) da tarefa: refere-se às diferenças nos métodos e duração de tarefas específicas 

presentes na grande maioria do desenvolvimento de produtos; 
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2) da chegada de demanda inter-relacionada: refere-se à diferença de tempo entre o 

prazo marcado para a chegada da tarefa a uma estação de trabalho e sua chegada 

efetiva. 

 

Gerenciar a variação e controlar a capacidade do sistema em quanto este é demandado é 

crucial para obter altos níveis de desempenho do SEDP, reduzindo o tempo de processamento 

e aumentando a produtividade geral do sistema, resultando, portanto, em padronização e 

estabilização. 

 

� Ajustar recursos à demanda 

Outro fator relevante relacionado ao desenvolvimento de produtos está normalmente 

relacionado a um processo cíclico e com diferentes cargas de demanda. Tentar nivelar a carga 

de trabalho é difícil, angustiante e requer um trabalho árduo. No entanto, é um componente 

crítico para a utilização eficaz de recursos e para a rapidez de lançamento de novos produtos 

no mercado.  

 

Conforme citado, o cadenciamento do SEDP é fundamental para o estabelecimento do fluxo 

contínuo. O estabelecimento do fluxo contínuo consiste no estabelecimento de um 

alinhamento entre a execução de projetos e a sua demanda, fornecendo ritmo comum e 

regulado ao sistema. Estabelecer esta cadência de engenharia para orquestrar as atividades e 

manter o programa em movimento e em ritmo regular é fator fundamental que sustenta esta 

importante medição nos processos enxutos. 

 

Segundo Morgan e Liker (2008), a capacidade da empresa de executar a demanda do mercado 

com rapidez significa que ela pode visar oportunidades antes que elas desapareçam e evitar o 

constante começar e cancelar programas, comum nas organizações sem agilidade.  

 

� Adotar o poka-yoke 

Outro conceito importante a ser estabelecido no desenvolvimento de produto enxuto e que dá 

suporte ao fluxo contínuo é o poka-yoke. Este conceito previne o surgimento de erros antes 

que eles ocorram, implicando na obtenção de resultados previsíveis. Pode-se assumir a forma 

de: 

• Listas de verificação: que guiam os engenheiros e participantes do projeto ao longo 

do processo e eliminam os erros de forma geral; 
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• Planos de testes detalhados e padronizados: que prescrevem requerimentos dos 

testes e tempos de teste para cada peça / componente projetado; 

• Matrizes de qualidade das peças / componentes: que identificam o processo padrão 

de manufatura e equipara as características individuais do projeto das 

peças/componentes impactados; 

• Arquitetura padronizada: para estabelecer níveis consistentes de desempenho a 

serem seguidos durante o desenvolvimento (estabelecimento de produtos com a 

mesma configuração básica); 

• Componentes compartilhados entre diferentes produtos: para estabelecer níveis 

consistentes de desempenho e padrões de referência a serem seguidos durante o 

desenvolvimento (utilização de componentes comuns utilizados em produtos 

diferentes); 

• Processos padronizados de manufatura: que configuram níveis excelentes de 

qualidade e de produção já estabelecidos e utilizados em produtos anteriores 

(processos comuns onde produtos diferentes podem ser manufaturados sem grandes 

ajustes). 

 

Desta forma, considera-se que a atividade a ser executada no desenvolvimento deve puxar 

todo o conhecimento e informações geradas no projeto e que desencadeará todo o processo a 

ser realizado até aquele momento. 

 

 

2.3.1.4. Utilizar padronização rigorosa para reduzir a variação e criar 
flexibilidade e resultados previsíveis 

 

 

É indispensável padronizar produtos, processos e competências. Desta forma, o desafio do 

desenvolvimento de produto é reduzir a variação e, ao mesmo tempo, preservar a criatividade.  

 

De acordo com Morgan e Liker (2008), a padronização proporciona estabilidade, expectativas 

consistentes e nível de resultados previsíveis como fundamentos indispensáveis do fluxo 

equilibrado e sincronizado com distribuição igualitária da carga de trabalho já estabelecidos. 
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Pode-se afirmar ainda que a padronização sustente mutuamente os três subsistemas 

necessários ao desenvolvimento enxuto: Processos, Ferramentas e Tecnologia e Pessoal 

Habilitado. 

 

Uma das formas para atingir-se a padronização do projeto é o uso de listas de verificação de 

engenharia, que são lembretes de itens ou práticas que não podem ser esquecidos. Constituem, 

portanto, uma base de conhecimentos acumulados, refletindo tudo aquilo que uma empresa 

conseguiu aprender ao longo do tempo sobre boas e más práticas de projeto, exigências em 

desempenho, interfaces críticas de projeto, necessidades de gerenciamento, bem como 

padrões de uniformização do projeto/produto. 

 

Padronizar processos de desenvolvimento é padronizar sequências e duração de tarefas 

comuns e utilizar tudo isso como a base para a melhoria contínua do processo de 

desenvolvimento. A padronização dos processos é um poderoso antídoto contra a variação de 

tarefas. (MORGAN E LIKER, 2008, p. 123) 

 

Já o conjunto de competências de engenharia pode ser padronizado por meio do 

desenvolvimento pessoal de habilidades padrão. Este conjunto de competências é 

desenvolvido ao longo de vários anos com enfoque profundamente técnico e experiência 

prática obtida, efetivamente, nas atividades operacionais do dia-a-dia. 

  

 

2.3.2. PESSOAL HABILITADO 

 

 

Envolve recrutamento, seleção e treinamento de engenheiros e coordenadores de projetos, 

estilos de liderança e padrões de estrutura e aprendizagem organizacionais. O grau que uma 

empresa compartilha esses fatores entre seus integrantes e associados é uma medida da força 

da cultura21, bem como um importante princípio do pensamento enxuto. As pessoas são a 

essência e a energia de um SEDP (MORGAN E LIKER, 2008). 

 

 

                                                 
21 Cultura: conceito extremamente abrangente na medida em que resume a linguagem, os símbolos, as convicções e os 
valores compartilhados da organização 
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2.3.2.1. Desenvolver um sistema de “Engenheiro-Chefe” para integrar o 
desenvolvimento do início ao fim 

 

 

Ele é o responsável por definir a situação exata de qualquer projeto em andamento, tanto em 

termos de processos, quanto em termos técnicos.  

 

O Engenheiro-chefe pode ser considerado como um líder e integrador de sistemas técnicos e 

representa a voz do cliente dentro da organização. Pode ser considerado como a “cola” que 

mantém unido e sólido o sistema inteiro de desenvolvimento de produtos. 

 

A figura do Engenheiro-chefe, de acordo com Morgan e Liker (2008), está acima da 

burocracia normal e dos procedimentos padrão de operação da empresa. Ele tem a liberdade 

para fazer o que for necessário a fim de cumprir com os compromissos relacionados ao 

projeto. Não se limita simplesmente a coordenar cronogramas ou sincronizar detalhes técnicos 

– ele é o “dono” do projeto de forma integral, do conceito ao estilo, do protótipo ao 

lançamento. É comum o Engenheiro-chefe permanecer com o mesmo produto ao longo de 

várias gerações. 

 

Controla também o programa de desenvolvimento e é responsável pelos resultados, mas 

depende de todos os grupos funcionais para obter pessoal e concretizar sua tarefa. Possui um 

reduzido grupo de pessoas para as tarefas administrativas, não precisando, portanto, 

preocupar-se com uma grande carga de trabalho administrativo, o que faz com que esteja 

liberado para que possa liderar seus assessores na condução do projeto com o foco na visão 

técnica.  

 

Conta com a plena atenção da cúpula administrativa e é relativamente autônomo, porém, não 

tem autoridade para a tomada de todas as decisões e ordens. Precisam combinar sua 

reconhecida superioridade técnica com sólida capacidade de liderança para mobilizar a 

organização. 

 

 

2.3.2.2. Organizar para balancear a competência funcional e a integração 
multifuncional 
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Deve-se buscar um equilíbrio entre a excelência funcional e a integração desses especialistas 

entre os departamentos de forma a torná-los focados no cliente e no produto em 

desenvolvimento. 

 

O foco no produto alinha a empresa como um todo de forma a fazê-la preocupar-se com 

aquilo que é verdadeiramente importante – “satisfazer os clientes”. Assim, uma organização 

funcional integrada com uma organização de produtos, conseguirá obter os benefícios 

máximos de cada um dos sistemas.  

 

Morgan e Liker (2008) apresentam cinco razões que determinarão o sucesso ou o fracasso de 

uma integração de funções e projetos: 

1. O Cliente em 1º lugar: Os engenheiros, supervisores e operadores existem para servir 

ao Cliente, não ao Gerente Funcional; 

2. O Coordenador de Projeto é reverenciado: pela sua capacidade técnica, de liderança e 

dedicação; 

3. O Coordenador de Projeto tem o apoio da alta administração: tem abertura para 

recorrer a todos os níveis executivos, a qualquer momento, em busca de ajuda; 

4. Os Gerentes Funcionais entendem a importância da prestação de serviços aos 

Clientes e da cooperação interfuncional: nas revisões de desempenho, o gerente 

funcional considera extremamente importante a necessidade de solicitar “feed-back” 

de outras funções e de cada coordenador de projeto; 

5. Funcionários mais jovens respeitam os funcionários mais antigos: Funcionários 

mais jovens, naturalmente, aceitam a autoridade veterana, reforçando, o aprendizado e 

a transparência de autoridade. 

 

Conclui-se, portanto, que a especialização funcional é extremamente relevante, mas deve ser 

associada à integração multifuncional. 

 

 

2.3.2.3. Desenvolver competência técnica superior em todos os Engenheiros/ 
Participantes do projeto 
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Um SEDP é sustentado por pessoas e, portanto, quanto maior a sua excelência, maior a 

eficiência do sistema. Essa excelência em recursos de engenharia e projeto é fundamental para 

o desenvolvimento do produto enxuto.  

 

De acordo com Morgan e Liker (2008), para destacar-se no desenvolvimento de produtos, que 

tem como principal combustível o talento, uma empresa deve contar com pessoas com 

extrema habilidade, competência e motivação. 

 

Os autores afirmam ainda que existe uma série de características que os potenciais candidatos 

a vagas nas áreas de desenvolvimento de produtos devem apresentar: 

• Capacidade técnica e capacidade criativa na solução de problemas; 

• Capacidade de trabalhar em equipe; 

• Capacidade de comunicar uma situação de forma sucinta; 

• Disciplina para trabalhar, de forma consistente, de acordo com um cronograma 

determinado; 

• Motivação para trabalhar de acordo com as metas; 

• Dedicação à especialidade e à empresa. 

 

O processo de desenvolvimento de pessoas deve ser entendido, portanto, como tão importante 

quanto o desenvolvimento de produtos. Deve-se fazer com que as pessoas envolvidas nos 

projetos, em todos os níveis, coloquem, literalmente, a “mão na massa”, empenhando-se em 

fiscalizar de perto como está sendo executado o trabalho de desenvolvimento e quais são os 

problemas apresentados no decorrer do mesmo. 

 

 

2.3.2.4. Integrar plenamente os Fornecedores ao sistema de desenvolvimento 
de produtos 

 

 

Os fornecedores devem constituir uma parte fundamental do sistema enxuto de 

desenvolvimento de produto. Eles são considerados como uma extensão do SEDP e da cadeia 

logística enxuta. 

 

Se as peças compradas dos fornecedores forem inferiores, o produto final também 
será de baixa qualidade. Se os fornecedores não forem os melhores, o melhor é 
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parar de utilizá-los. Contudo, se o fornecedor está projetando e construindo 
componentes de primeira classe, é preciso, no mínimo, tratá-lo com respeito (...) 
sem confiança, não existe parceria. (MORGAN E LIKER, 2008, p. 218). 

 

Deve-se incluir os fornecedores no processo de desenvolvimento (SEDP) desde o início das 

atividades, onde se discutem os primeiros conceitos do produto. A terceirização do projeto ou 

de etapas do mesmo, portanto, não exime a empresa principal de qualquer parcela de 

responsabilidade referente ao produto desenvolvido.  

 

É importante citar que os fornecedores devem ser cobrados de forma bastante exigente em 

termos de cumprimento dos prazos, inovação, qualidade e redução de custos. No entanto, em 

um SEDP, não se pode intimidá-los, nem arrancar-lhes a última gota de sangue em busca de 

uma redução de preços. O resultado financeiro, embora sempre importante, não é o melhor 

orientador dessa relação comercial. (MORGAN E LIKER, 2008) 

 

Um fornecedor mesmo aprovado, dentro dos critérios de um SEDP, poderá ter que esperar um 

tempo razoável até receber os contratos suficientes que lhe permitam recuperar o investimento 

inicial, no entanto, o compromisso assumido durante o desenvolvimento será honrado quando 

do início do fornecimento. 

 

Outro ponto que precisa ser destacado refere-se à possível presença de engenheiros 

convidados (dos fornecedores) nas instalações da organização que desenvolve o produto 

(contratante). Esta condição enfatiza a integração e fortalece o relacionamento. 

 

 

2.3.2.5. Consolidar o aprendizado e a melhoria contínua 

 

 

A capacidade de aprender e melhorar podem ser a vantagem competitiva mais sólida de uma 

empresa. Aprender e aperfeiçoar-se de forma contínua constituem parte fundamental das 

operações do dia-a-dia. O aprendizado e a melhoria contínua, portanto, fazem parte de um 

processo de solução de problemas que evita a recorrência. (MORGAN E LIKER, 2008) 
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De acordo com Garvin (2000 apud Morgan e Liker, 2008), o conhecimento e a informação 

são componentes indispensáveis do desenvolvimento de produtos. Precisam ser vistos como 

um ativo fundamental que a organização precisa alavancar e explorar. 

 

Ainda de acordo com Kogut e Zander (1992 apud Morgan e Liker, 2008) existem dois 

diferentes tipos de conhecimento que são destacados abaixo: 

1. Conhecimento explícito: pode ser entendido como a informação que é facilmente 

codificada e transferida sem significativa perda de conteúdo, ou seja, estão 

relacionadas às coisas que alguém, em algum momento, explicou, comentou, escreveu, 

publicou, ensinou e tornou público, ao alcance de todos. A maioria das empresas foca 

neste tipo de conhecimento. 

2. Conhecimento tácito: também conhecido como know-how22, é um tipo de 

conhecimento complexo, confuso, de difícil codificação e difícil de transferir. Exige 

ligações densas e relacionamentos prolongados, ou seja, baseia-se no entendimento de 

como pessoas especiais fazem coisas diferentes e especiais. Tem o maior potencial 

competitivo para as empresas. Em ambientes altamente técnicos, como o de 

desenvolvimento de produtos, constitui a verdadeira fonte de vantagem competitiva. 

 

A transferência de conhecimento tácito pode ser verificada no processo de aprendizagem 

organizacional em desenvolvimento de produtos por meio dos procedimentos dispostos 

abaixo: 

1. Demonstração de tecnologia dos fornecedores: os fornecedores demonstram 

tecnologias que podem vir a ser apropriadas para o novo desenvolvimento; 

2. Análises de desconstrução dos concorrentes: desmonte de produtos constituem uma 

oportunidade de aprendizado a respeito dos concorrentes; 

3. Listas de verificação e matrizes de qualidade: organizar e arquivar informações para 

que as pessoas tenham condições de aplicá-las de maneira equilibrada em toda a 

organização; 

                                                 
22 Know-how: ou conhecimento processual é o conhecimento de como executar alguma tarefa ou Conhecimento técnico e 
específico sobre determinado assunto 
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4. Solução de Problemas focada no aprendizado: a disciplina A323 de solução de 

problemas que ajuda as pessoas a aprender ao mesmo tempo em que buscam possíveis 

soluções para os problemas em questão; 

5. Banco de dados de know-how: é a coleta de padrões combinada com dados e 

ferramentas de projeto, entre elas a montagem digital; 

6. Eventos de Reflexão: os participantes compartilham suas experiências, as lições 

aprendidas, as dificuldades nos projetos e, a partir daí, discutem e desenvolvem 

contramedidas; 

7. Conferências de gerentes de programas: gerentes de programas se reúnem uma vez 

por ano para discutir as lições que aprenderam e para transmitir novos padrões; 

8. Equipes de revolução nos negócios: equipes multifuncionais avaliam cada esforço 

visando a obtenção de melhorias revolucionárias no negócio; 

9. Matrizes de habilidades OJT
24

 e carreiras focadas no aprendizado: ensinam 

lideranças aos engenheiros e outros participantes do projeto e determinam os rumos de 

suas carreiras. O aprendizado é construído em todas as ações do dia-a-dia, permitindo 

a utilização do método científico baseado em: identificar, avaliar, contrapesar, 

verificar, para questionar e aprender continuadamente; 

10. Engenheiros residentes (ER): intercâmbio de engenheiros e outros participantes do 

projeto com caráter temporário, que considera a oportunidade de aprendizagem e um 

método para a padronização de práticas. 

 

Outras oportunidades de aprendizado, segundo Morgan e Liker (2008), referem-se a: 

• Realização de testes: testar os subsistemas em busca de falhas (testes tanto em 

condições normais quanto anormais) e empurrar o projeto ao ponto de falha (condição 

extrema), de forma a entender os limites absolutamente físicos de seus subsistemas; 

• Análise de problemas: as empresas que se destacam na resolução de problemas 

técnicos tendem a concretizar bons resultados com o desenvolvimento de produtos; 

• Etapa de protótipo: é um período de aprendizado intenso, pois se verificam 

ocorrências de problemas que precisam ser imediatamente avaliados e resolvidos; 

• Multiverificação: consiste na avaliação de vários grupos que realizam checagens 

independentes das peças e dados avaliados na fase de prototipagem; 

                                                 
23 A3: Prática pioneira da Toyota onde problema, análise, ações corretivas e plano de ação são escritos em uma única folha de 
papel (tamanho A3), normalmente utilizando-se de gráficos e figuras. Pode ser considerado um método padrão de resolução 
de problemas, relatório de status e exercícios de planejamento, como o mapeamento do fluxo de valor 
24 OJT: On Job Training (Treinamento no Trabalho) 
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• Reuniões diárias de verificação: realizada ao final de cada dia de trabalho, 

normalmente, no chão de fábrica onde o trabalho está sendo feito; 

• Gastos desnecessários com treinamento: Nem sempre elevados gastos com 

iniciativas de qualificação refletem em oportunidades de aprendizado. O que faz um 

processo de desenvolvimento de produto tornar-se, efetivamente, robusto é a 

disponibilidade de tempo, o processo de tomada de decisão e o trabalho árduo; 

• Ciclos de aprendizado rápido: o aprendizado pela experiência é melhorado com a 

repetição. Empresas com mais ciclos de aprendizado ao longo de múltiplos 

produtos/projetos, geram curvas de aprendizado mais curtas. 

 

 

2.3.2.6. Construir uma cultura de suporte à excelência e à melhoria contínua 

 

 

Valores e convicções centrais impelem a organização a trabalhar harmoniosamente em 

direção a objetivos comuns. A organização deve apoiar, portanto, a excelência com valores 

explicitamente definidos e adesão resoluta às convicções centrais pelo conjunto dos líderes e 

integrantes das equipes. 

 

Desta forma, as poderosas ferramentas apresentadas até aqui são, de fato, extremamente 

relevantes e operacionais, porém, não são suficientes para fazer qualquer empresa transformar 

seus processos de desenvolvimento de produtos em um processo com características enxutas. 

A empresa tem que pensar de forma enxuta para a execução de todas as suas atividades, sem 

distinção. Não há processo enxuto que resista quando a cultura da empresa não suporta e não 

pratica os princípios citados até aqui. Portanto, a alta administração deve entender o processo 

e acreditar nele antes de tentar aplicá-los na organização. 

 

Há que se criar, portanto, uma cultura organizacional enxuta capaz de dar sustentação às 

ferramentas. Uma cultura forte é aquela em que as crenças e preceitos são compartilhados por 

uma larga proporção de pessoas.  

 

Três características culturais diferenciam um SEDP de outros processos: 

• Engenheiro Chefe: independente do cargo ou título associado, a inexistência deste 

profissional, torna irrealizável a possibilidade de implementação de um SEDP; 
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• Concentração de esforços no início: sem se deixar levar pela cultura de resultados, 

implica na forte pressão por prazos e na cultura apressada do “faça logo” sem que haja 

a reflexão adequada sobre as alternativas do desenvolvimento do projeto; 

• Nivelar carga de trabalho: depende da flexibilização e destinação de pessoal ao 

desenvolvimento do projeto, compartilhando recursos humanos e financeiros. 

 

 

2.3.3. FERRAMENTAS E TECNOLOGIA 

 

 

Inclui softwares produtivos como também softwares de suporte para o controle do projeto de 

desenvolvimento do produto. Tem como finalidade suportar a análise e a resolução de 

problemas, aprendizagem ou padronização das melhores práticas, além de funcionar como 

banco de dados (know-how). 

 

 

2.3.3.1. Adaptar a tecnologia para que sirva ao pessoal e aos processos 

 

 

Deve-se ter em conta que a tecnologia sozinha poucas vezes consegue concretizar, 

efetivamente, uma vantagem competitiva de real importância. Não é o software, mas as 

pessoas que identificam os problemas... 

 

O uso adequado da tecnologia, no entanto, permite agilizar processos de desenvolvimento 

considerando uma gama considerável de testes “virtuais” que demandam muito menos tempo 

de execução e possibilitam a obtenção de excelente nível de qualidade dos produtos, 

resultando, obviamente, em economias de custo e de tempo. 

 

Assim, deve-se tomar cuidado ao se agregar tecnologia a um sistema viciado25 de 

desenvolvimento de produto, pois neste cenário, seguramente, a tecnologia será subutilizada e 

não terá gerado valor para a empresa que a utiliza. 

 

                                                 
25 Sistema viciado: sistema de desenvolvimento de produto convencional e caracterizado pelo excesso de desperdício 
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De acordo com Morgan e Liker (2008), em qualquer processo de desenvolvimento, a 

integração do projeto do produto e do processo pode fazer a diferença entre ciclos rápidos e 

ciclos demorados (caracterizado pelo excesso de retrabalho).  

 

É muito importante dedicar tempo e esforço a fim de garantir que a tecnologia se adapte 

adequadamente aos processos já otimizados e disciplinados e também ao pessoal altamente 

qualificado e organizado que fará a utilização da ferramenta. 

 

Os subprincípios que caracterizam a alta eficiência em adaptar tecnologia ao pessoal e ao 

processo, de acordo com Morgan e Liker (2008), são: 

1. As tecnologias precisam ser integradas de forma orgânica26 permitindo acesso a 

vários aplicativos em uma única ferramenta; 

2. Tecnologias devem dar sustentação ao processo, jamais conduzi-lo; 

3. As tecnologias devem valorizar as pessoas, jamais substituí-las; 

4. Devem ser orientadas para soluções específicas e factíveis, jamais para uma solução 

milagrosa; 

5. Devem ser do tamanho certo, sem exageros. 

 

Numa organização enxuta, a tecnologia só será útil quando gerar como resultado o aumento 

da produção e a redução dos tempos de processamento (MORGAN E LIKER, 2008). 

 

A tecnologia deve ser, portanto, o suporte complementar para o sucesso de um SEDP. 

 

 

2.3.3.2. Alinhar a organização mediante comunicação simples e visual 

 

 

A comunicação é importante para um desenvolvimento de produtos eficiente, ou seja, 

constitui o fluxo de informação entre muitos especialistas. Por isso, deve ser objetiva, precisa 

e focada nos fatos essenciais. 

 

Fornecer um excesso de informações às pessoas muitas vezes faz com que elas não 
consigam distinguir o que é informação central e o que é secundária. Esse excesso é 
ineficaz, desgastante, desperdiça tempo e talento e, às vezes, é menos produtivo do 

                                                 
26 Forma orgânica: forma integrada em termos organizacionais gerando abrangência de utilização 
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que a antiga prática comum de simplesmente delegar projetos e nada mais falar a 
respeito. (MORGAN E LIKER, 2008, p. 278) 

 

Para Morgan e Liker (2008), a visão enxuta da comunicação é: 

• Se todos são responsáveis, então ninguém é responsável; 

• Se todos precisam entender tudo, ninguém entende qualquer coisa em profundidade; 

• Se todas as comunicações são passadas a todos os participantes, nenhum deles foca na 

comunicação mais importante para a sua função e responsabilidade; 

• Se você fornecer pilhas de comunicação à sua equipe, ninguém irá ler; 

 

O alinhamento da comunicação também é um fator fundamental no desenvolvimento de 

Produtos. Significa reunir todas as opiniões, em todos os níveis, e transmiti-las, no tempo 

certo, a todos os envolvidos no processo de forma a concretizar o objetivo determinado. 

 

Deve-se, portanto, criar uma metodologia para decompor objetivos corporativos de alto nível 

(objetivos estratégicos da organização) em objetivos com significado para o nível operacional 

(alinhamento da estratégia), utilizando-se de métodos visuais simples e autoexplicativos, 

como, por exemplo, o A3, mostrado na Figura 2.8.. 

 

 

Fonte: PDCA Story Boards (A3s) – Copyright 2006 David LaHote 
Figura 2.8. – LAYOUT RELATÓRIO A3 
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De acordo com Tapping e Shuker (2010), o gerenciamento visual permite que as metas da 

organização fiquem claras e que todas as informações necessárias para a execução de um 

trabalho estejam disponíveis e acessíveis, de forma a torná-lo o mais eficaz possível. 

 

Morgan e Liker (2008) afirmam que o alinhamento e a comunicação eficiente dão a qualquer 

empresa a capacidade de desenvolver padrões por toda a organização. 

 

 

2.3.3.3. Usar ferramentas poderosas para a padronização e o aprendizado 
organizacional 

 

 

O aprendizado organizacional torna-se possível com padrões vivos e atuantes que sejam 

seguidos com seriedade e sejam atualizados regularmente e dependam do conhecimento que a 

organização possui. 

 

Um sistema enxuto de desenvolvimento encontra melhor ambiente para expansão 
em uma empresa que entende e cultiva o aprendizado organizacional, desenvolve 
sistemas e faz evoluir uma cultura que capta conhecimento tácito e o transforma em 
padrões que todos conseguem aprender e transmitir às outras pessoas. (MORGAN 
E LIKER, 2008, p. 298) 

 

A utilização de um banco de dados onde possa ser efetuado o arquivamento do chamado 

conhecimento tácito (know how), na forma de padrões inteligíveis, é fundamental, mas não 

substitui o profundo conhecimento dos especialistas funcionais, pois é neles que se concentra 

o verdadeiro banco de dados. 

 

É importante ressaltar que a condição relacionada ao grande conhecimento dos especialistas 

funcionais torna as listas de verificação (baseadas em experiências práticas desenvolvidas ao 

longo de vários anos que definem passos cruciais em um processo ou proporcionam 

orientação fundamentada para a definição das características específicas do produto) ou as 

anotações, apesar de úteis e confiáveis, em meros complementos utilizados no 

desenvolvimento.  

 

Outras ferramentas poderosas que contribuem para a padronização, comunicação e a 

avaliação mais eficiente referem-se à utilização de: 
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• curvas de compensação (comunicam atributos de desempenho extremamente 

complexos e técnicos num ambiente com base em alternativas); 

• matrizes de decisão (matrizes compostas por alternativas de projetos e critérios 

específicos de avaliação); 

• avaliação de produtos concorrentes; 

• repetição do processo múltiplas vezes ao longo do projeto, gerando conhecimento 

tácito (know-how) que será utilizado pela empresa em desenvolvimentos futuros; 

• padronizar a aprendizagem em todos os processos e sub-processos envolvidos no 

Desenvolvimento Enxuto de Produto.  

 

Deve-se pensar que o projeto realizado hoje é melhor do que o realizado ontem. O projeto a 

ser realizado amanhã, obrigatoriamente, terá que ser melhor do que o realizado hoje. 

 

 

2.4. PENSAMENTO ENXUTO 

 

 

A aplicação de práticas administrativas inovadoras estabelece a ruptura com conceitos antigos 

e que eram tidos como a única solução viável e possível.  

 

Estas práticas vêm sendo testadas de forma recorrente, em número crescente e tem 

demonstrado resultados animadores e de alta coerência em termos de melhoria de 

desempenho em diversas organizações praticantes.  

 

O conceito do Pensamento Enxuto foi desenvolvido na Toyota [Sistema Toyota de Produção 

(STP) ou Produção Enxuta] no pós-guerra. O êxito inequívoco da Toyota com as práticas 

associadas ao Pensamento Enxuto foram as bases para estudos ao redor do mundo sobre esta 

nova abordagem na Administração de Negócios e sua consequente aplicação prática e os 

benefícios advindos da mesma. 

 

A visão fundamental da Toyota à época foi a substituição da produção em massa (devido à 

baixa produtividade da indústria japonesa e a enorme falta de recursos) por uma produção 

desenvolvida em células de manufatura, visando, sobretudo, o aumento da eficiência da 

produção pela eliminação contínua de desperdício. No STP, a preocupação com a qualidade 
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do produto e o atendimento das necessidades e expectativas do cliente é fundamental e 

extrema. 

 

Segundo Moura (2010), o "Pensamento Enxuto" é incorporado e aplicado em todos os setores 

de uma organização a fim de eliminar qualquer tipo de desperdício e otimizar todos os 

processos dentro de um grupo, desde a concepção, desenvolvimento do produto, entrada da 

matéria-prima até o transporte do produto manufaturado ao cliente.  

 

Conclui-se então que a preocupação fundamental do pensamento enxuto é eliminar qualquer 

atividade humana que absorve recursos, mas não cria valor e ao mesmo tempo, aproximar-se 

cada vez mais de oferecer aos clientes exatamente o que eles desejam. (WOMACK & 

JONES, 2004, p. 3). 

 

Os cinco princípios do Pensamento Enxuto são: 

1-determinar precisamente o valor do produto; 

2-identificar o fluxo de valor para cada produto; 

3-fazer o valor fluir sem interrupções; 

4-deixar que o cliente puxe o valor do produto; 

5-buscar a perfeição. 

 

É uma forma de especificar valor, alinhar na melhor sequência as ações que criam 
valor, realizar essas atividades sem interrupção toda vez que alguém as solicita e 
realizá-las de forma cada vez mais eficaz. Em suma, o pensamento enxuto é enxuto 
porque é uma forma de fazer cada vez mais com cada vez menos (menos esforço 
humano, menos equipamento, menos tempo e menos espaço – e ao mesmo tempo, 
aproximar-se cada vez mais de oferecer aos clientes exatamente o que eles 
desejam). (WOMACK E JONES, 2004, p.3) 

 

 

2.4.1. DEFINIÇÃO DE VALOR 

 

 

De acordo com Lean Institute-Léxico Lean, 2007, pode-se afirmar que Valor é o conteúdo 

inerente de um produto ou serviço, segundo o julgamento do cliente, refletido em seu preço de 

venda e demanda de mercado. As empresas tendem a definir valor da forma mais adequada às 

suas próprias necessidades, ou seja, maquiam produtos, com poucas e às vezes imperceptíveis 

melhorias incrementais, sem grandes transformações na linha de manufatura e nos 
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fornecedores, com processos que normalmente possuem pouquíssima flexibilidade, 

fornecendo, desta forma, um produto parcial27. Oferecer um bem ou serviço errado da forma 

certa é desperdício. (WOMACK E JONES, 2004, p. 8) 

 

Desta forma, pode-se acreditar que o valor em um produto típico é criado pelo fabricante por 

meio de uma combinação de ações, algumas das quais produzem valor conforme percebido 

pelo cliente e outras são meramente necessárias devido à configuração do projeto e do 

processo de produção. O objetivo do Pensamento Enxuto é eliminar as atividades 

desnecessárias, preservar e aumentar aquelas que criam valor para o cliente. 

 

O cliente, segundo Kotler (1994), busca sempre um melhor valor, porém, quando está muito 

satisfeito, não trocará de produto ou prestador de serviços. Eles compram da empresa que 

acreditam que lhes oferece o mais alto valor de consumo. Eles são maximizadores de valor, 

dentro dos limites de sua capacidade de pesquisar, do seu nível de conhecimento, mobilidade 

e renda. Eles estabelecem suas expectativas de valor e agem em função delas, comparando 

assim o valor real que recebem ao consumir um produto com o valor esperado (o que afeta 

seu nível de satisfação e seu comportamento de recompra). 

 

 

2.4.2. DEFINIÇÃO DE FLUXO DE VALOR 

 

 

De acordo com Rother e Shook (2003), o fluxo de valor é toda ação necessária para 

transformar a matéria-prima em produto acabado, da concepção ao lançamento, até chegar aos 

braços do consumidor. Inclui todas as etapas de processamento de informações e materiais 

necessários para que o valor seja entregue ao cliente (LEAN INSTITUTE-LÉXICO LEAN, 

2007). 

 

Fluxo de valor é a sucessão ininterrupta das atividades de desenvolvimento de 
produto ao longo das quais há contínua adição de atributos do produto, incluindo: 
qualidade, funcionalidade e utilidade, os quais conduzem diretamente às 
necessidades do consumidor. (SLACK, 1998). 

 

                                                 
27 Produto parcial: É um produto que não atende de forma plena as necessidades do cliente e é gerado em um processo repleto 
de vícios e desperdícios 
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O Fluxo de Valor estabelece-se, portanto, quando uma empresa é capaz de produzir 

exatamente o que a próxima empresa ou etapa do processo requer. Fazê-lo, imediatamente, 

após o recebimento do pedido (produção puxada) em vez de expedi-lo a partir de um grande 

estoque.  

 

No SEDP, o Fluxo de Valor consiste, portanto, em estabelecer um fluxo de trabalho contínuo 

e livre de desperdícios para a entrega de valor ao cliente. Constitui-se de todas as ações, 

agregadoras ou não de valor, exigidas para levar um produto do conceito ao lançamento. É 

importante ressaltar que em um SEDP deve-se existir elevada preocupação com a evolução e 

fluxo de idéias e dados, características inerentes aos processos de desenvolvimento. 

 

 

2.4.3. DEFINIÇÃO DE FLUXO CONTÍNUO 

 

 

O objetivo final do conceito de fluxo é eliminar totalmente as paralisações em todo o processo 

de produção/desenvolvimento. Os produtos são fabricados sob encomenda, dentro de uma 

célula, usando o fluxo de uma só peça, sendo que em cada etapa se realiza apenas o que é 

exigido pela etapa seguinte (LEAN INSTITUTE-LÉXICO LEAN, 2007). 

 

No Desenvolvimento de Produtos, o Fluxo Contínuo consiste no estabelecimento do fluxo 

contínuo equilibrado. Portanto, pode ser visto como a eliminação de todas as atividades que 

não agregam valor à progressão de um produto ao longo da sua cadeia de valor de tal forma 

que ele flua de forma contínua, sem obstáculos (sem interrupções ou atrasos), da concepção 

até a entrega (cliente), com o intuito de eliminar níveis existentes de WIP28 e tempos 

demorados de processamento. Inclui o desenvolvimento de capacidade de engenharia 

simultânea eficiente junto com tarefas multifuncionais sincronizadas.  

 

 

2.4.4. DEFINIÇÃO DE PRODUÇÃO PUXADA 

 

 

                                                 
28 WIP: Work in Process (estoque em processo) 
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A chamada Produção Puxada consiste no sistema em que a última operação do processo 

enxerga a quantidade de produtos realmente faturados do estoque para o cliente, e produz o 

suficiente para repor este consumo do estoque "puxando" a quantidade de peças do estoque da 

operação anterior. Existe uma ligação direta entre o consumo real do cliente e a quantidade 

produzida (WOMACK E JONES, 2004). Isso permite inverter o fluxo produtivo: as empresas 

não mais empurram os produtos (muitas vezes indesejados) para o consumidor. 

 

Resumidamente, pode-se afirmar que o conceito pode ser aplicado da seguinte forma: “não 

fabrique produto algum a não ser que seja necessário; então, fabrique o produto rapidamente.” 

As demandas dos clientes tornam-se muito mais estáveis quando eles sabem que podem 

conseguir o que querem imediatamente. 

 

No Desenvolvimento de Produtos, o conhecimento e a informação são os materiais que as 

atividades posteriores (fluxo acima ou cliente) requerem. Um Sistema de Desenvolvimento de 

Produtos Enxuto usa a “produção puxada” para evoluir ao longo dessa massa de dados e 

conseguir encaminhar a informação certa, à pessoa certa, no tempo certo. Conhecimento é o 

elemento (“material”) fundamental no desenvolvimento de produtos. Os responsáveis pelo 

desenvolvimento puxam informações dos bancos de dados de know-how e de etapas 

anteriores do processo quando as informações são necessárias para o desenvolvimento do 

produto.  

 

 

2.4.5. DEFINIÇÃO DE PERFEIÇÃO 

 

 

Perfeição, quinto e último passo da Mentalidade Enxuta, deve ser o objetivo constante de 

todos os envolvidos nos fluxos de valor.  

 

“Buscar a Perfeição” significa dizer que não existe um limite claro e definido para até que 

ponto um processo de desenvolvimento de produtos pode ser melhorado por meio da 

consistente aplicação das metodologias enxutas, que permitem, pelo aprendizado adquirido e 

pela melhoria continua, tornarem-se extremamente competitivas no desenvolvimento e com 

isso tornarem-se líderes absolutas nos diversos mercados em que atuam. A contínua busca da 
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perfeição significa que, para se ter sucesso, as empresas enxutas devem pensar no serviço ou 

no produto, a partir do ponto de vista do consumidor (WOMACK E JONES, 2004). 

 

A busca pela perfeição pode ocorrer por meio de melhorias contínuas incrementais, 

conhecidas como kaizen, formadas por infinitas etapas de mudanças, e por meio de melhorias 

radicais, conhecidas como kaikaku29. Em ambos os casos, se destaca a necessidade de formar 

uma visão do que seria perfeição e identificar que tipo de desperdício deve ser atacado 

primeiro. 

 

 

2.5. MÉTODOS APLICADOS PARA A TRANSFORMAÇÃO LEAN EM 
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 

 

 

As ferramentas enxutas utilizadas na produção são aplicadas com bastante sucesso nos 

processos administrativos. Entre as possíveis ferramentas e conceitos utilizados no processo 

de transformação administrativos, destaca-se: 

 

 

2.5.1. MAPEAMENTO DO FLUXO DE VALOR (MFV) / VALUE STREAM 
MAPPING (VSM) 

 

 

Para Rother e Shook (2003), um fluxo de valor é toda a ação (agregando valor ou não) 

necessária para trazer um produto ou desenvolvimento por todos os fluxos essenciais a cada 

produto/desenvolvimento: o fluxo de produção desde a matéria-prima até os braços do 

consumidor, e o fluxo do projeto do produto (desenvolvimento), da concepção até o 

lançamento. Deve começar considerando sempre as demandas do cliente. 

 

O Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) é uma ferramenta fundamental que diagrama o 

fluxo de material e de informações que pode ser aplicado em várias atividades industriais e 

administrativas. Permite às empresas enxergar os seus desperdícios, servindo para direcionar 

as melhorias no fluxo que efetivamente contribuem para um salto no seu desempenho, 

                                                 
29 Kaikaku: Melhoria radical e revolucionária de um fluxo de valor a fim de, rapidamente, criar-se mais valor com menos 
desperdício 
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evitando a dispersão em melhorias pontuais, muitas das quais de pequeno resultado final e 

com pouca sustentação ao longo do tempo (ROTHER E SHOOK, 2003). 

 

Rother e Shook (2003) afirmam ainda que o mapeamento ajuda a estabelecer a real 

necessidade e o foco adequado das diversas ferramentas Lean, tais como: células para criar 

verdadeiro fluxo contínuo, sistemas puxados e nivelados, setup rápido (quando aplicável), 

trabalho padronizado, etc., e a enxergar melhor a integração entre elas. 

 

Consiste em um diagrama simples que considera todas as etapas envolvidas nos fluxos de 

material e informação, necessárias para atender os clientes, durante as diversas fases do 

desenvolvimento (LEAN INSTITUTE-LÉXICO LEAN, 2007). 

 

Ao mapear o fluxo de valor, é possível visualizar o processo inteiro, o que fornece 
suporte à fundamental reinvenção de processo que exige que você avance para a 
etapa mais importante – desenvolver um mapa do estado futuro do fluxo de valor. 
O estado atual é o fundamento. O estado futuro é a visão. (MORGAN E LIKER, 
2008, p. 327) 

 

Todo o processo, portanto, baseia-se no conhecimento prévio do estado atual dos processos de 

desenvolvimento do sistema embalagem em estudo, a aplicação das diretrizes que a 

metodologia SEDP propõe (3 subsistemas e 13 princípios) e a projeção, por meio do SEDP, 

de um sistema de desenvolvimento para o sistema embalagem melhor e mais robusto e que 

contempla a melhora dos indicadores relacionados aos prazos, custos e qualidade, com foco 

principal na eliminação de desperdícios. 

 

Sua utilização permite, portanto, avaliar processos e revela oportunidades de melhoria. Sua 

utilidade principal no SEDP refere-se a mostrar os desperdícios identificados no 

mapeamento do estado atual no desenvolvimento do sistema embalagem em estudo e que 

deverão ser combatidos e eliminados com a implantação do SEDP. 

 

Assim, o MFV adaptado ao ambiente administrativo focaliza no fluxo de informações e ajuda 

a planejar e ligar as iniciativas enxutas para se atingir o estado futuro planejado através da 

captura sistemática de dados e de sua análise, resultando na redução de custo através da 

eliminação de desperdícios e a criação de fluxos suaves de informação e trabalho (TAPPING 

E SHUKER, 2003 e PICCHI, 2002). 
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De acordo com Morgan e Liker (2008), pode ser aplicado a qualquer processo que atravesse 

fronteiras funcionais ou organizacionais e no qual as tarefas sejam paralelas e 

interdependentes. 

 

No desenvolvimento de produtos, é preciso preocupar-se com a evolução e fluxo de 
idéias e dados. O fato de que os dados podem estar simultaneamente em múltiplas 
locações é crucial para a engenharia simultânea. (MORGAN E LIKER, 2008, p. 
333) 

 

 

2.6. ESTIMATIVA DE DURAÇÃO DE ATIVIDADES 
 

 

De acordo com Guia PMBOK, 4ª edição (2008), estimar a duração das atividades é o processo 

de estimativa do número de períodos de trabalho que serão necessários para terminar as 

atividades específicas com os recursos estimados. A estimativa de duração é elaborada 

progressivamente e o processo considera a qualidade e a disponibilidade dos dados. Dados 

mais detalhados e precisos tendem a ser obtidos com o desenvolvimento do projeto. Nestes 

casos, a precisão das estimativas melhora consideravelmente. 

 

Algumas formas de estimar as durações das atividades são:  

 

• Opinião especializada / Estimativa única: guiada por informações históricas. Pode 

fornecer informações sobre estimativas de duração ou durações máximas 

recomendadas para as atividades a partir de projetos anteriores similares. 

 

• Estimativa análoga: usa parâmetros tais como duração, tamanho e complexidade de 

um projeto anterior similar para determinar os parâmetros do projeto novo. 

Frequentemente utilizada quando há uma quantidade limitada de informações 

detalhadas sobre o novo projeto. Baseia-se, portanto, em informações históricas e 

opinião especializada. 

 

• Estimativa paramétrica: utiliza uma relação estatística entre dados históricos e 

outras variáveis (por exemplo: quantidade de trabalho a ser executado pelas horas de 

mão-de-obra por unidade de trabalho). As durações das atividades são determinadas 

quantitativamente. Pode produzir dados com altos níveis de precisão. 
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• Estimativa de três pontos: considera as incertezas das estimativas e os riscos 

associados. Este conceito se originou com a Técnica de Revisão e Avaliação de 

Programa (PERT30). Usa três estimativas para definir uma faixa aproximada para a 

duração de uma atividade: 

o Mais provável (tM): expectativa realista para a execução da atividade. Baseia-

se na duração mais frequentemente observada por meio de histórico ou cálculo; 

o Otimista (tO): baseada na análise do melhor cenário para a execução da 

atividade. Somente ocorre em ocasiões especiais onde a “boa sorte” pode 

favorecer; 

o Pessimista (tP): baseada na análise do pior cenário para a execução da 

atividade. Somente ocorre em ocasiões especiais onde a “má sorte” prevaleceu 

e, seguramente, em sua análise, haverá prejuízo para o projeto. 

 

O tempo esperado é calculado por meio da fórmula abaixo: 

TE = (tO + 4 tM + tP)/6 (Média ponderada das três estimativas) 

 

• Análise de reservas: as estimativas de duração podem incluir reservas para 

contingências (buffers31) para considerar as incertezas do cronograma. À medida que o 

projeto avança e as informações tornam-se mais precisas, a reserva para contingência 

pode ser utilizada, reduzida ou eliminada. 

 

É importante salientar que não encontra-se disponível uma bibliografia que estabeleça 

referências padrão relacionadas à duração de atividades em diferentes tipos de projetos de 

desenvolvimento. Cada situação, cada processo, cada empresa, baseada na individualidade de 

seus processos e de seus recursos disponíveis e no histórico de execução de projetos 

anteriores torna os projetos únicos e, praticamente, impossível estabelecer uma padronização 

sob esta condição. Usualmente, como já foi dito, o estabelecimento da duração das atividades 

de um projeto se dá pela medição (estimativa paramétrica), pela estimativa análoga e pela 

opinião especializada. 

 

 

                                                 
30 PERT: Program Evaluation and Review Technique 
31 Buffers: condições de tempo consideradas como “pulmões” que podem ou não serem utilizadas durante a execução do 
projeto 
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2.6.1. TÉCNICA PERT / CPM 
 

 

Por volta de 1957, a UNIVAC Applications Research Center sob a direção do Dr. John W. 

Manchly associada a James E. Kelley Jr., pertencente à Remington Rande (Divisão UNIVAC) 

e a Morgan R. Walker da DuPont introduziram o método que foi chamado de Critical Path 

Method (CPM). Este se constituiu em uma ferramenta poderosa, porém, bastante simples para 

analisar, planejar e definir um projeto. (SEIDENTHAL, 1978) 

 

Em 1958, foi desenvolvido o método PERT (Program Evaluation and Review Technique) 

pela equipe de projetos especiais da Marinha dos E.U.A. em colaboração com as empresas 

Cia. de Assessoria Industrial Booz, Allen & Hamilton International Inc. e a Lockheed Aircraft 

Corporation, empresa envolvida com a realização do projeto de aviões bombardeiros 

estratégicos, objetivando planejar e controlar o complexo projeto de construção de 

submarinos atômicos dotados com projéteis balísticos Polaris. (SEIDENTHAL, 1978) 

 

Este método permitiu instituir uma linguagem de planejamento e controle que podia ser 

entendida por todos os participantes em um projeto e que propiciou também que todos os 

esforços fossem bem integrados e os problemas em potencial fossem descobertos com a 

devida antecedência, evitando-se assim atrasos no Projeto. 

 

Como os procedimentos operacionais de montagem de redes propostos para os dois métodos 

se mostraram semelhantes, ocorrendo diferença apenas no estabelecimento da duração do 

atributo tempo das atividades houve a possibilidade de utilização conjunta das duas técnicas. 

Atualmente, ambos os métodos estão abrigados sob a mesma denominação: DIAGRAMA 

PERT/CPM. 

 

Assim a diferença entre os dois métodos esta restrita à determinação do atributo tempo das 

atividades. No método PERT, a duração das atividades é determinada de forma probabilística 

[cálculo a partir da média ponderada de três (3) estimastivas de durações possíveis de uma 

atividade (otimista, mais provável e pessimista)]. E, no CPM, de forma determinística 

(quando os tempos de execução das atividades são conhecidos com precisão). Assim o CPM é 

o método de apuração do caminho crítico dado uma sequência de atividades, isto é, quais as 
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atividades de uma sequência não podem sofrer alteração de duração sem que isso reflita na 

duração total de um projeto. 

 

O PERT e o CPM possibilitam uma visualização das relações de interdependência das 

atividades, por meio da rede, e também a determinação do tempo total de duração e a 

magnitude e tipo das folgas existentes entre as atividades. 

 

Tem como objetivo, portanto, relacionar as dependências entre tarefas com seus respectivos 

tempos de duração. Um dos benefícios do PERT é a possibilidade de detectar caminhos 

críticos do sistema (COM: Critical Path Method), ou seja, um subconjunto de atividades que 

determinam o tempo mínimo para o término de todas as tarefas relacionadas ao projeto. 

 

 

2.6.2. REDE DE PRECEDÊNCIA 
 

 

Para ROZENFELD E VALERI (1999), uma vez definidas as atividades do projeto e suas 

respectivas durações deve-se empreender a montagem destas atividades em uma sequência 

temporal, de maneira racional, exequível e eficiente, de forma a dispô-las na melhor ordem 

para o projeto. Esta montagem deve obedecer a restrições de precedência, conflito de 

recursos, fluxos de recursos e janelas de oportunidades.  

 

Uma rede de precedência, portanto, refere-se às atividades predecessoras ou antecessoras e 

atividades sucessoras. Em outros termos – Atividades que vem antes e depois. Deve-se, 

portanto, estabelecer uma relação de dependência entre as atividades. (SEIDENTHAL, 1978). 

 

Isto significa também que se deve levar em consideração os vínculos entre as atividades ou 

etapas do projeto. Nesta fase, por exemplo, pode-se definir o momento de início de uma 

atividade e se, outra atividade pode também ser iniciada em algum momento da anterior ou 

simultaneamente, ou ainda, somente iniciada com o término da atividade que a antecede. 
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3. DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA 

 

 

3.1. TIPO DE PESQUISA 

 

 

Para Gil (2010), pesquisa é o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 

proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa é requerida quando não 

se dispõe de informação suficiente para responder ao problema. 

 

Ainda de acordo com o mesmo autor, a pesquisa é desenvolvida mediante o concurso dos 

conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos e técnicas de investigação 

científica. 

 

De acordo com a questão central da pesquisa – “É possível aplicar o Sistema Enxuto de 

Desenvolvimento de Produto (SEDP) no desenvolvimento de Sistemas de Embalagem?”, 

pode-se identificar os seguintes tipos de pesquisa que suportarão o desenvolvimento do estudo 

do tema, de acordo com Gil (2010): 

 

Quanto à sua finalidade: 

• Pesquisa aplicada: são voltadas à aquisição de conhecimentos com vistas à aplicação 

numa situação específica. De Acordo com Silva e Menezes (2001), a pesquisa 

aplicada objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigida à solução de 

problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais. 

 

Quanto aos seus objetivos: 

• Pesquisa exploratória: proporciona maior familiaridade com o problema, com vistas 

a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico, 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão. Assume, em geral, as 

formas de Pesquisas Bibliográficas e Estudos de Caso. (SILVA E MENEZES, 2001). 

 

A pesquisa exploratória busca apenas levantar informações sobre um determinado 
objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condições de 
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manifestação desse objeto. Na verdade, ela é uma preparação para a pesquisa 
explicativa. (SEVERINO, 2007, p.123). 

 

Quanto aos métodos: 

• Pesquisa bibliográfica: elaborada com base em material já publicado, fornecendo 

fundamentação teórica ao trabalho bem como a identificação do estágio atual do 

conhecimento referente ao tema. Constituído, principalmente, de livros, artigos de 

periódicos e, atualmente, com material disponibilizado na Internet. 

 

É aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas 
anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses, etc. Utiliza-se de 
dados ou de categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e 
devidamente registradas. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem 
pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos 
estudos analíticos constantes nos textos. (SEVERINO, 2007, p.122). 

 

• Estudo de caso: é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências 

biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. 

 

O estudo de caso se concentra no estudo de um caso particular, considerado 
representativo de um conjunto de casos análogos, por ele significativamente 
representativo. A coleta dos dados e sua análise se dão da mesma forma que nas 
pesquisas de campo, em geral. O caso escolhido deve ser significativo e bem 
representativo, de modo a ser apto a fundamentar uma generalização para situações 
análogas, autorizando inferências32. Os dados devem ser coletados e registrados 
com o necessário rigor e seguindo todos os procedimentos da pesquisa de campo. 
Devem ser trabalhados, mediante análise rigorosa, e apresentados em relatórios 
qualificados. (SEVERINO, 2007, p.121) 

 

Seus resultados, de modo geral, são apresentados em aberto, ou seja, na condição de 

hipóteses, não de conclusões. De acordo com Yin (1985 apud Gil, 2010) é encarado como o 

delineamento mais adequado para a investigação de um fenômeno contemporâneo dentro de 

seu contexto real, onde os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

percebidos.  

 

Tem como objetivo proporcionar uma visão global do problema ou de identificar possíveis 

fatores que o influenciam ou são por ele influenciados. 

 

 

                                                 
32 Inferências: constitui uma ferramenta muito importante no sentido de se chegar às características de uma população 
baseado nos dados da amostra analisada 
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3.2. LIMITAÇÕES DO MÉTODO ESCOLHIDO 

 

 

De acordo com Gil (2010), a distinção entre o fenômeno e seu contexto representa uma das 

grandes dificuldades com que se deparam os pesquisadores; o que, muitas vezes, chega a 

impedir o tratamento de determinados problemas mediante procedimentos caracterizados por 

alto nível de estruturação, como os experimentos e levantamentos. Daí, a crescente utilização 

do estudo de caso no âmbito dessas ciências, com diferentes propósitos, tais como: 

a) Explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos; 

b) Preservar o caráter unitário do objeto estudado; 

c) Descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada investigação; 

d) Formular hipóteses ou desenvolver teorias; e 

e) Explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito complexas 

que não possibilitam a utilização de levantamento e experimentos. 

 

Outra objeção refere-se à falta de rigor metodológico, pois, diferentemente do que ocorre com 

os experimentos e levantamentos, para a realização de estudos de caso, não são definidos 

procedimentos metodológicos rígidos. São frequentes, portanto, os vieses33 nos estudos de 

caso, os quais acabam comprometendo a qualidade final de seus resultados. Há que se 

estabelecer um cuidadoso e rigoroso planejamento, para a coleta de dados e análise dos dados 

para minimizar o efeito destes vieses. 

 

Outro ponto refere-se à dificuldade de generalização, pois não proporciona o conhecimento 

preciso das características de uma população. A análise de um único ou de poucos casos, de 

fato, fornece uma base muito frágil para a generalização. 

 

Existe ainda a dificuldade relacionada ao tempo destinado à pesquisa. Diz-se que os estudos 

de caso demandam muito tempo para a sua execução e que, frequentemente, seus resultados 

são muito pouco consistentes. Pela inexperiência dos pesquisadores, podem gerar um 

amontoado de dados que não conseguem ser dispostos de forma adequada para facilitar sua 

análise e/ou interpretação. 

 

                                                 
33 Viés(es): é a diferença entre a média de uma série de medições e um valor de referência (fornecido, por exemplo, por um 
padrão). Em estatística pode ser considerado um erro em relação ao valor correto 
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3.3. VARIÁVEIS DA QUESTÃO DA PESQUISA 

 

 

As variáveis da pesquisa (serão substituídas por dados obtidos no estudo quando estes 

estiverem disponíveis por meio das avaliações e conclusões obtidas ao final do trabalho), são: 

 

1. Definir por meio do questionário de avaliação do SEDP, o nível de aderência do 

Sistema Embalagem em estudo às práticas enxutas de desenvolvimento; 

o Fornecem informações sobre onde o SE34 em estudo está posicionado em 

termos de aderência às práticas enxutas de desenvolvimento; 

 

2. Comprovação da redução do tempo (prazos) das etapas de desenvolvimento, gerando 

projetos com tempos menores de execução, a cada ciclo; 

 

3. Comprovação da melhora do nível de qualidade do projeto de desenvolvimento do 

SE: 

3.1. Menos retrabalho das atividades realizadas durante a execução do projeto do 

SE, baseado nas práticas de excelência estabelecidas no SEDP; 

3.2. Menos retrabalho gerado nos produtos lançados; 

 

4. Comprovação da redução de custos nos projetos do sistema embalagem desenvolvidos 

com práticas enxutas; 

o Fornecem, para o modelo adotado, a verificação potencial da redução de 

tempo e custos e o aumento de qualidade, construindo efetivamente a desejada 

base proposta para o sistema embalagem com práticas SEDP implementadas e 

utilizadas em todos os desenvolvimentos praticados. 

 

Podem ser considerados ainda indicadores importantes ao projeto e que serão verificados à 

medida que o Sistema Embalagem evolui em termos de aplicação dos princípios do SEDP. 

Estão relacionados ao: 

 

5. O número de MFV
35 que promovem a melhoria dos processos de desenvolvimento; 

                                                 
34 SE: Sistema Embalagem 
35 MFV: Mapa de Fluxo de Valor 
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o Permitem conhecer o Estado atual e o Estado Futuro projetado (enxuto) de 

determinado processo e os gap’s a serem ajustados e que trarão melhorias 

fundamentais para a execução de projetos do SE com metodologia enxuta;  

 

6. O número de revisões de documentação associada aos processos enxutos; 

o Permitem reconhecer os ajustes de documentação levando à consideração de 

que os processos estão sendo avaliados e melhorados a cada ciclo de 

execução, com foco total na melhoria contínua dos processos;  

 

 

3.4. HIPÓTESES 

 

 

HIPÓTESE #1: 

É possível adaptar o SEDP baseado na aplicação dos 13 princípios no desenvolvimento do 

SE. 

 

HIPÓTESE #2: 

A aplicação da metodologia SEDP no Sistema Embalagem em estudo permite eliminar os 

gap’s existentes e que estão relacionados às práticas atuais do desenvolvimento convencional 

em relação às práticas enxutas e tidas como práticas de excelência. 

 

HIPÓTESE #3: 

As empresas, de forma geral, querem e precisam acelerar seus processos de desenvolvimento.  

As diversas técnicas atuais buscam melhorias relacionadas à redução do tempo de execução, 

redução dos custos e aumento do nível de qualidade, no entanto, precisam de uma 

metodologia estruturada que permita o estabelecimento de padronização, velocidade e 

robustez, gerando produtos alinhados às reais necessidades dos clientes. 

 

 

3.5. FONTES DE DADOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS 
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Os dados primários são aqueles obtidos a partir de informações da própria empresa estudada, 

ao passo que os dados secundários provêm de outras fontes. 

 

� Dados primários: 

São aqueles, portanto, levantados pelo próprio autor. No estudo, foram obtidos por meio de 

observação direta na área de Engenharia de Embalagem (que executa grande número dos 

diversos processos relacionados ao desenvolvimento de produto e embalagem no Sistema 

Embalagem) na empresa em estudo. 

 

A empresa em estudo é uma multinacional alemã que conta com cerca de 50 mil funcionários 

e opera globalmente com marcas e tecnologias de ponta em três áreas de negócios: 

Detergentes e Produtos de Limpeza, Cosméticos e Cuidados Pessoais e Tecnologias em 

Adesivos.  

 

Fundada ainda no século XIX ocupa posições de liderança nos mercados mundiais, tanto nos 

negócios ao consumidor como também nos negócios industriais com marcas fortes e 

conhecidas. Está presente no mercado brasileiro a mais de 50 anos e é considerada como uma 

empresa de grande destaque e referência de tecnologia e de qualidade em seu segmento. 

 

� Dados secundários: 

São aqueles obtidos a partir de várias fontes. Neste estudo, foram obtidos por meio de 

relatórios de atividade e outras publicações, consultas a revistas especializadas e não-

especializadas nos meios industriais de forma geral, bem como artigos científicos, 

dissertações e teses, anais de congressos, palestras e treinamentos, entre outros, as quais foram 

assistidas pelo autor. Apresentam ainda análises, sínteses, interpretações ou avaliações de 

informação e dados de várias fontes. 

 

 

3.5.1. POPULAÇÃO E TAMANHO DA AMOSTRA 
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A população36 deste estudo restringe-se à análise de um projeto de desenvolvimento de 

embalagem primária, inserido no contexto do sistema embalagem, na organização foco do 

estudo. 

 

 

3.6. A METODOLOGIA SEDP APLICADA AO SISTEMA EMBALAGEM 

 

 

Propõe-se o diagnóstico do sistema embalagem por meio da utilização da metodologia SEDP 

que contempla todos os conceitos apresentados até aqui, relacionados à possível avaliação do 

sistema embalagem da organização em estudo e que considera em seus processos o 

desenvolvimento de produto e embalagem.  

 

A metodologia SEDP, portanto, deverá ser aplicada nas atividades de desenvolvimento 

existentes no sistema embalagem. Esta aplicação está representada pelo fluxo de processo 

(Figura 3.1.) que configura, de forma adaptada, o Sistema Embalagem da organização em 

estudo já com os critérios (13 princípios) da metodologia SEDP sendo aplicados. 

 

A Figura 3.1. deve ser interpretada, portanto, como um fluxograma de aplicação da 

metodologia SEDP (checklist37 de requisitos SEDP) que subdivide-se em dois fluxos 

paralelos (um que enfatiza a melhoria do processo pela eliminação do desperdício e observa a 

necessidade de melhoria contínua e outro que se preocupa, efetivamente, em oferecer valor ao 

cliente por meio de um produto desenvolvido de forma extremamente criteriosa e que 

reconheça em seu desenvolvimento as necessidades específicas dos clientes) e que deve ser 

aplicado sobre as atividades de desenvolvimento observadas anteriormente (Figura 1.6. e 

Figura 3.3.). 

 

Segue ainda uma avaliação da Figura 3.1. que contempla os 13 Princípios relacionados ao 

SEDP e praticados pela Toyota nos seguintes subsistemas: Processos, Pessoal Habilitado e 

Ferramentas e Tecnologia e que foram aplicados ao Sistema Embalagem em estudo sob a 

                                                 
36 População: A população relacionada ao número de projetos executados terá como parâmetro o número de projetos 
executados em 1 ano de atividade no Departamento de Engenharia de Embalagem da organização em estudo. A utilização da 
metodologia SEDP aplica-se ao sistema embalagem para o desenvolvimento de embalagens primárias de uma organização 
produtora de adesivos 
37 Checklist: lista de verificação 
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forma de diagnóstico de desempenho demonstrando viabilidade e forte aderência entre ambos 

(Tabela 3.1.).  

 
Figura 3.1. – METODOLOGIA SEDP aplicada ao SISTEMA EMBALAGEM 
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É importante ressaltar que a prática do SEDP está intimamente relacionada à eliminação do 

desperdício, que considera desenvolvimentos mais rápidos (redução de tempo), mais baratos 

(redução de custos) e com excelente nível de qualidade e que agrega, de forma consistente, 

valor para o Cliente. 

 

SUBSISTEMAS  PRINCÍPIOS METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSOS 

 

1 

Identifique Valor 
definido pelo Cliente 
para separar Valor 

Agregado de 
Desperdício 

ATIVIDADE #12 
A necessidade do Consumidor é conhecida? 

ATIVIDADE #19 
Avaliar as reais necessidades do cliente 

 

2 

Concentre esforços no 
início do Processo de 
Desenvolvimento de 

Produto para explorar 
integralmente soluções 
alternativas enquanto 

existe a máxima 
flexibilidade no Projeto 

ATIVIDADE #14 
Avaliar múltiplas alternativas de 

desenvolvimento que conferem valor ao 
produto desenvolvido no SEDP 

ATIVIDADE #21 
Desenvolver o novo conceito baseado em 

alternativas já existentes, sempre que aplicável 

 

3 

 

Crie um Nivelamento 
de Fluxo do Processo de 

Desenvolvimento de 
Produto 

ATIVIDADE #4 
Equilibrar carga de trabalho e estabelecer 

cadência de operação 

ATIVIDADE #5 
Eliminar as causas de variação nas atividades 

do projeto e padronizar 

 

4 

 

Utilize padronização 
rigorosa para reduzir a 

variação e criar 
flexibilidade e 

resultados previsíveis 

ATIVIDADE #15 
É possível a utilização de componentes de 
produtos já existentes ou a utilização de 
plataformas de produtos já existentes? 

ATIVIDADE #20 
Avaliar os “componentes existentes versus 

NOVOS COMPONENTES” e a plataforma de 
produto 

Tabela 3.1. – ADERÊNCIA DO SEDP APLICADO AO SISTEMA EMBALAGEM EM ESTUDO  

 

SUBSISTEMAS  PRINCÍPIOS METODOLOGIA 

 

PESSOAL 

HABILITADO 

 

5 

 

Desenvolva um sistema 
de Engenheiro-Chefe 

para integrar o 
Desenvolvimento do 

início ao fim 

ATIVIDADE #11 
O Coordenador do Projeto está definido? 

ATIVIDADE #18 
Definir o responsável pelo Projeto 
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SUBSISTEMAS  PRINCÍPIOS METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESSOAL 

HABILITADO 

 

6 

Organize para 
balancear a 

Competência Funcional 
e a integração 
Multifuncional 

ATIVIDADE #3 
O Processo de Desenvolvimento está integrado 

entre as equipes de desenvolvimento? 

ATIVIDADE #8 
Criar equipes multifuncionais 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolva 
Competência Técnica 
superior em todos os 

Engenheiros 

 

 

 

 

ATIVIDADE #23 
Utilizar tecnologia avançada como suporte 

complementar às atividades de 
desenvolvimento 

ATIVIDADE #244 
Utilizar ferramentas padronizadas (Banco de 

Dados, Listas de Verificação, Matrizes de 
Decisão, entre outros) 

ATIVIDADE #25 
Utilizar Métodos Visuais simples que permitam 

identificar o status do projeto de 
desenvolvimento 

ATIVIDADE #27 
Padronizar a aprendizagem em todos os 

processos e sub-processos envolvidos no SEDP 

ATIVIDADE #28 
Atualizar o Banco de Dados de KNOW-HOW 

(incluindo conhecimento prático) 

8 Integre plenamente os 
Fornecedores ao 

Sistema de 
Desenvolvimento de 

Produtos 

ATIVIDADE #6 
Estabelecer envolvimento dos Fornecedores nas 
etapas iniciais do Projeto de Desenvolvimento 

9 Consolide o 
aprendizado e a 

melhoria contínua 

ATIVIDADE #28 
Atualizar o Banco de Dados de KNOW-HOW 

(incluindo conhecimento prático) 

10 Construa uma Cultura 
de suporte à excelência 
e à melhoria contínua 

ATIVIDADE #22 
Aplicar o SEDP, de forma sustentável, na 

organização, por meio de um cultura 
corporativa consolidada 

Tabela 3.1. – ADERÊNCIA DO SEDP APLICADO AO SISTEMA EMBALAGEM EM ESTUDO  

 

SUBSISTEMAS  PRINCÍPIOS METODOLOGIA 

FERRAMENTAS 

E TECNOLOGIA 

 

11 
Adapte a Tecnologia 

para que sirva ao 
Pessoal e aos Processos 

ATIVIDADE #23 
Utilizar tecnologia avançada como suporte 

complementar às atividades de 
desenvolvimento 
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SUBSISTEMAS  PRINCÍPIOS METODOLOGIA 

 

 

 

FERRAMENTAS 

E TECNOLOGIA 

 

 

12 

 

Alinhe a Organização 
mediante Comunicação 

simples e visual 

ATIVIDADE #25 
Utilizar Métodos Visuais simples que permitam 

identificar o status do projeto de 
desenvolvimento 

ATIVIDADE #26 
Assegurar o alinhamento do Planejamento 

Estratégico, Tático e Operacional 

13 Use Ferramentas 
poderosas para a 
Padronização e o 

Aprendizado 
Organizacional 

ATIVIDADE #244 
Utilizar ferramentas padronizadas (Banco de 

Dados, Listas de Verificação, Matrizes de 
Decisão, entre outros) 

Tabela 3.1. – ADERÊNCIA DO SEDP APLICADO AO SISTEMA EMBALAGEM EM ESTUDO  
 

 

Pode se destacar ainda algumas preocupações centrais fundamentais observadas no 

fluxograma e destacadas abaixo: 

• Estabelecer um personagem central na condução do Projeto que será o Coordenador 

de Projeto e que terá como função ser o representante do cliente dentro da organização 

(voz do cliente). Estabelecer ainda a sinergia necessária entre os diversos grupos 

multifuncionais que atuarão simultaneamente na execução do projeto; 

• Estabelecer a multifuncionalidade requerida para o Desenvolvimento do Projeto; 

• Avaliar de forma consistente qual a necessidade do cliente e como satisfazer essa 

necessidade oferecendo o que de fato seja valorizado pelo mesmo; 

• Avaliar múltiplas alternativas de desenvolvimento de forma a se trabalhar com a 

melhor solução global para o projeto; 

• Avaliar alternativas que considerem componentes e processos já existentes 

minimizando os efeitos das curvas de aprendizado, custos relacionados à aquisição e 

tempos de execução; 

• Equilibrar a carga de trabalho, gerando a possibilidade de estabelecer-se a cadência na 

operação; 

• Observar em todas as fases do desenvolvimento oportunidades de eliminação de 

desperdício; 

• Padronizar as atividades do Projeto de forma a torná-lo completamente vinculado a 

um ciclo repetitivo de atividades (repetidas à cada ciclo), com a mínima variação 

possível; 
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• Estabelecer a presença e participação dos fornecedores desde o início do 

desenvolvimento; 

• Utilizar tecnologia avançada, ferramentas padronizadas e métodos visuais de forma 

intensa que possam tornar mais ágil os processos de desenvolvimento além de 

permitirem a constituição de um excelente banco de dados de know-how; 

• Captar conhecimentos conseguidos em cada projeto que devem ser lançados no 

sistema de know-how logo após o seu término para suportar novos programas de 

desenvolvimento; 

• Buscar o aprimoramento da aprendizagem de forma a tornar todos os especialistas, de 

fato, capacitados na execução de suas tarefas; 

• Alinhar todos os desdobramentos advindos do projeto que devem estar intimamente 

relacionados à estratégia do negócio. O alinhamento organizacional é fundamental 

para que a estratégia possa estar suportada durante todas as fases do desenvolvimento 

de produtos; 

• Capacitar tecnicamente e comprometer as Pessoas envolvidas no desenvolvimento, 

esta é a chave que abrirá todas as portas para que se possa chegar ao desenvolvimento 

enxuto do sistema embalagem; 

• Sustentar sistemicamente todos os pontos acima por meio de uma cultura 

organizacional consolidada e que, de fato, estabeleça a implantação do SEDP como 

uma necessidade para o negócio; 

 

Seguramente, existirão pequenos ajustes relacionados à metodologia que deverão ser 

realizados de organização para organização para que a mesma possa ser aplicada de forma 

integral e efetiva. Assume-se, portanto, que a aplicação desta metodologia não é algo fácil de 

fazer. A empresa precisa, como já foi dito, querer melhorar seus processos de 

desenvolvimento e capacitar tecnicamente as pessoas envolvidas e, nestes casos, suportado 

por uma cultura organizacional que adote a metodologia efetivamente. Assim, as chances de 

sucesso em sua aplicação tornar-se-ão maiores, e os benefícios serão altamente 

compensadores. 

 

 

3.7. PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 
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De acordo com Gil (2010), na maioria dos estudos de caso bem conduzidos, a coleta de dados 

é feita mediante entrevistas, observações e análises de documentos. 

 

Entrevista: 

• Informal: que se confunde com a simples conversação. 

 

Observação: 

• Participante: o autor participa de forma real no grupo onde a pesquisa é desenvolvida. 

O autor assume, portanto, o papel de membro do grupo. 

 

Documentos: 

• A consulta a fontes documentais é imprescindível em qualquer estudo de caso, pois, à 

medida que dados importantes estejam disponíveis não haverá necessidade de procurar 

obtê-los mediante interrogação. 

 

 

3.7.1. ROTEIRO 

 

 

O roteiro para a obtenção e coleta dos dados relacionados ao diagnóstico do Sistema 

Embalagem por meio do SEDP deve seguir o fluxograma desenvolvido abaixo (Figura 3.2. e 

Tabela 3.2.). 

 

Este fluxograma (Figura 3.2.) estabelece uma sequência de atividades (passo-a-passo) que 

permite o levantamento/coleta de dados relacionados ao estado presente do sistema 

embalagem em estudo quando avaliado por meio da metodologia SEDP. 
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Figura 3.2.: ROTEIRO PARA COLETA DE DADOS DE VALIDAÇÃO DO “SE” BASEADO NO SEDP 

 ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

1 ESTABELECIMENTO 
PASSO-A-PASSO DO 
CRITÉRIO AVALIAÇÃO 
STATUS ATUAL SEDP 

Desenvolvimento de um processo que permita avaliar o 
sistema embalagem atual com base no SEDP. Esta 
avaliação deve ser feita por meio de questionário que 
relaciona os principais requisitos de um SEDP com o 
processo em análise; 

2 QUESTIONÁRIO SEDP Utilização do questionário de avaliação para diagnosticar 
a situação atual do sistema embalagem; 

3 TABULAÇÃO DOS 
RESULTADOS 

Com base no resultado obtido no questionário de 
diagnóstico/avaliação, tabular os dados de forma gráfica; 

4 DIAGNÓSTICO SEDP Verificar situação em que o processo avaliado se 
encontra por meio dos dados tabulados; 

5 ADERÊNCIA SEDP x SE Verificar se há na avaliação do Sistema Embalagem 
alguma característica extremamente divergente e 
relevante em relação aos critérios estabelecidos para o 
SEDP; 

6 COMPARAÇÃO COM 
BENCHMARKING 
TOYOTA 

Comparar os dados obtidos na avaliação com o 
benchmarking Toyota; 
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 ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

7 MAPEAMENTO FLUXO 
ESTADO ATUAL SE 

Desenvolvimento de um Fluxo de Estado Atual que 
demonstre a realidade dos processos no sistema 
embalagem em estudo; 

8 PLANO DE AÇÃO Estabelecimento de um Plano de Ação que permita 
reconhecer Custos, Responsáveis e Prazos para a 
execução do Plano; 

9 IMPLEMENTAR 
MELHORIAS 
POTENCIAIS 

Executar o Plano de Ação tornando-o implementado e 
vigente e que considera as práticas relacionadas ao 
SEDP; 

10 ESTABELECIMENTO DE 
INDICADORES DE 
DESEMPENHO 

Estabelecimento de Indicadores de desempenho 
relacionados aos critérios de SEDP e a melhora do 
desempenho na execução dos Projetos; 

11 PROPOSTA NOVO FLUXO 
ESTADO FUTURO 

Desenvolvimento de um Fluxo de Estado Futuro que 
possibilite associá-lo às melhores práticas de um SEDP; 

12 NOVO DIAGNÓSTICO 
SEDP 

Verificar situação em que o processo avaliado se 
encontra por meio dos dados tabulados; 

13 ADERÊNCIA SEDP x SE Verificar se há na avaliação do Sistema Embalagem 
alguma característica extremamente divergente e 
relevante em relação aos critérios estabelecidos para o 
SEDP; 

14 COMPARAÇÃO COM 
BENCHMARKING 
TOYOTA 

Comparar os dados obtidos na avaliação com o 
benchmarking Toyota; 

15 ESTABELECIMENTO DE 
INDICADORES DE 
DESEMPENHO 

Estabelecimento de Indicadores de desempenho 
relacionados aos critérios de SEDP e a melhora do 
desempenho na execução dos Projetos; 

Tabela 3.2.: ROTEIRO PARA COLETA DE DADOS DE VALIDAÇÃO DO “SE” BASEADO NO SEDP 

 

 

3.7.2. QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA COLETA DE DADOS 

 

 

Abaixo, na Tabela 3.3., seguem as questões utilizadas no subsistema PROCESSOS: 

SUBSISTEMA PROCESSOS 

PRINCÍPIO #1 Identificar valor definido pelo Cliente para separar valor agregado de desperdício 

QUESTÕES: 1 Há um conhecimento claro do que o cliente de fato valoriza no produto? 

2 As características de valor para o produto estão claramente definidas? 

3 As características estão transformadas em objetivos significativos e mensuráveis 
(quantitativos e qualitativos) para que cada participante do projeto possa 
efetivá-la no produto? 

4 Há uma liderança de projeto que informa quais os objetivos específicos, 
detalhados de forma a gerar um produto que entrega valor ao cliente? 

5 Os desperdícios relacionados ao desenvolvimento do produto podem ser 
claramente caracterizados e combatidos? 
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SUBSISTEMA PROCESSOS 

PRINCÍPIO #2 Concentrar esforços no início do processo de desenvolvimento de produto para 
explorar integralmente soluções alternativas enquanto existe a máxima 
flexibilidade no projeto 

QUESTÕES: 1 Várias alternativas para o desenvolvimento do Produto são exploradas no início 
do Projeto [avaliando o desempenho das alternativas (características essenciais) 
de forma comparativa com testes rápidos alinhados aos objetivos do programa, 
analisando o impacto de cada alternativa sobre o custo, qualidade e o 
desempenho]? 

2 Há um rigoroso processo de planejamento que antecede o início da fase de 
execução principalmente voltado para verificar as várias alternativas 
relacionadas ao projeto? 

3 Existe a possibilidade de utilização de plataformas de produtos já existente 
(internamente e nos fornecedores) assim como reutilização de componentes 
comuns (observação de compatibilidade antes da conclusão)? 

4 Equipes multifuncionais (que incluem Engenharia e Manufatura) são envolvidas 
logo no início do projeto para que possam avaliar alternativas para a execução 
do produto visando uma solução única, que contemple os esforços de 
Engenharia e as condições de manufaturabilidade (processamento) do produto? 

5 Existe aplicação de Engenharia simultânea (atividades realizadas em paralelo) 
no desenvolvimento do Projeto funcionando como o elo entre diversos 
processos, desde o conceito até a distribuição final do produto? 

 
SUBSISTEMA PROCESSOS 

PRINCÍPIO #3 Criar um nivelamento de fluxo do processo de desenvolvimento de produto 

QUESTÕES: 1 No Desenvolvimento de Produtos observa-se um fluxo de trabalho organizado 
com cadeias de trabalhos identificáveis com funções características próprias? 

2 Observa-se um fluxo contínuo, sem paradas ou obstáculos (desperdícios), 
durante todas as fases e atividades de desenvolvimento de produto? 

3 Pode-se observar que o trabalho básico e essencial nas atividades de 
desenvolvimento sejam, praticamente, similares ao longo de todos os projetos? 

4 A padronização de atividades componentes do Projeto, consideradas as mais 
comuns, que permitem ações de planejamento mais adequadas, pode ser 
observada ao longo de cada projeto e dos vários projetos executados? 

5 Pode-se observar um cadenciamento do Projeto de Desenvolvimento por meio 
do nivelamento da carga de trabalho, estabelecimento de fluxo contínuo por 
meio de atividades sincronizadas e padronização da execução das tarefas? 

 
SUBSISTEMA PROCESSOS 

PRINCÍPIO #4 Utilizar padronização rigorosa para reduzir a variação e criar flexibilidade e 
resultados previsíveis 

QUESTÕES: 1 Pode ser verificada uma busca frequente pela padronização das tarefas mais 
comuns observadas no processo de desenvolvimento de produtos? 

2 Podem ser observadas a utilização de Listas de Verificação (check-lists) que 
funcionem como lembretes de práticas (conhecimentos acumulados) que não 
podem ser esquecidas? 

3 Pode ser observada a rigorosa padronização dos processos de desenvolvimento 
e de execução do Projeto de forma a se obter constante análise das tarefas 
consideradas comuns e as entradas e saídas pertinentes a cada etapa do 
processo? 

4 Observa-se um rigoroso treinamento relacionado às competências e habilidades 
técnicas de desenvolvimento, por um longo período, principalmente, aquelas 
voltadas para as atividades operacionais do dia-a-dia? 

5 Pode-se observar processos com pouca ou nenhuma variação entre projetos 
executados além de excelente nível de velocidade na execução? 

Tabela3.3. – APRESENTAÇÃO DAS QUESTÕES PARA O SUBSISTEMA PROCESSOS 
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Na Tabela 3.4., seguem as questões utilizadas no subsistema PESSOAL HABILITADO: 

SUBSISTEMA PESSOAL HABILITADO 

PRINCÍPIO #1 Desenvolver um sistema de “Engenheiro-Chefe” para integrar o desenvolvimento 
do início ao fim 

QUESTÕES: 1 Existe a figura de um responsável pelo Projeto de Desenvolvimento que 
consegue coordenar e responder pelo mesmo tanto em termos de processos 
quanto em termos técnicos? 

2 A necessidade do cliente é amplamente reconhecida pelo Coordenador do 
Projeto e a mesma é transferida detalhadamente para o Desenvolvimento do 
Produto? 

3 Além de promover os objetivos comuns de satisfação dos clientes e do sucesso 
da empresa, é responsável por concretizar metas de qualidade, segurança, custos 
e prazos? 

4 Existe uma equipe multifuncional de especialistas funcionais que atua em 
conjunto com o Coordenador do Projeto? 

5 Os projetos são coordenados com alta disciplina, principalmente, relacionados 
aos prazos e aos custos e, sobretudo, com uma atitude de não fazer concessões 
em relação à concretização das metas? 

 
SUBSISTEMA PESSOAL HABILITADO 

PRINCÍPIO #2 Organizar para balancear a competência funcional e a integração multifuncional 

QUESTÕES: 1 Observa-se na condução dos projetos forte enfoque funcional (grande 
especialização técnica e experiência funcional) e enfoque em produtos 
(conhecimento profundo de categorias de produtos / famílias)? 

2 O foco no produto considera os fatores que o cliente realmente valoriza e os 
satisfaz estabelecendo assim características e funções que o produto deve 
possuir de forma a satisfazer suas necessidades pós-lançamento? 

3 Observa-se sinergia e integração multifuncional durante o desenvolvimento do 
produto? 

4 Observa-se que os Coordenadores de Projetos estão, de fato, focados no cliente 
e no produto enquanto os Gerentes Funcionais focados na administração e no 
aperfeiçoamento dos Engenheiros e Assistentes? 

5 Existe balanceamento entre competência funcional (excelência técnica) e 
integração multifuncional (diversas áreas envolvidas no Projeto)? 

 
SUBSISTEMA PESSOAL HABILITADO 

PRINCÍPIO #3 Desenvolver competência técnica superior em todos os engenheiros/ participantes 
do projeto 

QUESTÕES: 1 Observa-se um plano de desenvolvimento de Pessoas que participam ativamente 
do Projeto de Desenvolvimento, tornando-as mais capacitadas para a execução 
de suas tarefas? 

2 As pessoas envolvidas no desenvolvimento possuem grau elevado de 
conhecimento técnico que é altamente valorizada durante o desenvolvimento do 
produto? 

3 Os envolvidos no Projeto de Desenvolvimento podem acompanhar o processo 
"in loco" de forma a verificar a situação real de processamento e, neste caso, 
podem, se necessário, colocar "a mão na massa"? 

4 Existe um processo de avaliação de Produtos concorrentes onde seja permitida a 
montagem e desmontagem e avaliação funcional de cada parte componente? 

5 Podem ser observadas reuniões diárias de atualização, normalmente, efetuadas 
no local onde o produto será manufaturado e que permitem o esclarecimento de 
dúvidas e demonstram uma atualização diária e precisa do andamento dos 
projetos? 
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SUBSISTEMA PESSOAL HABILITADO 

PRINCÍPIO #4 Integrar plenamente os Fornecedores ao sistema de desenvolvimento de produtos 

QUESTÕES: 1 Os fornecedores estão envolvidos nos Processos de Desenvolvimentos de 
Novos Produtos desde a Fase inicial do Projeto (Definição de Conceito)? 

2 Existem evidências de que os fornecedores são efetivamente cobrados de forma 
bastante exigente em termos de cumprimento dos prazos, inovação, qualidade e 
redução de custos? Existem indicadores disponíveis? 

3 Existe um intercâmbio de Conhecimento entre as áreas Técnicas (Empresa 
Principal e Fornecedor) de forma a integrar e cimentar um relacionamento 
muito próximo entre ambos? 

4 Os fornecedores são avaliados em termos de compatibilidade e estão alinhados 
profundamente ao desenvolvimento e apresentam várias opções (múltiplas 
alternativas) nas fases iniciais do desenvolvimento? 

5 Pode-se verificar um desdobramento dos conceitos de um SEDP (Sistema 
Enxuto de Desenvolvimento de Produto) nos fornecedores ativos e que 
suportam desenvolvimentos na Empresa principal? 

 
SUBSISTEMA PESSOAL HABILITADO 

PRINCÍPIO #5 Consolidar o aprendizado e a melhoria contínua 

QUESTÕES: 1 Existe alguma forma ou procedimento que permita o armazenamento e 
transferência do chamado conhecimento tácito entre os envolvidos no Projeto? 

2 Os testes, quando aplicáveis, são realizados para verificar a ocorrência de falhas 
(testes tanto em condições normais quanto anormais) e empurram o projeto ao 
ponto de falha, de forma a entender os limites absolutamente físicos de seus 
subsistemas? 

3 Existe uma avaliação cuidadosa do Produto realizada por vários grupos 
envolvidos em sua manufatura (envolvidos no Processo), de forma a averiguar 
potenciais / possíveis ocorrências de falhas? 

4 Reuniões diárias de acompanhamento do Projeto com o intuito de captar 
informações relevantes ao aprendizado são realizadas ao longo do 
desenvolvimento? 

5 Observam-se curvas de aprendizado mais curtas devido ao grande número de 
projetos realizados que permitem melhorar por meio da repetição (mais ciclos 
de aprendizado ao longo de múltiplos produtos / projetos)? 

 
SUBSISTEMA PESSOAL HABILITADO 

PRINCÍPIO #6 Construir uma cultura de suporte à excelência e à melhoria contínua 

QUESTÕES: 1 Pode ser observada uma cultura organizacional enxuta capaz de dar sustentação 
às poderosas ferramentas utilizadas no SEDP de forma a tornar possível sua 
aplicação num processo de desenvolvimento de produto? 

2 As pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento de produtos, assim 
como a organização de forma geral, acreditam que o SEDP seja, efetivamente, 
uma ferramenta adequada para o desenvolvimento de produtos? 

3 Os objetivos operacionais estão alinhados aos objetivos estratégicos da 
Organização, fazendo com que cada desenvolvimento, esteja associado à 
estratégia principal da organização? 

4 Os projetos são criados de forma de organizada e com definição suficiente sobre 
o grau de prioridade, gerando uma cultura fortemente focada no grau de 
priorização de cada projeto? 

5 Existe a possibilidade de Especialistas funcionais serem agregados aos projetos 
(compartilhamento de recursos) quando estes forem necessários sem que ocorra 
conflito entre a Gerência Funcional e o Coordenador do Projeto? 

Tabela 3.4. – APRESENTAÇÃO DAS QUESTÕES PARA O SUBSISTEMA PESSOAL HABILITADO  
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Na Tabela 3.5., seguem as questões utilizadas no subsistema FERRAMENTAS E 

TECNOLOGIA: 

SUBSISTEMA FERRAMENTAS E TECNOLOGIA 

PRINCÍPIO #1 Adaptar a tecnologia para que sirva ao pessoal e aos processos 

QUESTÕES: 1 Existe tecnologia associada ao processo de desenvolvimento e a mesma está 
adequada ao nível de detalhamento exigido para a sua utilização? 

2 As tecnologias disponíveis são atualizadas e, de fato, contribuem para o 
desenvolvimento do Projeto gerando informações precisas e que agregam 
soluções técnicas de alto nível à execução do projeto? 

3 Podem ser observadas perfeita combinação entre as ferramentas técnicas 
complementares disponíveis e o nível de qualificação do pessoal (pessoas 
envolvidas nos projetos)? 

4 As ferramentas tecnológicas atuam como capacitadoras ou catalisadoras de um 
processo de desenvolvimento de produtos totalmente sincronizado? 

5 As ferramentas tecnológicas disponíveis suportam adequadamente o 
desenvolvimento de produto no SEDP em estudo? 

 

SUBSISTEMA FERRAMENTAS E TECNOLOGIA 

PRINCÍPIO #2 Alinhar a organização mediante comunicação simples e visual 

QUESTÕES: 1 A comunicação que trata de assuntos relacionados ao desenvolvimento do 
produto é objetiva, precisa e focada nos fatos essenciais? 

2 A comunicação no desenvolvimento de produtos e, em projetos de forma geral, 
transmite a informação certa, às pessoas certas, no momento certo, suportando, 
portanto, o processo de tomada de decisões adequadas? 

3 Utiliza-se uma Gestão Visual eficaz que permite melhorar o nível de 
comunicação relacionado ao projeto? 

4 Existe alinhamento de comunicação em todos os níveis participantes do projeto 
de forma a que todos possuam informações relevantes que permitam a 
concretização do projeto? 

5 A organização conhece e utiliza a comunicação por meio do Formato A3 
(padrão de comunicação) que permite o estabelecimento de uma metodologia 
padronizada de redação técnica, destinado à solução de um problema, à 
melhoria contínua e a conseguir comunicação transparente entre várias 
especialidades funcionais? 

 

SUBSISTEMA FERRAMENTAS E TECNOLOGIA 

PRINCÍPIO #3 Usar ferramentas poderosas para a padronização e o aprendizado organizacional 

QUESTÕES: 1 Existe um banco de dados onde possa ser realizado o arquivamento do chamado 
conhecimento tácito? 

2 As listas de Verificação (check-lists) possibilitam a explicação do processo de 
raciocínio por trás da regra, permitindo pensar-se de forma íntegra na solução 
do problema? 

3 As listas de Verificação (check-lists) são atualizadas ao final de cada projeto e 
utilizadas como ponto de partida para o projeto seguinte? 

4 Outras ferramentas como Curvas de Compensação e Matrizes de Decisão são 
também utilizadas como ferramentas que também ajudam na aquisição e na 
preservação de conhecimento? 

5 O benchmarking de produtos concorrentes é utilizado para verificar 
desempenho das partes e do todo e obter informações relevantes sobre os 
melhores componentes de cada classe? 

Tabela 3.5. – APRESENTAÇÃO DAS QUESTÕES PARA O SUBSISTEMA FERRAMENTAS E TECNOLOGIA  

 

 

3.7.3. ESTIMATIVA DOS 3 PONTOS 
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Tabela 3.6. – ESTIMATIVA DOS 3 PONTOS (ANÁLISE PERT) 

 

 

É importante salientar que os tempos citados na Tabela 3.6., [O, M, P], foram obtidos com 

base na experiência prática observada na execução dos projetos com essa característica 

(“COM A REALIZAÇÃO DE TESTES”). Para obtenção destes dados foram considerados, 

portanto, a opinião de especialistas executores, as estimativas análogas que caracterizam-se 

por usar a opinião de especialistas e informações históricas sobre projetos anteriores com o 

intuito de se chegar a uma condição de tempo de execução muito próxima à realidade que será 

observada, além, de uma estimativa paramétrica, onde as durações são determinadas 

quantitativamente, por meio de medições. 

 

Para o estudo em questão, que tem como objetivo principal a eliminação de desperdício e o 

aumento da velocidade dos desenvolvimentos dentro do sistema embalagem, a análise será 

baseada, principalmente, nos Tempos Otimista (O) e Mais Provável (M). Não se justifica, 

portanto, a utilização do cenário de Tempo Pessimista38 (P). 

 

 

                                                 
38 Tempo pessimista: a não utilização do tempo pessimista nesta avaliação deve-se ao fato de que uma das premissas 
adotadas para a aplicação dos conceitos relacionados ao SEDP é obter como resultado a redução de prazos de execução. 
Baseado nesta condição, o tempo pessimista não foi utilizado para análise. No entanto, é válido ressaltar que estatisticamente 
é um cenário possível e que sempre deve ser considerado 
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3.7.4. COLETA DE DADOS DO ESTUDO 

 

 

A coleta de dados do estudo foi feita pelo próprio autor. Baseou-se na medição do tempo e 

observação do sequenciamento de cada atividade executada pelos funcionários da Engenharia 

de Embalagem e em outras interfaces (departamentos) da empresa em estudo e que estão 

relacionadas a um projeto de desenvolvimento do sistema embalagem para uma embalagem 

primária de adesivos (Figura 3.3.). Houve entrevista informal com os funcionários de cada 

área/departamento sobre o sequenciamento das atividades e o tempo gasto, normalmente, na 

execução de tais atividades. 

INÍCIO

1
PREENCHIMENTO 
de STAGE GATE ou 

NPI (NEW PRODUCT 
INTRODUCTION)

2
ANÁLISE CRÍTICA 

(ALTA 
ADMINISTRAÇÃO)

PROJETO 
APROVADO?

3
PROJETO 

ABORTADO

REQUER 
TRANSFERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA?

4
FGP(PRAI(002

5
AVALIAR TECNOLOGIA 

DISPONÍVEL e 
CAPACIDADE de 
MANUFATURA

REQUER 
AVALIAÇÃO DE 

CUSTOS?

9
DESENVOLVIMENTO 

e AVALIAÇÃO de 
ESTUDO DE CUSTO

CUSTO 
APRESENTADO 

É VIÁVEL?

10
SOLICITAR IDH para 

PRODUTO ACABADO 
e COMPONENTES 
DE EMBALAGEM

REQUER 
AMOSTRAS para 

TESTES?

6
SOLICITAR 
AMOSTRAS

7
EXECUTAR 

TESTES

8
AVALIAR 

RESULTADO 
OBTIDO no TESTE

AMOSTRAS 
APROVADAS?

11
DESENVOLVIMENTO 

DE ARTES

12
APROVAÇÃO 

ARTES 
WORKFLOW 

NOTES e 
FORNECEDOR

13
DESENVOLVIMENTO e 

APROVAÇÃO de 
ESPECIFICAÇÕES

15
CADASTRO 

CÓDIGOS IDH 
SAP

14
DESENVOLVIMENTO 

DE INFOVENDAS

16
DEFINIÇÃO DE 

LABOR, CENTRO 
DE TRABALHO e 

RECURSO

17
PREPARAR e 
CADASTRAR 

RECEITA 
(B.O.M.) no SAP

19
CONFIRMAR 
REQUISIÇÃO

20
CONFIRMAR 

COLOCAÇÃO DO 
PEDIDO

21
PRODUÇÃO no 
FORNECEDOR

22
QUALIDADE 
(INSPEÇÃO)

23
PRODUÇÃO 

DISPONIBILIDADE 
de PRODUTO

FIM

18
CONFIRMAR 
CUSTOS de 

MANUFATURA

25
TRANSFERIR 

PRODUTO para 
ESTOQUE

24
AVALIAR 1a. 
PRODUÇÃO

NÃO

NÃONÃO

A

A

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

 
Figura 3.3.: PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGEM (ESTADO ATUAL) 
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As atividades apresentadas (Figura 3.3.) demandam representativa quantidade de tempo para a 

sua execução e podem ser ajustadas gerando uma condição de desenvolvimento superior e 

mais rápida [Figura 3.4. (REDE DE PRECEDÊNCIA – Estado Atual) e Figura 3.5. (REDE 

DE PRECEDÊNCIA – Estado Futuro)], mais barata, com melhor nível de qualidade e mais 

próxima de atender às necessidades dos clientes. 

 

Pode-se assumir, portanto, que à medida que o processo de desenvolvimento fica livre de 

desperdícios, as atividades remanescentes são aquelas que potencialmente agregam valor ao 

desenvolvimento. Desta forma ciclos contínuos de avaliação do processo, promovendo a 

eliminação de desperdícios e a melhoria contínua, garantirão um processo com mais valor 

adicionado e que atende de forma mais efetiva à atribuição de valor ao desenvolvimento e, 

consequentemente, farão com que o cliente esteja mais satisfeito. 

 
Tabela 3.7.: ATIVIDADES CONSIDERADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA EMBALAGEM 

(ESTADO PRESENTE) 

 
As atividades listadas na Tabela 3.7. (duração das atividades e precedência) relacionam-se 

com o fluxograma de atividades estabelecido na Figura 3.3.. As diversas atividades 

estabelecidas para o desenvolvimento de embalagem na organização em estudo possuem 

períodos de execução (duração) que consomem tempo e recursos. Neste cenário de cálculo 

considerou-se o chamado “Tempo mais provável”, que reflete a condição atual vigente. 
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Figura 3.4.: REDE DE PRECEDÊNCIA – ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGEM (ESTADO 

ATUAL) 

 
A Figura 3.4. estabelece uma rede de precedência que apresenta a condição atual de duração 

das atividades de desenvolvimento apresentadas na Tabela 3.7. (Tempo mais provável), com 

duração aproximada de 109 dias. 

 

 
Tabela 3.8.: ATIVIDADES CONSIDERADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA EMBALAGEM 

(ESTADO FUTURO) 

 

As atividades listadas na Tabela 3.8. (duração das atividades e precedência) relacionam-se 

com o fluxograma de atividades também estabelecido na Figura 3.3.. As diversas atividades 

estabelecidas para o desenvolvimento de embalagem na organização em estudo possuem 

TEMPO TOTAL: 109 dias 
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períodos de execução (duração) que consomem tempo e recursos. Neste cenário de cálculo 

considerou-se o chamado “Tempo Otimista”, que reflete a condição futura. 

 
Figura 3.5.: REDE DE PRECEDÊNCIA – ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGEM (ESTADO 

FUTURO) 

 

A Figura 3.5. estabelece uma rede de precedência que apresenta a condição futura de duração 

das atividades de desenvolvimento apresentadas na Tabela 3.8. (Tempo Otimista), com 

duração aproximada de 74 dias. 

 

Esta potencial redução pode ser atingida por meio de uma metodologia focada na eliminação 

de desperdício e redução dos períodos de execução (menor tempo), e na experiência prática 

relacionada à avaliação de vários projetos (histórico de desenvolvimentos – projetos 

anteriores similares) com a mesma constituição e características e que podem atingir um 

estado futuro consideravelmente melhor. 

 
Figura 3.6.: ATIVIDADES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGEM  

(ESTADO ATUAL X ESTADO FUTURO) – ESTUDO #1 

TEMPO TOTAL: 74 dias 

ATIVIDADES 
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Figura 3.7.: ATIVIDADES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGEM  

(ESTADO ATUAL X ESTADO FUTURO) – ESTUDO #2 
 
Desta forma, acredita-se que, com a utilização dos conceitos de SEDP aplicados ao Sistema 

Embalagem na empresa em estudo, poder-se-á chegar a uma condição de Estado Futuro 

(Tabela 3.8. e Figura 3.5.) potencialmente melhor do que a observada no Estado Presente, 

conforme demonstram as Figuras 3.6. e 3.7.. 

 

Outro fator relevante refere-se à possibilidade de o Mapa de Fluxo de Valor do Estado Futuro, 

além da redução dos prazos de execução, estabelecer-se com uma nova sequência de 

atividades ou mesmo com a eliminação de atividades que não agregam valor ao 

desenvolvimento. Neste caso, a Rede de Precedência deverá ser refeita para que considere o 

relacionamento e dependência das atividades remanescentes e, com isso, possa ser verificada 

qual a nova duração do projeto, considerando o novo processo vigente. 

 

 

3.7.5. A AVALIAÇÃO 

 

 

Conforme anteriormente abordado, a pesquisa foi realizada por meio de entrevistas com os 

funcionários da Engenharia de Embalagem, observação dos processos e análise de 

documentos. O objetivo da pesquisa foi verificar as características do processo de execução 

atuais e possíveis oportunidades de redução de desperdícios nas diversas fases de processo do 

sistema embalagem em estudo. 
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As informações obtidas junto a cada participante da pesquisa foram analisadas e trazidas para 

o contexto de análise onde são verificados os critérios estabelecidos para um SEDP. 

Conforme anteriormente citado, é importante ressaltar que os dados obtidos juntos aos 

participantes foram tratados com o máximo sigilo e anonimato. Em outras palavras, em 

nenhum momento será possível descobrir, de acordo com a empresa estudada, quais os 

envolvidos nas repostas e premissas assumidas. 

 

Abaixo segue um passo-a-passo (passos de #1 a #8) que demonstram o critério utilizado para 

verificar os estágios de cada subsistema observado na organização em estudo e princípios 

avaliados individualmente. 

 

Passo #1: 

Para cada princípio foram elaboradas cinco (5) questões que estão fortemente relacionados ao 

mesmo, conforme Tabela 3.9., abaixo: 

 
Tabela 3.9. – MODELO DE QUESTÕES APLICADAS AO PRINCÍPIO SEDP EM AVALIAÇÃO 

 

Passo #2: 

Em seguida, para cada questão criada foi dada uma nota que varia de 1 a 5, sendo disposta 

conforme Tabela 3.10., abaixo: 

 
Tabela 3.10. – CRITÉRIO DE NOTA A SER ATRIBUIDA A CADA QUESTÃO  
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Passo #3: 

Após as notas terem sido atribuídas, verificou-se a MÉDIA obtida entre as notas estabelecidas 

para as cinco perguntas conforme Tabela 3.11., abaixo: 

 
Tabela 3.11. – CRITÉRIO ESTABELECIDO PARA A OBTENÇÃO DA NOTA MÉDIA PARA CADA PRINCÍPIO  

 

Passo #4: 

Foi estabelecido um PESO que varia de 1 a 10 para cada princípio, conforme Tabela 3.12., 

abaixo: 

 
Tabela 3.12. – CRITÉRIO ESTABELECIDO PARA DEFINIR PESOS PARA CADA PRINCÍPIO 

 

� Critério para adoção dos Pesos relacionados a cada princípio: 

Foi definido com base na importância dada a cada princípio utilizado na organização (Tabela 

3.13.) em estudo no momento da execução do trabalho. O critério de Pesos pode ser ajustado 

à medida que a metodologia se torne mais madura em termos de aplicação e em repetidos 

ciclos de projetos e, efetivamente, se tenha uma visão mais clara de cada requisito aplicado ao 

SE em estudo. 

 
Tabela 3.13. –PESOS ATRIBUÍDOS PARA CADA PRINCÍPIO 
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Passo #5: 

Com o valor da MÉDIA e o PESO adotado para cada princípio, obteve-se o VALOR (produto 

MÉDIA x PESO) que será utilizado para o cálculo final do SUBSISTEMA, conforme Tabela 

3.14., abaixo: 

 
Tabela 3.14. – PRODUTO (MÉDIA x PESO)  

 

Passo #6: 

O processo foi executado para cada um dos princípios existentes em cada SUBSISTEMA, ou 

seja, 13 valores obtidos no total, correspondentes a cada princípio verificado. 

 

Passo #7: 

Para o SUBSISTEMA PROCESSOS foi obtida uma MÉDIA PONDERADA conforme 

Tabela 3.15., abaixo: 

 MÉDIA PESO MÉDIA x PESO 
1 2,4 10 24,0 
2 2,6 8 20,8 
3 2,6 7 18,2 
4 1,6 8 12,8 
 TOTAL 33 75,8 

Tabela 3.15. – MÉDIA PONDERADA OBTIDA PARA O SUBSISTEMA PROCESSOS 

 

Passo #7.1: 

MÉDIA PONDERADA = 75,8 / 33 → MÉDIA PONDERADA = 2,3 

 

Passo #7.2: 

A MÉDIA PONDERADA foi obtida para cada SUBSISTEMA, conforme Tabela 3.16., 

abaixo: 

 
Tabela 3.16. – MÉDIA PONDERADA OBTIDA PARA CADA SUBSISTEMA ANALISADO 

 

 

 

2,2 x 8 = 17,6 
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Passo #8: 

A MÉDIA PONDERADA obtida para cada SUBSISTEMA foi comparada com a referência. 

Adotou-se que a referência Toyota tem MÉDIA PONDERADA 5 em todos os 

SUBSISTEMAS, conforme Tabela 3.17., abaixo: 

 
Tabela 3.17. – MÉDIA PONDERADA OBTIDA PARA CADA SUBSISTEMA ANALISADO [VERSUS 

REFERÊNCIA (TOYOTA)] 

 

 

3.8. ANÁLISE DE DADOS 

 

 

De acordo com Gil (2010), a análise é iniciada a partir da primeira observação e/ou primeira 

leitura de um documento. Podem ser identificadas algumas etapas que são seguidas na 

maioria dos estudos de casos, ainda que de forma não sequencial. 

 

Consiste, portanto, na identificação de alguns tópicos-chave e na consequente elaboração de 

um texto discursivo (GIL, 2010). É recomendável a elaboração de instrumentos analíticos 

para organizar, sumarizar e relacionar os dados. As habilidades analíticas do pesquisador 

definem, em boa parte, a qualidade dos “achados” da pesquisa. 

 

Para o estudo, a análise de dados basear-se-á em: 

• Observação do estado corrente e do estado futuro do Sistema Embalagem 

(Desenvolvimento de Produto e Embalagem no Sistema Embalagem em estudo); 

• Observação do tempo de realização dos Projetos pós-implementação da metodologia 

(Planejado x Realizado); 

 

 

3.8.1.  DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA EMBALAGEM 
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O processo de desenvolvimento de um sistema embalagem envolve o produto, a embalagem 

propriamente dita, os processos e as pessoas de modo a garantir que os consumidores 

percebam o valor nele adicionado. 

 

Na organização em estudo, o desenvolvimento de embalagem é feito de forma reativa e pouco 

integrada. Há pouca ou nenhuma integração entre as diversas áreas relacionadas ao projeto. 

Os processos são realizados na sequência correta, porém, são desconectados, resultando em 

um desenvolvimento que ocorre fora de ritmo. O grau de desempenho observado no SEDP e 

utilizado como referência ainda não foi atingido, ou seja, pode ser considerado baixo para os 

padrões enxutos de desenvolvimento. 

 

O Desenvolvimento de Produto e de Embalagem é conduzido por duas áreas independentes 

dentro da Organização. O primeiro é feito por uma área do Departamento de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) e o segundo está vinculado à área de Marketing. Ambos têm atuação 

regional na América Latina. Se houver a necessidade de aquisição de novos equipamentos, 

serão gerados projetos que serão conduzidos pela área de Engenharia e Projetos Brasil 

(vinculada à área de Manutenção). 

 

A demanda por novos produtos é gerada por Marketing e o projeto para sua implementação é 

conduzido pela área de Desenvolvimento de Embalagem. Quando há interface no 

desenvolvimento com a área de P&D (projetos que incluem nova/mudanças de formulação), 

testes de compatibilidade e desempenho devem ser realizados com um período de execução, 

mínimo, de 60 dias. Neste intervalo de tempo, desenhos e textos são preparados. As primeiras 

propostas de embalagem são avaliadas e testadas e os potenciais fornecedores são definidos. 

 

Após as aprovações técnicas, inicia-se a codificação dos novos componentes e a definição 

detalhada das especificações que deverão ser seguidas pelos fornecedores. Desenhos de 

Impressão e Especificações são então finalizados e encaminhados para os fornecedores. Nesta 

fase, as áreas de Compras e Planejamento assumem a condução do Projeto. Ao serem 

recebidos na organização (pós-produção no fornecedor), os componentes recém-produzidos 

são analisados pela área de Qualidade e, se aprovados, serão utilizados em processo de 

manufatura para a geração do produto que será lançado. Se for comprovada a aderência do 

produto aos requisitos do projeto, então este será considerado finalizado. 
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A partir do momento em que o produto é colocado à disposição de Vendas, há um 

acompanhamento das vendas por um período de 12 meses para verificação do desempenho de 

vendas do produto de forma a assegurar que o volume previsto no Plano de Negócios está 

adequado e os riscos pós-lançamento foram devidamente identificados, registrados, 

monitorados e estão devidamente controlados por meio de estratégias de respostas e 

contingências. 

 

 

3.8.2. APLICAÇÃO DO MODELO 

 

 

A aplicação da metodologia SEDP como diagnóstico no sistema embalagem em estudo deve 

seguir as seguintes etapas: 

1. Responder ao questionário relacionado a cada um dos treze (13) princípios existentes 

(cinco questões para cada princípio); 

2. Observar o estado corrente do Sistema Embalagem e desenhar o Mapa de Fluxo do 

Estado Corrente do Sistema Embalagem (MFECSE39); 

3. Iniciar a aplicação da Metodologia SEDP aplicada, como diagnóstico, ao Sistema 

Embalagem (Figura 3.1. e Tabela 3.1.); 

4. Observar as oportunidades no estado futuro do Sistema Embalagem e desenhar o 

Mapa de Fluxo do Estado Futuro do Sistema Embalagem (MFEFSE40); 

5. Estabelecer um cronograma de implantação das práticas relacionadas ao SEDP no 

sistema embalagem em estudo, tendo-se em mente que este é um processo integrado 

que envolve diversas áreas e inclui adequação de documentação sendo necessário, 

portanto, um período mínimo de 6 meses a um ano para que se atinjam os primeiros 

resultados adequados que possam ser mensuráveis e que atestem, portanto, o 

alinhamento das práticas executadas no sistema embalagem com as práticas enxutas 

sugeridas pelo SEDP; 

5.1. É importante ressaltar, portanto, que a aplicação da Metodologia SEDP não trará 

resultados imediatos. É um processo que terá que ser avaliado continuamente, por 

um período bastante razoável de tempo, até que se possa verificar os resultados 

                                                 
39 MFECSE: Mapa de Fluxo do Estado Corrente do Sistema Embalagem 
40 MFEFSE: Mapa de Fluxo do Estado Futuro do Sistema Embalagem 
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positivos associados aos princípios relacionados ao desenvolvimento enxuto de 

produtos e embalagem. 

6. Estabelecer uma contínua medição e avaliação do processo no sistema embalagem por 

meio do questionário (13 princípios) e por meio de verificações de resultados 

relacionados às atividades diárias de desenvolvimento; 

6.1. Voltar à etapa #1 e avaliar o efeito das melhorias já implementadas e observadas 

no processo (nova avaliação de cada princípio) de forma a melhorar a pontuação 

obtida em relação a medições anteriores; 

7. Efetivar o uso das documentações sugeridas na metodologia SEDP, quando aplicáveis, 

de forma a tornar o processo padronizado, robusto e livre de falhas e desperdícios de 

forma geral; 

 

O SE deve ser, portanto, minuciosamente compreendido e gerenciado. As atividades que o 

constituem devem ser realizadas de forma integrada. Todos devem reconhecer os requisitos 

necessários à otimização dos processos que compõe o SE e quais as formas mais adequadas 

para o atendimento das necessidades de cada área.  

 

Assim sendo, é necessário para o adequado gerenciamento do SE, estabelecer critérios de 

medição que permitam avaliar o cenário atual (onde o desenvolvimento do produto “não 

enxuto”, se encontra antes da implantação da metodologia) e em medições posteriores, 

verificar onde o mesmo está posicionado (pós-implantação). Com isso será possível avaliar o 

nível de melhoria alcançada ao longo do tempo e os potenciais benefícios atingidos a partir da 

implementação, considerando, sobretudo, os processos devidamente ajustados e integrados. 

 

Portanto, uma rigorosa medição deverá ser implementada e acompanhada para verificar as 

mudanças, de fato, ocorridas nestes processos. De acordo com WOMACK e JONES (2004, 

p.27), “atividades que não podem ser medidas não podem ser adequadamente gerenciadas.”  

 

Partindo-se desta premissa que, “não se pode gerenciar aquilo que não se pode medir” 

(DALAGO, 2009). Se não há gerenciamento, não há processo de melhoria... Se não há 

melhoria, não há redução de desperdício... Se não há redução de desperdício, não há a 

utilização do pensamento enxuto, seja para um processo convencional de desenvolvimento de 

produtos ou para um processo de desenvolvimento de produtos e embalagem que esteja 

baseado nas premissas assumidas para o desenvolvimento enxuto suportado pelo SEDP. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1. A AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA SEDP APLICADA 

 

 

Os princípios de um Sistema Enxuto de Desenvolvimento de Produto são, de fato, bastante 

robustos e sua aplicação, de acordo com a metodologia SEDP, deverá proporcionar resultados 

otimizados para o sistema embalagem em estudo. 

 

As questões relacionadas a cada um dos princípios são novas, estão alinhadas conceitualmente 

aos princípios e precisam, obviamente, serem validadas por meio do diagnóstico de forma 

mais abrangente considerando sua utilização em outros Sistemas Embalagens, ou ainda um 

maior número de avaliações do sistema embalagem atual em outros ciclos de projetos, além 

daquele foco do estudo. 

 

Outro ponto que precisa ser ressaltado refere-se também ao Fluxograma onde o SEDP deverá 

ser aplicado. É um processo que permite, de forma bastante aderente, associar os princípios do 

SEDP com um fluxo de trabalho que permite a aplicação da metodologia. 

 

Todas as avaliações do Sistema Embalagem em estudo referem-se a um amostral 

relativamente pequeno se comparado à população de projetos desenvolvidos ao longo do ano. 

Obviamente existem distorções principalmente relacionadas às medidas de tempo observadas 

na análise (dados do estudo), porém, aquelas que de fato são significativas (atividades de 

maior duração), neste momento, foram avaliadas com bastante precisão e critério, pois 

possuem bom histórico de dados observados por seus praticantes, além de serem mais fáceis 

de serem avaliadas. Qualquer benefício de redução de desperdício nestas atividades repercute, 

de forma direta, em benefícios de redução de prazos e custos para a execução dos projetos. 

 

Como toda nova metodologia desenvolvida e aplicada, a aplicação do SEDP ao sistema 

embalagem permitirá ao longo de sua utilização ser ajustada, melhorada e devidamente 

customizada (sofrer pequenos ajustes de adequação) que permitirão, por conseguinte, uma 

aplicação mais simplificada, precisa e mais adaptada à realidade de cada organização. 
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4.2. AVALIAÇÃO DO DESPERDÍCIO NO FLUXO DE VALOR DO 
DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGEM NO SISTEMA 
EMBALAGEM EM ESTUDO 

 

 

A Tabela 4.1. apresenta todas as atividades consideradas no desenvolvimento do sistema 

embalagem da empresa em estudo. É um processo que apresenta oportunidades de melhoria 

em seu estado corrente (atual), relacionadas à eliminação de atividades redundantes ou que 

não agregam valor, à redução de tempo total de desenvolvimento (Tempo de Processo) e a 

potencial melhora da qualidade do mesmo (Projetos Padronizados e Robustos). Portanto, o 

sistema embalagem representado abaixo (“COM A REALIZAÇÃO DE TESTES”41) pode ser 

avaliado e ajustado por meio da Metodologia SEDP, gerando um Estado Futuro que possuirá 

forte aderência aos princípios estabelecidos por essa metodologia e que poderá ser 

considerado como desenvolvimento enxuto de produto e embalagem. 

 
Tabela 4.1. – ATIVIDADES RELACIONADAS AO FLUXO COMPLETO DE DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMA EMBALAGEM PARA A ORGANIZAÇÃO EM ESTUDO (ANEXO #03) 

 

 

É importante ressaltar ainda que, baseado na Rede de Precedência estabelecida para o 

processo de desenvolvimento do SE, o trabalho será desenvolvido prioritariamente com base 

nas atividades observadas no Caminho Crítico (Figura 4.1.).  

                                                 
41 COM A REALIZAÇÃO DE TESTES: Consiste em um dos vários cenários de desenvolvimento observados na 
Organização em estudo. Por ser um dos mais comuns e recorrentes foi escolhido para ser avaliado. Outros possíveis cenários 
são: SEM A REALIZAÇÃO DE TESTES, DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO IMPORTADO, AJUSTES DE ARTES, 
entre outros 
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Fonte: Situação observada no Desenvolvimento de Embalagem – Organização em estudo (2010) 

FIGURA 4.1.: REDE DE PRECEDÊNCIA 

 

 

 
Tabela 4.2. – ATIVIDADES RELACIONADAS AO CAMINHO CRÍTICO DO FLUXO DE DESENVOLVIMENTO 

DE SISTEMA EMBALAGEM PARA A ORGANIZAÇÃO EM ESTUDO 
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Tabela 4.2. – ATIVIDADES RELACIONADAS AO CAMINHO CRÍTICO DO FLUXO DE DESENVOLVIMENTO 

DE SISTEMA EMBALAGEM PARA A ORGANIZAÇÃO EM ESTUDO 

 

 

A Tabela 4.2. deve ser interpretada, conforme Tabela 4.3., abaixo: 

 

 CITAÇÕES JUSTIFICATIVA: 

1 COM A REALIZAÇÃO 
DE TESTES 

O cenário “COM A REALIZAÇÃO DE TESTES” é um 
cenário existente de Desenvolvimento no sistema 
embalagem da organização em estudo e que foi 
escolhido para análise e aplicação da metodologia. 
Existem outros cenários existentes, como por exemplo, 
“SEM A REALIZAÇÃO DE TESTES”, que poderiam 
ter sido escolhidos e avaliados exatamente com o 
mesmo critério. O cenário estudado, portanto, possibilita 
o diagnóstico pela aplicação da Metodologia SEDP ao 
processo em estudo; 

2 ATIVO Situações existentes em um Processo que são 
efetivamente executadas e que são consideradas como 
geradoras de valor; 

Exemplo: 

O mecânico atua no carro consertando o problema 
ocorrido; 

109 dias x 8h x 
60min = 
52.320min 
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 CITAÇÕES JUSTIFICATIVA: 

3 INATIVO Situações existentes em um Processo que são 
considerados desperdícios e em que não há qualquer 
tipo de processamento ou ação; 

Exemplo: 

Um carro que aguarda 5h para ser avaliado pelo 
mecânico sem que ocorra qualquer ação relacionada ao 
conserto do carro; 

4 SEQUÊNCIA Representa a sequência de atividades por meio do qual o 
processo é realizado; 

5 ETAPA Constitui uma das atividades que devem ser realizadas 
para que o processo flua rumo ao seu final; 

6 ATIVO AV [min] Situações existentes em um Processo que são 
efetivamente executadas e que são consideradas como 
geradoras de valor; 

Exemplo: 

O mecânico atua no carro consertando o problema 
ocorrido; 

7 ATIVO NAV [min] Situações existentes em um Processo que são 
efetivamente executadas e que são consideradas como 
NÃO geradoras de valor, mas podem ser consideradas 
relevantes; 

Exemplo: 

O mecânico após o conserto leva o carro para a área de 
funilaria. O transporte até a área de funilaria não agrega 
valor, mas é necessário; 

8 INATIVO NAV [min] Situações existentes em um Processo que são 
considerados desperdícios e em que não há qualquer 
tipo de processamento ou ação; 

Exemplo: 

Um carro que aguarda 5h para ser avaliado pelo 
mecânico sem que ocorra qualquer ação relacionada ao 
conserto do carro; 

Tabela 4.3. – INTERPRETAÇÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGEM (COM TESTES) 

 

 

4.3. APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO – ESTABELECIMENTO DE 
INDICADORES DE DESEMPENHO 
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Abaixo segue uma avaliação que considera as notas verificadas para cada questão relacionada 

a cada princípio do SEDP aplicada ao SE avaliado no Estudo de Caso. Será sempre 

comparada à referência Toyota de acordo com Tabela 4.4. (SUBSISTEMA #1: 

PROCESSOS), Tabela 4.5. (SUBSISTEMA #2: PESSOAL HABILITADO) e Tabela 4.6. 

(SUBSISTEMA #3: FERRAMENTAS E TECNOLOGIA). 

 

 

 
Tabela 4.4. – SUBSISTEMA #1 / PROCESSOS: MÉDIA PONDERADA (ESTUDO DE CASO x REFERÊNCIA) 
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Tabela 4.4. – SUBSISTEMA #1 / PROCESSOS: MÉDIA PONDERADA (ESTUDO DE CASO x REFERÊNCIA) 

 

 

 

 
Tabela 4.5. – SUBSISTEMA #2 / PESSOAL HABILITADO: MÉDIA PONDERADA (ESTUDO DE CASO x 

REFERÊNCIA) 
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Tabela 4.5. – SUBSISTEMA #2 / PESSOAL HABILITADO: MÉDIA PONDERADA (ESTUDO DE CASO x 

REFERÊNCIA) 

 
Tabela 4.6. – SUBSISTEMA #3 / FERRAMENTAS E TECNOLOGIA: MÉDIA PONDERADA (ESTUDO DE CASO 

x REFERÊNCIA) 
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Tabela 4.6. – SUBSISTEMA #3 / FERRAMENTAS E TECNOLOGIA: MÉDIA PONDERADA (ESTUDO DE CASO 

x REFERÊNCIA) 

 

 

4.4. AVALIAÇÃO DO SISTEMA EMBALAGEM BASEADO NO 
QUESTIONÁRIO SEDP 

 

 

Baseado na Figura 4.2., pode-se verificar que o sistema embalagem para o desenvolvimento 

de embalagem primária para adesivos (estudo de caso) está longe de praticar o que o SEDP 

exige em termos de práticas de excelência para a condução dos projetos de desenvolvimento 

considerados enxutos (foco na eliminação de desperdícios e na melhoria contínua). 
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Figura 4.2. – GRÁFICO RADAR (ESTUDO DE CASO x REFERÊNCIA) 
  

 

Verifica-se um gap42 bastante grande entre os valores obtidos nos subsistemas que compõe o 

sistema embalagem em estudo e a prática de referência SEDP [para a organização referência 

assumiu-se que todos os valores de avaliação para os subsistemas têm pontuação máxima (5 

pontos)], conforme Tabelas 4.4., 4.5. e 4.6.. 

 

Estes valores permitem verificar, de forma rápida, o posicionamento da organização e 

possibilita o imediato estabelecimento de planos de ação para os três subsistemas 

componentes do SEDP (PROCESSOS, PESSOAL HABILITADO e FERRAMENTAS E 

TECNOLOGIA), que permitirão, com sua execução e implementação, avançar na direção de 

um desenvolvimento de sistema embalagem livre de desperdícios. 

 

 

4.5. AVALIAÇÃO DO SISTEMA EMBALAGEM BASEADO NOS 
PRINCÍPIOS SEDP APLICADOS AO FLUXO DE ATIVIDADES 

 

 

A Tabela 4.7. abaixo demonstra uma avaliação de todas as atividades relacionadas ao fluxo de 

desenvolvimento do Sistema Embalagem na organização em estudo em relação à aderência de 

cada atividade a cada um dos princípios do SEDP. Observa-se um critério de pontuação de 1 a 
                                                 
42 Gap: pode ser considerada a diferença entre o valor real obtido e o valor planejado 



125 
 

 

5, conforme Tabela 4.8. Desta forma, após a avaliação da aderência de cada atividade do 

sistema embalagem em estudo versus os princípios SEDP relacionados, obteve-se uma nota 

média para cada atividade do fluxo e esta foi plotada graficamente, conforme figura 4.3..  

 
Tabela 4.7. – PRINCÍPIOS SEDP APLICADOS AO FLUXO DE ATIVIDADES DO SE EM ESTUDO 

 

 
Tabela 4.8. – CRITÉRIO DE NOTA A SER APLICADA À ADERÊNCIA DO PRINCÍPIO SEDP NA ATIVIDADE 

AVALIADA 

 

Ressalta-se que o SE em estudo possui uma pontuação média de valor 2,0, conforme Figura 

4.3., caracterizando, portanto, o sistema pela realização de ações que atendem minimamente 

ao requisito SEDP, relacionadas ao pensamento enxuto e que precisam de forte caracterização 

e adequação, desenvolvimento e implementação para que possam ser consideradas como 

práticas de desenvolvimento enxutas. 
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Figura 4.3. – NOTA OBTIDA PARA CADA ATIVIDADE, BASEADA NA AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS 

PRINCÍPIOS RELACIONADOS AO SEDP 

 

 

4.6. DESENHO DO MAPA DE FLUXO DO ESTADO CORRENTE DO 
SISTEMA EMBALAGEM 

 

 

A Figura 4.4. (Anexo #01) apresenta o Mapa de Fluxo do Estado Corrente do Processo 

(MFECP). A montagem do FLUXO MFECP43 considerou todas as atividades que fazem parte 

do caminho crítico (conforme rede de precedência desenvolvida). É importante ressaltar ainda 

que a atividade de “PRODUÇÃO NO FORNECEDOR” é uma atividade que exige a análise 

de um MAPA DE FLUXO DO ESTADO CORRENTE DO PROCESSO EXTENDIDO44 

para que seja possível avaliar as oportunidades de melhoria e eliminação de desperdício no 

processo do Fornecedor. Este, porém, não será um tema tratado neste trabalho, daí, para efeito 

de estudo, considerou-se que parte do tempo total desta atividade (atividade 210), será 

considerado como NAV ATIVO45 (480min) e NAV INATIVO46 (12.960 min). 

                                                 
43 MFECP: Mapa de Fluxo do Estado Corrente do Processo 
44 MAPA DE FLUXO DO ESTADO CORRENTE DO PROCESSO EXTENDIDO: considera avaliar o fluxo do 
Estado Corrente, por meio de uma Mapa de Fluxo de Valor, nas atividades do fornecedor 
45 NAV ATIVO: atividades que não agregam valor, mas são relevantes [possíveis contatos com o(s) fornecedor(es) para 
saneamento de dúvidas ou pequenos ajustes] 
46 NAV INATIVO: são considerados desperdícios que devem ser eliminados quando aplicável [do ponto de vista do projeto, 
enquanto o(s) fornecedor(es) processam os insumos, o projeto tem, efetivamente, que aguardar o término da produção para 
que possa seguir adiante. Neste período não há qualquer agregação de valor ao projeto de desenvolvimento]  
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Figura 4.4. – MAPA DE FLUXO DO ESTADO CORRENTE DO SISTEMA EMBALAGEM (Adaptado de Roldan & 
Miyake, 2004) 

 

 

Tabela 4.9. – ATRIBUTOS DAS ATIVIDADES APRESENTADAS NO MAPA DE FLUXO DE ESTADO 
CORRENTE PARA O SISTEMA EMBALAGEM 

 

Segue conforme Tabela 4.10. abaixo, a explicação do uso da Tabela 4.9. (Anexo #02) para 

cada uma das colunas avaliadas e relacionadas ao Mapa de Fluxo do Estado Corrente do 

Sistema Embalagem em estudo (caminho crítico): 

 COLUNAS JUSTIFICATIVA: 

1 ATIVIDADES Todas as atividades relacionadas ao caminho crítico observadas no 
Fluxo de Processo de Desenvolvimento de Embalagem no Sistema 
Embalagem da Organização em estudo; 
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 COLUNAS JUSTIFICATIVA: 

2 ÁREA Áreas / Departamentos envolvidos em cada atividade componente 
do caminho crítico do projeto. É importante ressaltar que uma 
mesma atividade pode ter várias áreas / departamentos envolvidos 
em sua execução; 

3 DURAÇÃO [DIAS] É o período de duração (execução) da atividade considerado em 
dias; 

4 ATIVO AV [min] Situações existentes em um Processo que são efetivamente 
executadas e que são consideradas como geradoras de valor; 

5 ATIVO NAV [min] Situações existentes em um Processo que são efetivamente 
executadas e que são consideradas como NÃO geradoras de valor, 
mas podem ser consideradas relevantes; 

6 INATIVO NAV [min] Situações existentes em um Processo que são considerados 
desperdícios e em que não há qualquer tipo de processamento ou 
ação; 

7 FTQ (%) First Time Quality – Qualidade na 1ª vez 

• Significa apontar o índice de qualidade observado de 
forma recorrente na execução de cada atividade 
relacionada ao projeto, ou seja, representa o número de 
vezes em uma determinada atividade foi efetuada com 
correção (executada da forma correta), sem a 
necessidade de retrabalhos; 

8 QUANTIDADE DE 
PESSOAS 

Número de Pessoas envolvidas na execução da atividade; 

9 DOCUMENTOS 
ENVOLVIDOS 

Documentos gerados nas etapas de execução ou nas etapas 
anteriores já executadas. Podem caracterizar-se por documentos 
físicos ou eletrônicos. 

Tabela 4.10. – EXPLICAÇÃO DOS CAMPOS PREENCHIDOS PARA O USO DA TABELA 4.9. 

 
 

4.7. DESENHO DO MAPA DE FLUXO DO ESTADO FUTURO DO 
SISTEMA EMBALAGEM 

 

 

A Figura 4.5. (Anexo #03) apresenta o Mapa de Fluxo do Estado Futuro do Processo 

(MFEFP). A montagem do FLUXO MFEFP47 considerou todas as atividades que fazem parte 

do caminho crítico (conforme rede de precedência desenvolvida). É importante ressaltar ainda 

que a atividade de “PRODUÇÃO NO FORNECEDOR” é uma atividade que exige a análise 

de um MAPA DE FLUXO DO PROCESSO EXTENDIDO para que seja possível avaliar as 

oportunidades de melhoria e eliminação de desperdício no processo do Fornecedor. Este, 

porém, não será um tema tratado neste trabalho, daí, para efeito de estudo, considerou-se que 

                                                 
47 MFEFP: Mapa de Fluxo do Estado Futuro do Processo 
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parte do tempo total desta atividade (atividade 210), será considerado como NAV ATIVO 

(480 min) e NAV INATIVO (9.600 min). 

   

 

Figura 4.5. – MAPA DE FLUXO DO ESTADO FUTURO DO SISTEMA EMBALAGEM (Adaptado de Roldan & 
Miyake, 2004) 

 

 
Tabela 4.11. – ATRIBUTOS DAS ATIVIDADES APRESENTADAS NO MAPA DE FLUXO DE ESTADO FUTURO 

PARA O SISTEMA EMBALAGEM 

 

 

4.8. MAPEAMENTO DO ESTADO ATUAL x MAPEAMENTO DO 
ESTADO FUTURO 

 

 

Pode-se segmentar a melhoria em duas frentes: a melhoria da qualidade do processo (FTQ48) 

(Tabelas 4.9. e 4.11.), bem como do fluxo propriamente dito (Figuras 4.4. e 4.5.).  

 

                                                 
48 FTQ: First Time Quality (Qualidade na 1ª vez) 
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A primeira por estar fortemente vinculada à adoção de padrões (padronização), utilização de 

plataformas já existentes, estabelecimento de procedimentos, redução da variabilidade na 

execução e treinamento dos participantes, cultura de suporte à excelência e melhoria contínua, 

além de assegurar mudanças relacionadas à melhora comportamental e de capacitação dos 

envolvidos neste processo.  

 

A segunda, por focar totalmente em conceber um processo mais enxuto, mais “limpo”, focado 

na eliminação do desperdício e na melhoria contínua do processo, permitindo, sobretudo, a 

eliminação de atividades (NAV ATIVO e NAV INATIVO), a redução dos tempos de 

execução observados no processo (TP) e os tempos de espera (TE) (Tabelas 4.9. e 4.11.) e a 

melhora no fluxo de informações (Figuras 4.4. e 4.5.). 

 

Os dados apresentados abaixo demonstram, portanto, uma sensível evolução quanto ao 

aumento do tempo de processo (TP) relacionado ao aumento de AV [maior adição de valor ao 

processo de desenvolvimento] e redução dos tempos de espera (TE = NAVA + NAVI), além 

de uma melhora substancial da “QUALIDADE 1ª VEZ” (FTQ), que pode ser observado na 

Tabela 4.12.. Obviamente, o processo em estudo possui ainda grande potencialidade de 

melhoria tanto em termos de redução de tempos de execução (processamento e espera), 

quanto em termos de “limpeza” e redução de complexidade do fluxo do processo e 

informação.  

 

 Estado Corrente Estado Futuro Variação 
CAMINHO 
CRÍTICO 

[DIAS] 

109 69 Redução no TEMPO DE 
EXECUÇÃO de 36,7% 

TP [min] 
(AV 

ATIVO) 

5180 5540 Aumento no TEMPO DE 
PROCESSO de 6,95% 

TE [min] 
(NAVA + 

NAVI) 

47140 27580 Redução no TEMPO DE 
ESPERA de 41,5% 
(não agrega valor) 

FTQ (%) 16,70% 40,77% Aumento da QUALIDADE 1ª 
VEZ de 144,0% 

Tabela 4.12. – ESTADO CORRENTE x ESTADO FUTURO (MELHORIAS OBSERVADAS) 

 

Para Rother e Shook (2003), é necessário focar o fluxo com a visão do estado ideal ou, pelo 

menos, melhorado. Assim, pode-se assumir que um novo mapa do estado futuro deverá ser 
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mapeado assim que o estado futuro, recém-desenvolvido, tornar-se realidade, assumindo 

assim um processo de melhoria contínua.  

 

É importante ressaltar que, de acordo com Tapping e Shuker (2010), o estado futuro deve 

estar completamente ajustado em um período de tempo que pode levar de seis meses a um 

ano. O mapa deve ser, portanto, ajustado e melhorado à medida que a implementação 

progrida. 

 

 

4.9. NOVO FLUXO DE ATIVIDADES E REDE DE PRECEDÊNCIA – 
SEDP APLICADO AO SISTEMA EMBALAGEM EM ESTUDO 

 

 

A Tabela 4.13. apresenta a nova rede de precedência estabelecida para o ESTADO FUTURO. 

A nova rede de precedência conta com a eliminação de algumas atividades e, principalmente, 

com a redução dos tempos de execução das atividades remanescentes. Esta redução de tempos 

de execução baseia-se no cenário de tempo considerado mais otimista [Otimista (tO): baseada 

na análise do melhor cenário para a atividade. Somente ocorre em ocasiões especiais onde a 

“boa sorte” pode favorecer], mas que deverá ser considerada como prática padrão a ser 

alcançada ao longo da implementação. 

 

 
Tabela 4.13.: ATIVIDADES CONSIDERADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA EMBALAGEM 

(ESTADO FUTURO) 
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A Figura 4.6. estabelece graficamente a nova rede de precedência com a relação verificada 

entre atividades. 
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Figura 4.6. – REDE DE PRECEDÊNCIA – MAPA DE FLUXO DO ESTADO FUTURO DO SISTEMA 

EMBALAGEM 

 

A Figura 4.7. estabelece graficamente a nova rede de precedência com a relação verificada 

entre atividades e a contagem de tempo, estabelecendo a duração total do projeto (cenário de 

tempo considerado mais otimista). Estabelece-se, portanto, o caminho crítico do projeto e as 

folgas existentes nas atividades que não fazem parte do caminho crítico do projeto de 

desenvolvimento. 

 

 
Figura 4.7. – REDE DE PRECEDÊNCIA – ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGEM 

(ESTADO FUTURO) 

 

 

4.10. IDENTIFICAÇÃO DO CAMINHO CRÍTICO (ESTADO ATUAL) x 
CAMINHO CRÍTICO (ESTADO FUTURO) 

TEMPO TOTAL: 69 dias 
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Tabela 4.14.: ATIVIDADES DO CAMIHO CRÍTICO (ESTADO ATUAL) x CAMINHO CRÍTICO (ESTADO 

FUTURO) 

 

É importante ressaltar que as atividades “Aprovar Especificações”, “Inspecionar Qualidade” e 

“Avaliar 1ª Produção” podem ser consideradas atividades redundantes, que não agregam valor 

(NAVI) e permitem, portanto sua eliminação do Mapa de Fluxo de Valor Estado Futuro. 

• Aprovar Especificações: esta aprovação é realizada em três níveis, sendo que a 3ª 

aprovação é a mais lenta e a que, de fato, compromete a execução desta atividade. As 

especificações continuarão sendo aprovadas, porém, somente em dois níveis, o que 

tornará o processo mais ágil; 

• Inspecionar Qualidade: conceitualmente a inspeção de qualidade é uma atividade 

que não agrega valor. Para a embalagem primária de adesivo, inserida no sistema 

embalagem em estudo, pode-se afirmar, em função do histórico de fornecimento em 

elevado volume mensal, que a qualidade do insumo fornecido possui grau de 

excelência, o que permite estabelecer o fornecimento com Qualidade Assegurada; 

• Avaliar 1ª Produção: esta também será uma atividade que deve ficar sob a 

responsabilidade da Operação (Manufatura) que produzirá o produto. Em termos 

técnicos, os Operadores possuem elevado conhecimento, o que permitirá que avaliem, 

de forma aprofundada, a qualidade do produto gerado. 

 

 

4.11. AÇÕES TOMADAS PARA A REDUÇÃO DO TEMPO – 
ATIVIDADES DO CAMINHO CRÍTICO 

 

109 

dias 

74 

dias 

69 

dias 
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Tabela 4.15. – PRINCÍPIOS APLICADOS ÀS ATIVIDADES DO CAMINHO CRÍTICO 

 

 

SEQ. ATIVIDADES AÇÕES TOMADAS PRINCÍPIOS SEDP 
APLICADOS 

10 ABERTURA DE 
STAGE GATE / NPI PI 

Criar Padrões de Preenchimento 
(campo-a-campo); 

Padronização de Processos 
Consolidar aprendizado e 
melhoria contínua 
Cultura de suporte à 
excelência e à melhoria 
contínua 
Tecnologia adequada ao 
pessoal e aos processos 

Estabelecer um prazo de 
PREENCHIMENTO de, no máximo, 
03 dias; 

Padronização de Processos 
Nivelamento de fluxo 

Efetuar o preenchimento em 
conjunto (áreas): Marketing, 
Engenharia de Embalagem, Custos, 
Vendas; 

Padronização de Processos 
Conhecer o que o cliente 
valoriza 
Competência funcional e 
integração multifuncional 
Uso de ferramentas poderosas 
para padronização e 
aprendizado organizacional 

Estabelecer os documentos 
necessários para anexar ao 
documento eletrônico. Somente 
preencher o NPI quando todos os 
anexos estiverem disponíveis; 

Padronização de Processos 
Consolidar aprendizado e 
melhoria contínua 
Comunicação simples e visual 

20 ANÁLISE CRÍTICA 
(ALTA 
ADMINISTRAÇÃO) 

Estabelecer somente três níveis de 
aprovação (APROVAÇÃO 
SIMULTÂNEA): DIRETOR DE 
MKT, CONTROLLER e VP MKT e 
VENDAS; 

Padronização de Processos 
Nivelamento de fluxo 
Cultura de suporte a 
excelência e a melhoria 
contínua 
Conhecer o que o cliente 
valoriza 
Várias soluções alternativas 

Considerar que um projeto será 
APROVADO com 02/03 ou 03/03 
APROVAÇÕES; 

Padronização de Processos 
Nivelamento de fluxo 

Estabelecer um prazo de 
APROVAÇÃO de, no máximo, 03 
dias; 

Padronização de Processos 
 
Nivelamento de fluxo 
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SEQ. ATIVIDADES AÇÕES TOMADAS PRINCÍPIOS SEDP 
APLICADOS 

30 AVALIAR 
TECNOLOGIA 
DISPONÍVEL e 
CAPACIDADE DE 
MANUFATURA 

Verificar volumes de produção e 
configuração de produto para 
definição dos processos e 
equipamentos a serem utilizados; 

Várias soluções alternativas 
Sistema de Engenheiro-Chefe 
Nivelamento de fluxo 
Padronização de Processos 
Desenvolver competência 
técnica superior 
Conhecer o que o cliente 
valoriza 

Avaliar DEMANDA relacionada à 
CAPACIDADE INSTALADA 
DISPONÍVEL num horizonte de 
médio e longo prazos para os 
produtos normalmente produzidos e 
para aqueles a serem lançados; 

Várias soluções alternativas 
Sistema de Engenheiro-Chefe 
Nivelamento de fluxo 
Integração com Fornecedores 
Cultura de suporte a 
excelência e a melhoria 
contínua 
Consolidar aprendizado e 
melhoria contínua 
Comunicação simples e visual 

Avaliar necessidade de buscar 
fornecedores externos; 

Várias soluções alternativas 
Conhecer o que o cliente 
valoriza 
Sistema de Engenheiro-Chefe 
 
Nivelamento de fluxo 
Cultura de suporte a 
excelência e a melhoria 
contínua 
Integração com Fornecedores 
Consolidar aprendizado e 
melhoria contínua 

60 DESENVOLVIMENTO 
e OBTENÇÃO DE 
AMOSTRAS 

Verificar conceitos relacionados ao 
produto, assumindo a utilização de 
componentes e plataformas já 
existentes; 

Conhecer o que o cliente 
valoriza 
Várias soluções alternativas 
Padronização de Processos 
Sistema de Engenheiro-Chefe 
Desenvolver competência 
técnica superior 
Consolidar aprendizado e 
melhoria contínua 
Cultura de suporte a 
excelência e a melhoria 
contínua 
Tecnologia adequada ao 
pessoal e aos processos 

Buscar alternativas de amostras com 
2 ou 3 fornecedores, estabelecendo 
um briefing único e documentado 
(definição de materiais, com 
desenhos e esquema de impressão) 
que deverá ser entregue a cada 
fornecedor envolvido na proposta; 

Várias soluções alternativas 
Padronização de Processos 
Sistema de Engenheiro-Chefe 
Desenvolver competência 
técnica superior 
Integração com Fornecedores 
 
Cultura de suporte a 
excelência e a melhoria 
contínua 
Uso de ferramentas poderosas 
para padronização e 
aprendizado organizacional 



136 
 

 

SEQ. ATIVIDADES AÇÕES TOMADAS PRINCÍPIOS SEDP 
APLICADOS 

60 DESENVOLVIMENTO 
e OBTENÇÃO DE 
AMOSTRAS 

Definir um prazo para o 
desenvolvimento da amostra, 
conforme escopo definido. O não 
atendimento ao prazo estabelecido 
implicará em reprovação deste 
fornecedor neste projeto; 

Várias soluções alternativas 
Padronização de Processos 
Integração com Fornecedores 
Uso de ferramentas poderosas 
para padronização e 
aprendizado organizacional 

Verificar conceitos relacionados ao 
produto, assumindo a utilização de 
componentes e plataformas já 
existentes; 

Conhecer o que o cliente 
valoriza 
Várias soluções alternativas 
Padronização de Processos 
Sistema de Engenheiro-Chefe 
Desenvolver competência 
técnica superior 
Consolidar aprendizado e 
melhoria contínua 
Cultura de suporte a 
excelência e a melhoria 
contínua 
Tecnologia adequada ao 
pessoal e aos processos 

Definir datas e duração dos testes de 
forma a que sejam realizados em 
quantidade e em tempo suficientes 
para que possam levar a execução ao 
extremo, provocando a ocorrência de 
falhas; 

Várias soluções alternativas 
Padronização de Processos 
 
Sistema de Engenheiro-Chefe 
 
Competência funcional e 
integração multifuncional 
Desenvolver competência 
técnica superior 
Consolidar aprendizado e 
melhoria contínua 

70 EXECUTAR TESTES 
com NOVOS 
COMPONENTES 

Definir datas e duração dos testes de 
forma a que sejam realizados em 
quantidade e em tempo suficientes 
para que possam levar a execução ao 
extremo, provocando a ocorrência de 
falhas; 

Cultura de suporte a 
excelência e a melhoria 
contínua 
Integração com Fornecedores 

Realização de Testes com 
acompanhamento das áreas de 
Produção, Qualidade, Engenharia de 
Embalagem e Fornecedor; 

Várias soluções alternativas 
Padronização de Processos 
Sistema de Engenheiro-Chefe 
Competência funcional e 
integração multifuncional 
Desenvolver competência 
técnica superior 
Consolidar aprendizado e 
melhoria contínua 
Cultura de suporte a 
excelência e a melhoria 
contínua 
Integração com Fornecedores 

Gerar relatórios que definam 
claramente situação dos testes, 
parâmetros observados e ajustes 
realizados em processo e ajustes a 
serem executados quando aplicável; 

Várias soluções alternativas 
Padronização de Processos 
Sistema de Engenheiro-Chefe 
Competência funcional e 
integração multifuncional 
Desenvolver competência 
técnica superior 
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SEQ. ATIVIDADES AÇÕES TOMADAS PRINCÍPIOS SEDP 
APLICADOS 

70 EXECUTAR TESTES 
com NOVOS 
COMPONENTES 

Gerar relatórios que definam 
claramente situação dos testes, 
parâmetros observados e ajustes 
realizados em processo e ajustes a 
serem executados quando aplicável; 

Consolidar aprendizado e 
melhoria contínua 
Cultura de suporte a 
excelência e a melhoria 
contínua 
Uso de ferramentas poderosas 
para padronização e 
aprendizado organizacional 
Integração com Fornecedores 

Verificar necessidade de novas 
amostras para novos testes; 

Várias soluções alternativas 
Padronização de Processos 
Sistema de Engenheiro-Chefe 
Integração com Fornecedores 

Verificar conceitos relacionados ao 
produto, assumindo a utilização de 
componentes e plataformas já 
existentes; 

Conhecer o que o cliente 
valoriza 
Padronização de Processos 
Sistema de Engenheiro-Chefe 
Desenvolver competência 
técnica superior 
Consolidar aprendizado e 
melhoria contínua 
Cultura de suporte a 
excelência e a melhoria 
contínua 
Tecnologia adequada ao 
pessoal e aos processos 
Nivelamento de fluxo 
Uso de ferramentas poderosas 
para padronização e 
aprendizado organizacional 

130 EFETIVAR 
DESENVOLVIMENTO 
de ARTES 

Definir com fornecedores quais os 
processos de impressão relacionados 
ao produto / componente de 
embalagem para que as artes sejam 
customizadas por processo 
produtivo; 

Nivelamento de fluxo 
Tecnologia adequada ao 
pessoal e aos processos 
Desenvolver competência 
técnica superior 
Integração com Fornecedores 

Verificar padronização de cor, 
baseado em componentes 
anteriormente desenvolvidos; 

Integração com Fornecedores 
Consolidar aprendizado e 
melhoria contínua 
Cultura de suporte a 
excelência e a melhoria 
contínua 

Seguir GUIDES pré-definidos que 
estabelecem critérios para o 
desenvolvimento da arte; 

Cultura de suporte a 
excelência e a melhoria 
contínua 
Padronização de Processos 
 
Comunicação simples e visual 
 

Desenvolvimento do Texto (Modo de 
usar, Precauções, Texto legal, etc.), 
previamente com suporte da área 
técnica e jurídica; 

Nivelamento de fluxo 
 
Padronização de Processos 
Competência funcional e 
integração multifuncional 
Cultura de suporte a 
excelência e a melhoria 
contínua 
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SEQ. ATIVIDADES AÇÕES TOMADAS PRINCÍPIOS SEDP 
APLICADOS 

140 APROVAR ARTES 
WORKFLOW 
ELETRÔNICO 
(NOTES) 

Estabelecer um prazo de 
APROVAÇÃO de, no máximo, 03 
dias; 

Padronização de Processos 
Nivelamento de fluxo 
Sistema de Engenheiro-Chefe 
Consolidar aprendizado e 
melhoria contínua 
Cultura de suporte a 
excelência e a melhoria 
contínua 
Tecnologia adequada ao 
pessoal e aos processos 
 
Comunicação simples e visual 

Estabelecer um prazo de 
APROVAÇÃO de, no máximo, 03 
dias; 

Uso de ferramentas poderosas 
para padronização e 
aprendizado organizacional 

170 DESENVOLVER 
ESPECIFICAÇÕES 

Desenvolver briefing da 
especificação já considerando todos 
os anexos relacionados; 

Padronização de Processos 
Nivelamento de fluxo 
Sistema de Engenheiro-Chefe 
Integração com Fornecedores 

Finalizar especificação para envio 
aos fornecedores; 

Competência funcional e 
integração multifuncional 
Integração com Fornecedores 

Estabelecer um prazo de 
APROVAÇÃO de, no máximo, 03 
dias; 

Padronização de Processos 
Nivelamento de fluxo 
 
Sistema de Engenheiro-Chefe 
Consolidar aprendizado e 
melhoria contínua 
Cultura de suporte a 
excelência e a melhoria 
contínua 
Tecnologia adequada ao 
pessoal e aos processos 

Estabelecer um prazo de 
APROVAÇÃO de, no máximo, 03 
dias; 

Comunicação simples e visual 
Uso de ferramentas poderosas 
para padronização e 
aprendizado organizacional 

Acompanhamento da 1ª produção; Padronização de Processos 
Sistema de Engenheiro-Chefe 
Integração com fornecedores 

Disponibilidade de especificação Padronização de Processos 
Sistema de Engenheiro-Chefe 
Desenvolver competência 
técnica superior 
Consolidar aprendizado e 
melhoria contínua 
Uso de ferramentas poderosas 
para padronização e 
aprendizado organizacional 

Estabelecimento de follow-up 
frequente para posicionamento das 
datas relacionadas à produção; 

Padronização de Processos 
Sistema de Engenheiro-Chefe 
Integração com fornecedores 

Assegurar que o Produto / 
Embalagem seja enviado com 
CERTIFICADO DE ANÁLISE para 
que se evite a necessidade de 
inspeção; 

Sistema de Engenheiro-Chefe 
Integração com fornecedores 
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SEQ. ATIVIDADES AÇÕES TOMADAS PRINCÍPIOS SEDP 
APLICADOS 

230 PRODUÇÃO 
INTERNA 
(DISPONIBILIDADE 
de PRODUTO) 

Realizar a produção conforme 
estabelecido na especificação de 
produto acabado; 

Conhecer o que o cliente 
valoriza 
Padronização de Processos 
Sistema de Engenheiro-Chefe 
Competência funcional e 
integração multifuncional 
Integração com fornecedores 
Consolidar aprendizado e 
melhoria contínua 
Cultura de suporte a 
excelência e a melhoria 
contínua 
Tecnologia adequada ao 
pessoal e aos processos 
Comunicação simples e visual 
Uso de ferramentas poderosas 
para padronização e 
aprendizado organizacional 

Dispor Produto par a área de 
Vendas e Marketing, assegurando 
que todos os critérios relevantes para 
o cliente estão disponíveis no novo 
produto; 

Conhecer o que o cliente 
valoriza 
 
Comunicação simples e visual 

250 TRANSFERIR 
PRODUTO para 
ESTOQUE 

Produto disponível para a Venda; Padronização de Processos 
 
Sistema de Engenheiro-Chefe 
Desenvolver competência 
técnica superior 
Consolidar aprendizado e 
melhoria contínua 
Cultura de suporte a 
excelência e a melhoria 
contínua 

Produto disponível para a Venda; Tecnologia adequada ao 
pessoal e aos processos 
Comunicação simples e visual 
Uso de ferramentas poderosas 
para padronização e 
aprendizado organizacional 

Tabela 4.16. – AÇÕES TOMADAS PARA A REDUÇÃO DO TEMPO – ATIVIDADES DO CAMINHO 
CRÍTICO 

 

 

4.12. IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS 

 

 

A visão de Sistema Embalagem que considera a integração de diversas áreas nas atividades de 

desenvolvimento ainda é pouco conhecida e pouco difundida nos meios organizacionais. Isso 

compromete as interações sistêmicas dentro da própria área em estudo como entre áreas de 

interface fazendo com que muitos atuem ainda de forma isolada e pouco integrada. 



140 
 

 

 

Pode-se afirmar ainda que a falta de conhecimento técnico, em nível adequado, a falta de 

conhecimento e capacitação sobre os diversos tipos de embalagem e seus respectivos 

processos de manufatura e a falta de uma visão do sistema embalagem (integração de 

processos e departamentos), conforme definido neste trabalho, bloqueiam as possibilidades de 

inovação. 

 

Outro ponto relevante refere-se à exclusividade das atenções que estão frequentemente 

voltadas para a redução de custos no componente de embalagem. A área de Compras, por 

exemplo, enxerga o componente de embalagem isoladamente dentro do sistema, quase sempre 

associado a um componente que tem algo a contribuir em termos de redução de custos. Nem 

sempre a relação obtida por meio da obtenção do menor custo trará as melhores condições 

globais de custo, relacionadas principalmente aos custos de qualidade para o componente de 

embalagem e para o produto acabado, afetando fortemente as relações dentro do sistema 

embalagem. 

 

O fluxo de valor estendido (fornecedores de 1ª camada), usualmente, é mal realizado e 

quando realizado não traz os benefícios relacionados à melhora do nível de qualidade do 

processo principal, à velocidade de desenvolvimento, à eliminação de desperdício, entre 

outros. Para os fornecedores de 2ª e 3ª camadas, esta realidade é impraticável na atual 

condição de execução dos desenvolvimentos, mesmo porque os fornecedores de 1ª camada 

não demonstram interesse e nem preocupação relacionada à implantação de sistema enxutos 

de produção e desenvolvimento. 

 

Por ser um processo onde os resultados a serem obtidos surgirão com ações de médio e longo 

prazos, resultados que são obtidos no curto prazo podem ser frustrantes e incoerentes e, 

invariavelmente, superficiais. Nestas ações não há condições adequadas de implementação de 

um processo que necessita de vários ciclos de amadurecimento (período de seis a doze 

meses), aprendizado e melhoria para ser rigorosamente implementado e consolidado 

resultando em processos mais robustos e que se utiliza de ferramentas adequadas de 

desenvolvimento. 

 

Portanto, se não houver um apoio forte e intenso da alta administração e daqueles envolvidos 

diretamente que, de forma efetiva, utilizam e consideram a ferramenta adequada (cultura de 
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suporte à excelência) para a execução do desenvolvimento enxuto de produtos e embalagem 

no sistema embalagem, este, seguramente, tenderá a ser um processo que poderá fracassar 

como já observado em várias outras organizações que tentaram adotar sua prática. 

 

Deve-se ressaltar ainda que a metodologia SEDP foca diretamente nas necessidades e em 

como oferecer valor ao cliente por meio de um produto que atenda suas reais necessidades de 

forma integral. A organização em estudo precisa caminhar com mais foco e vigor na direção 

de atender seu cliente de forma íntegra e abrangente. Hoje não se pode afirmar, seguramente, 

que conheça os anseios e necessidades de seus clientes com relação ao produto que oferece ao 

mercado e que é utilizado de forma massiva. 

 

 

4.13. CONSISTÊNCIA DA METODOLOGIA 

 

 

A metodologia SEDP foi desenvolvida para a indústria automobilística, mais especificamente 

desenvolvida pela Toyota para que pudesse utilizar seus conceitos enxutos, extremamente 

poderosos, também em suas atividades de desenvolvimento de novos produtos. Pode-se ver 

hoje que a metodologia de desenvolvimento também estabeleceu conceitos rígidos e 

poderosos que permitiram, mais uma vez, à Toyota atingir o topo dessa escalada e, 

consequentemente, também o sucesso no desenvolvimento de seus carros. 

 

Essa condição, obviamente, chamou a atenção de outras empresas de diversos outros 

segmentos e houve, sem dúvida, uma tentativa, às vezes com sucesso e outras fracassadas, de 

utilização das ferramentas enxutas para o Desenvolvimento de Produtos e a busca da 

perfeição nos processos relacionados a estes desenvolvimentos. 

 

Existem diversos relatos de empresas que tentaram implementar o Sistema Enxuto de 

Desenvolvimento de Produtos em suas operações e fracassaram. No entanto, os autores 

Morgan e Liker (2008) afirmam, por diversas vezes em sua obra, que a aplicação da 

metodologia SEDP pode ser realizada em qualquer outra empresa de qualquer outro 

segmento, sem grandes restrições e trazendo resultados amplamente compensadores. 
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De fato, quando se observa os princípios relacionados ao SEDP e sua potencial aplicabilidade 

em outros vários processos de diferentes segmentos, percebe-se que a metodologia 

desenvolvida estabelece uma receita genérica, com conceitos amplamente aplicados e 

conhecidos e que necessita, obviamente, de adaptações ou pequenos ajustes de acordo com o 

segmento onde será aplicada, porém, basicamente, permanece íntegra em seus preceitos e 

condutas a serem seguidos. 

 

Como em todo novo processo, caracterizado por mudanças significativas, o suporte da alta 

administração, conforme anteriormente ressaltado, é fundamental para que o processo não se 

perca ao longo do caminho. 

 

No estudo de caso em questão, pode-se verificar uma grande aderência dos princípios às 

práticas necessárias ao desenvolvimento. Este primeiro passo dado no sentido da aplicação do 

SEDP no desenvolvimento de Produto e Embalagem em uma Indústria Química, produtora de 

adesivos, basicamente ocorreu como um diagnóstico, com elevado grau de aderência dos 

princípios SEDP e um grau de precisão bastante adequado, que demonstra o atual estágio do 

Sistema Embalagem em questão. 

 

Torná-lo um SEDP requer um trabalho árduo e longo, mas bastante possível com resultados a 

serem obtidos altamente práticos e relevantes, principalmente, relacionados aos prazos de 

execução, redução de custos de desenvolvimento e sensível melhora do nível de qualidade do 

desenvolvimento e do produto propriamente dito, assim a metodologia SEDP pode ser 

considerada de alta potencialidade para aplicação e utilização no sistema embalagem em 

estudo e em outros sistemas embalagem com práticas de desenvolvimento inseridas em seu 

dia-a-dia. 

 

 

4.14. PONTOS FORTES E FRACOS OBSERVADOS NO USO DA 
METODOLOGIA SEDP NO PROJETO DO SISTEMA EMBALAGEM 

 

 

A metodologia possui os seguintes pontos fortes: 
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• “Um bom produto deve satisfazer as necessidades dos clientes.”. Esta metodologia 

tem como princípio fundamental conhecer o que o cliente deseja, o que o cliente 

valoriza; 

• Possui conceitos de aplicação relativamente simples. Pode-se assumir, inclusive, que a 

simplicidade seja fundamentada nos conceitos de Pensamento Enxuto; 

• Permite a identificação de processos interligados e focados, sobretudo, na melhoria 

contínua e na eliminação do desperdício; 

• Permite a padronização de processos considerados cíclicos como é o caso do processo 

de desenvolvimento de produtos observado no Sistema Embalagem em estudo; 

• É uma metodologia que deve ser realizada por pessoas. Não há tecnologia disponível 

que execute um processo com este tipo de visão sistêmica (integração entre áreas) e 

foque, sobretudo, na eliminação de desperdícios sem a ajuda de pessoas. Há que se 

ressaltar, no entanto, que pessoas capacitadas influenciam o SEDP de forma mais 

intensa e positiva e com melhores resultados em nível geral; 

• Valoriza o conhecimento técnico também extremamente relacionado à capacitação 

técnica das pessoas; 

• Desenvolve uma forte relação entre líder e liderado pelo respeito demonstrado em 

termos de conhecimento técnico adquirido e transferido para os novos integrantes do 

grupo, característica esta, tipicamente, observada na cultura japonesa; 

• As informações sobre o andamento dos projetos de desenvolvimento no sistema 

embalagem com metodologia SEDP estão sob o controle de um Coordenador de 

Projeto ou Engenheiro-Chefe que detém todas as informações necessárias e relevantes 

ao desenvolvimento; 

• Permite a avaliação de uma série de alternativas de desenvolvimento ainda no começo 

do projeto, o que faz com que o projeto se torne robusto e a melhor solução global 

(advinda do melhor de cada alternativa estudada) possa ser escolhida e implementada; 

• Permite a utilização de componentes de embalagem e processos utilizados em outros 

projetos/produtos, o que permite uma grande agilização dos processos de 

desenvolvimento no sistema embalagem com metodologia SEDP, além de uma 

manutenção dos custos vigentes, eliminando grandes investimentos no início do 

projeto, relacionados, principalmente, à realização de testes e à aquisição de 

equipamentos; 



144 
 

 

• A metodologia valoriza a ação prática das pessoas envolvidas no projeto, ou seja, 

busca-se um aprendizado constante pela exposição direta com produtos e processos; 

• Permite um alinhamento organizacional entre os níveis estratégico e operacional; 

• Os projetos de desenvolvimento são estruturados de forma mais organizada e os níveis 

de prioridades são muito bem definidos; 

• A utilização de equipes multifuncionais agrega conhecimento ao projeto em diferentes 

disciplinas e permite o desdobramento de ações e responsabilidades claramente 

definidas; 

• Melhora o nível de comunicação em todas as etapas e entre todos os envolvidos no 

projeto; 

• Permite estabelecer um processo onde a informação necessária seja direcionada na 

medida certa e no momento certo a cada agente interessado no projeto; 

• Viabiliza o sistema de comunicação de forma simples e visível, dispondo as 

informações a todas as partes interessadas no desenvolvimento. 

 

A metodologia possui os seguintes pontos fracos: 

• Equipes com interesses divergentes ou desmotivadas comprometem os resultados 

relacionados à metodologia SEDP; 

• Forte dependência de uma cultura organizacional voltada para conceitos enxutos em 

desenvolvimento ou em manufatura. A inexistência desta implica, usualmente, no 

fracasso do projeto; 

• Um corpo técnico heterogêneo, em termos de conhecimento, pode afetar o bom 

desempenho do sistema embalagem bem como a aplicação da metodologia SEDP no 

contexto de desenvolvimento; 

• Não é um processo que traz resultados animadores instantaneamente. Há que se ter 

paciência para que os primeiros resultados possam aparecer trazendo benefícios para 

as fases de desenvolvimento; 

• É um processo que exige extrema atenção a partir de sua implementação. Não pode 

existir a cultura da acomodação pós-implantação. É um processo vivo que exige 

extrema atenção focada e melhorias a cada ciclo de projeto. Essa condição pode 

tornar-se um limitante para a melhoria do processo, ou seja, implicando assim no 

processo de melhoria contínua; 
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• Desenvolvimentos feitos à distância, (numa interação multidisciplinar com outros 

países, por exemplo), associado à inexistência de um Engenheiro-Chefe experiente e 

competente, podem comprometer o melhor resultado a ser obtido; 

• A não existência de uma sala de controle de projetos, onde possam ser estabelecidos 

contatos rápidos entre os envolvidos e a comunicação flua sem ruídos, pode 

comprometer os resultados a serem obtidos no projeto; 

• O envolvimento com fornecedores de 1ª e 2ª camadas é imprescindível para um bom 

desempenho do sistema embalagem suportado pela metodologia SEDP; 

• As ferramentas utilizadas no processo devem suportá-lo e não o contrário. Esta 

tendência relacionada ao ajuste do processo para adequar-se à ferramenta pode 

comprometer os desenvolvimentos e modifica os processos que devem sempre tender 

à simplicidade. Processos complexos que geram o mesmo resultado (ao seu final) que 

um simples, caracterizam-se como puro desperdício; 

• Uma avaliação do indicador de desempenho SEDP de um sistema embalagem 

qualquer, nos três subsistemas (13 princípios), com baixa pontuação feita logo no 

início da implementação pode ser um agente que desmotiva o processo de mudança, 

gerando perda de estímulo pelos benefícios da utilização da metodologia no médio e 

longo prazos; 

• Pode-se ter a falsa impressão de que o SEDP só se aplica à indústria automobilística; 

• A metodologia SEDP aplicada ao sistema embalagem possui um caráter analítico 

extremamente pessoal. Obviamente esta foi a leitura do sistema embalagem em estudo 

diagnosticado por meio dos princípios SEDP aplicados; 

• Outro fator refere-se à pouca experimentação gerada no uso da metodologia até o 

presente momento. Devido à sua recente e reduzida utilização no diagnóstico do 

sistema embalagem pode ainda não possuir a credibilidade necessária para sua efetiva 

implantação na organização em estudo assim como para que seja utilizada em grande 

número de empresas; 

• Uma validação efetiva da metodologia SEDP aplicada a outros sistemas embalagem 

variados deve ocorrer por meio da aplicação em uma série de empresas; 

• O sistema embalagem propriamente dito é pouco conhecido nas organizações. A 

definição da abrangência do sistema embalagem onde o SEDP será aplicado pode 

provocar, num primeiro momento, a sensação de invasão de áreas de atuação em 

outros profissionais, gerando desta forma “barreiras e/ou resistências” que impedem 
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que o desenvolvimento e aplicação dos conceitos em toda a extensão do sistema 

embalagem seja efetivo; 

• Os PESOS e CATEGORIAS criados e utilizados neste estudo serão melhor avaliados 

durante a aplicação em outras organizações industriais. Acredita-se que os PESOS e 

CATEGORIAS podem sofrer pequenas mudanças de organização para organização;  

• Seguramente, a metodologia desenvolvida neste estudo, passará por ajustes de 

adequação para que possa ser utilizada de forma aderente a um grande número de 

organizações industriais, promovendo assim a maturação do processo de 

implementação e a consolidação de uma metodologia robusta. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

5.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Morgan e Liker (2008) afirmam que um sistema enxuto de desenvolvimento de produto é um 

ativo extremamente importante e valioso e que pode ser criado, implementado, ou ainda, 

aperfeiçoado em qualquer empresa ou organização. 

 

Partindo-se desta premissa, pode-se afirmar, categoricamente, que a metodologia SEDP 

permite ser utilizada nas diversas fases do desenvolvimento de um “SE” qualquer objetivando 

reduzir/eliminar desperdícios (resultando em redução do tempo de execução, redução de 

custos e um potencial aumento ou a manutenção do nível de qualidade), no desenvolvimento 

de produto e embalagem e satisfazendo as necessidades e expectativas dos clientes.  

 

Outra forma de pensar o SEDP consiste em considerá-lo como um agente integrador das 

diversas atividades relacionadas ao desenvolvimento no sistema embalagem, incluindo 

características de unificação, consolidação, articulação e ações de integração que são 

essenciais para que um projeto de desenvolvimento evolua na direção de sua finalização. 

 

É uma metodologia que permite, portanto, uma potencial melhora dos processos de 

desenvolvimento, resultando em ganhos expressivos à empresa que a utiliza. Precisa de um 

forte suporte em nível organizacional e, seguramente, possui aplicabilidade em outros 

diversos segmentos relacionados ao desenvolvimento de Produtos. 

 

Então, para os objetivos propostos inicialmente e relacionados à observação da viabilidade da 

aplicação dos conceitos do Sistema Enxuto de Desenvolvimento de Produto (SEDP) no 

desenvolvimento do Sistema Embalagem (SE) para uma embalagem primária para adesivos e 

sobre a possibilidade de se estabelecer indicadores que permitam diagnosticar o desempenho 

da empresa relacionado ao desenvolvimento de um sistema embalagem com o enfoque enxuto 

(forte foco na eliminação de desperdício e na contínua melhoria deste processo), pode-se 

assumir que a metodologia é integralmente aderente a estes objetivos e permite ser utilizada 
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no desenvolvimento do sistema embalagem em questão e em outros que, por ventura, 

utilizarem-se dos mesmos critérios de implantação e avaliação. 

 

Os resultados obtidos na análise possibilitaram diagnosticar o sistema embalagem em estudo 

por meio da metodologia SEDP (três subsistemas e 13 princípios). Foi possível, ainda, 

estabelecer indicadores de desempenho que permitiram diagnosticar a situação atual do 

sistema embalagem por meio do SEDP (relacionado à aplicação dos 13 princípios estudados), 

permitindo assim uma análise bastante aprofundada das práticas de desenvolvimento na 

organização em estudo e o quanto estão distantes das práticas enxutas (referência pré-

estabelecida).  

 

A metodologia SEDP, que foi utilizada como diagnóstico, estabelece um “passo-a-passo” 

necessário e recomendado para consolidar sua implementação e aplicação. Seguir o fluxo de 

implementação, baseado na aplicação dos 13 princípios, é fundamental para que todas as 

etapas sejam cuidadosamente transpostas, gerando os documentos, consolidando as práticas 

de excelência e consolidando os conhecimentos necessários para o estabelecimento de um 

desenvolvimento de produto livre de desperdícios e para a geração de projetos robustos com 

ganhos substanciais dentro do sistema embalagem.  

 

Não há uma medida de tempo relacionada à execução de cada atividade/etapa de 

implementação, daí afirmar-se que tornar um sistema embalagem com atividades de 

desenvolvimento caracterizadas como enxutas e, que resulte da aplicação do SEDP, 

(considerando que o SEDP seja implantado criteriosamente), fará com que haja a necessidade 

de um projeto de médio e longo prazo.  

 

Outro fator conceitual de extrema importância, relacionado à mentalidade enxuta, refere-se à 

melhoria contínua e à busca da perfeição. Pode-se afirmar, desta forma, que o SEDP é um 

processo cíclico, repetido a cada novo projeto e a cada nova pequena realização. Neste 

contexto, novos conhecimentos adquiridos devem ser aplicados a cada novo projeto de 

desenvolvimento de forma a torná-lo melhor e mais apto em atender às necessidades do 

desenvolvimento enxuto do sistema embalagem e, consequentemente, do cliente. Esta 

condição caracteriza o processo de desenvolvimento enxuto, como um processo em contínuo 

estado de mudança, sempre na busca da melhoria em suas realizações. 
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Há que se ressaltar, ainda, de forma muito relevante que não se faz qualquer projeto de 

desenvolvimento de produtos e embalagens com o enfoque enxuto sem a participação efetiva 

e ativa das pessoas com capacitação técnica e comprometimento. Esta pode ser considerada, 

em grande medida, como sendo um requisito básico fundamental em um processo de 

desenvolvimento enxuto. Sua implementação só é possível quando as pessoas envolvidas 

estão efetivamente capacitadas para a execução e geração de padronização de processos e 

aplicação de outras várias práticas enxutas que permitam o atingimento dos ganhos previstos 

com a implantação de tal metodologia. 

 

Portanto, atitude, capacitação, conhecimento técnico superior e comprometimento são fatores 

de extrema relevância e que fazem grande diferença, principalmente, naquelas organizações 

que já aplicaram e utilizam-se dos conceitos enxutos e já desfrutam dos benefícios decorrentes 

de sua prática. 

 

Outros desdobramentos que a aplicação do SEDP propicia, são: 

• Melhor entendimento das reais necessidades dos clientes; 

• Foco contínuo na eliminação de desperdícios; 

• Foco contínuo na melhoria dos processos; 

• Ganho de velocidade, redução de custo e simplicidade na execução do 

desenvolvimento de projetos de novos produtos/embalagens; 

• Aumento do nível de qualidade dos resultados do projeto tanto em nível de produto 

(escopo de produto), quanto em nível de projeto (planejamento, execução e controle e 

monitoramento); 

• Fortalecimento da visão sistêmica e da atuação integrada (áreas integradas), gerando 

padronização, flexibilidade, excelente nível de comunicação e documentação; 

• Padronização de tarefas e atividades de desenvolvimento; 

• Redução de variabilidade na execução das tarefas executadas; 

• Armazenamento de conhecimento tácito (know-how) por meio de listas de verificação 

(check-lists) e outras ferramentas; 

• Estabelecimento de trabalhos com o envolvimento de equipes multifuncionais com 

capacitação técnica adequada e alinhada às necessidades do produto e embalagem em 

desenvolvimento; 
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• Desenvolvimento com a análise inicial de múltiplas alternativas e a busca pela 

engenharia simultânea (em processos de desenvolvimento e manufatura) quando 

aplicável; 

 

Pode ser interpretada como uma metodologia de relativa facilidade na aplicação (em termos 

conceituais), porém, requer suporte efetivo da alta administração e cooperação de todos os 

envolvidos nos desenvolvimentos e atividades relacionadas à integração do sistema 

embalagem. 

 

Desta forma conclui-se que qualquer desenvolvimento de produto e embalagem em um 

sistema embalagem qualquer, baseado em uma mentalidade enxuta, com as práticas SEDP 

implementadas e praticadas, que seja realizado “hoje”, deve ser melhor que o de ontem, 

porém, pior em relação ao que será realizado amanhã, evidenciando assim, um processo de 

melhoria contínua. 

 

 

5.2. ANÁLISE DAS HIPÓTESES 

 

 

HIPÓTESE #1: 

É possível adaptar o SEDP baseado na aplicação dos 13 princípios no desenvolvimento 

do SE. 

 

HIPÓTESE #2: 

A aplicação da metodologia SEDP no Sistema Embalagem em estudo permite eliminar 

os gap’s existentes e que estão relacionados às práticas atuais do desenvolvimento 

convencional em relação às práticas enxutas e tidas como práticas de excelência. 

 

As Hipóteses #1 e #2 estão comprovadas nesta análise, pois a metodologia SEDP, utilizada 

no diagnóstico do sistema embalagem em estudo, permitiu uma abrangente análise de 

diversos processos e interfaces. Pode-se afirmar que a metodologia SEDP possui elevada 

consistência quanto à aplicação aos processos executados nas diversas áreas atuantes no SE 

em estudo, permitindo a análise que indica possíveis caminhos, a potencial eliminação dos 

gap´s entre a execução antiga e a nova (baseada no SEDP), e os próximos passos a serem 
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seguidos, considerando a efetiva implantação das práticas do SEDP no sistema embalagem 

em estudo para o atingimento de resultados que poderão ser considerados bastante 

expressivos, o que demonstra a viabilidade de aplicação dos conceitos relacionados ao 

desenvolvimento enxuto de produtos. 

 

HIPÓTESE #3: 

As empresas, de forma geral, querem e precisam acelerar seus processos de 

desenvolvimento.  As diversas técnicas atuais buscam melhorias relacionadas à redução 

do tempo de execução, redução dos custos e aumento do nível de qualidade, no entanto, 

precisam de uma metodologia estruturada que permita o estabelecimento de 

padronização, velocidade e robustez, gerando produtos alinhados às reais necessidades 

dos clientes. 

 

Observa-se que o mercado demanda fortemente trabalhar em seus desenvolvimentos de 

produto e do Sistema Embalagem de forma mais ágil e sistêmica (integrada), com práticas 

simples e eficazes, e que garantam resultados efetivamente melhores ao final de cada 

desenvolvimento. A metodologia SEDP agrega vários destes princípios que melhoram os 

desenvolvimentos de forma contínua, trazendo resultados relacionados à agilidade (redução 

do tempo de execução), redução de custos e melhoria do nível de qualidade do produto gerado 

e dos processos suportes, conforme citado ao longo do trabalho. É uma metodologia com 

custos de implantação relativamente baixos e com princípios de fácil entendimento e 

amplamente divulgados nos dias atuais, por meio das práticas enxutas amplamente praticadas 

em ações de manufatura. 

 

Pode-se afirmar, portanto, que a metodologia SEDP, preenche essa lacuna relacionada a uma 

técnica de desenvolvimento atual e robusta, com práticas de excelência e, simplicidade em 

seus conceitos que pode, desta forma, suprir esta demanda nas atividades de desenvolvimento 

nos mais diversos segmentos organizacionais. 

 

 

5.3. RESPOSTA À QUESTÃO CENTRAL DA PESQUISA 
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A questão central da pesquisa é: “É possível aplicar o Sistema Enxuto de Desenvolvimento 

de Produto (SEDP) no desenvolvimento de Sistemas de Embalagem?” 

 

Nesta dissertação foi proposta a utilização da metodologia SEDP aplicada ao 

desenvolvimento do Sistema Embalagem para uma embalagem primária para adesivos em 

uma empresa química atuante neste segmento (organização em estudo). Pelas respostas às 

Hipóteses #1, #2 e #3, pode-se afirmar que a resposta à questão central desta dissertação é 

afirmativa, como pode ser verificado em todo o trabalho. Obviamente existem ajustes a serem 

feitos no uso da metodologia, conferindo a ela um caráter mais customizado que inclui o 

desenvolvimento de embalagens e seus processos, conforme discutido em toda a extensão do 

trabalho, mas a aderência da metodologia é bastante representativa e abre uma ótima 

perspectiva para a melhora dos sistemas de desenvolvimento de forma geral. 

 

Assume-se, desta forma, ser viável a aplicação dos conceitos enxutos (SEDP) ao Sistema 

Embalagem estudado, porém, necessita de uma sequência de avaliações para que se consolide 

como metodologia de desenvolvimento enxuto para sistemas embalagem quaisquer e, com 

isso, possa ser utilizada em outras organizações. 
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ANEXO #01 

MAPA DE FLUXO DO ESTADO CORRENTE DO PROCESSO 
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ANEXO #02 

ATRIBUTOS DAS ATIVIDADES APRESENTADAS NO MAPA DE FLUXO DE ESTADO CORRENTE PARA O SISTEMA 
EMBALAGEM 
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ANEXO #03 

MAPA DE FLUXO DO ESTADO FUTURO DO PROCESSO 
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ANEXO #04 

ATRIBUTOS DAS ATIVIDADES APRESENTADAS NO MAPA DE FLUXO DE ESTADO FUTURO PARA O SISTEMA 
EMBALAGEM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



156 
 

 

ANEXO #05 

SEQUÊNCIA TOTAL DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO 
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA EMBALAGEM (FLUXOGRAMA) – 
ORGANIZAÇÃO EM ESTUDO 
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