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RESUMO 

Por ser reconhecidamente responsável por influênciar diretamente a competitividade entre as 

empresas, o Processo de Desenvolvimento de Produto assim como as características 

peculiares da indústria automobilística, geraram neste trabalho a finalidade de apresentar um 

modelo de processo e planejamento para o desenvolvimento de veículos protótipos funcionais 

na indústria automobilística . Para tanto elaborou-se uma pesquisa bibliográfica qualitativa e 

descritiva aplicada, onde descreveu-se alguns modelos de planejamento para o Processo de 

Desenvolvimento de Produtos, Simulações Virtuais, os conceitos e bases de Protótipos e 

Prototipagem e alguns conceitos básicos de certificação / validação de produtos, sempre 

focando o mercado automobilístico. Foi considerada uma nova métodologia para executar 

esta fase de desenvolvimento de veículos de uma maneira mais agil, com menores custos e 

com maior qualidade. As considerações finais sugerem que a estratégia de usar o ferramental 

de produção, ou híbrido, na fabricação de peças e conjuntos protótipos utilizados na contrução 

de veículos protótipos funcionais de certificação, anteriormente adotada para agilizar o 

desenvolvimento de um componente especifico seja adotada como padrão para esta fase do 

Processo de Desenvolvimento do Produto. 

Palavras-chave: Processo de Desenvolvimento de Produto. Protótipos. Ferramental. Indústria 

Automobilística. 



 

 

ABSTRACT  

 

Recognized as responsible for influencing the competitiveness between companies directly 

the Process of Product Development as well as the peculiar characteristics of the automotive 

industry, made generate in this work in order to present a process model for the planning and 

development of functional prototypes vehicles in the automotive industry. Therefore it was 

elaborated a bibliographic research applied qualitative and descriptive, where it was described 

some planning models for the Product Development Process, Virtual Simulations, concepts 

and bases for Prototypes and Prototyping and some basic concepts of certification / validation 

products , always focusing on the automotive market. It was considered a new methodology 

to perform this phase of development of vehicles in a way more agile, with lower cost and 

higher quality. The final considerations suggest that the strategy of using production tooling, 

or hybrid, to manufacture prototype parts and assemblies used to construction of functional 

prototypes vehicles for certification, previously adopted to make more agile the development 

of a specific component be adopted as a standard for this phase of the Product Development 

Process. 

Keywords: Product Development Process. Prototypes. Tooling. Automotive industry. 
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1 INTRODUÇÃO 

No mercado automobilístico mundial, a concorrência está cada vez mais acirrada e um dos 

fatores de sucesso neste mercado é a rapidez em desenvolver e colocar no mercado novos 

veículos, que atendam a necessidades específicas do mercado onde o mesmo será 

comercializado. Neste sentido as montadoras estão cada vez mais investindo em 

desenvolvimento global de automóveis, surgindo assim centros globais e especializados de 

engenharia, para atender a estas necessidades específicas. Outro fator de alta influência neste 

tipo de desenvolvimento são os custos envolvidos, que podem influênciar as direções que o 

projeto deve seguir.  

Na indústria automobilística nacional não é diferente, a situação atual indica que o mercado 

brasileiro está muito competitivo e continua atraindo novos concorrentes, fazendo com que as 

montadoras automotivas mudassem as formas e os projetos de produção de veículos exigindo 

uma grande reestruturação na gestão de projetos do setor. 

A pouco mais de vinte anos atrás, quatro montadoras dividiam o mercado e suas porcentagens 

de participação do mesmo eram bem parecidas, hoje, contudo o número de concorrentes 

aumentou demaneira espantosa com a vinda das montadoras, inicialmente francesas e 

japonesas e hoje sul-coreanas e chinesas. A quantidade de modelos disponíveis no mercado 

cresceu e os clientes são mais exigentes. Eficiência é quem produz mais, gastando menos, sem 

perder a qualidade, garantindo a segurança  e a satisfação do cliente. 

De acordo com o Anuário da Indústria Automobilística Brasileira (2011), tornou-se 

necessário agregar valor e competências ao parque indústrial, com políticas dirígidas e 

eficazes, de modo a estruturar a mesma para os novos tempos, fortalecendo-a e criando 

diferenciais de vantagens comparativas, expandindo a inovação, a tecnologia e a engenharia, 

de modo a nos elevarmos à condição de eficientes geradores de inteligência automotiva 

Segundo Clark e Fujimoto (1991), a qualidade do lançamento dos produtos e o desempenho 

durante a sua existência está diretamente relacionada à gestão do processo de 

desenvolvimento dos mesmos. Segundo Rozenfeld (2006), o processo de desenvolvimento do 

produto, em particular nas suas primeiras fases,  é fundamental para determinar todo o custo 

do projeto, inclusive o custo do produto final. 
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Ainda para Clark e Fujimoto (1991), entre as promessas associadas ao sucesso do 

desenvolvimento de produto, estão o aumento na participação de mercado, novos clientes, 

redução de custos e aumento da qualidade. Isso deixa evidente a importância do 

desenvolvimento de produto para a competividade das empresas. 

Neste ambiente competitivo e especializado a busca por eficiência é sempre constante e 

durante o desenvolvimento do projeto de um automóvel, que se trata de uma máquina de alta 

complexidade, se faz necessário o desenvolvimento de vários Protótipos, os quais são 

construídos para avaliar as etapas de desenvolvimento ou características técnicas, de 

legislação, mercadologicas e de aplicação de tecnologias de produção específicas do mesmo.  

Existem diferentes tipos de protótipos que podem ser identificados de acordo com o objetivo 

para o qual são desenvolvidos. Ullman (2002) descreveu 4 tipos de protótipos, com base em 

sua função ou estágio de desenvolvimento do produto, que são para avaliação: de conceito,  

de produto, de processo e de produção. Para o estudo apresentado a seguir, por se tratar de 

protótipos funcionais o mesmo focará os três últimos citados. 

Segundo Leite (2007) os protótipos tem níveis de representatividade, funções e classificações 

de acordo com a fase do projeto, mas genericamente são concebidos para conceito ou 

certificação. Apesar de existirem protótipos conceituais que também são funcionais, 

analisaremos no estudo a seguir apenas nos protótipos de certificação, cujo processo 

produtivo do mesmo deve ser o mais representativo possível. 

Porém Segundo Ulrich e Eppinger (2000), no desenvolvimento de produtos, os protótipos são 

usados para 4 propósitos: aprendizagem, comunicação, integração e marcos temporais 

(milestone). Assim um processo de desenvolvimento e construção de Protótipos que seja 

robusto e possa atender todas as necessidades de sua concepção se mostra extremamente 

necessária para tornar a empresa mais competitiva e tornar a atividade de engenharia mais 

eficiente. 
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1.1 OBJETIVO  

Este trabalho tem como objetivo enfocar o processo de planejamento e desenvolvimento de 

veículos, especificamente tratando dos protótipos funcionais de certificação, verificando 

aspectos técnicos do produto, gerenciais no planejamento e do processo produtivo do mesmo, 

afim de econtrar oportunidades de redução de custos e aumentar a produtividade e qualidade 

do desenvolvimento nas fases de construção de protótipos funcionais de certificação, bem 

como nas atividades relacionadas à mesma. E assim executar projetos globais de veículos com 

maior rapidez e economia. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O tema escolhido é de suma importância, para a sociedade e para alguns indivíduos (leia-se 

empresas, principalmente motadoras e autopeças). A justificativa exalta a importância do 

tema a ser estudado, ou justifica a necessidade de se levar adiante este projeto. 

Leite ( 2007, p. 197), explica: 

Por mais que possa se simular em computadores e hoje há programas e 
equipamentos poderosíssimos para isso, não há como substituir a emoção e a 
sensibilidade de se dirigir um veículo ou sentir suas vibrações através de nosso 
próprio corpo e é isso o que o cliente vai sentir! Muito já se fez para se aproximar 
disto e muito tempo tem sido economizado através de simulações, mas a fase 
experimental ainda é fundamental e necessária. 

Tendo como base o fato que o desenvolvimento de protótipos ainda é essencial para o 

desenvolvimento de automóveis e que o custo com materiais para protótipos, em geral, é uma 

das maiores despesas no desenvolvimento do produto automobilístico, podemos concluir que 

uma proposta de racionalização nesta etapa do processo é de grande importância. 

O tema foi motivado a partir das seguintes constatações: 

·   A importância da indústria automobilística na sociedade; 

·   O alto nível de competitividade existente no mercado automotivo; 

·   A busca do processo de desenvolvimento de novos produtos como diferencial competitivo 

na indústria automobilística, tendo a variável tempo, custo e tecnologia como agentes 

diferenciadores; 
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·   O processo de desenvolvimento de protótipos como meio de obter a qualidade e velocidade 

nos desenvolvimentos de novos produtos, na indústria automobilística. 

Assim, com foco na processo, no planejamento e todos os recursos necessários para a 

construção de um protótipo, uma análise do todo será feita afim de encontrar as oportunidades 

buscadas. 

2 REVISÃO TEÓRICA    

Nesta parte do trabalho será descrita uma revisão de conceitos teóricos com o intuito de se 

aprofundar nos itens relacionados e citados na Introdução e melhorar o desenvolvimento do 

mesmo, assim explanar os motivos ou dados necessários para a construção de um protótipo, o 

que são e como são feitos e as suas finalidades é fundamental. Para tanto distribuir este tema 

em três tópicos foi a opção mais apropriada, a fim de fácilitar o entendimento do mesmo. 

Estes tópicos são: Processo de Desenvolvimento de Produto (PDP), Protótipos/Prototipagem e 

Certificação / Validação do Produto. 

 

2.1 O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 

Segundo Clark e Fujimoto (1991), desenvolvimento de produto é o processo a partir do qual 

informações sobre o mercado são transformadas nas informações e bens necessários para a 

produção de um produto com fins comerciais. É a atividade sistemática necessária desde a 

identificação do mercado e necessidades dos usuários até a venda de produtos. 

O processo de desenvolvimento de novos produtos fornece várias oportunidades, inclusive de 

renovação constante para as empresas, podendo elas assim atingir ou então até mesmo manter 

uma posição de liderança. 

Para Rozenfeld (2006), as fases do processo de desenvolvimento de produto começam no 

planejamento do projeto passando pela parte conceitual até chegar ao detalhamento e 

construção. Porém, como o foco desta pesquisa se encontra nas últimas etapas de projeto, o 

modelo da Figura 2.1 mostra de maneira mais detalhada estas fases e onde se posiciona a 

presente pesquisa. 
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Figura 2.1 - Fases processo de desenvolvimento de produto Fonte: Modificado de 

ROZENFELD (2006) 

Clark e Fujimoto (1991) acreditam no Processo de Desenvolvimento de Produtos como uma 

rede de fases de processamento de informações. Ela fornece uma estrutura flexível que guia o 

desenvolvimento de conceitos a partir de uma coleção de ideias livres até a solução 

propriamente dita de produto. Mais precisamente, o desenvolvimento de produto é um 

processo através do qual uma empresa transforma informações de oportunidades no mercado 

e de possíveis tecnologias, em informações vantajosas para a elaboração e comercialização de 

um produto. Esta perspectiva do desenvolvimento de produto como um processo se estende 

além do projeto de engenharia, englobando a produção, marketing, serviços pós-venda e o 

próprio comportamento do consumidor. 

Um fato que faz da indústria automobilística um setor diferenciado são os modelos de gestão 

adotados, no qual buscam padrões de condutas para melhorar a confiabilidade, vida útil, 

durabilidade e capacidade de manutenção do produto. Estes incrementos ajudam a fazer da 

indústria automobilística, um referencial. Assim baseados em padrões próprios de sistemas de 

qualidade, surgiu um modelo implementado pela International Organization for 

Standardization (ISO), através de comitê técnico (ISO/TC 176) e pela International 

Automotive Task Force (IATF), ISO/TS 16949 buscando um padrão único para a indústria 

automobilística. 
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Como parte deste conjunto de normas o APQP nome que vem das iniciais no idioma inglês 

“Advanced Planning Quality Product” é um modelo de planejamento avançado da qualidade 

do produto que será apresentado. É um método estruturado para definir e estabelecer os 

passos necessários para assegurar que o produto satisfaça o cliente, dentro de um prazo 

esperado. 

Algumas das principais vantagens do APQP são: 

a)  Direcionar recursos para satisfazer o cliente; 

b)  Promover a identificação antecipada de alterações necessárias; 

c)  Evitar alterações de última hora; 

d)  Oferecer um produto de qualidade dentro do prazo ao custo mais baixo. 

Assim o sucesso de qualquer projeto depende de atender as expectativas e necessidades dos 

clientes no prazo adequado e a um determinado custo que represente valor agregado ao 

processo e ao produto. O cronograma da figura 2.2 demonstra o ciclo de planejamento da 

qualidade do produto, porém de uma maneira a melhor visualizar a evolução das etapas e 

principais atividades de cada etapa,  em um determinado espaço de tempo: 

 

Figura 2.2 Processo de APQP. Fonte: Manual do APQP (1998). 
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Mesmo as companhias menores, que possuem produtos que não são altamente complexos, 

vendo as necessidades de melhores estruturas para o desenvolvimento e projetos de produtos 

também estão seguindo os modelos descritos acima. Eles estão buscando sistemas de 

desenvolvimentos e procedimentos para melhorar a gestão deste processo (Rosenthal, 1992). 

Segundo o autor, este fluxo é escolhido porque nos ajuda a visualizar os assuntos inerentes à 

revisão da gestão e o controle de cada fase. 

A seguir, na figura 2.3 é demonstrado o esquema da estrutura genérica de Stage Gate com 

suas etapas e processos de decisão conforme apresentado por Rosenthal (1992). 

 

 

Figura 2.3 Estrutura genérica de Stage Gate e suas etapas de decisão. Fonte: Rosenthal (1992) 

A seguir segundo Leite (2007) será apresentado a Métodologia dos 7 Marcos, onde apresenta 

um caso geral e simplificado com o intuito de ser didático. Baseando-se nas melhores práticas 

de experiências anteriores, esta métodologia indicou ser uma garantia mínima de sucesso no 

desenvolvimento de um novo produto, considerando as diversas atividades envolvidas no 

desenvolvimento de um produto divido em fases, onde as mesmas são verificadas antes de se 

passar a fase seguinte. Esta atividade de verificação de tarefas é o Marco da fase. A figura 2.4 

a seguir mostra simplificadamente este processo e nela aparecem as principais atividades 

envolvidas e seus respectivos marcos. Lembrando que este é um modelo simplificado, prático 

e didático, apenas para a discussão, teremos a seguir a descrição básica destes marcos, 

considerados fundamentais para um projeto de desenvolvimento de um novo produto.  
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Figura 2.4 O Processo dos 7 Marcos. Adaptado de: Leite (2007) 

Marco 1 – IP ou Início do Programa é o primeiro marco a ser ultrapassado. Ele consiste de 

requisitos do Planejamento Estratégico e do Plano de Negócios da empresa e deve atingir as 

seguintes pré condiçoes: 

 . Conclusão das análises e argumentações das áreas estratégicas e negócios da 

empresa; 

 . Consenso sobre a Visão e Missão do programa; 

 . Estratégias Conceituais desenvolvidas; 

 . Requisitos de mercado e consumidor definidos; 

 . Figuras iniciais de lucratividade. 
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 Marco 2 – AE ou Aprovação Estratégica é onde praticamente todas as atividades envolvidas 

no processo começam a trabalhar, muitas das pré-condições citadas a seguir já existiam, 

porém de forma menos detalhadas: 

 . Estratégia de produto, mercado, manufatura, suprimento, design, qualidade e serviços 

definidos; 

 . Planos para atendimento de requisitos competitivos, do consumidor e legais; 

 . Veículos competidores identificados; 

 . Objetivos para atributos veiculares e sistemas/ componentes definidos; 

 . Alternativas de veículos e premissas de produto definidas; 

 . Compatibilidade entre lucratividade do programa, os objetivos de atributos veiculares 

e premissas de produto estabelecidas; 

 . A capacidade de gerar derivativos estimada; 

 . Grupo de força motriz escolhido e envelope de montagem executado; 

 . Planos e estratégias para escolha dos fornecedores estabelecidos; 

 . Cronograma preliminar do programa estabelecido; 

 . Recursos humanos, fabris e locais de fabricação confirmados; 

 . Novas tecnologias definidas; 

 . Plano de Protótipos conceituais disponível; 

 . Liberação de fundos de longo prazo. 

Marco 3 – AP ou Aprovação do Programa nesta fase as atividades aumentam 

significativamente, devidos ser nesta fase determinar o volume de dinheiro a ser gasto, 

seguindo a mesma métodologia e se aprofundando nos detalhes dos requisitos concluídos que 

são: 

 . Cronograma do programa aprovado; 
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 . Tema de aparencia final escolhido; 

 . Todos os fornecedores escolhidos; 

 . Investimentos para ferramentais e equipamentos e desenvolvimento de produto 

aprovados; 

 . Compromentimento com a lucratividade do programa; 

 . Plano de testes completos; 

 . Lista de peças completas; 

 . Plano final de Protótipos conceituais e de certificação disponíveis. 

Marco 4 – IC ou Início de Certificação é uma fase que não tem o caráter de aprovação e sim 

de acompanhamento e evolução do programa assim seus principais pré-requisitos são: 

 . Verificação analítica do veículo completa; 

 . Superfícies de interior e exterior transmitidas para a engenharia de carrocerias e 

paineis de superfície aprovados; 

 . Plano final de lançamento confirmado; 

 . Solicitação de peças para os veículos de certificação; 

 . Peças para construção dos Protótipos de certificação disponíveis no local de 

montagem; 

 . Protótipos para durabilidade e calibração disponíveis; 

 . Liberação de todos os componentes efetuada. 

Marco 5 – FM ou Fim de Modificações como no marco anterior o seu intuito é de fazer o 

controle e a avaliação da situação do programa, para principalmente atender requisitos de 

Manufatura e Suprimento, que tende a atender as seguintes pré-condições: 

 . Testes de certificação e durabilidade completos; 

 . Confirmação da engenharia que os objetivos serão atendidos; 
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 . Compromisso de fornecimento de peças para início de produção obtidos dos 

fornecedores e manufatura da própria montadora; 

 . Decisão de descontinuação do veículo concorrente da montadora tomada; 

 . Calibração preliminar do trem de força disponível. 

Marco 6 – AL ou Autorização de Lançamento é o marco que determina que as áreas 

envolvidas comecem efetivamente os preparativos para a produção do veículo, para isso os 

seguintes eventos são necessários: 

 . Aprovação final de Engenharia, incluindo atendimento de objetivos, término de testes 

de durabilidade e laboratório (Engineering Sign Off); 

 . Todos os ferramentais e meios de produção disponíveis e instalados; 

 . Calibração final do trem de forças disponível; 

 . Prova de ferramentais e produção piloto completados; 

 . Capacidade de produção plena estabelecida. 

Marco 7 – IF ou Início de Fabricação é a declaração do início pratica de envio de carros aos 

revendedores para venda ao cliente, para tanto as seguintes fatos devem estar prontos: 

 . Produção piloto completa; 

 . Operadores treinados; 

 . Níveis de qualidade planejados atingidos; 

 . Avaliação das unidades piloto completa; 

 . Atestados de atendimento a requisitos legais disponíveis; 

 . Documentação completa do veículo disponível; 

 . Suprimento de peças de reposição definido; 

 . Treinamento dos revendedores. 
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EVENTOS DE PÓS-PROGRAMA 

PV ou Pós-venda é uma atividade de pós-lançamento que terá continuidade, pois determina o 

acompanhamento do ciclo de vida do produto. Suas atividades mais significativas são: 

 . Alerta avançado de problemas de campo; 

 . Acompanhamento e solução de problemas de campo; 

 . Programas de redução de custos; 

 . Recalls 

FF ou Fim de Fabricação é o momento que o veículo completa o seu ciclo de vida, mesmo 

para este marco são necessárias as seguintes ações: 

 . Confirmação da data de lançamento do novo modelo; 

 . Confirmação da lista de peças que serão descontinuadas, das datas de descontinuação 

e dos volumes disponíveis; 

 . Decisões de fabricar, comprar ou estocar; 

 . Definir fornecedores de reposição terceirizados; 

 . Definir planos de aprovação de peças de reposição terceirizadas. 
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2.2 SIMULAÇÕES E ANÁLISE VIRTUAL 

Hoje em dia com o avanço da tecnologia, principalmente no setor de informática, softwares e 

hardwares cada vez mais poderosos e cada vez mais capazes de “imitar” a realidade de uma 

maneira tão espantosa que mesmo os menos leigos chegam a ficar muito surpresos com 

perfeição dos detalhes. 

De acordo com Fischler (2005) a utilização de ferramentas computacionais e simulação 

virtual teve um grande avanço e permitiram a criação, definição, avaliação de desempenho e 

validação de componentes, sistemas e até veículos inteiros em um ambiente virtual. Pois os 

mesmos podem ser construídos e testados com relação à durabilidade, fadiga, aspectos de 

segurança e impacto, ruídos e vibrações entre outros e, por fim, otimizados antes da 

construção de um protótipo físico. 

A utilização da simulação virtual como uma nova ferramenta, em forte crescimento, que tende 

a aperfeiçoar ao máximo as fases de testes e validação de novos produtos. Assim é possível se 

observar  diversos modos de utilização da simulação no processo de desenvolvimento de 

produto na indústria automobilística, influindo nas suas etapas, tempos e custos. 

De acordo com Xu (1998), em função dos avanços ocorridos na área tecnológica e 

relacionados a equipamentos e aplicativos, a simulação passou a representar um papel cada 

vez mais importante no ciclo de desenvolvimento de um novo produto, sendo responsável 

direta por uma redução de tempo e custo de desenvolvimento. Ainda segundo sua análise, 

quando métodos de simulação inexistiam, ou ainda se apresentavam como uma ferramenta 

restrita a poucos centros de pesquisa, o processo de desenvolvimento era básicamente um 

ciclo de “Projeto – Teste”, ou Tentativa e Erro estando totalmente vinculado à construção de 

protótipos, testes físicos e correções de projeto baseadas nas respostas obtidas, resultando em 

ciclos longos e onerosos. Como um processo comumente aplicado pela maioria das empresas 

do setor automobilístico, o autor indica a utilização da simulação como ferramenta de suporte, 

representando um auxílio na solução de problemas identificados durante testes físicos. Com a 

evolução desta ferramenta de desenvolvimento, a utilização de simulação torna-se etapa 

mandatória a ser cumprida desde a fase de conceituação do produto até a fase de sua 

validação. 
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Com o uso desta nova ferramenta, ha uma pré-validação do produto antes mesmo da 

construção de um protótipo funcional e os testes físicos tornaram-se uma etapa de validação e 

não mais de desenvolvimento do produto, eliminando-se assim os ciclos de Tentativa e Erro. 

Campbell (1998) analisou algumas premissas básicas relacionadas a quando devemos ou não 

utilizar simulação no processo de desenvolvimento. Básicamente, sugere a ampla utilização 

de prototipagem virtual para toda e qualquer fase de desenvolvimento, principalmente nas 

etapas iniciais, desde que os fenômenos a serem estudados sejam de conhecimento pleno e 

que os modelos já estejam validados. Para casos nos quais o fenômeno a ser simulado não seja 

plenamente conhecido ou o modelo a ser utilizado não esteja plenamente validado, recomenda 

a utilização de testes físicos. Apresenta ainda alguns dados importantes no que tange à 

evolução da utilização de simulação, como o conceito de Custo da Certeza, ressaltando que 

para qualquer projeto, quanto maior o nível de segurança e certeza que desejarmos nas fases 

iniciais, maiores serão os gastos para obtê-los. Sugere como forma de aumentarmos o nível de 

certeza em fases iniciais a utilização da prototipagem virtual que, a partir de informações 

preliminares do produto e investimentos aceitáveis, fornece um retorno considerável em 

termos de informações importantes para tomadas de decisões estratégicas para o produto. 

Para melhorar o entendimento entre os elementos virtuais Fischler (2005) fixa o conceito de 

“Mock-up” Digital como se tratando de um modelo onde é possível a visualização em três 

dimensões dos componentes sólidos. Este tipo de  tecnologia permite a análise de instalação 

do componente, subsistema ou sistema no veículo, bem como a análise de interferências entre 

componentes. Isto assegura que todas as partes irão apresentar condições de montagem e o 

produto estará de acordo com o especificado. 

Assim, estas representações tridimensionais permitem a construção e avaliação virtual de 

veículos completos, sem a necessidade de se fabricar um componente físico sequer. 

Outro passo para esta avaliação virtual completa do produto é a criação de Veículos 

Protótipos Virtuais Funcionais, onde através de modelos criados pode-se representar a 

simulação do veículo em condições reais de operação em laboratórios ou campos de provas 

também virtuais, dentro do conceito simule como você testa. Conforme figura 2.5 
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Figura 2.5 Simulação virtual vs. real de crash. Chevrolet Agile Revista Panorama (2010). 

Em complemento a todo este ciclo de desenvolvimento virtual, Fischler (2005) também define 

a introdução de Fábrica Virtual ou Manufatura Virtual, onde é possível simular todos os 

processos de fabricação, montagem e manutenção do veículo. A combinação do “Mock-up” 

Digital, com o Protótipo Virtual Funcional e a Fábrica ou Manufatura Virtual provê os meios 

necessários para se realizar uma transição efetiva dos protótipos e testes físicos para os 

protótipos virtuais. Uma visão geral deste sistema de desenvolvimento baseado em protótipos 

virtuais está apresentada na figura 2.6 

 

Figura 2.6 Ambiente de Manufatura Virtual. Fonte Porto e Palma (2000). 
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2.3 PROTÓTIPOS 

Segundo Kaminski (2000), durante o desenvolvimento do produto, à medida que o projeto vai 

evoluindo, os “aspectos antes abstratos vão se tornando concretos, e características 

qualitativas adquirem forma quantitativa”. Nesta fase, segundo o autor, o produto é  

representado por modelos, “criados com a finalidade de auxiliar na análise e/ou previsão de 

determinado fenômeno ou processo”. 

Para Macarrão (2004) no desenvolvimento das ferramentas de fabricação, o uso de mock-ups 

ou protótipos permite um estudo pormenorizado da maneira como será fabricada e a análise 

da melhor maneira de fabricação em função da sua forma, ora visualizada fisicamente e 

também fácilita o desenvolvimento de dispositivos de montagem mais eficientes, com maior 

rapidez de acionamento e utilização, proporcionando melhor análise das condições 

ergonômicas e de segurança ao seu operador. 

Mas estas não são as únicas vantagens que um protótipo proporciona, Volpato (1999) afirma 

que “o reconhecimento imediato de problemas de projeto já é responsável pela redução do 

tempo total de desenvolvimento de um produto”. Quanto mais inovador for o projeto, maior 

será a probabilidade de que problemas de projeto sejam encontrados. 

Segundo Leite (2007) a Engenharia de Protótipos é que provê as demais áreas da empresa os 

Protótipos e modelos necessários às diversas atividades do desenvolvimento do produto, 

porém durante estas atividades não há predominância na fonte de fornecimento, podendo os 

mesmos serem supridos tanto pela montadora quanto por fornecedores, ficando eles a cargo 

de quem possui a tecnologia necessária para a produção do mesmo. 

 

2.3.1 Conceito de mock-up 

Segundo Ferreira (1999) no dicionário Novo Aurélio Século XXI, mock-up é um “modelo 

preliminar, em tamanho natural e dimensões precisas, geralmente de madeira, feito para testes 

e estudo de aparência final de máquina, equipamento ou veículo, esp. aeronave.” 

Para Macarrão (2004) apesar de que muitos autores chamam qualquer modelo tridimensional 

de protótipo, sem citar se este deve necessáriamente ser em escala natural, mesmo que não 

seja funcional ou construído em material representativo. Logo o termo mock-up, a mesma 
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nomenclatura coloquial utilizada pelos profissionais de desenvolvimento de produto, deve ser 

empregado para se referir a qualquer modelo não funcional tridimensional em escala natural 

construído fisicamente, independente do material utilizado para construí-lo. 

O mock-up é normalmente utilizado em fases iniciais de um projeto, assim para cumprir seu 

objetivo precisa  estar pronto o mais rápido possível, logo o projetista pode identificar 

potenciais melhorias e corrigir erros não detectados no desenho. 

 

2.3.2 Conceito de protótipo. 

Existe uma divergência na aplicação do termo protótipo entre os diversos autores e 

profissionais de desenvolvimento de produto. É, de certa forma, entendida perante a definição 

de Ferreira (1999), no dicionário Novo Aurélio Século XXI. Ele define protótipo como “1. 

Primeiro tipo ou exemplar; original, modelo”. Esta expressão ajuda a explicar os diferentes 

posicionamentos perante o termo. 

Para Macarrão (2004) um modelo, em geral, representa apenas uma face da peça. Como 

exemplo, o modelo de um pára-lama dianteiro de um veículo, que é apenas a superfície 

externa da peça, ou seja, aquela que podemos ver ao olharmos para um veículo. Pode ser 

fabricado manualmente ou usinado e neste caso, é denominado modelo positivo. 

Porém, a definição segundo Ferreira (1999) prossegue dizendo que “3. Tecnologia. Produto 

fabricado individualmente ou de modo artesanal, e segundo as especificações de um projeto 

para fabricação em série, com o propósito de servir de teste antes da fabricação em escala 

indústrial, ou da comercialização.” 

Concluindo, Macarrão (2004) entende que esta definição é clara e o termo protótipo, a rigor, 

deveria ser empregado somente a produtos que tivessem a capacidade funcional e de ser 

testado, logo, deveriam ser construídos preferencialmente no mesmo material que o de 

fabricação em série ou em material de mesmas características. De maneira geral, em veículos, 

a melhor condição seria que os processos de obtenção dos componentes fossem similares ao 

processo de fabricação em série. 

Tolstedt (2002) apud Macarrão (2004), concorda com a definição apresentada em dicionários, 

mas acrescenta que talvez esta seja uma definição limitada. Considera que um protótipo “pode 



 

 

27

ser qualquer tipo de modelo de um produto ou sistema, desde um desenho tosco feito em um 

guardanapo de papel, até um modelo completamente funcional preparado no ambiente 

planejado”. 

Com a evolução do Projeto, percebemos que os próximos protótipos a serem fabricados 

deveriam ser atualizados com as alterações resultantes dos problemas encontrados nos testes 

anteriores. Contudo, este é um processo planejado que depende de muitas outras atividades, e 

muitas vezes quando um problema é identificado, o próximo protótipo estará parcialmente 

construído, não tendo condições ou tempo necessário para aplicação da correção proposta. 

Por esta razão o comum é que o planejamento de obtenção de peças e montagem  de 

protótipos seja dividida em fases, garantindo assim, a inclusão das correções propostas nos 

veículos protótipos posteriormente montados. Assim o processo certificação e validação 

destes protótipos não fica comprometido. 

 

2.3.3 Conceito de ferramental rápido 

Ferramental Rápido – Rapid Tooling (RT) – Segundo Macarrão (2004) são ferramentas para 

produção de peças em pequenos lotes. Na construção destas ferramentas são utilizados 

materiais e processos mais baratos e mais rápidos de serem construídos, se comparados com o 

ferramental definitivo de produção de peças. 

Em Wohlers (2001) apud Macarrão (2004), o autor afirma que métodos, processos e sistemas 

para RT também estão em desenvolvimento, muitos dos quais são novos e ainda não são bem 

entendidos. Como uma tecnologia emergente, a definição de RT é frequentemente debatida e 

não claramente definida, porém, a maioria concorda que é derivada dos processos de RP e são 

sinônimos de fabricação rápida. 

A RT pode ser aplicada a diferentes processos de fabricação, como por exemplo, para 

estampagem de peças metálicas, fabricação de peças em resina injetada, laminação de peças 

em plástico reforçado com fibra de vidro, formação de peças plásticas a vácuo, entre outros. 

Dickens, Hague e Wohlers (2000) apud Macarrão (2004) afirmam que a demanda por 

ferramental de construção mais rápida e de menor custo resultou no desenvolvimento de 
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grande quantidade de métodos de RT em todas as partes do mundo. Muitas empresas estão se 

estruturando para desenvolver e comercializar a RT, devido ao mercado existente. 

Grimm (2000) apud Macarrão (2004) afirma que o usuário deste serviço não está preocupado 

como será feito o trabalho. A preocupação é em receber o serviço rápidamente com a 

qualidade e o valor solicitado, embora muitas vezes, o usuário aceite algumas limitações 

decorrentes do processo utilizado em troca de ganhos de tempo. Para o autor, RT está 

relacionado com a rapidez com que os resultados são alcançados. O sucesso não é obtido 

apenas com a utilização de tecnologia de ponta, mas com a combinação de ferramentas, 

métodos, processos e pessoas na obtenção de soluções rápidas, independente do processo 

utilizado. 

 

2.3.4 Conceito de manufatura rápida 

Ultimamente a técnologia aplicada ao RT têm se desenvolvido de forma muito consistente. E 

quando é previsto um volume baixo de peças durante a vida util do produto, este tipo de 

ferramental é largamente utilizado para a produção de peças para o uso final. 

Esta forma de produção deixa o custo do ferramental baixo fácilitando a amortização do 

mesmo nas peças produzidas, do contrário, o custo de um ferramental definitivo amortizado 

em um baixo volume de peças produzidas, tornaria o custo unitário do produto mais elevado. 

Este recurso, utilizado na produção de peças destinadas ao produto final, é chamado de 

Manufatura Rápida – Rapid Manufacturing (RM). Para estes casos, o ferramental definitivo 

não existe. 

Wohlers (2000) apud Macarrão (2004) cita que vários fatores podem tornar viável a aplicação 

destas técnicas na RM, tais como: peças pequenas, em pequenas quantidades, com alto custo 

de produção, que não requeiram grande qualidade de acabamento de superfície ou que não 

sejam aparentes no produto. Materiais de construção foram desenvolvidos a fim de permitir o 

uso cada vez maior do ferramental rápido na manufatura rápida. 

Segundo Macarrão (2004) no processo de manufatura rápida, para a fabricação de 

ferramentas, o aço fundido deu lugar a resinas e a ligas de metais não ferrosos, como o zamac 

ou o kirksite, entre outros. No caso das resinas, estas são formuladas no momento da 

fabricação da ferramenta e é um processo rápido. Em muitos casos, a resina formulada é 
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vazada sobre um modelo, dispensando a operação de usinagem. Além disso, qualquer 

alteração na forma do produto pode ser incorporada à ferramenta. Para isso, basta remover por 

usinagem a área a ser modificada e preencher a região modificada com resina sobre um 

modelo modificado. 

 

2.4 CERTIFICAÇÕES / VALIDAÇÃO DO PRODUTO 

A Certificação ou Validação do produto é feita de várias formas, a primeira escolha em uma 

empresa é pelo método analítico.  A execução de testes laboratoriais vem em segundo lugar e 

por último testes em veículos. Estes testes podem ser exigidos em diferentes fases do 

desenvolvimento, sobre diferentes aspectos executados diretamente na peça, na avaliação de 

um conjunto ou sub sistema ou até mesmo num veículo completo afim de representar 

condições de uso do mais simples até o mais severo imaginável. 

A Certificação / Validação do Produto realizada fora do ambiente analítico, é feita de maneira 

geral por um departamento da empresa conhecido por Engenharia Experimental, o que 

engloba setores laboratoriais e campos de prova para veículos.  

2.4.1 Engenharia Experimental 

Conforme Leite (2007), nos dias de hoje, as simulações virtuais estão muito desenvolvidas e 

substituem boa parte da atividade experimental. Esta ainda é essencial e necessária para 

desenvolver um novo produto: projetar os novos sistemas e componentes e para suporte desta 

atividade pode ajudar a desenvolver, certificar e/ou validar casos em que os resultados da 

simulação matemática ainda não apresentam o nível de confiança necessário ou quando 

ensaios são mandatórios por uma questão de regulamentação legal. Caso o projeto não esteja 

amadurecido o bastante, as simulações virtuais não serão representativas. 

O agrupamento das atividades experimentais pode variar de uma empresa para outra e os 

fornecedores também desenvolvem algumas atividades. Assim no quadro abaixo 2.1 tem-se 

uma distribuição típica, de uma possível distribuição de atividades, da Engenharia 

Experimental.  
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DESENVOLVIMENTO DURABILIDADE LABORATÓRIO PROTÓTIPO

Dirigibilidade CAMPO DE PROVAS: Estrutural Chassi

Elétrica . Durabilidade Acelerada Eletrico Motores

Ruido, Vibração e Aspereza (NVH) . Durabilidade Geral Químico Transmissões

Conforto e Manobrabilidade . Estradas Ruins Metalurgico Eletrica

Desempenho Motores Carroceria

Package . Ensaios Especiais Transmissões Tapeçaria

Estrutural e Segurança Veicular Aerodinâmica

Climatização Garagem Experimental Acustico Almoxarifado

Entreterimento Emissões

ENGENHARIA DE VEICULOS  

Tabela 2.1 Organização típica da Engenharia Experimenal. Fonte adaptado de Leite (2007) 

Podemos observar na estrutura acima que a Engenharia de Protótipos, responsável pelos 

mesmos faz parte da Engenharia Experimental, porém abordaremos este assunto mais adiante 

neste mesmo trabalho. 

2.4.2 Ensaios 

De acordo com Leite (2007) os ensaios são realizados para comprovar e verificar requisitos de 

projeto da empresa e normas legais e em ambos os casos podem ser classificados como de: 

desenvolvimento conceitual de idéias; certificação funcional ou estrutural do projeto; 

certificação do processo produtivo. Sendo cada um deles ligados a uma fase do projeto, como 

descrito a seguir: 

a) Ensaios de desenvolvimento; 

b) Ensaios de certificação funcional/estrutural; 

c) Ensaios de durabilidade; 

d) Ensaios de desempenho; 

e) Ensaios de homologação legal; 

f) Ensaios de certificação do processo produtivo; 

E os resultados obtidos nestes ensaios servirão de base para: estabelecer os requisitos de 

desempenho de material, peça, conjuntos e sub-sistemas; elaboração de criterios de ensaios 
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para controle de qualidade; determinação de padrões de aceitação dos componentes ou 

conjuntos / subsistemas. 
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3 DESENVOLVIMENTO PROPOSTA 

Leite (2007) nos diz que na fase de certificação funcional os protótipos devem atender 

requisitos da montadora e de legislação, para tanto devem ter desempenho conforme projeto 

assim são fabricados ultilizando processos produtivos representativos daqueles ultilizados na 

fabricação em série da mesma. 

E para Ullman (2002) frequentemente quando alguém está projetando uma nova tecnologia ou 

itens complexos, construir um modelo físico e testá-lo é a unica aproximação possível. Este 

ciclo de projeto, construção e teste e mostrado na figura 3.1 abaixo, porém  tempo e verba 

gastos com esta etapa podem ser eliminados pelo desenvolvendo modelos analíticos e 

simulando o conceito anes de construir algo. Isto é chamado de Design-test-build cicle como 

mostrado no ciclo externo na figura 3.1. Isto é claramente o ideal, com um grande potencial 

de redução de tempo e gastos. Esta é a promessa da realidade virtual. Porém isto só é possível 

para sistemas já conhecidos e modelados matematicamente, para novos conceitos e modelos 

complexos a necessidade de uso dos modelos físicos. 

 

Figura 3.1 Ciclos de avaliação do projeto: adaptado de Ullman (2002). 
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Segundo Hino (2009) qualquer empresa que projeta produtos possui algum tipo de processo 

de prototipagem ou teste de manufatura, porém poucas têm resposta direta sobre o propósito 

da prototipagem. Contudo, mesmo peças criadas de acordo com o projeto, existirão diferenças 

físicas sutis se comparadas entre as que ultilizaram-se de ferramental protótipo e de produção. 

Estreitar a diferença entre peças protótipo e produção é crucial e seria fácilmente resolvida se 

a fabricação das mesmas fossem num mesmo ferramental, de produção, entretanto se ocorrer 

modificação de projeto na mesma durante a fase protótipo isto exigiria modificações ou 

disposição do ferramental, resultando em enormes perdas. 

Para Hino (2009), referente a protótipos, a principal montadora japonesa tem filosofias 

próprias em suas operações: a ferramenta de produção regular e de prototipagem devem ser as 

mesmas; o método (processo) de produção regular também deve ser a base de ambas; e ao 

invés de qualificar o grau de proximidade entre ferramentas de teste de produção, entenda-se 

protótipos,  e de regulares de produção, o princípio é a utilização direta das regulares;  

Conforme apresentado, existem vários meios de se obter um protótipo, porém em um 

protótipo funcional as suas características devem se aproximar o máximo possível de uma 

peça, conjunto ou até mesmo o próprio veículo, produzido para o consumidor final. Assim a 

proposta mais adequada a de se obter um protótipo com características funcionais, de 

manufatura e de projeto, seria o feito em um ferramental de produção ou então um híbrido, 

com base do ferramental de produção e componentes, protótipos, de rápida e fácil 

manufaturabilidade e baixo custo, que podem ser fácilmente substituidos pelos componentes 

finais adequados a produção de grande escala. 

Para tanto seria necessário a criação de normas rígidas para o projeto dos componentes, 

principalmente em relação a parte dimensional. A que seria um dos principais itens para a 

necessidade de descarte de um ferramental durante o desenvolvimento do mesmo. Pode ser 

observado na figura 3.2, abaixo: 
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Figura 3.2 – Três maiores unidades funcionais de uma injetora STRONG (1996). 

Como podemos observar na figura acima, num processo de injeção, temos três partes 

fundamentais para a execução do projeto são elas a unidade de injeção propriamente dita, a de 

fixação e o molde propriamente dito. Estas partes geram restrições que impedem a 

continuação de um projeto que tem muitas variações dimensionais e estruturais, ou seja, no 

design inicial, no tocante a esta proposta estaremos analisando mais especificamente o molde 

de injeção, como demonstrado na figura 3.3 abaixo:  
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Figura 3.3 Corte esquemático de um ferramental de injeção de termoplásticos Harada (2005) 

Como podemos observar o item número dois, Conjunto macho/cavidade, a parte dimensional 

é o limitador para o aproveitamento do ferramental tanto para produção quanto para a fase de 

Protótipos funcionais do desenvolvimento do produto, pois se a peça fabricada em questão 

tiver o seu conceito muito alterado, que resulte em uma peça totalmente nova com a parte 

dimensional totalmente diferente da anteriormente conceituada o descarte do molde será 

necessário. Caso contrário teríamos o ferramental de produção fazendo os protótipos 

funcionais, sem a necessidade de confecção de um ferramental rápido, para protótipos. 

Exigindo-se no máximo do Gerenciamento do Projeto, a antecipação da fase do ferramental 

de produção e, no pior dos casos, um gasto com um conjunto macho/cavidade que poderia ser 

usinado em um material menos nobre ou até mesmo prototipado como vimos anteriormente a 

um custo reduzido. 
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Figura 3.4 Corte Esquematico de um ferramental de Repuxo (Estampagem). 

Analogamente analisando a Figura 3.4 acima, outros processos produtivos que necessitam a 

ultilização de ferramentais, temos que geralmente: uma máquina “básica”, injetora, prensa, 

extrusora, entre outras que limitam o processo de produção em função da sua “capacidade” e 

de suas dimensões na região de acoplamento do ferramental, que por sua vez limitam as 

dimensões do ferramental a ser ultilizado na mesma. Assim temos que se a peça em projeto 

não é limitada dimensionalmente para se manter um padrão de máquinas utilizadas e 

consequentemente um padrão de ferramentais, nada do que foi proposto pode ser aplicado e o 

custo incorrido no projeto de qualquer item serão de proporções enormes. 
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4 APRESENTAÇÃO DE CASOS / RESULTADOS  

Pelo fato de estar tratando de um assunto estremamente estratégico e confidencial para 

qualquer empresa do ramo automotivo, a divulgação de resultados abordando diretamente este 

tema se torna muito difícil. Porém tomando como base que a aplicação da proposta deve ser 

feita utilizando-se, em conjunto, outras ferramentas de melhora de eficiência no Processo de 

Desenvolvimento do Produto como simulações virtuais, APQP, DFM/DFA, entre outras será 

citado aqui alguns casos de sucesso.  

De acordo com De Sordi e Valdambrini (2006) que em seu estudo de caso em uma montadora 

de origem alemã, mostrou resultado numéricos com ordem de redução de valores de 66% no 

custo de protótipos funcionais com o uso do recurso de simulação virtuais. 

Segundo (THE ECONOMIST, 2008) O fator de sucesso da montadora Italiana foi o 

desenvolvimento da “engenharia virtual”, ou seja, boa parte da etapa do protótipo foi 

eliminada, uma vez que todo o projeto e as simulações passaram a ser feitas no computador. 

Com essa prática de manufatura, a Fiat ganhou vantagem sobre seus concorrentes, devido à 

sua extraordinária rapidez no desenvolvimento do produto. Como resultado, a montadora 

Italiana foi capaz de reduzir o tempo de “design congelado” para a produção do Bravo e do 

modelo 500, para apenas 18 meses, em comparação com os 26 meses necessários ao 

desenvolvimento do Stilo (THE ECONOMIST, 2008). 

Para Herald Wester, da filial Alemã da montadora Italiana, citado no The Economist (2008), o 

sucesso foi “confiar no seu mundo virtual”. No desenvolvimento do Bravo e do 500, a 

montadora Italiana optou por confiar inteiramente nas simulações do computador, ao invés de 

seguir a tradicional e demorada rota de fazer uma série de protótipos. De acordo com Wester, 

“com a engenharia virtual, nós podemos testar e validar centenas de configurações diferentes 

e muito mais soluções do que podíamos com os protótipos” (THE ECONOMIST, 2008). 

Segundo HINO (2009) um característica que diferencia a montadora japonesa, em relação aos 

demais produtores de automóveis, é sua capacidade de desenvolver e produzir novos modelos 

o que é feito em apenas dois anos. Dificilmente uma montadora que ainda concebe protótipos 

em ferramentais preliminares conseguiria alcançar um prazo destes no desenvolvimento de 

um novo modelo. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Como apresentado, o uso do ferramental de produção é uma estratégia de desenvolvimento e 

fabricação de protótipos que em algum momento ja foi utilizada pelas grande maioria das 

montadoras, porém não é muito utilizada devido ao alto risco que traz para o desenvolvimento 

do programa. 

Porém com o elevado uso de simulações utilizado durante o desenvolvimento do veículo, o 

aumento do nível tecnológico, tornando possível a manipulação de um grande volume de 

informação e as avançadas métodologias de desenvolvimento de projetos. Com foco na 

qualidade e no desempenho do produto e manufatura é possível afirmar que esta estratégia de 

desenvolvimento de protótipos funcionais seria perfeitamente aplicável como padrão no 

desenvolvimento de veículos automotores, levando em consideração que existem outros 

fatores que podem levar ao uso de outra estratégia de acordo com os interesses 

administrativos e comerciais da empresa.  

Os resultados aqui apresentados também são úteis para outros ramos da indústria, fora o ramo 

de autopeças, que é ligado às montadoras que acabam seguindo seus padrões de 

funcionamento, esta estratégia também se aplica a eletroeletrônicos, eletrodomésticos e linha 

branca devido a complexidade de desenvolvimento destas áreas.  

Este trabalho também abre oportunidade de estudos no ramo da prototipagem, devido ao fato 

de um ferramental híbrido, de produção com componentes em materiais menos nobres, 

também poder utilizar componentes fabricados através dos processos de prototipagem, com o 

intuito de aumentar a velocidade do desenvolvimento do ferramental. Além de também ser 

aplicado ao ramo de manufatura, pois abre também espaço para as simulações do processo 

produtivo, melhorando os processos já existentes e abrindo perspectivas de novos materiais de 

uso e processos mais elaborados devido aos diferentes parâmetros de produção que podem ser 

utilizados durante a execução dos protótipos. 

E por se tratar do desenvolvimento de novos meios de produção envolvendo ferramentais de 

ação direta ou indireta na produção destes itens podemos dizer que este trabalho também pode 

abrir portas para o desenvolvimento de novos materiais e compositos que auxiliem na 

produção destes meios produtivos com mais eficiência e economia que os utilizados 

atualmente. 
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