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RESUMO 

 

No cenário atual dos negócios na indústria, a capacidade de inovação e de gestão 

de desenvolvimento de produtos é um fator determinante da sobrevivência das 

organizações. Pesquisadores e praticantes desta área têm proporcionado 

contribuições significativas de sistemas e processos de gerenciamentos integrados, 

criando e validando modelos, como forma de contribuir com as empresas no 

propósito de atender às necessidades dos seus clientes de forma eficiente e eficaz. 

Frente a este cenário, essa dissertação aplicou o modelo Data Envelopment 

Analysis (DEA) em uma indústria Siderúrgica como estrutura para analisar a 

eficiência da gestão de projetos de determinado portfólio de desenvolvimento de 

novos produtos. A DEA se baseia em modelos matemáticos não paramétricos 

atendendo às demandas de aplicação prática sem perder o rigor da análise 

científica. O estudo utilizou um portfólio composto por 12 projetos para medir a 

eficiência técnica. Os escores de eficiência técnica indicaram qual ou quais são os 

projetos “benchmarks”, comprovando a potencialidade do uso do método DEA para 

a gestão de projetos e / ou portfólio. Em relação aos aspectos metodológicos trata-

se de um estudo de caso com abordagem qualitativa e quantitativa. Foram utilizados 

roteiros de entrevistas semiestruturadas para fins de coleta de dados. Para efeito de 

análises, foram aplicadas as técnicas de Data Envelopment Analysis (DEA), a 

análise de conteúdo e o modelo NTCR (Novidade, Tecnologia, Complexidade e 

Ritmo). Pode-se concluir que a adoção de metodologias voltadas à gestão da 

eficiência de projetos é ferramenta indispensável para a competitividade da 

organização, motivação dos colaboradores, melhoria dos processos de gestão e 

redução do tempo de entrega de produtos. Os principais resultados obtidos foram a 

identificação dos projetos benchmarks do conjunto de projetos analisado, os quais 

obtiveram eficiência técnica máxima. Foram constatados que 80% dos projetos do 

portfólio analisado apresentaram ineficiência técnica e de escala. 

 

 

- Palavras-Chaves: Data Envelopment Analysis (DEA), BCC (Banker, Charnes, 

Cooper), Gestão de Desenvolvimento de Produtos (GDP), Integração Multifuncional, 

Inovação, Indústria Siderúrgica, Eficiência Técnica, Eficiência de Escala. 



 

ABSTRACT 

 

In the current scenario of business in the industry stands out the capacity for 

innovation management and product development as a determinant of survival of 

organizations. Researchers and practitioners in this area have provided significant 

contributions of management systems and integrated processes, creating and 

validating models, as a contribution to the companies in order to meet the needs of 

their customers efficiently and effectively. Facing this scenario, this dissertation 

applied the Data Envelopment Analysis (DEA) model in a Steel industry like 

framework for analyzing the efficiency of project management of a particular portfolio 

of new product development. The DEA is based on non-parametric mathematical 

models to meet the demands of practical application without losing the rigor of 

scientific analysis. The study used a portfolio of 12 projects to measure the technical 

and scale efficiency. The technical efficiency scores indicated the benchmark 

projects demonstrating the potential use of DEA method for project management or 

portfolio management. Regarding methodological aspects, it is a case study with 

qualitative and quantitative approach. Scripts were used for semi-structured 

interviews for data collection. For purposes of analysis, were applied the techniques 

of Data Envelopment Analysis (DEA), content analysis and model NTCR (News, 

Technology, Complexity and Rhythm). It can be concluded that the adoption of 

methodologies aimed at efficiency projects management is an essential tool for 

competitiveness of the organization, motivating employees, improving management 

processes and reducing time for product delivery. The main results were the 

identification of benchmark projects, which had maximum technical efficiency and the 

indication that 80% of projects in the portfolio analysis showed technical and scale 

inefficiency. 

 

-Key-Words: Data Envelopment Analysis (DEA), innovation, product development 

management, multifunctional integration, steel industry, technical efficiency, scale 

efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

A capacidade das empresas introduzirem novos produtos no mercado assume a 

cada dia maior relevância para a sua sobrevivência. O exercício da inovação em 

produtos dos diferentes setores da economia exige que o processo de 

desenvolvimento de produtos possa oferecer ciclos de vida desses mais curtos, para 

clientes mais exigentes e com a competitividade cada vez mais apertada. 

 

Esse cenário exige que as empresas suportem as necessidades do desenvolvimento 

de produtos através de integração dos processos de trabalho, para atender as 

exigentes soluções de alta complexidade, que englobam as mudanças constantes 

de prioridades dos clientes, o avanço da tecnologia, a agilidade das mudanças de 

cenários, o dinamismo da legislação, dentre outros fatores.  

 

Para se manterem competitivas, as empresas estão elaborando suas estratégias 

baseadas na inovação. Schumpeter (1949) apresenta a inovação como impulso 

fundamental para a permanência e expansão das organizações no mercado, 

apontando-a como o principal motor do desenvolvimento capitalista e fonte de lucro 

empresarial. A inovação pode se manifestar no novo desenho do produto, no novo 

processo de produção, na nova abordagem de marketing ou nos novos métodos de 

trabalho ou treinamentos. Reafirmando essa posição, segundo Hitt; Ireland e 

Hoskisson (2008, p. 370), Peter Drucker afirmou que no século XXI: 

 

“Nenhuma empresa poderá manter uma posição de liderança de longo 

prazo em uma categoria a não ser que mantenha um processo contínuo de 

desenvolvimento de produtos inovadores que atendam às exigências dos 

clientes.”  

 

Isto significa que a inovação deverá passar a ser parte de praticamente todas as 

atividades da empresa, conforme (TIDD, BESSANT e PAVITT, 2008). 

 

Segundo Skarzynski e Gibson (2008) à medida que a competitividade aumenta, a 

inovação de produtos ganha atenção tanto nos âmbitos empresariais quanto nos 

meios acadêmicos. O constante avanço tecnológico impõe o aperfeiçoamento 
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contínuo dos produtos atuais e o desenvolvimento de novos, para atender às 

necessidades dos clientes de forma mais eficiente e eficaz.  

 

A situação apresentada cria uma interdependência entre as áreas da organização, 

pois requerem informações e cooperação entre os agentes dos diversos 

departamentos funcionais, como Marketing, Desenvolvimento de Produtos, Pesquisa 

e Desenvolvimento (P&D), Produção e Qualidade, além de uma constante interação 

com o cliente, com o objetivo de obter a convergência para os objetivos estratégicos 

da empresa. 

 

Neste sentido, Clark e Wheelwright (1993) ressaltam que a integração multifuncional 

é fundamental para uma performance diferenciada no processo de desenvolvimento 

de um produto, quando se consideram as dimensões financeira, mercadológica e 

técnica. Frente a esse complexo processo é necessário diagnosticar e analisar o 

comportamento dos envolvidos de toda a organização ao longo deste.  

 

Corroborando com Clark e Wheelwright (1993), Hitt; Ireland e Hoskisson (2008) 

recomendam como uma das principais alternativas para desenvolver novos produtos 

a utilização de equipes multifuncionais, as quais facilitam os esforços para integrar 

atividades associadas a diferentes funções organizacionais, como projeto, pesquisa 

e desenvolvimento, produção, qualidade e marketing. A integração dessas equipes 

envolve a coordenação e a aplicação do conhecimento e das habilidades de 

diferentes áreas funcionais, de forma que este processo possa contribuir para 

maximizar a inovação. 

 

No Brasil, no meio acadêmico, estudos e pesquisas relacionadas ao processo de 

gestão de desenvolvimento de produtos engloba alguns setores da economia, entre 

outros podem ser destacados o siderúrgico e o automotivo. Talvez, esta questão 

venha se destacando, porque embora 46% dos recursos das empresas sejam 

direcionados a projetos de criação de novos produtos, apenas um de cada quatro 

desses, é concluído, e aproximadamente um terço de todos os novos produtos 

lançados falha, (COOPER, 2000). Balachandra e Friar (1999) ressaltam ainda que, 

muitas empresas que obtiveram o sucesso com apenas um produto, quando 

tentaram entrar em novos mercados ou tecnologias fracassaram. 
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Este contexto traz como solução para a indústria a Gestão de Desenvolvimento de 

Produtos (GDP). Entretanto, conforme Rozenfeld et al. (2006) é constatado que o 

sucesso da organização no desenvolvimento de novos produtos não é garantido 

pela genialidade ou criatividade dos profissionais de P&D, ou pelo número de 

recursos alocados aos projetos, além das habilidades técnicas, dependem das 

práticas e dos modelos de gestão adotados.     

 

Assim como Rozenfeld et al. (2006), Kerzner (2006) propôs que para desenvolver 

quaisquer novos projetos pode-se constatar que o sucesso não depende somente 

da aplicação de boas técnicas de desenvolvimento de produtos, disponibilidade 

financeira e formação de uma equipe com recursos humanos altamente capacitados.  

Além destes, é fundamental ter uma gestão eficaz, de modo a integrar os elementos 

e as variáveis envolvidas no projeto, ressaltando a importância dos processos de 

Gestão de Projetos, Gestão da Qualidade, Gestão de Mudanças, Gestão de Riscos 

e Engenharia Simultânea. 

 

Embora muitos estudos tenham sido publicados nos últimos anos, entre outros 

podem ser considerados, Pinto e Slevin (1988), Clark e Wheelwright (1993), Toledo 

et. Al. (2006), Rozenfeld et al. (2006),  Shenhar e Dvir (2010). No Brasil, ainda, 

existem poucas publicações que apontam as causas para o sucesso e ou o fracasso 

dos projetos, e nenhum acordo de entendimento foi alcançado até o momento.  

 

Shenhar et al. (2001) descreveram a abordagem utilizada pela maioria dos autores 

que assumem que os projetos são semelhantes, e exceto o controle de custo e 

prazo, os demais indicadores são subjetivos. Eles propuseram uma nova abordagem 

que contempla os estudos e pesquisas realizados pela autora em sua experiência 

profissional. 

 

Shenhar e Dvir (2010) identificaram as seguintes dimensões de sucesso dos 

projetos: Eficiência do Projeto (cumprimento de prazos, orçamentos, resultados e 

outras eficiências), Impacto no cliente (cumprir com os requisitos, conformidade às 

especificações técnicas, benefícios para o cliente, extensão de uso, satisfação e 

lealdade do cliente e reconhecimento da marca); Impacto na Equipe (satisfação da 



21 

 

equipe, moral da equipe, desenvolvimento de habilidades, crescimento dos 

membros da equipe, retenção dos membros da equipe, baixo stresse); Sucesso 

Comercial e Direto (vendas, lucros, market share, ROI, ROE, fluxo de caixa, 

qualidade do serviço, tempo do ciclo, medidas organizacionais, aprovação 

regulatória); e Preparação para o futuro ( criação de novo mercado, criação de nova 

linha de produto, desenvolvimento de nova tecnologia, desenvolvimento de nova 

competência central, nova capacidade organizacional).  

 

Esta pesquisa aplicou o modelo Data Envelopment Analysis (DEA) para avaliar o 

desempenho de projetos, em fase de conclusão, utilizando essencialmente medidas 

de eficiência técnica. 

 

A abordagem conceitual da Data Envelopment Analysis (DEA) ou Teoria da 

Fronteira, baseia-se em modelos matemáticos não paramétricos, ou seja, este não 

utiliza inferências estatísticas, ou medidas de tendência central, testes de 

coeficientes ou formalizações de análises de regressão. A DEA permite medir a 

eficiência sem quaisquer suposições sobre a forma funcional da função de produção 

ou os pesos para entradas e saídas. A metodologia DEA é utilizada onde a presença 

de múltiplas entradas e saídas torna a comparação difícil, (ZHU AND COOK, 2008). 

 

O conceito de eficiência técnica de uma unidade produtiva é medida através da 

comparação entre os valores observados e os valores possíveis de seus produtos 

(saídas) e recursos (insumos/ entradas). Esta comparação pode ser feita, em linhas 

gerais, pela razão entre a produção observada e a produção potencial máxima 

alcançável, dados os recursos disponíveis; ou pela razão entre a quantidade mínima 

necessária de recursos e a quantidade efetivamente empregada, dada a quantidade 

de produtos gerados. Combinações dessas razões podem igualmente prover 

informações importantes, conforme (CHARNES ET. AL.,1997). Essa definição 

aplicada ao contexto de gerenciamento de projetos permite avaliar o projeto com 

uma proposição que está além do controle tradicional de custo e prazo, (ROZENES, 

2004).  

 

As variáveis foram definidas e correlacionadas para medição da eficiência técnica 

através do método Data Envelopment Analysis (DEA), considerando cada projeto 
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como uma unidade de análise em um determinado portfólio de desenvolvimento de 

produtos de uma indústria siderúrgica. Cada projeto foi desenvolvido em um 

ambiente organizacional integrado, com a aplicação de um conjunto de recursos. O 

cálculo da eficiência técnica de cada projeto permitiu identificar os projetos 

benchmarks a fim de definir quais são as ineficiências técnica e de escala do 

portfólio estudado, permitindo analisar quais os fatores críticos ou melhores práticas 

utilizadas que determinam o sucesso dos projetos benchmarks. 

 

A análise de eficiência de projetos tem importância tanto para fins estratégicos 

(comparação entre portfólios de produtos de linhas ou clientes diferentes), quanto 

para o planejamento (avaliação dos resultados do uso de diferentes combinações de 

fatores) e para a tomada de decisão (como melhorar o desempenho atual, por meio 

da análise da distância entre projetos concluídos recentemente ou em andamento e 

potencial, ou seja, definir onde é necessário investir técnicas para melhorar a gestão 

do projeto). 

 

Segundo Zhu e Cook (2008), o uso da Data Envelopment Analysis – DEA - tem se 

destacado como um potente modelo de referência e se mostrado bastante atrativo 

em diversos setores de aplicação, tais como, educacional, militar, hospitalar, dentre 

outros. Devido a sua capacidade e flexibilidade para medir a eficiência relativa de 

unidades produtivas tem-se apresentado como uma alternativa de alto valor 

agregado para auxiliar gestores no apoio à decisão. Esse pode indicar as fontes de 

ineficiência e os projetos que podem servir de referência às práticas adotadas. 
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1.1 Problema de Pesquisa 

Segundo pesquisas em 2011 do PMI®, Gartner Group e Standish Group apontaram 

que aproximadamente 75% dos projetos de Tecnologia da Informação falham nas 

dimensões de escopo, prazo, custo e qualidade. Conforme as publicações do 

pmsurvey.org nos últimos cinco anos, referentes às empresas brasileiras, cerca de 

70% destas, apresentaram como o maior problema que ocorre em projetos, o não 

cumprimento de prazos. Dentro destes altos índices, encontram-se os projetos de 

desenvolvimento de novos produtos que malogram antes de iniciar, ou que falham 

em execução. Essas pesquisas apontam que uma das principais causas dessas 

falhas está relacionada com a falta de boas práticas de gestão e a falta de 

alinhamento estratégico organizacional.  

 

As constatações da pesquisa estão de acordo com a proposição de que para 

desenvolver projetos de quaisquer novos produtos pode-se constatar que o sucesso 

não depende somente da aplicação de boas técnicas de desenvolvimento de 

produtos, disponibilidade financeira e formação de uma equipe com recursos 

humanos altamente capacitados tecnicamente; além destes recursos, é fundamental 

ter uma gestão eficaz, de modo a integrar os elementos e as variáveis envolvidas no 

projeto de desenvolvimento do produto, ressaltando a importância dos processos de 

Gestão de Projetos, Gestão da Qualidade, Gestão de Mudanças, Gestão de Riscos 

e Engenharia Simultânea, conforme  (KERZNER, 2006).   

 

Assim como Kerzner (2006), estão em total coerência Clark e Wheelwright (1993) e  

Hitt; Ireland e Hoskisson (2008), quando recomendam a organização de equipes 

multifuncionais para melhorar a integração e o desempenho do projeto. Frente a 

esse cenário, e com o objetivo de ampliar as medidas de desempenho de projetos, 

propondo o controle de variáveis além do custo e prazo, esta pesquisa propõe 

utilizar o método DEA como estrutura para medir e analisar a eficiência técnica de 

projetos para investigar o seguinte problema: 

- Como avaliar a eficiência da gestão de portfólio de projetos de 

desenvolvimento de novos produtos? 
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1.2 Objetivo Geral 

Os objetivos norteadores do estudo foram desenvolvidos a partir do problema de 

pesquisa proposto anteriormente. Para responder a questão proposta, foi definido o 

seguinte objetivo geral:  

Aplicar o modelo Data Envelopment Analysis (DEA) em uma indústria 

siderúrgica, como estrutura para analisar a eficiência da gestão de projetos de 

determinado portfólio de desenvolvimento de novos produtos. 

1.2.1 Objetivos Específicos 

Esse estudo assume os seguintes objetivos específicos: 

 

1 – Definir o índice de eficiência técnica dos projetos de um determinado Portfólio 

utilizando a DEA.; 

 

2 – Identificar os projetos “Benchmark” do Portfólio analisado;  

 

3 – Calcular os índices de eficiência de escala dos Projetos do Portfólio analisado; 

 

4 – Analisar as práticas aplicadas aos projetos “Benchmark” que podem melhorar o 

índice de eficiência dos demais projetos. 
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1.4 Justificativa 

O cenário atual, altamente competitivo e dinâmico tem exigido das organizações 

maior agilidade, flexibilidade e adaptabilidade para atender a necessidade de 

desenvolver diversos produtos com ciclos de produção cada vez menores. Este 

cenário tem levado acadêmicos e empresários a conclusão de que as ferramentas e 

métodos de controle e monitoramento de projetos disponíveis não são aplicados em 

seu potencial, o que gera resultados insatisfatórios para todos os envolvidos no 

Projeto (CLARK e WHEELWRIGHT, 1993).  

 

Os estudos indicam que para atender as expectativas de todos os envolvidos do 

projeto são necessários, além de atender ao controle de prazo e custo, possibilitar a 

medida dos objetivos e metas do projeto, e ainda atender a um grau de integração 

para que possam ser feitas medições relativas à qualidade, comunicação, recursos e 

outras variáveis estabelecidas como subjetivas no projeto (ROZENES, 2004). 

 

No meio acadêmico, encontra-se poucos trabalhos publicados sobre indicadores de 

desempenho da integração multifuncional, embora, a literatura já tenha destacado a 

importância desta para a gestão do desenvolvimento de produtos Hitt; Ireland e 

Hoskisson (2008, p. 380) afirmam que: 

 

A integração efetiva das várias funções envolvidas nos processos de 

inovação – da engenharia à produção e, por fim à distribuição e mercado – é 

exigida para implementar as inovações incrementais e radicais resultantes de 

empreendimentos corporativos internos. Cada vez mais, as equipes de 

desenvolvimento de produtos estão sendo utilizadas para integrar as 

atividades associadas a funções organizacionais diferentes. Tal integração 

envolve a coordenação e aplicação de conhecimento e das habilidades de 

diferentes áreas funcionais a fim de maximizar a inovação.   

 

A indústria siderúrgica, embora estratégica para contribuir com a economia atual, 

ainda apresenta poucos estudos que exploram a oportunidade de introduzir 

mecanismos que maximizem a inovação de produtos e processos através da 

integração multifuncional. Entretanto, alguns pesquisadores, como Clark e 
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Wheelwright (1993), Hart (2005) e Rozenfeld et. al. (2006), apresentam modelos 

para que as indústrias possam formalizar o processo de desenvolvimento de novos 

produtos e melhorar a integração das áreas de Marketing, P&D, Vendas, Produção, 

Logística e Produtos.  

 

As características do momento descrito ressaltam a necessidade de se utilizar novos 

métodos de análise de desempenho em projetos, visto que os métodos baseados 

em custo e prazo não são suficientes. A demanda exige que as avaliações sejam 

multidimensionais e que possam ser confrontadas com o estabelecimento de 

“benchmarks”, (ROZENES, 2004).  

 

Este cenário permite reconhecer a relevância desse estudo em torno do objetivo de 

aplicar o método de Data Envelopment Analysis (DEA) para avaliar a eficiência de 

projetos de determinado portfólio da indústria siderúrgica Alfa, visto que este tem 

sido utilizado com alto sucesso em outras áreas devido as suas características 

multidimensionais e flexíveis.  

 

A complexidade do tema proposto e suas características singulares estimularam a 

pesquisadora a utilizar os seus conhecimentos adquiridos nos vários anos de 

colaboração na gestão de projetos em algumas indústrias siderúrgicas para 

contribuir com a geração de material de pesquisa, a fim de complementar na teoria e 

prática do monitoramento e controle de projetos integrados complexos. 

 

O tema sobre análise de eficiência em gerenciamento de projetos é recente na 

academia, e apesar do esforço de muitos autores, ainda se carece de definições, 

conceitos e organização do conhecimento. A insuficiência da existência de um 

modelo teórico para a gestão de projetos tem contribuído para o elevado índice de 

fracassos.  

 

Dado que a execução de projetos é um meio de realizar a estratégia das 

organizações, e que as operações corporativas cada vez mais incluem variáveis 

dispersas, incluindo as abstratas, que interferem no resultado, torna-se essencial 

que as organizações adquiram modelos e procedimentos de gerenciamento de 
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projetos, bem como mecanismos de avaliação de desempenho desses, para que 

possam avaliar e validar os seus resultados.  
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1.5 Organização do trabalho 

Este trabalho está organizado em seis capítulos, conforme breve descrição a seguir: 

 

No capítulo 1, Introdução foi descrita a importância da possibilidade de utilizar a 

estrutura da Data Envelopment Analysis (DEA) para medir a eficiência técnica de um 

conjunto de projetos de desenvolvimento de novos produtos considerando outras 

variáveis, além das tradicionais de custo e prazo. Apresentou o problema a 

investigar, as justificativas, o objetivo geral e os objetivos específicos. 

 

No capítulo 2, Referencial Teórico, é apresentado um resumo da literatura utilizada 

como arcabouço teórico, com o qual serão sustentadas as ideias do trabalho. Esse 

foi baseado em três perspectivas: A Estratégia e a Gestão de Desenvolvimento de 

Produtos; Avaliação de Desempenho de Projetos de Desenvolvimento de Produtos, 

e o modelo da análise envoltória de dados (DEA). 

 

No capítulo 3, Metodologia de Pesquisa, traz o conjunto de procedimentos e as 

estratégias de pesquisa utilizadas para a condução do trabalho, a definição da 

amostra e as formas adotadas para a coleta e tratamento e análise dos dados. 

 

No capítulo 4, Caracterização do Setor e da Siderúrgica Alfa, é apresentada uma 

visão global da siderurgia, bem como a nacional, ressaltando a importância do 

segmento de aços planos, devido à especialidade da empresa pesquisada, a qual foi 

detalhado o seu processo de gestão de desenvolvimento de produtos. 

 

No capítulo 5, Apresentação e Análise dos Dados e Resultados da Pesquisa são 

descritas e apresentadas evidências empíricas do estudo de caso, além de ser 

mostrada a análise dos dados e resultados da pesquisa.  

 

No capítulo 6, Considerações Finais são contempladas as conclusões e 

recomendações para trabalhos futuros. Ao final do trabalho encontram-se as 

referências da pesquisa e o apêndice, o qual contém o roteiro da entrevista aplicada. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico desta pesquisa baseou-se em três perspectivas: A Estratégia e 

a Gestão de Desenvolvimento de Produtos; Avaliação de Desempenho de Projetos 

de Desenvolvimento de Produtos, e o modelo Data Envelopment Analysis (DEA). 

 

Na primeira perspectiva será apresentada a abordagem da estratégia e gestão de 

desenvolvimento de produtos para a criação ou atualização de novos produtos sob a 

diretriz da estratégia organizacional e da gestão tática e operacional, através das 

concepções de Clark e Wheelwright (1993) e Rozenfeld et. al. (2006).  

 

A segunda perspectiva apresenta a avaliação de desempenho de projetos de 

desenvolvimento de produtos como uma alternativa para auxiliar no cumprimento de 

estratégias competitivas relacionadas com as etapas do processo de pesquisa, 

desenvolvimento e lançamento de produtos, aplicando o conceito multidimensional 

de sucesso de projetos proposto por Baker, Murphy e Fisher (1983) e Shenhar e 

Dvir (2010).  

 

A terceira perspectiva descreverá os conceitos que envolvem a metodologia DEA, a 

qual é baseada em modelos matemáticos não-paramétricos e lineares, com o 

objetivo de medir a eficiência técnica de uma unidade tomadora de decisão – DMU 

(Decision Making Unit), a qual será considerada nesta pesquisa como um projeto. As 

definições referentes a Data Envelopment Analysis (DEA) serão sustentadas pelos 

autores Charnes, Cooper e Rhodes (1978), Banker, Charnes e Cooper (1984), 

Charnes et. al. (1997), Zhu e Cook (2008) e Ferreira e Gomes (2009). 
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2.1 Estratégia de Desenvolvimento de Novos Produtos 

Clark e Wheelwright (1993) apresentam que a abordagem tradicional do 

desenvolvimento de processos e produtos utilizados pela maioria das empresas é 

baseada em projetos individuais. As principais deficiências desta abordagem são: a 

incapacidade de delinear e focar no projeto individual suficientemente para garantir 

sua rápida e produtiva execução; a incapacidade de fornecer suficiente 

planejamento para ligar projetos de desenvolvimento individuais as suas estratégias 

chaves; e um esforço excessivo no projeto individual. Como resultado, projetos 

individuais ficam aquém do seu potencial de executar a tecnologia, as estratégias de 

marketing, de capturar posição de mercado, de aumentar a utilização de recursos e 

facilitar a renovação da organização. 

 

Na Figura 1, Clark e Wheelwright (1993) fornece uma base mais segura para a 

análise de projetos. Este modelo de referência expandido, em relação aos modelos 

tradicionais, adiciona dois pontos focais ao pré-projeto: objetivos do 

desenvolvimento e um plano de projeto agregado – onde a estratégia tecnológica e 

a estratégia de produto/mercado podem ser discutidas e integradas. Estas 

atividades de pré-projeto fornecem um caminho para os gerentes tratarem questões 

e políticas entre projetos, e para definir limites nos projetos individuais. 

 

Para Clark e Wheelwright (1993) a estratégia de desenvolvimento de novos produtos 

deve suportar as duas dimensões: tecnologia e mercado conforme a Figura 1. A 

integração dessas dimensões define a direção do desenvolvimento de produtos. A 

estratégia tecnológica orienta as atividades nos processos de aquisição, 

desenvolvimento, e aplicação de tecnologia que gere vantagem competitiva. A 

estratégia de mercado respalda a definição dos tipos de produtos que farão parte do 

portfólio, principais clientes e a seleção de estratégias para manter a fidelidade dos 

mesmos. 

 

A elaboração da estratégia é importante, mas não é suficiente para garantir o 

sucesso da organização. É imprescindível que a empresa execute uma avaliação 



 

mais completa do mix 

projetos, ou seja, do seu portfólio, inclusive definindo o percentual de projetos de 

novos produtos, os quais deverão estar em sintonia com os se

estratégicos, cabendo a Alta Administração as decisões de investimentos atuais e 

futuros. Clark e Wheelwright

Rozenfeld et. al. (2006) 

da Organização em todas as etapas da gestão de desenvolvimento de novos 

produtos, para a viabilidade e o alcance do sucesso de cada projeto do portfólio.

 

 

Figura

Fonte: Adaptad

Clark e Wheelwright (1993) destacam que a integração multifuncional pode 

assegurar um desempenho superior nas dimensões de custo, tempo e qualidade na 

medida em que a criação de novos produtos constitui um processo mu

Esta ideia também é defendida por Kerzner 

integração da gestão de projetos com os demais processos da organização

alcançar a excelência na integração entre os departamentos; entre os processos a

serem integrados são destacados: gestão da qualidade, de mudanças, de riscos, do 

planejamento estratégico para projetos e de engenharia simultânea.

(2006:31) destaca, também que:

 

mix de projetos que farão parte do seu plano agregado de 

projetos, ou seja, do seu portfólio, inclusive definindo o percentual de projetos de 

novos produtos, os quais deverão estar em sintonia com os se

estratégicos, cabendo a Alta Administração as decisões de investimentos atuais e 

Clark e Wheelwright (1993), Griffin e Page (1996), Cooper 

 defendem que é fundamental o apoio da 

em todas as etapas da gestão de desenvolvimento de novos 

produtos, para a viabilidade e o alcance do sucesso de cada projeto do portfólio.

Figura 1 - Estrutura para desenvolvimento da Estratégia

Adaptado (CLARK E WHEELWRIGHT, 1993, p. 89

 

 

Clark e Wheelwright (1993) destacam que a integração multifuncional pode 

assegurar um desempenho superior nas dimensões de custo, tempo e qualidade na 

medida em que a criação de novos produtos constitui um processo mu

também é defendida por Kerzner (2006), que afirma ser imprescindível a 

integração da gestão de projetos com os demais processos da organização

alcançar a excelência na integração entre os departamentos; entre os processos a

serem integrados são destacados: gestão da qualidade, de mudanças, de riscos, do 

planejamento estratégico para projetos e de engenharia simultânea.

(2006:31) destaca, também que: 

31 

de projetos que farão parte do seu plano agregado de 

projetos, ou seja, do seu portfólio, inclusive definindo o percentual de projetos de 

novos produtos, os quais deverão estar em sintonia com os seus objetivos 

estratégicos, cabendo a Alta Administração as decisões de investimentos atuais e 

Cooper et al. (1997) e 

defendem que é fundamental o apoio da Alta Administração 

em todas as etapas da gestão de desenvolvimento de novos 

produtos, para a viabilidade e o alcance do sucesso de cada projeto do portfólio. 

 

Estrutura para desenvolvimento da Estratégia 

, p. 89) 

Clark e Wheelwright (1993) destacam que a integração multifuncional pode 

assegurar um desempenho superior nas dimensões de custo, tempo e qualidade na 

medida em que a criação de novos produtos constitui um processo multidisciplinar. 

), que afirma ser imprescindível a 

integração da gestão de projetos com os demais processos da organização. Para 

alcançar a excelência na integração entre os departamentos; entre os processos a 

serem integrados são destacados: gestão da qualidade, de mudanças, de riscos, do 

planejamento estratégico para projetos e de engenharia simultânea. Rozenfeld et. al. 
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“Essa integração permite a prevenção e a resolução antecipada de 

problemas por meio da colaboração e da troca de informações em todas as 

fases do desenvolvimento, e ainda facilita a abordagem das questões do 

projeto relativas a interfaces entre os departamentos da empresa.” 

 

Definidas as estratégias organizacionais baseadas na inovação, segundo Clark e 

Wheelwright (1993), os projetos podem ser classificados conforme as seguintes 

tipologias da Figura 2. 

 

 

 

Figura 2 - Tipologia de Projetos 

Fonte: Adaptado (CLARK E WHEELWRIGHT, 1993, p. 104) 

 

 

Conforme Clark e Wheelwright (1993), as tipologias de projetos possuem as 

seguintes definições:  
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a) P&D – Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Avançado 
Este tipo de projeto é desenvolvido fora da empresa, normalmente na 
Universidade. O foco deste tipo de projeto é a construção de conhecimento 
(“know-how” e “know-why” ), como um precursor para a área comercial. 
 
b) Projetos Radicais 
Estes projetos envolvem significantes mudanças de produtos e processos. 
Estes estabelecem um novo núcleo de processo e produto. Estes podem criar 
um novo segmento de negócio, ou uma empresa completamente nova. Na 
maioria das vezes representa uma nova aplicação ou função, que 
dependendo do seu sucesso atrairá e satisfará a uma nova classe de clientes. 

 

c) Projetos de Nova Geração ou de Plataforma 
Estes projetos representam um novo “sistema” ou solução para os clientes, 
envolve mudanças significativas nas dimensões do processo de produção, 
nas dimensões do produto ou em ambos. Este tipo de projeto deve ter uma 
especial ênfase no plano de projeto agregado. 
 
Para que seja considerada uma plataforma de projetos deve ser estabelecido 
um produto e um processo com as três características a seguir: 
 

1) Núcleo de capacidade e desempenho que correspondam a 
necessidades primárias – existe um núcleo de solução que atende 
a um conjunto de clientes. 
 

2) Suporte a uma geração inteira de processo e produto – o núcleo da 
solução é expandido e escalável para atender a outras 
necessidades de um determinado grupo de clientes. 
 

3) Tem um vínculo com a geração subsequente – plataformas 
fornecem um caminho de migração para que os clientes possam 
migrar de uma geração para outra. 

 
d) Projetos Derivativos ou Melhoramentos 
São Projetos que criam produtos e processos que são derivados, hibrido ou 
melhorias de produtos existentes – são denominados projetos sustentáveis. 
 
Estes Projetos geralmente requerem poucos recursos, e alavancam produtos 
ou processos existentes através de extensões de aplicabilidade. 

 
e) Projetos em Parcerias com Outras Empresas 
São projetos a serem executados em parceria com outra empresa para 

ampliar os recursos para execução destes. 
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2.2 Gestão de Portfólio de Desenvolvimento de Produtos 

Para Clark e Wheelwright (1993), o Portfólio pode ser definido como o plano 

agregado de projeto, o qual contém todos os projetos da organização. O propósito 

de criar este plano é garantir que o conjunto de projetos irá realizar as metas e 

objetivos de desenvolvimento e construir as capacidades organizacionais 

necessárias para o sucesso no desenvolvimento. Este plano estava ausente na 

maioria das empresas estudadas nas bibliografias pesquisadas. 

 

Segundo o The Standard for Portfolio Management (PMI, 2008), Portfólio é um 

conjunto de projetos e/ou programas e outros trabalhos agrupados para facilitar o 

gerenciamento efetivo destes trabalhos e alcançar os objetivos estratégicos do 

negócio.  

 

Segundo os estudiosos do assunto é fundamental que seja realizada a gestão do 

portfólio, entre outros podem ser citados: 

 

Para Cooper, Edgett e Kleinschmidt, (2000) o processo de gestão do portfólio é um 

processo estruturado de decisão sobre quais projetos poderão ser desenvolvidos 

pela organização. Esse processo permite alocar os recursos adequados para os 

projetos priorizados e selecionados. Assim como tem a missão de escolher projetos 

que darão origem a produtos vencedores, deve ser capaz de abandonar projetos 

ruins ou em dificuldade. 

 

A gestão de portfólio busca alcançar três objetivos segundo Cooper, Edgett e 

Kleinschmidt, (2000) e Cooper e Edgett (2006), que são: 

 

i) Maximizar o valor do portfólio de produtos em termos de retorno 

financeiro; 

ii) Balancear o portfólio de projetos; 

iii) Alinhar o portfólio com a estratégia da empresa. 
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Para cada um dos objetivos acima, existem várias técnicas para permitir a avaliação 

do portfólio, conforme descritos nos itens a seguir. 

2.2.1 Maximizar o valor do portfólio 

Este é um dos critérios mais utilizados pela maioria das empresas, para os quais são 

selecionados os projetos de desenvolvimento mais lucrativos, ou seja, são 

considerados os produtos vencedores no mercado e/ou que utilizam tecnologias 

consagradas pela organização. Entretanto, a empresa deve ter atenção para que 

esse critério não seja o único, visto que o mesmo, se utilizado isoladamente poderá 

comprometer o futuro. 

 

Entre as técnicas mais utilizadas para maximizar o valor do portfólio, serão 

destacadas as medidas financeiras mais comuns da literatura (COOPER E EDGETT 

E KLEINSCHMIDT, 2000 ; e ROZENFELD ET. ALL. 2006): 

 

1) VPL (Valor Presente Líquido) – este índice financeiro poderá ser 

comparado a um valor mínimo que deverá ser excedido para que o projeto 

possa ser classificado ( COOPER, EDGETT E KLEINSCHMIDT,2000) 

 

2) ROI (Taxa Interna de Retorno) – este índice financeiro poderá ser 

comparado a um valor mínimo que deverá ser excedido para que o projeto 

possa ser classificado (ROZENFELD ET. ALL. 2006) 

 

3) Valor Comercial Esperado – é utilizado o índice VPL que inclui a árvore de 

decisão e análises probabilísticas. Através de uma árvore de decisão é 

identificado o valor de um projeto a partir de sua separação em estágios e 

seus prováveis resultados, conforme a Figura 3. 

  



 

Figura 

Fonte: 

 

 

Nesta proposta, cada projeto 

Desenvolvimento e Lançamento, respectivamente.

 

De forma que: ECV = (VPR x Pcs 

 

ECV = Valor Comercial Esperado

Pts = Probabilidade de sucesso técnico

Pcs = Probabilida

técnico) 

D = Custos de Desenvolvimento remanescentes

L = Custos do Lançamento

VPR = Valor presente das futuras receitas do projeto.

 

Figura 3 - Cálculo do Valor Comercial Esperado 

Fonte: Adaptado de (ROZENFELD ET. AL., 2006, p.135

Nesta proposta, cada projeto é dividido em duas fases

Desenvolvimento e Lançamento, respectivamente. 

De forma que: ECV = (VPR x Pcs – L) x Pts – D , onde: 

= Valor Comercial Esperado 

= Probabilidade de sucesso técnico 

= Probabilidade de sucesso comercial ( dado que ocorreu sucesso 

= Custos de Desenvolvimento remanescentes 

= Custos do Lançamento 

= Valor presente das futuras receitas do projeto. 
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135) 

é dividido em duas fases denominadas 

de de sucesso comercial ( dado que ocorreu sucesso 
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Este índice combina retorno financeiro e risco, de forma que quanto maior este valor 

melhor. 

 

4) Modelos baseados em Notas (Escore) 

São modelos que avaliam um portfólio de projetos baseado em um conjunto 

de critérios e pesos associados. O primeiro passo é a definição dos critérios, 

tais como: facilidade de implementação, dificuldade técnica, nível de risco, 

participação no mercado, etc. Para cada critério é definida uma escala 

qualitativa ou um índice quantitativo, os quais serão utilizados para medir e 

estabelecer uma classificação dos projetos (ranking), (ROZENFELD ET. AL., 

2006). 

 

5) Checklists 

Utiliza-se uma lista de verificação do tipo Sim/Não para Avaliar um projeto 

e para descartar aqueles que não atenderem ao número de respostas 

“sim”, estabelecidas pelo procedimento. 

 

Todas as técnicas relacionadas anteriormente possuem limitações e recomenda-se 

que não sejam utilizadas sem associação com outros métodos. Os modelos 

baseados em notas (escore) são os mais utilizados porque incorporam múltiplos 

pontos de atenção, inclusive financeiros, mas consomem mais tempo e passam a 

percepção de que é um método preciso, o que nem sempre ocorre; os checklists 

apresentam eficácia para descartar, porém não são recomendados para priorizar 

projetos, (COOPER, EDGETT, KLEINSCHMIDT, 2001).   

2.2.2 Alinhar o Portfólio à estratégia da empresa 

Missão, visão e estratégia do negócio devem orientar a alocação dos recursos da 

empresa, ou seja, o portfólio dos projetos de desenvolvimento de produtos devem 

refletir estes direcionadores, (COOPER, EDGETT, KLEINSCHMIDT, 2000). 

 

O portfólio deve estar alinhado com a estratégia da empresa e refletir as prioridades 

de investimentos definidas pela alta gestão da organização (COOPER, EDGETT, 
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KLEINSCHMIDT, 2001). Por exemplo, se uma empresa deseja ser conhecida no 

mercado como inovadora, o seu portfólio deverá ter a maioria dos projetos 

associados à alta tecnologia. Ou, caso a empresa tenha planejado investir em 

determinados mercados, deverá ter projetos associados com estes. 

2.2.3 Balancear o portfólio 

Balancear o portfólio é manter uma proporção adequada de inovação, risco e 

lucratividade, atendendo, além da estratégia da empresa, às realidades de curto e 

longo prazo do mercado, (ROZENFELD ET. AL., 2006) 

 

A ferramenta mais difundida e utilizada para o balanceamento do portfólio é o 

diagrama de bolhas (COOPER, EDGETT, KLEINSCHMIDT, 2001), que apresenta 

quatro quadrantes, a partir de duas dimensões de análise, onde são representados 

os projetos, permitindo ainda o uso de cores, formatos ou tamanhos dos objetos 

para ilustrar a classificação dos projetos. 

 

O balanceamento do portfólio é desenvolvido em função de um conjunto de 

parâmetros chaves. Gráficos são utilizados para apresentar o balanceamento de 

portfólio de projetos de novos produtos. Um exemplo desta representação está na 

Figura 4 a seguir, na qual os quatro quadrantes BCG ( star, cash cow, dog e wildcat) 

foram renomeados para (Pearls, Oyster, Bread and Butter e White Elephants). 

 

Para elaborar o gráfico, as seguintes dimensões podem ser consideradas para o 

eixo X em par com o eixo Y: 

 - Estar de acordo com a estratégia do negócio 

 - Importância para a estratégia do negócio 

 - Duração da vantagem competitiva 

 - Retorno baseado nas expectativas financeiras 

- Impacto competitivo das tecnologias (base, chave, estímulos, tecnologias 

embrionárias) 

 - Probabilidade de sucesso (técnico e comercial) 
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 - Custos para completar a pesquisa e desenvolvimento 

 - Estimativa para término 

 - Capital e marketing requerido para explorar. 

 

O diagrama de bolhas, conforme a Figura 4, é o mais comum, o qual é uma variante 

para o digrama risco x retorno, no qual no eixo X é colocado o retorno para a 

companhia e no eixo Y uma probabilidade de sucesso. 

 

Os projetos de desenvolvimento de produtos da Figura 4 foram definidos conforme a 

classificação dos produtos a entregar, fazerem parte do respectivo quadrante em 

função da relação entre o Retorno (NPV) e a Probabilidade de Sucesso do Projeto, 

em: 

 

- Pérolas: potenciais produtos estrelas, com alto potencial de sucesso e de 

retorno. 

 

- Ostras: projetos de tiro-longo, com grande expectativa de se pagarem, mas 

com incertezas relacionadas à tecnologia. São projetos cujo salto tecnológico 

poderá criar condições de retorno financeiro sólido. 

 

- Pão com manteiga: projetos simples e geralmente pequenos, com alta 

probabilidade de sucesso, mas com baixo retorno. Incluem correções, 

extensões, modificações e atualização de projetos. 

 

- Elefantes brancos: projetos com baixa probabilidade de sucesso e de 

retorno financeiro. 

 

 



 

Figura 4 – M

Fonte: Adaptado de Cooper, Edgett e Kleinschmidt (1997)  

Modelo de avaliação de portfólio com diagrama de bolhas

Fonte: Adaptado de Cooper, Edgett e Kleinschmidt (1997)  
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diagrama de bolhas 

Fonte: Adaptado de Cooper, Edgett e Kleinschmidt (1997)   
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2.3 Gestão de Desenvolvimento de Produtos 

Segundo Freire (2002) a inovação deve ser vista como uma alternativa para vencer 

ou criar barreiras de entrada, e que esta não pode estar dissociada da qualidade, a 

qual pode ser definida como a capacidade de atender, superar ou mesmo antever os 

desejos do cliente.  

 

Em coerência com Freire (2002), Porter (1993), ressalta que somente as ações 

pautadas na inovação poderão credenciar as empresas ao sucesso nos mercados 

internacionais. 

 

O termo inovação é amplo e contempla aspectos diferenciados. Sob a ótica de 

Schumpeter (1949), a inovação pode ser considerada radical para qualquer 

introdução do novo, que pode ser um novo bem, um novo método de produção, 

abertura de um novo mercado, conquista de uma nova fonte de matéria-prima ou 

uma nova organização econômica. Nessa pesquisa restringiremos o conceito de 

inovação ao campo de produto. 

 

Para pautar as estratégias das organizações em inovação, tal como têm 

recomendado Schumpeter (1949), Porter (1993), Skarzynnski e Gibson (2008), Tidd, 

Bessant e Pavitt (2008), entre outros, as empresas estão melhorando a capacidade 

de criar novos produtos, em ciclos cada vez mais curtos, associado com a maior 

exigência dos consumidores, tornando a gestão de desenvolvimento de novos 

produtos imprescindível para alavancar a competitividade da empresa.  

 

Corroborando com o contexto, Meyer & Lenerd (1997) relacionam o sucesso de uma 

organização no longo prazo com a sua capacidade de lançar freqüentemente novo 

produto no mercado, o qual pode ser a substituição de produtos anteriores ou a 

criação de novos mercados. Contribuindo, com essa importante posição, Griffin & 

Page (1996:482), afirmaram que: 

 



42 

 

“a chave para manter uma posição competitiva no mercado é a habilidade 

de, repetitivamente, lançar novos produtos bem sucedidos.” 

 

 

A gestão do desenvolvimento de produtos, (GDP), abrange o estudo de métodos e 

técnicas para desenvolvimento de novos produtos e a melhoria da qualidade de 

produtos existentes (ROZENFELD et al., 2006). Esse autor destaca ainda que, o 

sucesso das empresas no desenvolvimento de produtos não é garantido pela 

capacidade técnica de seus profissionais e nem pelo número de recursos alocados 

ao projeto, mas é essencial considerar as práticas e modelos de gestão adotadas. 

 

Conforme essa nova perspectiva e grau de importância, a GDP poderá ser 

desdobrada em um conjunto de dimensões e tópicos, conforme sintetiza o Quadro 1.  

 

 

Quadro 1 - Estrutura de Classificação das Dimensões e dos Tópicos Relativos à GDP. 

Dimensões e Tópicos 

I. Avaliação do Desenvolvimento de Produtos: 

                     Avaliação do desempenho 

                     Identificação dos fatores contribuintes de sucesso 

II. Estratégico (Empresa / Projetos) 

                     A – Processo 

                       - Gestão de Portfólio: alinhamento estratégico, maximização de valor e 

                              balanceamento entre projetos. 

                           - Renovação Contínua da Plataforma 

                           - Dimensionamento da capacidade instalada 

                     B – Organização 

                           - Interação Inter-Organizacional 

                           - Interação Inter-Funcional 

III. Operacional / Projeto 

                     A – Processo de Desenvolvimento 

                       - Obtenção da voz do cliente 

                           - Segmentação 
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                           - Estabelecimento do conceito 

                       - Projeto do Produto 

                           - Projeto do Processo 

                           - Preparação para Produção 

                           - Lançamento 

                           - Redução do Tempo de Desenvolvimento 

                     B – Organização 

                           - Trabalho em Grupo 

         - Desenvolvimento de Competência Individual e Coletiva 

Fonte: Cheng (2000:3) 

 

 

No Quadro 1, segundo Cheng (2000), a primeira dimensão está relacionada com a 

mensuração dos fatores que contribuem para o sucesso do desenvolvimento de 

novos produtos, inclusive a utilização das melhores práticas de gestão. Na segunda 

dimensão, é considerado o nível estratégico do GDP, na qual, devem ser 

considerados, os alinhamentos entre estratégia e desenvolvimento de produtos ao 

longo do tempo. No nível operacional, a GDP considera o estudo de métodos e 

técnicas de projetos, aplicáveis ao processo de desenvolvimento de produtos.  
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2.4 Gestão de Projetos 

Segundo o PMBoK (2008 pag. 5): 

 

Um projeto se constitui em um esforço temporário empreendido para criar 

um produto, serviço ou resultado exclusivo. O término é alcançado quando 

os objetivos tiverem sido atingidos ou quando se concluir que esses 

objetivos não serão ou não poderão ser atingidos e o projeto for encerrado, 

ou quando o mesmo não for mais necessário. Temporário não significa 

necessariamente de curta duração. Além disso, geralmente o termo 

temporário não se aplica ao produto, serviço ou resultado criado pelo 

projeto; a maioria dos projetos é realizada para criar resultados duradouros. 

 

Por não ser uma atividade contínua e ter tempo e recursos restritos, é estruturado 

sob a forma de etapas e tem, portanto, um ciclo de vida, ou seja oferece uma 

estrutura básica para o gerenciamento do projeto, independente do produto a ser 

entregue, é recomendado que este possua as seguintes etapas iniciação, 

planejamento, execução, encerramento e monitoramento e controle, PMBoK (2008). 

 

O Projeto possui nove áreas de conhecimento, escopo, tempo, custo, qualidade, 

recursos humanos, comunicação, risco, aquisições e integração. Todas as áreas  

devem ser gerenciadas de forma integrada, em todas as suas etapas, PMBoK 

(2008). 

 

O processo de gerenciamento de projetos está cada vez mais sendo absorvido e 

incorporado aos processos das organizações. Os principais fatores que levam as 

organizações a optarem por estas práticas são a necessidade de se manterem 

competitivas e a busca pela eficácia organizacional.  

 

A formalização dos estudos e práticas referentes à disciplina de gerenciamento de 

projetos ocorreu através do Project Management Institute, Inc. (PMI), o qual surgiu 

na década de 60, tem sede nos EUA e foi fundado por cinco voluntários. É uma 

organização sem fins lucrativos e tem como objetivo principal disseminar as 

melhores práticas de gerenciamento de projetos mundialmente, além de servir como 
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fórum de excelência na área de projetos. Trabalha ainda com a missão de garantir 

aos seus associados à ética no exercício da profissão de gerente de projetos.  

 

Para disseminação das boas práticas relativas à disciplina de gerenciamento de 

projetos, o PMI lançou em 1987 a primeira versão do Guide to the Project 

Management Body of Knowledge (PMBoK® Guide, ou simplesmente PMBoK) que 

reúne os chamados conhecimentos inerentes ao exercício da profissão de 

gerenciamento de projetos, sendo considerado hoje um padrão mundial.  

 

O PMBoK é o guia de referência aos profissionais que lidam com todos os tipos de 

projetos, desde o desenvolvimento de um software até o lançamento de um novo 

produto no mercado, ou mesmo a criação de um campanha publicitária. Assim, de 

acordo com o PMBoK® Guide (2008), gerenciamento de projetos é a “aplicação de 

conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de 

alcançar seus objetivos”. 
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2.5 Gestão de Projetos de Desenvolvimento de Novos Produtos 

Clark and Wheelwright (1993) apresentam que a abordagem da empresa ao 

gerenciamento de projetos é parte da estratégia de desenvolvimento de produtos. 

Em essência, cada projeto precisa criar sua própria estratégia e plano de projeto que 

encaixe com a estratégia de desenvolvimento. Assim, na dianteira de cada projeto 

individual, a empresa deverá ter um processo que conecte o projeto em seus 

detalhes a uma estratégia mais ampla e a uma direção do negócio. O alinhamento 

do projeto com a estratégia e objetivos do negócio permitirá aos líderes de projeto 

ter uma visão mais clara da missão e propósito.  

 

Outro ponto ressaltado por Clark and Wheelwright (1993) sobre a gestão operacional 

do projeto relaciona-se com os seus componentes chaves, os quais devem estar 

não somente integrados entre si, mas também ligados efetivamente com portfólio de 

projetos e aos outros elementos da estratégia de desenvolvimento. 

 

Clark and Wheelwright (1993), propõem uma estrutura de elementos de trabalho que 

abrange todo o processo de desenvolvimento, conforme a Figura 5. Esta estrutura 

apresenta como as tarefas e atividades devem ser seqüenciadas, como o trabalho 

deve ser organizado, como os esforços devem ser conduzidos e geridos, quais as 

datas de entregas devem ser estabelecidas, como a alta gestão deve interagir com o 

projeto e qual o caminho para a solução dos problemas. 

 

Segundo as melhores práticas de gestão de desenvolvimento de produtos, as 

empresas que se sobressaem possuem integradas ao processo de gestão de 

projetos, um processo formal de desenvolvimento de produtos, conforme Clark and 

Wheelwright (1993) e Cheng (2000). A integração desses processos permite a 

organização potencializar a inovação, a melhorar o índice de lançamento de 

produtos e a reduzir o prazo de desenvolvimento. 

 



 

 

Fonte: Adaptado 

 

 

Vários autores propõem modelos de desenvolvimento de produtos

manufatura, Clark and Wheelwright (1993), Rozenfeld 

 

Clark and Wheelwright (1993) propõem o modelo

a Figura 6. As fases de desenvolvimento de conceitos e desenvolvimento de 

produtos correspondem às definições conceituais e análise de viabilidade técnica e 

econômica do produto. A fase de Engenharia de Produto/Pr

produção de protótipos, ciclo de testes, de avaliação e demais detalhes que 

envolvem a engenharia de produtos. Ao final desta fase, o projeto deve estar 

concluído. Na quarta e última etapa, ocorre a produção piloto preparando o produto 

para produção em escala. 

participação de todas as áreas envolvidas: Engenharia, Marketing e Manufatura.

 

 Figura 5 - Tipologia de Projetos 

Adaptado de (CLARK E WHEELWRIGHT, 1993, p. 367

Vários autores propõem modelos de desenvolvimento de produtos

, Clark and Wheelwright (1993), Rozenfeld et al (2006)

Clark and Wheelwright (1993) propõem o modelo multifuncional int

s fases de desenvolvimento de conceitos e desenvolvimento de 

produtos correspondem às definições conceituais e análise de viabilidade técnica e 

econômica do produto. A fase de Engenharia de Produto/Processo contempla a 

produção de protótipos, ciclo de testes, de avaliação e demais detalhes que 

envolvem a engenharia de produtos. Ao final desta fase, o projeto deve estar 

concluído. Na quarta e última etapa, ocorre a produção piloto preparando o produto 

ara produção em escala. É importante ressaltar, que em todas as fases ocorre a 

participação de todas as áreas envolvidas: Engenharia, Marketing e Manufatura.
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, p. 367) 

Vários autores propõem modelos de desenvolvimento de produtos para a 

al (2006), entre outros.  

multifuncional integrado, conforme 

s fases de desenvolvimento de conceitos e desenvolvimento de 

produtos correspondem às definições conceituais e análise de viabilidade técnica e 

ocesso contempla a 

produção de protótipos, ciclo de testes, de avaliação e demais detalhes que 

envolvem a engenharia de produtos. Ao final desta fase, o projeto deve estar 

concluído. Na quarta e última etapa, ocorre a produção piloto preparando o produto 

É importante ressaltar, que em todas as fases ocorre a 

participação de todas as áreas envolvidas: Engenharia, Marketing e Manufatura. 



 

 

 Figura 6 – Gestão Integrada de Projetos de Desenvolvimento de Produt

Fonte: Adaptado de 

 

 

Clark and Wheelwright (1993) ressalta

administração nas fases iniciais

que possam comprometer todo o desenvolv

que na maioria dos projetos o envolvimento da alta 

avançadas do projeto, ocasionando uma série de problemas de esforço, quando 

ocorre a necessidade de alteraçõe

 

Gestão Integrada de Projetos de Desenvolvimento de Produt

Adaptado de (CLARK E WHEELWRIGHT, 1993, p.467

Clark and Wheelwright (1993) ressaltam a importância do envolvimento da alta 

administração nas fases iniciais de desenvolvimento do produto para evitar erros 

que possam comprometer todo o desenvolvimento do projeto. A 

na maioria dos projetos o envolvimento da alta administraç

avançadas do projeto, ocasionando uma série de problemas de esforço, quando 

ocorre a necessidade de alterações.  
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Gestão Integrada de Projetos de Desenvolvimento de Produtos 

, p.467) 

a importância do envolvimento da alta 

de desenvolvimento do produto para evitar erros 

imento do projeto. A Figura 7 apresenta 

administração ocorre em fases 

avançadas do projeto, ocasionando uma série de problemas de esforço, quando 
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  Participação da Alta Administração 

  Grau de facilidade de alterações de mudanças por fase do projeto. 

Figura 7  – Tempo e Impacto da Atenção e Influência do Gerenciamento 

Fonte: (CLARK E WHEELWRIGHT, 1993, p.88) 

 

 

O modelo de Rozenfeld et al. (2006) conforme a Figura 8 propõe um modelo 

unificado para o processo de desenvolvimento de produtos, integrando a gestão ao 

desenvolvimento de produtos. 

 

O Modelo de Referência proposto por Rozenfeld et al. (2006),  divide o PDP em três 

macro processos: Pré-desenvolvimento, Desenvolvimento e Pós-desenvolvimento,  

além dos processo de apoio: gerenciamento de mudanças de engenharia e 

melhorias do processo de desenvolvimento de produtos. Este modelo é relevante 

para a pesquisa acadêmica porque apresenta a proposta de integração entre o 

processo de desenvolvimento de produtos e a gestão de projetos conforme as 

melhores práticas definidas pelo PMBOK (2008). 
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Figura 8 – Modelo Operacional de Desenvolvimento de Produtos 

Fonte: (ROZENFELD et.al., 2006) 

 

 

Conforme a Figura 8, cada macro processo do modelo subdivide-se em fases. O 

macro processo de pré-desenvolvimento engloba a fase de planejamento estratégico 

e planejamento do projeto. Na fase de planejamento estratégico são definidos quais 

produtos serão ou não desenvolvidos e quais mercados serão focados. Na fase de 

planejamento do projeto o escopo é definido, considerando a viabilidade econômica, 

mercadológica e técnica, além da capacidade da organização em executar o projeto. 

É ainda, nesta fase que ocorre a escolha dos indicadores necessários para o 

acompanhamento do projeto. Esta fase tem atuação significativa da área de 

marketing para definir as restrições e convergências mercadológicas do produto.  

 

Continuando a analisar a Figura 8, o macro processo de desenvolvimento contempla 

cinco fases: projeto informacional, projeto conceitual, projeto detalhado, preparação 

Processo de Desenvolvimento de Produto

Pré Desenvolvimento Pós

Gerenciamento de mudanças de engenharia

Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
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para produção e lançamento do produto. Este macro processo engloba as atividades 

voltadas para a execução do projeto.  

 

Na fase informacional são definidas as especificações e metas do projeto. Na 

sequencia, na fase de projeto conceitual são elaboradas as descrições dos 

requisitos e arquitetura do produto, as principais alternativas de solução, os 

desenhos iniciais, e o plano do macro processo.  

 

Na fase de projeto detalhado são realizados os testes necessários, a criação de 

material de suporte, o projeto de embalagem do produto; o planejamento dos 

processos de fabricação do produto, a documentação e a homologação do produto. 

Esta fase compreende três ciclos: de detalhamento (criar e detalhar sistemas e 

componentes), de aquisição (desenvolvimento de fornecedores) e de otimização 

(avaliar os sistemas e componentes, além de configurar e documentar os processos 

e produto). Em paralelo à fase de detalhamento ocorre a fase de preparação da 

produção onde os recursos são mobilizados, são desenvolvidos manuais do produto 

e instruções para assistência técnica, além de informações para os vendedores e 

treinamento do pessoal e dispositivos de fabricação. É nesta fase que ocorre a 

produção de um lote piloto (ou pré-série).  O macro processo de desenvolvimento é 

encerrado com a fase de lançamento do produto. Nessa fase ocorre a 

documentação das melhores práticas, são estruturadas as atividades de 

comercialização, de vendas, de logística de distribuição do produto. O produto é 

lançado após o preparo da estrutura de atendimento ao cliente e a assistência 

técnica. 

  

O macro processo de pós-desenvolvimento abrange as fases acompanhamento do 

produto/processo e descontinuação do produto.  

 

Os processos de apoio do PDP, gestão das mudanças de engenharia e melhoria do 

PDP relacionam-se respectivamente com o produto e o processo que estão sendo 

projetados. Quando ocorre a necessidade de se efetuar alguma alteração no produto 

em questão, esta é solicitada e executada através do processo de suporte de 

mudanças de engenharia. Para mudanças no processo de desenvolvimento de 

produtos (PDP) é utilizado o processo de suporte melhoria do PDP. Esta 
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diferenciação entre mudança e melhoria proposta por Rozenfeld et al. (2006)  facilita 

o processo de intervenção no processo de desenvolvimento de novos produtos.  

 

De acordo com o modelo da Figura 8 proposto por Rozenfeld et al. (2006) o 

processo de desenvolvimento de um novo produto é vasto e complexo,  exigindo 

que ocorra um alto grau de integração entre todas as áreas da empresa, posição 

corroborada por Clark e Wheelwright (1993) e Griffin e Page (1996).  

 

Segundo Sales e Naveiro (2010) o modelo de referência proposto por Rozenfeld et 

al. (2006)  está em conformidade com as boas práticas recomendadas pelo Guia 

PMBoK (2008) para condução de projetos e é importante que a organização seja 

capaz de adotar a intersecção destas práticas para otimizar e melhorar o processo 

de gestão de projetos de desenvolvimento de produtos. 

2.5.1 Organização do Projeto 

Os modelos de organização de trabalho propostos por Taylor e Ford apontam a 

gerência como responsável por definir como o trabalho será executado alocando 

cada trabalhador em uma posição fixa na estrutura da organização. Essa 

abordagem considera a produtividade global como o resultado da somatória das 

produtividades individuais e requer um grande número de atividades de suporte e 

controle, exercidas por técnicos especializados, com poder hierárquico sobre os 

trabalhadores diretos. Essas propostas de organizações centralizadoras tendem a 

ser ineficientes e ineficazes quando lidam com circunstâncias em mudança, 

requerendo novas estruturas de organização mais flexíveis e dinâmicas, conforme 

sugerido por Morgan (1996). Esta necessidade está de acordo com o que afirma 

Kerzner (2006, p. 218) quando ele afirma que: 

 

“A maioria das organizações tradicionais não foi projetada para dispor da 

adaptabilidade necessária a quem quer concorrer em um ambiente de 

constante mudança. A gestão de projetos foi então reconhecida como 

instrumento adequado para enfrentar a instabilidade existente no ambiente 

organizacional.”.  
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Portanto, a estrutura tradicional hierárquica deve ser substituída por uma estrutura 

de projetos, ou outra estrutura temporária de administração que seja capaz de 

responder rapidamente às demandas surgidas dentro e fora das organizações. 

Neste contexto, Kerzner (2006) aponta o Planejamento Estratégico voltado para a 

Gestão de Projetos como um caminho para a realização dos objetivos estratégicos 

da organização.  

 

As Organizações estão vivenciando um dos momentos de maiores incertezas da 

história; por isso têm buscado novas formas de organização do trabalho inspiradas 

na “adhocracia”, termo cunhado por Warren Bennis para caracterizar organizações 

que são, por definição, temporárias. A “adhocracia” envolve equipes de projetos que 

se formam para desempenhar uma atividade, desaparecendo quando esta termina e 

os seus membros se reagrupam em outras equipes dedicadas a outros projetos 

conforme Morgan (1996).  

 

Essa pesquisa utilizará a “adhocracia” conhecida como “organização matricial”, 

criada para combinar o tipo de estrutura organizacional por função ou departamento 

com estrutura de equipes de projeto, conforme proposto pelo PMBoK (2008). 

 

A definição de integração multifuncional assumirá o conceito de compartilhamento 

de informações e envolvimento entre as funções em ações em conjunto, com 

entendimento mútuo, visão comum, compartilhamento de recursos e alcance de 

metas coletivas, da mesma forma que nas pesquisas de Gupta et al. e (1986), Song, 

Thieme e Xie (1998). Será considerada, ainda, a complementação proposta por 

Clark e Wheelwright (1993) e Rozenfeld et. al. (2006) que reconhecem a importância 

da cooperação entre os diversos departamentos no processo de desenvolvimento de 

produtos, por favorecer o aumento da comunicação e flexibilidade frente às 

mudanças inesperadas durante o processo, bem como por oferecer a visão do 

projeto como um todo e não fragmentado e/ou em partes, conforme modelo proposto 

pela Figura 6. 

 

Conforme Clark e Wheelwright (1993) a integração multifuncional ocorre quando 

engenheiros de projeto trabalham com a equipe de marketing e com engenheiros de 

processos para resolver problemas conjuntos de desenvolvimento. Os autores 
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enfatizam que, para ser realmente efetiva, a integração multifuncional precisa ser 

mais do que um esquema para relacionar as atividades das áreas no tempo. A 

verdadeira integração dever ocorre no nível de execução do trabalho, com base em 

fortes ligações tanto no tempo como na comunicação entre as pessoas que estão 

atuando em problemas relacionados. Esta definição está de acordo com as 

necessidades de integração sugeridas ao Modelo de Referência para a gestão do 

desenvolvimento de produtos proposto por (ROZENFELD ET AL., 2006). 

2.5.1.1 Mecanismos de Integração 

Para viabilizar a integração multifuncional nas organizações, alguns mecanismos de 

integração foram extraídos da literatura, entre eles o modelo mostrado na Figura 9 

proposto por Gupta, Raj e Wilemon (1986), que expõe a integração entre os 

departamentos de Marketing e Pesquisa e Desenvolvimento, no qual o grau de 

integração alcançada está relacionado com a estratégia de inovação da empresa, 

além de considerar as incertezas do ambiente e os fatores organizacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Modelo de Integração Marketing e P&D 

Fonte: GUPTA, RAJ, WILEMON (1986, p.8) 



 

 

Na seqüência tem-se o modelo de integração de Clark e Wheelwright (1993), no 

qual se define que a integração multifuncional ocorre no nível do trabalho, com a 

fundação de rígidas ligações entre funções, relativas ao tempo e à comunicação 

entre profissionais e grupos 

autores estas equipes podem variar de funcional a projetos, e estarão sempre com o 

apoio da alta administração da empresa.  

Edget e Kleinschmidt (1997) ressaltam que esse apoio é fundamental para a 

condução eficaz dos projetos, porém, a integração multifuncional deve estar 

suportada pelos processos da organização.

 

 

 Figura 

Fonte: Adaptado de Clark e Wheelwright (1993)

 

 

Outro modelo de integração

(2006), através de processos 

a excelência da empresa será a

integrar os departamentos 

se o modelo de integração de Clark e Wheelwright (1993), no 

qual se define que a integração multifuncional ocorre no nível do trabalho, com a 

fundação de rígidas ligações entre funções, relativas ao tempo e à comunicação 

ssionais e grupos conforme apresentado na  Figura 10

autores estas equipes podem variar de funcional a projetos, e estarão sempre com o 

apoio da alta administração da empresa.  Clark e Wheelwright (1993)

Edget e Kleinschmidt (1997) ressaltam que esse apoio é fundamental para a 

condução eficaz dos projetos, porém, a integração multifuncional deve estar 

suportada pelos processos da organização. 

Figura 10 – Modelo de Integração Multifuncional 

Fonte: Adaptado de Clark e Wheelwright (1993) 

modelo de integração proposto pela literatura está definido por

), através de processos integrados à gestão de projetos, no qual se define que 

a excelência da empresa será alcançada na medida em que, a mesma é capaz de 

s departamentos utilizando a abordagem dos processos de
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se o modelo de integração de Clark e Wheelwright (1993), no 

qual se define que a integração multifuncional ocorre no nível do trabalho, com a 

fundação de rígidas ligações entre funções, relativas ao tempo e à comunicação 

10. Na percepção dos 

autores estas equipes podem variar de funcional a projetos, e estarão sempre com o 

Clark e Wheelwright (1993) e Cooper, 

Edget e Kleinschmidt (1997) ressaltam que esse apoio é fundamental para a 

condução eficaz dos projetos, porém, a integração multifuncional deve estar 

 

 

proposto pela literatura está definido por Kerzner 

no qual se define que 

, a mesma é capaz de 

utilizando a abordagem dos processos de gestão de 
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projetos integrada à gestão da qualidade total, ao gerenciamento de riscos, gestão 

de mudanças e engenharia simultânea, conforme a  Figura 11. 

 

 

 

 

Baseado nos mecanismos de integração propostos  por Gupta, Raj, Wilemon (1986), 

Clark e Wheelwright (1993) e Kerzner (2006) esta pesquisa propõe utilizar o 

seguinte modelo de integração conforme a Figura 12 

 

 

Figura 12  – Modelo de Integração Multifuncional 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 Figura 11- Modelo proposto por Kerzner (2006) 

Fonte: KERZNER (2006, P. 326) 
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2.6 Avaliação de Desempenho de Projetos Desenvolvimento Novos 

Produtos 

Griffin e Page (1996) advertem que sucesso de projetos é difícil de medir, e é difícil 

dizer quais fatores indicam sucesso. As medidas mais apropriadas do sucesso do 

projeto, do programa ou do portfólio dependem da estratégia de projeto e da 

estratégia de negócios respectivamente. 

 

A interação entre estratégia de projeto e sucesso tem sido pesquisada 

extensivamente. Em geral, estas pesquisas mostram que: 

• Os fatores que levam ao sucesso de um projeto diferem pela estratégia de 

projeto, 

• Diferentes estratégias produzem diferentes tipos de sucesso, 

• O conjunto de estratégias de projeto seguido difere entre empresas de maior 

ou menor sucesso. 

 

No desenvolvimento de produtos, segundo Griffin e Page (1996), o posicionamento 

competitivo da empresa exerce influência na avaliação do seu sucesso, ou seja, na 

análise do desempenho do seu conjunto de projetos. Esse é composto por três 

aspectos principais: mercadológico, financeiro e técnico. Conforme ilustrado no 

Quadro 2, Griffin e Page (1996) pesquisaram e relacionaram os principais 

indicadores de desempenho para cada estratégia de projeto (produtos novos para o 

mundo, novos para a empresa, inclusão a uma linha de produto existente, melhorias, 

reposicionamento e redução de custos). 
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Quadro 2 - Medidas de desempenho em função da Tipologia de Estratégias 

  Novidade para o Mercado 

  Baixo  Alto 

N
ov

id
ad

e 
pa

ra
 a

 E
m

pr
es

a 

A
lto

 Novo para a Empresa (NTC) 

Mercadológicos: 

-Participação no mercado 

-Receita ou % satisfação 

 

Financeiros: 

-Lucratividade atingida 

 

Técnicos: 

-Vantagem Competitiva 

 Novo para o mundo 

(NTW) 

Mercadológicos: 

-Aceitação de mercado 

-Satisfação dos clientes 

 

Financeiros: 

- Lucratividade atingida  

- ROI 

Técnicos: 

-Vantagem Competitiva 

 Melhorias no Produto (IM) 

 

Mercadológicos: 

-Participação no mercado 

-Receita ou % satisfação 

 

Financeiros: 

-Meta lucratividade atingida 

 

Técnicos: 

-Vantagem Competitiva 

 

Adições para linhas 

existentes(AEL) 

Mercadológicos: 

-Participação no mercado 

- % satisfação 

- Vendas atingidas 

Financeiros: 

-Lucratividade atingida 

 

Técnicos: 

-Vantagem Competitiva 

 

B
ai

xo
 

Reduções de Custo (CR) 

Mercadológicos: 

- % satisfação clientes 

- % Aceitação de mercado 

 

Financeiros: 

-Meta Margem atingida 

 

Técnicos: 

-Vantagem Competitiva 

 

Reposicionamento (RP) 

Mercadológicos: 

-Participação no mercado 

- % Aceitação 

 

Financeiros: 

-Lucratividade atingida 

 

Técnicos: 

-Vantagem Competitiva 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Griffin e Page (1996), p.489 
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Na seqüência Griffin e Page (1996) pesquisaram e relacionaram os principais 

indicadores de desempenho em função do posicionamento competitivo da empresa, 

conforme o Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Medidas de desempenho em função do posicionamento competitivo. 

Prospectoras Analisadoras Defensoras Reatoras 

Mercadológicos: 

-% vendas de 

lançamento de 

produtos nos últimos 

“n” anos 

-Capacidade dos 

produtos atuais 

gerarem oportunidades 

futuras. 

 

Financeiros: 

-% lucro obtidos de 

lançamento de 

produtos nos últimos 

“n” anos 

Financeiros: 

-% lucro obtidos de 

lançamento de 

produtos nos últimos 

“n” anos 

-ROI 

 

Técnicos 

-Grau de alinhamento 

entre produtos e 

estratégia do negócio 

- Taxa de sucesso/ 

falha 

Financeiros: 

-ROI 

 

 

 

 

Técnicos 

-Grau de alinhamento 

entre produtos e 

estratégia do negócio 

 

Financeiros: 

-ROI 

 

Técnicos 

-Grau de alinhamento 

entre produtos e 

estratégia do negócio 

- Taxa de sucesso/ 

falha 

- Sucesso subjetivo do 

programa 

Fonte: Griffin e Page (1996), p. 494. 

 

Baker, Murphy e Fisher (1983) propuseram que o conceito percebido de sucesso de 

um projeto está relacionado a outros fatores além do custo, prazo e qualidade. 

Identificaram que nem sempre os projetos que não atingiram suas metas de prazo, 

custo e qualidade eram considerados fracassados pelos envolvidos na sua 

execução. Em concordância também destacaram Shenhar e Dvir (2010:33): 

 

“Temos visto projetos similares, que não cumpriram suas metas de tempo 

ou de orçamento ou não seguiram os procedimentos-padrão de 

gerenciamento de projetos e, ainda assim, com o tempo, foram 

considerados bem-sucedidos. E temos visto projetos que fracassam apesar 

de serem bem gerenciados, seguindo as regras tradicionais.” 
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Baccarini (1999) e Cooke e Davis (2000) fazem uma distinção entre medir o 

desempenho do projeto, ou seja, da administração do projeto ou processo de gestão 

do projeto, e do desempenho ou sucesso do produto, ou seja, do produto gerado 

pelo projeto. Para esta pesquisa será considerado o posicionamento segundo 

Shenhar et al., (2001) que não reconhece a existência de dois conceitos distintos de 

sucesso ( de projeto e de produto), mas definem que existe apenas o conceito de 

sucesso de projeto, o qual muda com o passar do tempo e abrange todo o ciclo, 

desde a ideia do produto até o seu lançamento, e resultados após o lançamento. 

 

Shenhar e Dvir (2010) ressaltam que o cumprimento da restrição tripla, em relação 

as metas de escopo, tempo e orçamento é apenas parte do sucesso do projeto, visto 

que, no mundo dinâmico atual, no qual os projetos são executados para garantir a 

sustentabilidade do negócio, ater-se à restrição tripla não é mais suficiente, e um 

novo modelo é necessário. 

2.6.1 Desempenho de Projetos – Visão Multidimensional 

Shenhar et al. (2001) e Shenhar e Dvir (2010) propuseram que o sucesso do projeto 

e do produto não devem ser separados, porque a maioria dos projetos é parte da 

gestão estratégica da empresa, e por isto devem ser avaliados com base em suas 

contribuições para os resultados do negócio, e não apenas pela habilidade da 

equipe de gestão cumprir com as metas de tempo, escopo e orçamento. A Equipe 

do projeto precisa se envolver com os resultados que esse trará para a organização. 

 

Shenhar e Dvir (2010) justificam que as medidas do sucesso do projeto devem 

refletir a intenção estratégica da empresa e seus objetivos de negócio pelos 

seguintes motivos: 

 

1) Se um projeto não serve a organização, porque fazê-lo? 

 

2) O Projeto deve abranger o sucesso em tempos diferentes, porque um 

projeto pode ter sido entregue em curto prazo, mas depois de um tempo 

acabar gerando resultados medíocres. 



 

 

 

3) As medidas de sucesso devem refletir os interesses de várias pessoas 

interessadas (

projetos. 

 

Shenhar et al. (2001) identificaram

foram revisadas e evoluídas para cinco, conforme

Dvir (2010): Eficiência do Projeto

Comercial e Direto, Preparação para o futuro

 

Segundo esses autores a avaliação de cada dimensão deve ser feita em tempos 

diferentes conforme a Fi

mais significativa, e pode ser medida com certo grau de confiabilidade. À medida 

que o Projeto muda de fases de desenvolvimento, torna

medição das demais dimensões.

 

Figura 13

As medidas de sucesso devem refletir os interesses de várias pessoas 

adas (stakeholders) que serão afetados pelo resultado dos 

(2001) identificaram quatro dimensões do sucesso de

foram revisadas e evoluídas para cinco, conforme Figura 13 e segundo

Eficiência do Projeto, Impacto no Cliente, Impacto na Equipe 

Preparação para o futuro. 

Segundo esses autores a avaliação de cada dimensão deve ser feita em tempos 

Figura 13. No curto prazo, a eficiência do projeto é a medida 

mais significativa, e pode ser medida com certo grau de confiabilidade. À medida 

que o Projeto muda de fases de desenvolvimento, torna-se possível e relevante a 

medição das demais dimensões. 

13 – Períodos de tempo das dimensões de sucesso

Fonte: Adaptado de Shenhar e Dvir (2010) 
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As medidas de sucesso devem refletir os interesses de várias pessoas 

) que serão afetados pelo resultado dos 

quatro dimensões do sucesso de projetos, que 

e segundo Shenhar e 

Impacto na Equipe , Sucesso 

Segundo esses autores a avaliação de cada dimensão deve ser feita em tempos 

. No curto prazo, a eficiência do projeto é a medida 

mais significativa, e pode ser medida com certo grau de confiabilidade. À medida 

se possível e relevante a 

 

Períodos de tempo das dimensões de sucesso 
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Segundo Shenhar e Dvir (2010), no Quadro 4, é mostrado um conjunto de variáveis 

que podem ser medidas conforme a relação com o tempo do projeto. 

 

Quadro 4 – Medidas específicas das dimensões de sucesso de projetos 

Dimensão do Sucesso Medidas / Variáveis utilizadas 

Eficiência do Projeto - Meta de prazo, 

- Meta de orçamento, 

- Resultado, 

- Outras Eficiências 

Impacto no Cliente - Cumprir com os requisitos, 

- Conformidade às especificações Técnicas, 

- Benefícios para o cliente, 

- Extensão de uso, 

- Satisfação e lealdade do cliente, 

- Reconhecimento da Marca. 

Impacto na Equipe - Satisfação da Equipe, 

- Moral da equipe, 

- Desenvolvimento de habilidades, 

- Crescimento dos membros da equipe, 

- Retenção dos membros da equipe, 

- Baixo stresse. 

Sucesso Comercial e 

Direto 

- Vendas 

- Lucros, 

- Participação no mercado, 

- ROI, ROE, 

- Fluxo de caixa, 

- Qualidade do serviço, 

- Tempo do cliclo, 

- Medidas organizacionais, 

- Aprovação regulatória. 
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Preparação para o futuro - Criação de novo mercado, 

- Criação de nova linha de produto, 

- Desenvolvimento de nova tecnologia, 

- Desenvolvimento de nova competência central, 

- Nova capacidade organizacional. 

Fonte: Shenhar e Dvir (2010) 

 

A primeira dimensão, eficiência do projeto (ou o cumprimento das metas planejadas) 

representa as medidas de curto prazo, avaliando a eficiência da gestão, entretanto 

estas medidas não garantem que o produto originário do desenvolvimento do projeto 

terá sucesso e beneficiará a empresa no longo prazo, (SHENHAR E DVIR, 2010). 

 

A segunda dimensão, impacto no cliente, representa os envolvidos no projeto 

(stakeholders), cujas percepções são muito importantes para a avaliação do sucesso 

do projeto. Essa avaliação mostrará os benefícios que o projeto trouxe para o 

negócio do cliente. É nesta dimensão que ocorre a análise da aderência dos 

requisitos em atendimento ao cliente, através das medidas de desempenho do 

produto, dos requisitos funcionais e as especificações técnicas, (SHENHAR E DVIR, 

2010). 

 

A terceira dimensão, impacto na equipe, segundo Shenhar e Dvir (2010), representa 

como o projeto está afetando a equipe e seus membros. Alguns líderes de projeto 

estimulam e inspiram seus liderados para que o projeto seja uma experiência 

memorável, outros transformam as lembranças de seus projetos como se 

estivessem em verdadeiros “pesadelos”. Essa dimensão pode avaliar de forma 

cumulativa a satisfação da equipe, o moral, a lealdade em geral da equipe para a 

organização e a retenção dos membros após a conclusão do projeto. Além de 

avaliar de forma indireta o investimento que a organização fez nos membros da 

equipe. Outros pontos importantes medidos por esta dimensão é a extensão do 

aprendizado da equipe e seu crescimento, e ainda as novas capacidades 

profissionais, gerenciais e habilidades adquiridas.  
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A quarta dimensão, sucesso comercial, reflete o impacto direto e imediato que o 

projeto teve na empresa. Em relação ao negócio são avaliados os níveis de vendas, 

rendas e lucros, assim como os fluxos de caixa e outras medidas financeiras, 

(SHENHAR E DVIR, 2010). Os autores ressaltam ainda que, essa dimensão pode 

também ser aplicada para projetos internos, tais como, projetos que reestruturam 

processos de trabalho, que geralmente visam a redução de custos, tempo de 

produção melhorado, resultado e qualidade do processo. 

 

A quinta, e última dimensão, preparação para o futuro, trata dos benefícios de longo 

prazo do projeto. Essa dimensão auxilia a organização a preparar sua infra-estrutura 

para o futuro e ainda a como deverão ser criadas as novas oportunidades. Este 

preparo para o futuro inclui novos processos organizacionais, bem como as 

competências técnicas e organizacionais adicionais. As oportunidades que serão 

criadas geralmente estão relacionadas com a criação de novos mercados, criação 

de uma nova linha de produtos ou o desenvolvimento de uma nova tecnologia, 

(SHENHAR E DVIR, 2010). 

 

Estas cinco dimensões apresentadas proporcionam um modelo universal que 

permite avaliar sucesso de projetos na maioria dos casos e ambientes, porém em 

algumas situações podem ocorrer à necessidade de definir dimensões adicionais de 

sucesso para projetos específicos, (SHENHAR E DVIR, 2010). 

2.6.2 Sucesso do Projeto como um Conceito Dinâmico  

A Figura 14 ilustra que quando as dimensões propostas são usadas, o sucesso do 

projeto se torna um conceito dinâmico com implicações de curto, médio e longo 

prazo, conforme Shenhar e Dvir (2010). 

  



 

Figura 14 – Importância relativa das dimensões de sucesso

 

A primeira dimensão, eficiência, pode ser avaliada durante a execução do pro

no momento da sua conclusão. A segunda e terceira dimensões, durante o projeto, 

podem ser avaliadas na forma de avaliação da adequação às especificações para as 

necessidades dos clientes envolvidos, e da qualidade das interações com a equipe, 

e após a conclusão do projeto pode ser analisado os resultados no negócio do 

cliente provenientes do projeto. Em relação à equipe pode ser avaliado o 

crescimento, desenvolvimento e retenção dos membros participantes da execução 

do projeto. Quanto à quarta dimen

possível avaliar após um ou dois anos de conclusão do projeto, após ter conseguido 

um nível substancial de vendas, identificando o momento em que ocorreu o ponto de 

equilíbrio (break even) nos retornos do 

avaliada após um tempo maior, entre três e cinco anos, quando os benefícios de 

longo prazo começam a ter lucro. Conforme mostrado na 

(2010) salientam que essas avaliaçõe

das dimensões são diferentes.

 

Importância relativa das dimensões de sucesso em funç

Fonte: Shenhar e Dvir (2010, pag. 43) 

A primeira dimensão, eficiência, pode ser avaliada durante a execução do pro

no momento da sua conclusão. A segunda e terceira dimensões, durante o projeto, 

podem ser avaliadas na forma de avaliação da adequação às especificações para as 

necessidades dos clientes envolvidos, e da qualidade das interações com a equipe, 

s a conclusão do projeto pode ser analisado os resultados no negócio do 

cliente provenientes do projeto. Em relação à equipe pode ser avaliado o 

crescimento, desenvolvimento e retenção dos membros participantes da execução 

quarta dimensão, sucesso comercial e direto, somente é 

possível avaliar após um ou dois anos de conclusão do projeto, após ter conseguido 

um nível substancial de vendas, identificando o momento em que ocorreu o ponto de 

) nos retornos do mesmo. A quinta e última dimensão, deve ser 

avaliada após um tempo maior, entre três e cinco anos, quando os benefícios de 

longo prazo começam a ter lucro. Conforme mostrado na Figura 

(2010) salientam que essas avaliações se sobrepõem, mas os períodos de tempo 

das dimensões são diferentes. 
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em função de tempo 

A primeira dimensão, eficiência, pode ser avaliada durante a execução do projeto ou 

no momento da sua conclusão. A segunda e terceira dimensões, durante o projeto, 

podem ser avaliadas na forma de avaliação da adequação às especificações para as 

necessidades dos clientes envolvidos, e da qualidade das interações com a equipe, 

s a conclusão do projeto pode ser analisado os resultados no negócio do 

cliente provenientes do projeto. Em relação à equipe pode ser avaliado o 

crescimento, desenvolvimento e retenção dos membros participantes da execução 

são, sucesso comercial e direto, somente é 

possível avaliar após um ou dois anos de conclusão do projeto, após ter conseguido 

um nível substancial de vendas, identificando o momento em que ocorreu o ponto de 

quinta e última dimensão, deve ser 

avaliada após um tempo maior, entre três e cinco anos, quando os benefícios de 

Figura 14 Shenhar e Dvir 

s se sobrepõem, mas os períodos de tempo 



 

2.6.3  Tipos de Projetos e as Dimensões de Sucesso

 Figura 15 – Importância relativa das dimensões de 

 

Conforme a Figura 15, segundo Shenhar e Dvir (2010)

de acordo com o tipo de projeto. Quanto maior o risco, maior a oportunidade, e as 

medidas de sucesso devem refletir essa situação. Geralmente

incerteza criam oportunidades limitadas. Nesses projetos, o cumprimento das 

restrições de custos e orçamentos é suficiente para definir o sucesso, e os lucros 

esperados podem ser medidos antecipadamente. Em contrapartida, 

alto risco e incerteza, apresentam desempenho medíocre, excessos orçamentários e 

sucesso comercial limitado

compensados no longo prazo com a criação de novos mercados, desenvolvimento 

de novas especialidades

sucesso contemplem os níveis de riscos e incerteza durante todo o ciclo de vida do 

projeto.  

 

 

 

Tipos de Projetos e as Dimensões de Sucesso 

Importância relativa das dimensões de em função da

Fonte: Shenhar e Dvir (2010, pag. 44) 

segundo Shenhar e Dvir (2010), risco e oportunidade variam 

de acordo com o tipo de projeto. Quanto maior o risco, maior a oportunidade, e as 

medidas de sucesso devem refletir essa situação. Geralmente

incerteza criam oportunidades limitadas. Nesses projetos, o cumprimento das 

restrições de custos e orçamentos é suficiente para definir o sucesso, e os lucros 

esperados podem ser medidos antecipadamente. Em contrapartida, 

alto risco e incerteza, apresentam desempenho medíocre, excessos orçamentários e 

sucesso comercial limitado no curto prazo, os quais poderão ser amplamente 

compensados no longo prazo com a criação de novos mercados, desenvolvimento 

de novas especialidades e tecnologia. Por isso, é fundamental que as medidas de 

sucesso contemplem os níveis de riscos e incerteza durante todo o ciclo de vida do 
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em função da incerteza 

, risco e oportunidade variam 

de acordo com o tipo de projeto. Quanto maior o risco, maior a oportunidade, e as 

medidas de sucesso devem refletir essa situação. Geralmente, projetos de baixa 

incerteza criam oportunidades limitadas. Nesses projetos, o cumprimento das 

restrições de custos e orçamentos é suficiente para definir o sucesso, e os lucros 

esperados podem ser medidos antecipadamente. Em contrapartida, os projetos de 

alto risco e incerteza, apresentam desempenho medíocre, excessos orçamentários e 

no curto prazo, os quais poderão ser amplamente 

compensados no longo prazo com a criação de novos mercados, desenvolvimento 

e tecnologia. Por isso, é fundamental que as medidas de 

sucesso contemplem os níveis de riscos e incerteza durante todo o ciclo de vida do 



 

2.6.4   Proposta do Modelo NTCR para apoiar à

Devido ao fato de que os projetos são

precisam entender a peculiaridade de que para cada tipo de projeto, é necessário 

que a organização seja adequada para a execução correta do mesmo. Para atender 

esta necessidade, Shenhar e Dvir (2010)

qual é uma estrutura que os gerentes podem utilizar quando tomam decisões sobre 

projetos e como eles devem ser gerenciados. Essa estrutura possui quatro 

dimensões, que contemplam através de três a quatro níveis, aspectos em relaçã

Novidade, Complexidade, Tecnologia e Ritmo, conforme pode ser visualizado na

Figura 16. 

 

Na dimensão Novidade

para o mercado.e para os seus usuários em potencial. Para definir esta dimensão, 

Shenhar e Dvir (2010) estão em conformidade com as definições feitas por 

and Wheelwright (1993) 

maneira que os níveis de novidade são definidos da seguinte maneira:

Proposta do Modelo NTCR para apoiar à Gestão de Projetos 

Devido ao fato de que os projetos são únicos e individuais, gerentes e executivos 

precisam entender a peculiaridade de que para cada tipo de projeto, é necessário 

que a organização seja adequada para a execução correta do mesmo. Para atender 

Shenhar e Dvir (2010) propuseram o modelo 

qual é uma estrutura que os gerentes podem utilizar quando tomam decisões sobre 

projetos e como eles devem ser gerenciados. Essa estrutura possui quatro 

dimensões, que contemplam através de três a quatro níveis, aspectos em relaçã

Novidade, Complexidade, Tecnologia e Ritmo, conforme pode ser visualizado na

Figura 16 – Modelo NTCR 

Fonte: Shenhar e Dvir (2010, pag. 59) 

Novidade do produto, deve ser entendido o quão novo é o produto 

para o mercado.e para os seus usuários em potencial. Para definir esta dimensão, 

estão em conformidade com as definições feitas por 

 e as medidas de desempenho de Griffin e 

maneira que os níveis de novidade são definidos da seguinte maneira:
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Gestão de Projetos  

únicos e individuais, gerentes e executivos 

precisam entender a peculiaridade de que para cada tipo de projeto, é necessário 

que a organização seja adequada para a execução correta do mesmo. Para atender 

o modelo diamante NTCR, o 

qual é uma estrutura que os gerentes podem utilizar quando tomam decisões sobre 

projetos e como eles devem ser gerenciados. Essa estrutura possui quatro 

dimensões, que contemplam através de três a quatro níveis, aspectos em relação à 

Novidade, Complexidade, Tecnologia e Ritmo, conforme pode ser visualizado na 

 

ido o quão novo é o produto 

para o mercado.e para os seus usuários em potencial. Para definir esta dimensão, 

estão em conformidade com as definições feitas por Clark 

Griffin e Page (1996), de 

maneira que os níveis de novidade são definidos da seguinte maneira: 
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 - Produtos derivativos – são extensões e melhorias de produtos existentes 

 

- Produtos de plataforma – são as novas gerações de linhas de produtos 

existentes. Tais produtos podem substituir produtos anteriores, de sucesso no 

mercado. 

 

- Produtos de inovação – são produtos novos para o mundo. São 

transformadores de conceitos e ideias em um novo produto para os 

consumidores. 

 

Na dimensão de Tecnologia, segundo Shenhar e Dvir (2010), o principal fator de 

análise está relacionado ao grau de incerteza tecnológica. Esta inclui quatro níveis: 

 

- Projetos de baixa-tecnologia – dependem de tecnologias existentes e bem-

estabelecidas. 

 

- Projetos de média-tecnologia – utilizam de tecnologias existentes, porém 

incorporam uma nova tecnologia ou característica que não existia em 

produtos anteriores. 

 

- Projetos de alta-tecnologia – a maior parte das tecnologias são novas para 

a empresa, mas já existem e estão disponíveis no início do projeto. 

 

- Projetos de super-alta-tecnologia – utilizam novas tecnologias que não 

estão disponíveis no início do projeto. 

 

Shenhar e Dvir (2010) relacionam a dimensão de Complexidade do Projeto com o 

escopo do sistema, de forma que é possível utilizar uma estrutura hierárquica de 

sistemas e subsistemas, os quais podem ser considerados os pacotes de trabalho 

da estrutura analítica do projeto, conforme usado por Rozenes (2004). Três níveis 

típicos de complexidade podem ser definidos: 
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- Projetos de Montagem – produzem um produto simples e independente que 

envolve a criação de uma coleção de elementos, componentes e módulos 

combinados em uma unidade ou entidade que desempenha uma função 

simples.  

 

- Projetos de Sistema – produzem produtos sofisticados e complexos, que 

podem ser carros, computadores, prédios, entre outros. Envolvem uma 

coleção complexa de elementos interativos e subsistemas (subprojetos) que 

juntos desempenham várias funções para atender uma necessidade 

operacional específica. 

 

- Projetos de Matriz – produzem produtos sofisticados e complexos, que 

podem abranger organizações inteiras. Envolvem uma coleção grande de 

projetos dispersos que funcionam em conjunto para alcançar um propósito 

comum. 

 

A dimensão de Ritmo está relacionada à urgência, e as suas consequências quando 

as metas de tempo não são cumpridas, segundo Shenhar e Dvir (2010). O Ritmo 

possui quatro níveis: 

 

- Projetos regulares – são projetos em que o tempo não é crítico para o 

sucesso organizacional imediato. 

 

- Projetos rápidos / competitivos – são projetos comuns, geralmente 

executados por organizações industriais e são voltados para o lucro. São 

executados para suprir as necessidade de mercado, criar um procedimento 

estratégico ou formar novas linhas comerciais. 

 

- Projetos de tempo crítico – são projetos em que o tempo é crítico e restrito 

a uma data específica que restringe a uma janela de oportunidade. Neste 

caso, o não cumprimento da data de entrega significa que o projeto fracassou.  
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- Projetos Blitz – são projetos urgentes e com o tempo mais crítico. São 

projetos de crise. Solucionar a crise o mais rápido possível é o critério para o 

sucesso.  

2.6.5 Fatores críticos de sucesso em GDP 

Garantir o sucesso de um novo produto é quase impossível, porém existem fatores 

que podem minimizar os riscos envolvidos e aumentar o potencial de sucesso de 

projetos de desenvolvimento de produtos (BALACHANDRA & FRIAR, 1999). 

 

Apesar da advertência publicada em pesquisa por Rocha, Quintella, Delamaro 

(2010) sobre a lacuna existente de material bibliográfico sobre o assunto em GDP, 

alguns autores têm estudado e auxiliado para melhorar a coletânea de melhores 

práticas na área. 

 

Cooper (2000) define dois grupos de fatores críticos de sucesso, que estão de 

acordo com o PMBOK (2008): 

 

1) “Fazer certo” – relaciona-se com o processo de gestão do 

desenvolvimento do projeto, desde a concepção ao lançamento do novo 

produto; 

 

2) “Fazer as coisas certas” – relaciona-se com o processo de gestão do 

portfólio de projetos, com foco no processo de seleção dos projetos a 

serem executados. 

 

Toledo et al. (2008) apresenta que a discriminação de práticas (best practices) 

associadas ao desenvolvimento de produtos tem se despontado como uma nova 

linha de pesquisa com o objetivo de reduzir incertezas inerentes ao lançamento de 

novos produtos.  
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Quadro 5 - Fatores críticos de Sucesso de Projetos em GDP 

Fatores Críticos de Sucesso 

Ao Nível de Empresa / Programa Ao Nível de Projeto / Produto 

- Existência de um processo de 

desenvolvimento de produtos bem definido e 

formalizado, desde a ideia até o lançamento 

do novo produto. 

 

- Estratégia de desenvolvimento de produtos 

clara e bem definida, que contenha suas 

metas, objetivos, contribuição esperada do 

produto para o negócio da organização. 

 

- Balanceamento entre as necessidades e 

possibilidades de curto, médio e longo prazo. 

 

- Gestão apropriada da capacidade de 

recursos para atuar em todas as etapas do 

ciclo de vida dos projetos de 

desenvolvimento de novos produtos. 

 

- Envolvimento e comprometimento da Alta 

Administração da empresa desde o início do 

projeto com os novos produtos e prestação 

de contas sobre os resultados. 

 

- Cultura organizacional voltada para a 

inovação. 

 

- Alinhamento estratégico entre as diretrizes 

da empresa e os mercados que os produtos 

desenvolvidos poderão atender. 

 

- Integração Multifuncional estendendo aos 

clientes e fornecedores. 

 

- Equipes de desenvolvimento dos produtos 

com habilidades técnicas e capacidade de 

execução correta. 

- Diferenciais do produto: qualidade superior, 

grau de inovação, capacidade de resolver 

problemas dos clientes, custo de aquisição. 

 

- Proficiência na realização das atividades de 

pré-desenvolvimento: geração de ideias, 

conhecimento prévio do mercado alvo, análises 

técnicas e financeiras, estudos de mercado. 

 

- Capacidade de levantar e entender as 

necessidades dos clientes (“ouvir a voz”). 

 

- Realização de estudos detalhados de 

viabilidade técnica, econômica e mercadológica 

do produto. 

 

 

- Teste de conceito e/ou de protótipo o mais 

cedo possível, durante o ciclo de vida do projeto. 

 

- Gestão da Inovação integrada ao processo 

GDP. 

 

- Sinergia entre o produto proposto e os 

recursos, habilidades e vantagens (técnicas ou 

mercadológicas) pré-existentes na empresa. 

 

- Capacidade do líder do projeto em lidar com 

incerteza, resolução de problemas, criatividade e 

persistência em processos de inovação. 

 

- Habilidade do líder do projeto em cooperar e 

integrar pessoas diferenciadas (operacional, 

tático e executivo). 

 

- O líder do projeto possuía as habilidades 



72 

 

 

- Estrutura da equipe em função da estrutura 

organizacional e aspectos culturais da 

empresa.  

 

 

 

- As equipes podem ser organizadas em 

peso-leve (funcionais), peso-pesado 

(matriciais) e autônomas (projetizadas). As 

equipes matriciais e autônomas apresentam 

desempenho superior.  

 

- Prover processos que garantem a qualidade 

de execução de todas as atividades do 

projeto. 

 

técnicas, gerenciais e de relacionamento 

interpessoal necessárias à gestão de conflitos e 

problemas; 

 

- Todas as áreas envolvidas no PDP foram 

integradas através de processos para viabilizar a 

execução das atividades com otimização do 

tempo; 

 

- Para execução do projeto foi formada uma 

equipe com pessoas de diferentes 

áreas/departamentos que participavam 

integralmente ou parcialmente dela, foi nomeado 

um líder/gerente do projeto e as pessoas 

envolvidas respondiam tanto ao gerente/chefe 

dessas áreas/departamentos como ao 

gerente/líder do projeto (estrutura matricial). 

Fonte: Adaptado de Clark e Wheelwright (1993), Cooper (1999); Cooper & Kleinschimidt (1997), 

Toledo et al. (2008), Lara (2010). 

 

 

As publicações na área geraram um conjunto de melhores práticas ou fatores 

críticos de sucesso associadas ao desenvolvimento de novos produtos. Essas 

práticas são táticas, e são coerentes com a análise NTCR recomendada por 

Shenhar e Dvir (2010). As principais práticas relacionadas por Toledo et al. (2008), 

estão relacionadas às empresas nascentes de base tecnológica (ENBT), mas estão 

relacionadas e presentes nas publicações dos demais autores. O Quadro 5 traz uma 

relação dos fatores mais citados pela literatura de GDP, os quais são considerados 

críticos para o sucesso de desenvolvimento de novos produtos. 

 

Tão importante quanto os fatores críticos de sucesso, as empresas precisam estar 

atentas para os fatores que contribuem de forma negativa para os resultados dos 

projetos de desenvolvimento de novos produtos. Entre outras, podem ser 

destacados as principais falhas enunciadas por Cooper (1999): 

- Inexistência da gestão da capacidade de recursos, muitos projetos para 

poucos recursos, 
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 - Falta de liderança, processos de gestão e disciplina, 

 - Processos de GDP mal definidos e por consequência mal executados, 

- Negligência e ignorância para definir o que precisa ser feito (definição de 

escopo, estudos de viabilidade técnica, financeira e de mercado incompletos) 

 - Falta de habilidades técnicas e de mercado para executar o projeto. 
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2.7 Eficiência  

A eficiência medida pelo resultado do projeto ou programas de negócio em relação 

aos recursos consumidos para sua execução (WALKER e RUEKERT, 1987), tem 

como indicadores mais utilizados a lucratividade e o retorno sobre o investimento 

(ROI). Nesse caso a relação ocorre entre os insumos utilizados e os resultados 

obtidos. 

 

O caráter de multiplicidade que representa o desempenho permite a definição de 

medidas em função do contexto e da proposta a ser analisada. Tanto a lucratividade 

quanto o ROI são medidas de desempenho amplamente utilizadas pelos 

pesquisadores na gestão de portfólio para analisar projetos em função do 

posicionamento competitivo da empresa (GRIFFIN E PAGE,1996). 

 

A eficiência é uma relação direta entre os insumos, ou seja, recursos empregados e 

os resultados obtidos, tomando neste caso a denominação de eficiência técnica. 

Essa definição remete aos conceitos clássicos da função de produção, conforme a 

classificação proposta por Slack, Chambers, Johnston (2001). Nesse sentido, é 

necessário contextualizar o conceito, uma vez que se trata de uma medida pouco 

utilizada no âmbito do gerenciamento de projetos. 

 

Para atender a um dos grupos de fatores críticos de sucesso anunciados por Cooper 

(2000) e que estão de acordo com o PMBOK (2008), o qual define que: “Fazer certo” 

relaciona-se com o processo de gestão do desenvolvimento do projeto, desde a 

concepção ao lançamento do novo produto; 

 

“Fazer certo um projeto” não é uma afirmativa trivial de ser cumprida, uma vez que 

esta implica em cumprir com os objetivos para se alcançar os resultados definidos. 

Outro ponto relevante a ser considerado por Ferreira e Gomes (2009) é a eficiência 

para cumprir com a execução do projeto. 
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Ferreira e Gomes (2009) definem que a eficiência técnica significa a menor 

utilização dos insumos para o nível de produção mais adequado e alocação de 

menor custo, maior receita e melhor preço, ou seja, é um conceito relativo que 

compara o que foi produzido por unidade de insumo utilizado com o que poderia ser 

produzido. 

2.7.1  A Eficiência como Medida de Desempenho em Projetos 

Rozenes (2004) adverte em sua pesquisa sobre a importância do controle e 

monitoramento do projeto para garantir o alcance do seu sucesso, em coerência 

com Pinto e Slevin (1986) e Vargas (2005) que afirmam que o desempenho do 

projeto pode ser melhorado se houver maior atenção ao seu controle. Entretanto, 

ressalta a importância do controle considerar fatores que levam a realização de uma 

gama de objetivos multidimensionais, visto que, os indicadores de prazo e custo não 

são suficientes para garantir um projeto de sucesso. 

 

Kerzner (2006) descreveu a importância de um escritório de projetos para realizar a 

gestão de múltiplos projetos interdependentes. No caso de vários projetos em 

execução paralela o escritório de projetos poderá facilitar a gestão com o uso de 

sistemas de controle apropriados, além de integrar projetos com objetivos 

multidimensionais. Outro ponto a ser garantido pelo escritório de projetos é o 

alinhamento da execução dos projetos com a sustentação do planejamento 

estratégico da organização.  

 

Rozenes (2004) recomenda que para gerenciar um projeto de forma a alcançar seu 

sucesso, é necessário que o seu controle seja realizado abrangendo aos seus 

objetivos de maneira multidimensional. Ele apresenta o tempo e o custo como 

importantes objetivos a serem controlados no projeto, no entanto a qualidade deve 

também ser considerada. Nesse contexto, a qualidade é definida como um objetivo e 

meta multidimensional no projeto. 

 

Segundo as pesquisas apontadas por Rozenes (2004) e Pinto e Slevin (1988) na 

gestão de desempenho dos projetos devem ser considerados que: 
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a) As dimensões de controle de tempo e prazo não são suficientes para o 

controle do projeto; 

 

b) É necessário definir um conjunto de variáveis multidimensionais para 

medir os objetivos e metas do projeto; 

 

c) É necessário um sistema de integração que possa indicar o status do 

projeto durante o seu ciclo de vida. 

 

Shenhar e Dvir (2010) identificaram a eficiência como uma dimensão que define o 

sucesso de um projeto, conforme a Figura 13. Esta dimensão considera como 

variáveis o cumprimento de prazos, orçamentos, resultados e outras eficiências. 

 

Nesta pesquisa serão consideradas para análise do desempenho do projeto as 

variáveis de prazo, de orçamento e a eficiência técnica. Para o cálculo desta será 

utilizada a Data Envelopment Analisys (DEA), a qual será detalhada e conceituada 

na próxima seção. 
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2.8 Data Envelopment Analysis (DEA) 

A abordagem conceitual da Data Envelopment Analysis (DEA) iniciou com a tese de 

doutorado de Edwardo Rhodes em 1978, com orientação do Doutor William Cooper. 

Este trabalho foi desenvolvido para avaliar a eficiência de escolas públicas 

americanas. Neste a ferramenta DEA demonstrou um alto potencial para analisar a 

eficiência em instituições de ensino.  

 

Charnes, Cooper, Rhodes (1978) desenvolveram o modelo (CCR) de programação 

matemática para avaliação empírica da eficiência relativa de unidades tomadoras de 

decisão (DMUs) com base nas quantidades observadas de insumos e produtos para 

um grupo similar de DMUs operando, globalmente, sob retornos constantes à 

escala. 

 

Banker, Charnes e Cooper (1984) (BCC) relacionaram a DEA com a estimativa de 

fronteiras de produção eficiente estendendo o modelo de retornos constantes a 

escala (CRS) para retornos variáveis a escala (VRS). 

 

Charnes et al. (1997) apresentaram vários casos de aplicação de diferentes autores 

em organizações financeiras, militares, hospitais, e outras. Vitner, Rozenes e 

Spraggett (2006) aplicaram a metodologia DEA para avaliar e comparar o 

desempenho de projetos em ambiente multiprojetos. 

 

A metodologia Data Envelopment Analysis (DEA) baseia-se em modelos 

matemáticos não paramétricos, ou seja, esta não utiliza inferências estatísticas, ou 

medidas de tendência central, testes de coeficientes ou formalizações de análises 

de regressão. A DEA permite medir a eficiência sem quaisquer suposições sobre a 

forma funcional da função de produção ou os pesos para entradas e saídas 

(FERREIRA e GOMES, 2009).   

 

Charnes et. al. (1997) apresentam a Data Envelopment Analysis (DEA) como uma 

alternativa para extrair análises de uma amostra observada. Diferente das 
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aproximações paramétricas cujo objetivo é otimizar um plano único de regressão 

através dos dados, a DEA é um modelo não paramétrico que avalia o desempenho 

de cada unidade de observação com uma perspectiva multidimensional e uma 

variada gama de situações. Data Envelopment Analysis (DEA) envolve a utilização 

de programação linear para construir uma fronteira não paramétrica sobre os dados, 

onde as medidas de eficiência são calculadas em relação a sua fronteira. A DEA 

utiliza técnicas de programação linear que permitem trabalhar com múltiplas 

medidas em um modelo simples integrado. As múltiplas medidas são relacionadas 

com entradas e saídas, que geralmente são definidas antes da aplicação do modelo. 

 

Considere a Figura 17 e alguns conceitos descritos em Zhu e Cook (2008) para o 

entendimento da abordagem DEA: 

 

Entradas (Inputs) – são os recursos ou insumos consumidos por cada uma 

das DMUs. 

 

Saídas (Outputs)– são os resultados ou produtos gerados por cada uma das 

DMUs. 

 

Benchmark - é um processo contínuo e sistemático de avaliação de unidades 

(empresa, negócio, projeto) através de sua comparação com unidades 

eficientes. 

 

DMU – Decison Making Unit - são compreendidas como as unidades 

tomadoras de decisão sobre avaliação, e podem ser uma empresa, um 

departamento, um segmento de negócio, um portfólio, um projeto, ou outras. 

Desta forma a unidade em avaliação deverá ser comparada considerando as 

mesmas condições e as mesmas variáveis de entrada e saída, que se diferem 

apenas em valores; ou seja; será comparada uma empresa com outra 

empresa, um hospital com outro hospital e assim por diante. 

 



 

Para simplificar a visualização

fronteira de eficiência é a melhor prática para o conjunto de dados observados. Para 

cada DMU a análise DEA fornece:

 

a) Um valor de eficiência para cada DMU

b) Um conjunto de referência de eficiência

c) Uma meta para cada DMU ineficiente, indicando o quanto deve ser 

reduzida a entrada ou e

 

A análise da Figura 17 mostra que para encontrar as explicações para tendências e 

melhores práticas, é necessário que o plano de regressão esteja localizado próximo, 

ou melhor, abaixo da 

ferramenta analítica para determinar através da análise de fronteira quais as 

unidades de observação que se apresentaram eficientes ou ineficientes.

 

 

Ferreira e Gomes (2009)

ferramenta para definir estratégias de 

Para simplificar a visualização, a Figura 17 considera uma entrada e uma saída. A 

a melhor prática para o conjunto de dados observados. Para 

cada DMU a análise DEA fornece: 

Um valor de eficiência para cada DMU 

Um conjunto de referência de eficiência 

Uma meta para cada DMU ineficiente, indicando o quanto deve ser 

a entrada ou expandida a saída para torná-la 

mostra que para encontrar as explicações para tendências e 

melhores práticas, é necessário que o plano de regressão esteja localizado próximo, 

ou melhor, abaixo da fronteira de eficiência. A abordagem DEA fornece uma 

ferramenta analítica para determinar através da análise de fronteira quais as 

unidades de observação que se apresentaram eficientes ou ineficientes.

Figura 17– DEA – Fronteira de Eficiência 

Fonte: (ZHU e COOK, 2008, pag.25) 

Ferreira e Gomes (2009) corroboram com Charnes et. al. (1997

ferramenta para definir estratégias de Benchmarks com o objetivo de indicar linhas 

79 

considera uma entrada e uma saída. A 

a melhor prática para o conjunto de dados observados. Para 

Uma meta para cada DMU ineficiente, indicando o quanto deve ser 

 eficiente. 

mostra que para encontrar as explicações para tendências e 

melhores práticas, é necessário que o plano de regressão esteja localizado próximo, 

fronteira de eficiência. A abordagem DEA fornece uma 

ferramenta analítica para determinar através da análise de fronteira quais as 

unidades de observação que se apresentaram eficientes ou ineficientes. 

 

1997) que a DEA é uma 

com o objetivo de indicar linhas 
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de ações para tornar eficientes unidades de análise ineficientes. Segundo os autores 

o uso de DEA tem crescido como ferramenta para orientar decisões estratégicas nas 

organizações.  

 

Segundo Charnes et. al. (1997, pag. 8) as seguintes observações devem ser 

consideradas para o cálculo da DEA: 

 

- Concentrar nas observações individuais ao invés de médias de uma 

população; 

 

- Produzir uma única medida agregada para cada DMU em termos de 

utilização de fatores de entrada (variáveis independentes) para produzir 

saídas desejáveis (variáveis dependentes); 

 

- Permitir o uso simultâneo de múltiplas saídas e múltiplas entradas com 

diferentes unidades de medida; 

 

- Viabilizar o ajuste para incluir variáveis exógenas ou não discricionárias; 

 

- Permitir a incorporação de variáveis categóricas ou “dummies”; 

 

- Possibilitar que as variáveis tenham valores livres que não precisam de 

especificações ou conhecimento prévio de pesos ou preços para as 

entradas e ou saídas; 

 

- Não impõe nenhuma restrição à forma funcional da função de produção; 

 

- Permitir a acomodação de juízos de valor quando desejado; 

 

- Produzir estimativas específicas para as mudanças desejadas nas 

entradas e/ou saídas para projetar as DMUs que se encontram aquém da 

fronteira de eficiência sobre ela; 

 

- Apresentar um pareto ideal; 

 

- Focar nas melhores práticas da fronteira, ao invés das propriedades de 

tendência central da fronteira; e 
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- Satisfazer critérios de equidade estrita na avaliação relativa de cada DMU. 

 

E ainda pode ser destacada conforme Ferreira e Gomes (2009) a seguinte 

característica de DEA: 

 

- É um método de apoio à decisão de natureza multicritério. 

2.8.1 DEA - Orientação 

Conforme a Figura 18 quando uma DMU é ineficiente, existe um número de 

caminhos diferentes para movê-la para a fronteira de eficiência. Duas direções são 

fundamentais: orientada a entrada e orientada a saída. Zhu e Cook (2008) mostram 

que o modelo orientado a entrada permite que a entrada (insumos) seja reduzida 

para produzir uma saída fixada (produtos); enquanto que o modelo orientado a saída 

permitirá incrementar a saída (produção), mantendo a entrada (recursos) fixa. 

 

 
 Figura 18 -  DEA – Orientação  

Fonte: (ZHU e COOK, 2008, pag.26) 

Entrada

Saída

Fronteira de 
Eficiência DEA –
Melhor Prática

D

D”

D’

B

C

Expansão da Saída

Redução Entrada
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Considerando a Figura 18, onde é apresentada uma entrada e uma saída, a DMU D 

é ineficiente. Nesse caso para o modelo orientado à entrada o ponto D será 

projetado em D’. Para o caso do modelo orientado à saída o ponto D será projetado 

em D”. 

 

Conforme a Figura 18 à distância DD’ representa a ineficiência técnica da DMU D, a 

qual se encontra dentro do espaço delimitado pela isoqüanta poliangular convexa. 

Os eixos coordenados são representados por razões entre os insumos (entrada) e 

produtos (saída).  

 

Considerando o Quadro 6 na qual DEA tem duas entradas.  

 

 Quadro 6 - DEA – com duas entradas 

Pontos B1 B2 B3 B4 B5 

Input1 (x1) 2 4 8 5 9 

Input2 (x2) 80 40 10 80 50 
Fonte: Adaptado (ZHU e COOK, 2008, pag.27) 

 

O gráfico da Figura 19 representa o modelo DEA orientado à entrada. Considera-se 

cinco agências bancárias, nas quais para cada par de entradas (horas de 

atendimento e abastecimento de dólares), tem-se a saída de 100 transações. São 

eficientes as DMUs que estão sob a fronteira, B1, B2 e B3. As DMUs B4 e B5 são 

ineficientes. Existem vários caminhos para reduzir as entradas B4 e B5 para a 

fronteira. Por exemplo, podem ser reduzidas proporcionalmente as duas entradas. 

Para isso, projeta-se B4 na fronteira no ponto T1. Para determinar a meta de 

redução para que B4 alcance a fronteira, traça-se uma reta da origem até B4, 

passando por T1. Desta forma a redução poderá ser calculada por 0T1 / 0B4, o qual 

será considerado o escore de eficiência DEA. 
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Figura 19 - DEA – considerando duas entradas 

Fonte: (ZHU e COOK, 2008, pag.27) 

 

 

Considerando o Quadro 7 - DEA com duas saídas.  

 

Quadro 7- DEA – com duas saídas 

Pontos H1 H2 H3 H4 H5 

Output1 (Y1) 1 3 5 2 3 

Output2 (Y2) 40 33 18 25 15 
 

Fonte: Adaptado (ZHU e COOK, 2008, pag.28) 
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Figura 20 - DEA – considerando duas saídas 

Fonte: (ZHU e COOK, 2008, pag.28) 

 

Uma das principais aplicações das medidas de eficiência técnica orientadas à 

insumo responde a seguinte questão: “de quanto os insumos podem ser reduzidos 

proporcionalmente sem alterar as quantidades produzidas?”  

 

O gráfico da Figura 20 representa o modelo DEA orientado à saída. Considera-se 

que para cada par de saídas (vendas e market share), tem-se a entrada de 5 

funcionários. São eficientes as DMUs que estão sob a fronteira, H1, H2 e H3. As 

DMUs H4 e H5 são ineficientes. Existem vários caminhos para aumentar as saídas 

H4 e H5 para a fronteira. Por exemplo, podem ser aumentadas proporcionalmente 

as duas saídas. Para isso, projeta-se H4 na fronteira no ponto T1. Para determinar a 

meta de aumento para que H4 alcance a fronteira, traça-se uma reta da origem até 

H4, passando por T1. Desta forma o aumento poderá ser calculado por 0T1/ 0H4, o 

qual será considerado o escore de eficiência DEA. 

 

Uma das principais aplicações das medidas de eficiência técnica orientadas à 

produto responde a seguinte questão: “de quanto podem ser aumentadas 

proporcionalmente as quantidades produzidas sem alterar as quantidades de 

insumos?”  
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Conforme a Figura 18, a fronteira de eficiência é a melhor prática baseada no 

conjunto de dados observados.  

 

Zhu e Cook (2008) ressaltam que uma das principais suposições para a DEA,  

define que se uma dada DMU é capaz de produzir Y(A) unidades com uma entrada 

X(A), então outras DMU´s ou uma combinação de DMUs poderão produzir o mesmo, 

com a mesma quantidade de recursos. Quando se projeta uma DMU na envoltória 

para definir a meta da DMU na fronteira, não necessariamente ela existirá, e nesse 

caso será considerada uma DMU virtual. DMUs virtuais são combinações convexas 

de DMUs existentes.  

 

O ponto chave da análise DEA é encontrar a melhor DMU virtual para cada DMU 

real, Zhu e Cook (2008). Esses autores ressaltaram que se a DMU virtual for melhor 

que a DMU real, ou seja, produz mais com o mesmo número de recursos, ou utiliza 

uma quantidade menor de recursos para produzir a mesma quantidade de produtos, 

então a DMU real é ineficiente. 
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2.8.2 Modelos DEA 

Charnes et. al. (1997) apresentam as classificações de retorno e orientação para os 

modelos DEA mais utilizados. Os modelos que serão utilizados neste trabalho são 

brevemente descritos a seguir:  

 

1) Modelo CCR (Constant Return to Scale) – 1978 

a. Desenvolvido por Charnes, Cooper e Rhodes; 

b. Produz uma avaliação objetiva da eficiência global 

c. Identifica e estima a que distância da fronteira está as DMUs 

ineficientes. 

 

2) Modelo BCC (Variable Returns to Scale) – 1984 

a. Desenvolvido por Banker, Charnes e Cooper; 

b. Define a ineficiência técnica, 

c. Estima a eficiência pura técnica para uma dada escala de operação, 

d. Identifica as possibilidades de exploração para os retornos 

crescentes, decrescentes ou constantes de escala. 

 

A Figura 21 apresenta um resumo dos modelos DEA. Nesse trabalho serão 

detalhados e utilizados somente os modelos originais CCR e BCC, os quais serão 

aplicados no capítulo de análise dos dados. 

 

Os modelos não orientados apresentados na Figura 21, não fizeram parte desta 

pesquisa e por isto não serão descritos neste trabalho, conforme detalhado em 

Charnes et. al. (1997). 
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Figura 21 - Classificação por retorno de escala e orientação 

(Adaptado de CHARNES, COOPER, LEWIN; SEIFORD 1997, pag. 66). 

 

2.8.2.1 Modelo CCR (Constant Return to Scale (CRS)) 

Este modelo determina a eficiência global (técnica e escala) pela otimização da 

divisão entre a soma ponderada das saídas (produtos) e a soma ponderada das 

“entradas” (insumos). Em 1978, CHARNES, COOPER E RHODES (CCR) 

construíram este modelo de programação matemática. Eles propuseram que cada 

DMU adote o seu conjunto de pesos, os quais possam ser comparados com as 

demais DMUs.   

 

A formulação matemática para o modelo CCR orientado a entrada (insumos) retorno 

constante de escala conforme Zhu e Cook (2008), p. 128: 

 

θ* = min θ - ε ( ∑ 	∗		�
��� Si
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+  )      (1) 
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Sujeito a: 

 

∑ λ
�
���   ∗ Xij +  Si

-  =  θ Xio   (i = 1,2, ..., m)  

 

 ∑ λ
�
���   ∗ Yrj - Sr

+  = Yro   (r = 1,2, ..., s)  

 

onde:   λj ≥ 0   (j = 1,2, ..., n) 

 

A formulação matemática para o modelo CCR orientado a saída (produtos) com 

retorno constante de escala, conforme Zhu e Cook (2008), p. 128: 

 

max φ + ε ( ∑ 	∗�
���  Si

-  +  ∑ 	∗�
	��   Sr

+  )       (2) 

 

Sujeito a: 

 

∑ λ
�
���   ∗ Xij  +  Si

-  =  Xio   (i = 1,2, ..., m)  

 

∑ λ
�
���   ∗ Yrj  -  Sr

+  = φ  Yro  (r = 1,2, ..., s)  

 

onde:   λj ≥ 0   (j = 1,2, ..., n) 

 

Para as equações (1) e (2), considera-se as seguintes definições para as variáveis, 

conforme ZHU e COOK (2008): 

 

 n – número de DMUs, geralmente j = 1, ... , n; 

 

 m -  número de entradas; 

 

 s - o número de saídas; 

 

θ*  - índice de redução da entrada; 

 

φ  – índice de maximização da saída; 
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ε - utilizada para o cálculo DEA de segundo estágio, quando existem DMUs 

fracamente eficientes. Nesta pesquisa não serão detalhados e nem utilizados 

os modelos de segundo estágio. 

 

Xij – entradas – quantidade consumida do insumo i para (i=1,2, ..., m) pela 

DMUj para (j=1,2,...n) 

 

Yrj – Saídas - quantidade produzida do produto r para (r=1,2, ..., s) pela DMUj 

para (j=1,2,...n); 

 

Si – Folgas na entrada; 

 

Sr – Folgas na saída; 

 

Xio - quantidade consumida do insumo i para a DMU em análise o; 

 

Yro - quantidade produzida do produto r para a DMU em análise o. 

 

2.8.2.2 Modelo BCC (Variable Returns to Scale)  

O modelo BCC criado pelos autores Banker, Charnes e Cooper (1984) considera 

tecnologia com rendimentos de escala constante, crescente e decrescente, 

considerando múltiplas entradas e múltiplas saídas. A Figura 22 ilustra os conceitos 

através do gráfico que utiliza uma entrada e uma saída. 
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Figura 22- Fronteira VRS 

Fonte: (ZHU e COOK, 2008, pag.52) 

 

A Figura 22 mostra a DMU D que não está na fronteira. Quando considerada para o 

modelo BCC orientado a entrada, a DMU F será o alvo, e a mesma pode ser 

considerada de retorno crescente. Se for considerado o modelo BCC orientado a 

saída, a DMU G será o alvo e a DMU D será classificada como retorno decrescente. 

 

Considerando os retornos de escala são estabelecidas as seguintes relações entre 

as entradas e saídas, (ZHU e COOK, 2008): 

 

1. CRS (Retornos Constantes de Escala) – o aumento de recursos (entradas) 

utilizados implica em acréscimos nas mesmas proporções nos produtos 

(saídas) obtidas. 

 

2. IRS (Retornos Crescentes de Escala) – o aumento de recursos (entradas) 

utilizados implica em acréscimos não proporcionais nos produtos (saídas). 

 

3. DRS (Retornos Decrescentes de Escala) – o aumento de recursos 

(entradas) utilizados implica em acréscimos não proporcionais nos 

produtos (saídas). 

 

Entrada

Saída

D
F

C
G

DRS

IRS

CRS

B



 

Para definir se uma DMU está operando a retornos crescentes (IRS) ou 

decrescentes (DRS) de escala, deve ser aplicado o modelo BCC para determi

fronteira, e estabelecer a análise.

 

Para o modelo BCC, a fim de definir

a Figura 18, é necessário atender as seguintes propriedades conforme 

(2008), p.36:  

  

 Propriedade 1: Convexidade: 

 

∗ Xij , (i = 1,2, ..., m) e  

saídas de DMUs virtuais onde: 

 

 Propriedade 2: Ineficiência

Yrj pode ser obtida

saídas podem ser produzidas utilizando

 

 pode ser obtida

entradas podem usadas para produzir

 

2.8.2.2.1 Modelo BCC Orientado a Insumos (Entrada)

A formulação matemática para o modelo BCC 

assumirá as seguintes definições, conforme Zhu e Cook (2008), p. 128:

 

 

 

 

 

Para definir se uma DMU está operando a retornos crescentes (IRS) ou 

decrescentes (DRS) de escala, deve ser aplicado o modelo BCC para determi

fronteira, e estabelecer a análise. 

Para o modelo BCC, a fim de definir a aproximação linear para a fronteira conforme 

, é necessário atender as seguintes propriedades conforme 

: Convexidade:  

, (i = 1,2, ..., m) e    ∗ Yrj , (r = 1,2, ..., s)   são possíveis entradas e 

saídas de DMUs virtuais onde:   λj > 0 e   = 1 

: Ineficiência 

pode ser obtida a partir de  onde , ou seja

ser produzidas utilizando mais entradas, e, 

pode ser obtida a partir de  onde , 

usadas para produzir menos saídas. 

Modelo BCC Orientado a Insumos (Entrada)  

A formulação matemática para o modelo BCC orientado a 

assumirá as seguintes definições, conforme Zhu e Cook (2008), p. 128:
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Para definir se uma DMU está operando a retornos crescentes (IRS) ou 

decrescentes (DRS) de escala, deve ser aplicado o modelo BCC para determinar a 

a aproximação linear para a fronteira conforme 

, é necessário atender as seguintes propriedades conforme Zhu e Cook 

, (r = 1,2, ..., s)   são possíveis entradas e  

ou seja, as mesmas 

 

, ou seja, as mesmas 

orientado a entrada (insumos) 

assumirá as seguintes definições, conforme Zhu e Cook (2008), p. 128: 
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θ* = min θ - ε ( ∑ 	∗		�
��� Si

-  +  ∑ 	∗�
	��   Sr

+  )      (3) 

 

Sujeito a: 

 

∑ λ
�
���   ∗ Xij +  Si

-  =  θ Xio   (i = 1,2, ..., m)  

 

 ∑ λ
�
���   ∗ Yrj - Sr

+  = Yro   (r = 1,2, ..., s)  

 

	∑ λ
�
���    = 1  

 

λj ≥ 0   (j = 1,2, ..., n) 

2.8.2.2.2 Modelo BCC Orientado a Produtos (Saída)  

A formulação matemática para o modelo BCC orientado a saída (produtos) assumirá 

as seguintes definições, conforme Zhu e Cook (2008), p. 128: 

 

max φ + ε ( ∑ 	∗�
���  Si

-  +  ∑ 	∗�
	��   Sr

+  )       (4) 

 

Sujeito a: 

 

∑ λ
�
���   ∗ Xij  +  Si

-  =  Xio   (i = 1,2, ..., m)  

 

∑ λ
�
���   ∗ Yrj  -  Sr

+  = φ  Yro  (r = 1,2, ..., s)  

 

∑ λ
�
���    = 1        

 

λj ≥ 0   (j = 1,2, ..., n) 

 

Para as formulações matemáticas (3) e (4), para o modelo BCC dever ser 

considerado λλλλ como o peso de cada DMU real eficiente que contribuirá para a DMU 

virtual, de forma que para um conjunto de DMUs, obrigatoriamente deverá ser 
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cumprida com a regra da combinação de convexidade estabelecida como restrição, 

conforme Banker, Charnes e Cooper (1984):  

 

∑ λλλλ�
��         =  1 

 

As definições das variáveis são:  

 

n – número de DMUs, geralmente j = 1, ... , n; 

 

 m -  número de entradas; 

 

 s - o número de saídas; 

 

θ*  - índice de redução da entrada; 

 

φ  – índice de maximização da saída; 

 

ε - utilizada para o cálculo DEA de segundo estágio, quando existem DMUs 

fracamente eficientes. Nesta pesquisa não serão detalhados e nem utilizados 

os modelos de segundo estágio. 

 

Xij – entradas – quantidade consumida do insumo i para (i=1,2, ..., m) pela 

DMUj para (j=1,2,...n) 

 

Yrj – Saídas - quantidade produzida do produto r para (r=1,2, ..., s) pela DMUj 

para (j=1,2,...n); 

 

Si – Folgas na entrada; 

 

Sr – Folgas na saída; 

 

Xio - quantidade consumida do insumo i para a DMU em análise o; 
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Yro - quantidade produzida do produto r para a DMU em análise o. 

2.8.2.3 – Folgas nas Entradas e Saídas 

Os modelos (3) e (4) buscam a máxima redução nas entradas, e a máxima 

expansão nas saídas para as DMUs em análise. Entretanto, pode ocorrer que uma 

DMU na fronteira ainda possua redução ou expansão a ser otimizado em sua 

entrada e saída. Nestes casos a DMU em avaliação possui Si
+  e Si

- diferentes de 

zero e será considerada fracamente eficiente. 

 

A DMU em avaliação, segundo Zhu e Cook (2008), p. 63, só será considerada 100% 

eficiente se e somente se: 

 

 θ* = 1  ou φ* = 1, e 

 Si
-* = 0  e Sr

+* = 0 (Todas as folgas) 

 

 

2.8.3 Seleção de Variáveis 

Uma das principais condições para a análise correta das DMUs é a seleção das 

variáveis que irão constituir os insumos e produtos para os cálculos das eficiências 

técnicas. A primeira condição para a seleção é o conhecimento profundo do negócio 

que se deseja analisar. O processo de seleção das variáveis pode ser resumido nos 

seguintes passos (FERREIRA E GOMES, 2009), p. 147: 

 

1. Estude detalhadamente o setor, ramo e atividade em análise; 

2. Consulte um especialista sobre quais variáveis de insumos e produtos são 

relevantes para o negócio; 

3. Utilize um número restrito de variáveis, ou seja, apenas as mais relevantes; 

4. Crie uma tabela de intercorrelações entre as variáveis; 

5. Utilize modelos de medidas específicas, ou modelos com variáveis não 

discricionárias, que também poderão ser utilizadas na seleção de variáveis; 
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6. Alguns estudos mais avançados têm utilizado a análise multivariada e/ou 

fatorial para analisar os componentes principais, tema fora do escopo deste 

trabalho. 

2.8.4 Análise de Benchmark 

Uma das principais aplicações da Análise Envoltória de Dados é a definição de 

DMUs benchmarks, ou seja, através da execução do modelo são definidas as DMUs 

eficientes que poderão servir de benchmark para as DMUs ineficientes. Essa 

aplicação para análise de benchmark pode ser resumida às seguintes ações, ZHU e 

COOK (2008),: 

 

- Utilizar a superfície envoltória formada pelas unidades de maior eficiência 

para compor o conjunto de referência para as demais unidades de análise; 

 

- Estabelecer que a distância de cada unidade à fronteira será considerada 

como uma medida de desempenho; 

 

- Projetar as unidades ineficientes na fronteira para compor as metas para 

estas unidades. 

2.8.5 Rendimentos de Escala 

A ineficiência de uma DMU, a qual está fora dos segmentos poliangulares lineares 

(piecewise linear) pode não ser somente resultado da inadequação na utilização dos 

recursos. Uma das alternativas para avaliar a ineficiência é através do índice de 

eficiência de escala. 

 

Para calcular o índice de eficiência de escala é necessário calcular a eficiência 

técnica para retornos constantes (CRS - CCR) e variáveis (VRS - BCC), aplicados 

ao mesmo conjunto de dados. O índice de eficiência de escala é calculado através 

da relação entre a eficiência técnica com retorno constante e a eficiência técnica 

com retorno variável. 
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     Escore de Eficiência CCR  

Eficiência de Escala  =  ------------------------------------------ (5) 

     Escore de Eficiência BCC  

 

 

 
Figura 23 - Eficiência Técnica e de Escala 

Fonte: (Adaptado Zhu e Cook (2008, pag.127)) 

 

Na Figura 23 a DMU D não está na fronteira. A ilustração considera um insumo e um 

produto. Os rendimentos constantes de escala são obtidos com a reta traçada da 

origem e que passa pelos pontos N, B, C. A fronteira com rendimentos variáveis de 

escala é composta por duas outras partes: 

 - Retornos crescentes – ilustrados pelo segmento FB 

 - Retornos decrescentes – ilustrados pelo segmento CG. 

 

Entrada

Saída

D
F

C
G

B

Eficiência Escala  

Eficiência TécnicaM N

N - Eficiência Técnica e de escala
D – é ineficiente técnica e escala
F – é eficiente tecnicamente e tem 
ineficiência de escala
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Considerando a Figura 23, um insumo e um produto, o ponto D é uma DMU 

ineficiente. A DMU F apresenta eficiência técnica, mas é ineficiente na escala. A 

DMU N apresenta eficiência técnica e de escala. 

 

Os modelos DEA BCC - envelopamento apresentados em (3) e (4) determinam o 

tipo de retorno de escala da fronteira eficiente. Para definir se a fronteira está 

operando a retornos crescentes ou decrescentes, a restrição: 

 

∑ λλλλ�
��         =  1 

 

Deve ser substituída para conforme Zhu e Cook (2008): 

 

1) NIRS – rendimentos não crescentes de escala: 

 

∑ λ�
��         ≤  1 

  

2) NDRS – rendimentos não decrescentes de escala: 

 

∑ λ�
��         ≥  1 
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2.9 Marco Teórico da Pesquisa 

O método de controle clássico de projetos utiliza as dimensões de tempo e custo, 

denominado de análise de valor agregado (Earned Value  - EV ). Este método é o 

mais usado pelas empresas mundialmente quando se trata de avaliar o desempenho 

em projetos (PMBOK, 2008). As pesquisas publicadas já identificaram as limitações 

deste método e recomendam que as organizações solicitem aos gerentes de projeto 

que, além das duas dimensões de controle tradicional, é necessário contemplar 

qualidade, operações, comunicação, entre outros. Isto é apoiado por muitos 

pesquisadores com o objetivo de identificar os fatores de sucesso do projeto, 

Shenhar e Dvir (2010), Toledo et al (2008), Shenhar et al (2001) e Baker, Murphy e 

Fisher (1983). 

 

Na revisão da literatura, identificou-se que a maioria dos autores recomenda que 

para o acompanhamento integrado eficaz dos projetos, mais do que as dimensões 

de custo e prazo conforme o modelo tradicional, a empresa deve dispor de um 

sistema de gestão integrada de desenvolvimento de produtos. Neste sistema, para 

assegurar as melhores práticas deverão ser contempladas outras dimensões que 

envolvem a gestão do projeto. Destas dimensões devem ser destacadas, a 

qualidade, as operações, a comunicação, riscos e recursos humanos.  

 

A proposta deste estudo é definir o índice de eficiência técnica de um conjunto de 

projetos, incluindo-o como variável de avaliação no modelo proposto por Shenhar et 

al (2001) e Shenhar e Dvir (2010) conforme a Figura 13. Para o cálculo da eficiência 

técnica será utilizado o método Data Envelopment Analysis (DEA).  Na seqüência 

serão identificados os projetos “Benchmarks” e serão calculados os índices de 

eficiência de escala. 

 

É importante ressaltar que os resultados da pesquisa foram limitados à 

disponibilidade dos dados da empresa Alfa.  
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Figura 13 – Períodos de Tempo - Dimensões de Sucesso  

Fonte: Adaptado de Shenhar e Dvir (2010) 

 

A pesquisa utilizou um determinado Portfólio de Projetos de Desenvolvimento de 

Novos Produtos, composto por 12 projetos em fase de encerramento, para analisar 

a Eficiência Técnica de cada Projeto ao final desta etapa.  

 

Foram analisadas as variáveis referentes à Eficiência do Projeto (Metas de Prazo e 

Eficiência Técnica) para o conjunto de variáveis proposto no Quadro 4 de acordo 

com Shenhar e Dvir (2010). As demais variáveis poderão ser medidas futuramente 

conforme os períodos de pós-conclusão do projeto para a medição dos resultados 

dos projetos ao longo do tempo conforme sugerido pelos autores. É importante 

ressaltar que, conforme a Figura 24, a eficiência técnica pode ser medida e avaliada 

ao longo do ciclo de vida do projeto, auxiliando a empresa a avaliar se os resultados 

do projeto estão de acordo com as expectativas mapeadas. Esta pesquisa será 

restrita ao cálculo da eficiência técnica no período de encerramento do Projeto. 

 

Período de tempo

Eficiência do Projeto

Impacto no cliente

Sucesso Comercial 
e Direto

Preparação para o 
futuro

Dimensões do 
Sucesso

Sucesso do Projeto

Muito 

Curto

Curto Médio Longo

Impacto na Equipe

Ef iciência  Técnica 
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Figura 24 - Análise da Eficiência Técnica ao longo do ciclo de vida 

Fonte: Adaptado de Shenhar e Dvir (2010) 

 

Impacto no 
cliente e na 

equipe

Eficiência

Preparação 
para o 
Futuro

Importância

TempoConclusão do Projeto

Sucesso 
Comercial 
e Direto

-Meta de Prazo
- Meta de Orçamento
- Eficiência Técnica

-Cumprir Requisitos
- Conforme Especificações
- Benefícios para Cliente
- Reconhecer Marca
- Eficiência Técnica

- Vendas, Lucros
- Participação Mercado
- ROI e ROE
- Fluxo de Caixa
- Medidas Organizacionais
- Aprovação regulatória
- Eficiência Técnica
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3 . METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta os aspectos metodológicos que orientarão a pesquisa, 

descrevendo a metodologia a ser adotada com o objetivo de validar a utilização do 

método DEA para avaliar a eficiência técnica de um conjunto de projetos de um 

determinado portfólio de projetos de desenvolvimento de novos produtos da indústria 

siderúrgica Alfa.  

 

Segundo Collis e Hussey (2005), a metodologia de pesquisa é um dos fatores 

determinantes para a qualidade de uma pesquisa acadêmica. Apresenta a maneira 

pela qual será conduzida a investigação, ou seja, quais serão as diretrizes que serão 

seguidas pelo pesquisador no que se relaciona com a utilização de teorias, definição 

de problemas, formulação de hipóteses, construção, verificação e validação de 

modelos, além da tomada de decisão de forma adequada. 

 

Conforme Collis e Hussey (2005), qualquer processo de investigação com base 

científica deverá contemplar os seguintes estágios: identificar um tópico, definir o 

problema, determinar como realizar, coletar os dados, analisar e interpretar os dados 

da pesquisa, e por último redigir a dissertação ou tese. O processo de investigação 

permite que os resultados da pesquisa científica possam ser obtidos por outros 

pesquisadores, pois representa um caminho para se chegar a determinado fim.  

 

Segundo Gil (2002) o conhecimento científico se diferencia do conhecimento do 

senso comum pela possibilidade de revalidação do conhecimento por outros 

pesquisadores por meio da realização de novas pesquisas. 

“A Ciência tem como objetivo fundamental chegar à veracidade dos fatos. 

Neste sentido não se distingue de outras formas de conhecimento o que 

torna, porém, o conhecimento científico distinto dos demais é  que  tem 

como  característica fundamental a sua verificabilidade.”  (GIL, 2002,p.26) 

Portanto, a pesquisa científica é um processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico, cujo objetivo principal de acordo com Gil 

(2002) é encontrar respostas para problemas mediante a utilização de 

procedimentos científicos. 
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3.1 Caracterização da pesquisa 

Para alcançar os objetivos propostos neste trabalho foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica através de livros, artigos científicos, sites institucionais e de entidades 

de classe a fim de permitir o nivelamento de conhecimento da pesquisadora tanto do 

referencial teórico para fundamentar, quanto da empresa pesquisada. A partir desse 

levantamento, uma pesquisa de campo foi definida, na qual foram previstos os 

meios de coleta de dados mais adequados ao público alvo, além da definição da 

forma de tratativa dos dados coletados. 

 

Com o intuito de se atender aos objetivos da pesquisa, este estudo pode ser 

caracterizado da seguinte forma: 

3.1.1 Quanto aos seus fins  

Segundo a classificação apresentada por Gil (2002) e Vergara (2005) esta pesquisa 

é de caráter descritivo e exploratório. Segundo Collis e Hussey (2005), a pesquisa 

descritiva descreve o comportamento dos fenômenos, buscando identificar e obter 

informações sobre as características de um determinado problema. E segundo 

Malhotra (2001), esta permite conhecer e interpretar a realidade, sem nela interferir 

para modificá-la.  

 

Para Triviños (1987) pesquisas exploratórias possibilitam ao investigador maior 

experiência em torno de determinado problema. Para Collis e Hussey (2005) este 

tipo de pesquisa deve ser utilizado quando há pouco ou nenhum estudo anterior que 

possibilite que haja condições de procurar informações sobre determinado problema 

de pesquisa. 

. 

O tipo de pesquisa exploratório é adequado a esse estudo, visto que, não foram 

encontrados trabalhos publicados sobre a aplicação da metodologia DEA na análise 

de eficiência de gestão de portfólio de projetos de desenvolvimento de produtos.  
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3.1.2 Quanto aos meios 

Neste trabalho foi utilizado um estudo de caso que contemplou as abordagens 

quantitativas e qualitativas. A quantitativa, por permitir que as informações sejam 

quantificadas, analisadas e classificadas; e a qualitativa, por permitir a interpretação 

de contextos atribuindo-lhes significados. Collis e Hussey (2005) advertem que em 

muitos casos, a utilização de uma única abordagem, somente a qualitativa ou 

quantitativa, pode ser insuficiente para abranger toda a realidade pesquisada. 

Portanto, a combinação das duas abordagens será utilizada de forma complementar, 

a fim de ampliar a abrangência na análise dos resultados. 

O estudo de caso, segundo Collis e Hussey (2005), tem por objetivo o exame amplo 

de determinado fenômeno focado na compreensão da dinâmica existente, devendo 

ser capaz de receber facilmente as sensações do contexto que é considerado. De 

acordo com Yin (2001, p.32): 

O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando 

os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 

Para o autor, a investigação utilizando estudo de caso define uma situação técnica 

única, ou seja, aquela que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos 

de dados, cujo resultado baseia-se em várias fontes de evidência e beneficia-se do 

desenvolvimento prévio de proposições para conduzir a coleta e análise de dados. 

Quanto à abordagem da utilização da pesquisa quantitativa significa transformar 

opiniões e informações em números para possibilitar sua classificação e análise. 

Exige o uso de recursos e de técnicas estatísticas. Para Collis e Hussey (2005), esta 

modalidade de pesquisa caracteriza-se pelo emprego da quantificação desde a 

coleta das informações até a análise final por meio de técnicas estatísticas, 

independentemente de sua complexidade.  

Entretanto, a pesquisa qualitativa considera que há uma relação indissociável entre 

o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em 

números. Neste tipo de pesquisa, conforme Collis e Hussey (2005), os dados não 
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são analisados apenas por meio de instrumentos estatísticos, pois a mensuração e a 

enumeração não são o foco deste tipo de pesquisa.  

Para os estudos exploratórios Malhotra (2001) destaca a pesquisa com dados 

qualitativos porque se trata de um método de coleta de dados não estruturado, 

baseado em pequenas amostras, as quais têm o objetivo de promover a 

compreensão inicial do conjunto do problema proposto na pesquisa. 

Para a análise dos resultados foi utilizada a metodologia de data envelopment 

analysis (DEA) associada à análise de conteúdo e ao modelo NTCR (Novidade, 

Tecnologia, Complexidade e Ritmo). 
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3.2 Unidade de análise, população e amostra 

Segundo Collis e Hussey (2005), a definição da unidade de análise tem caráter 

essencial no processo de descrição da metodologia. Segundo os autores esses 

níveis apresentam diferentes formas e os mais comuns para os estudos 

administrativos e organizacionais, podem ser citados os níveis individual, grupal, 

organizacional, nível do campo e societário. 

 

Para definir a organização desta pesquisa, foram contatadas algumas indústrias na 

região de Belo Horizonte, entretanto, a empresa selecionada deveria atender aos 

seguintes requisitos para a pesquisa: 

 

- existência de desenvolvimento de produtos próprios com certo grau de 

integração e formalização metodológica; 

 

 - disposição por parte da empresa de participação na pesquisa. 

 

Optou-se por realizar o estudo de caso em uma indústria siderúrgica com base em 

Belo Horizonte e que está integrada a outras duas unidades no Brasil. A empresa 

pesquisada será denominada nesse trabalho como Siderúrgica Alfa. 

 

Segundo Vergara (2005), população é um conjunto de elementos, como projetos 

neste caso, que possuem características comuns e que fazem parte do objeto de 

estudo. Pode-se considerar que nesta pesquisa a população é formada por todos os 

projetos da Siderúrgica Alfa. 

 

Conforme Vergara (2005), a amostra é uma parte da população selecionada por 

algum critério de representatividade. O processo de determinação da amostra dessa 

pesquisa ocorreu de forma não probabilística, definida pela facilidade de acesso, ou 

seja, a amostra desta pesquisa foi definida com base na disponibilidade das 

informações sobre os portfólios de projetos estudados. 
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Quadro 8 - Portfólio de Projetos de Desenvolvimento de Novos Produtos da Pesquisa 

 
Fonte: Dados fornecidos pela Siderúrgica Alfa 

 

 

  

Programa 

/ Grupos Aréas / Parceiros Envolvidos DMU Produtos Projetos Objetivo do Projeto

1
Naval 1,2,3,4,5,6 Projeto_Naval 1

Desenvolver aços navais da condição de fornecimento TMCP (Baixo 

carbono equivalente)

2
Naval 7,8,9 Projeto_Naval 2

Desenvolver aços navais da condição de fornecimento TMCP (Baixo 

carbono equivalente)

3
Naval 10 Projeto_Naval 3

Desenvolver aços navais da condição de fornecimento TMCP (Baixo 

carbono equivalente) - tem período de pré-teste

4 Tubo 1 Projeto_Tubo 1 Desenvolver aços para dutos do pré-sal

5 Tubo 2 Projeto_Tubo 2 Desenvolver aços para dutos do pré-sal

6 Tubo 3 Projeto_Tubo 3 Desenvolver aços para dutos do pré-sal

7 Tubo 4 Projeto_Tubo 4 Desenvolver aços para dutos do pré-sal

8 Estrutural 1 Projeto_Estrutural 1 Desenvolver aços estruturais do tipo TMCP

9 Estrutural 2 Projeto_Estrutural 2 Desenvolver aços estruturais por têmpera direta

10 Estrutural 3 Projeto_Estrutural 3 Desenvolver aços estruturais por têmpera direta

11 Estrutural 4 Projeto_Estrutural 4 Desenvolver aços estruturais por têmpera direta

12 Estrutural 5, 6 Projeto_Estrutural 5 Desenvolver aços estruturais por têmpera direta
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Conforme o Quadro 8, a amostra desta pesquisa foi formada por um portfólio de 

projetos denominado pela Siderúrgica Alfa como TMCP, ou seja, novos produtos de 

baixo carbono equivalente. O portfólio é composto por três programas de 

desenvolvimento de novos produtos denominados: Programa Naval (formado por 

três projetos); Programa Tubos (formado por quatro projetos) e o Programa 

Estrutural (composto por cinco projetos). 

 

O período de execução de todos os projetos da pesquisa foi entre dezembro/2011 e 

junho/2012. Foi realizado um estudo transversal com o objetivo de descrever a 

relação entre a eficiência técnica de cada projeto e a percepção de projeto de 

sucesso para os gestores envolvidos. 
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3.3 Unidade de observação 

As unidades de observação contemplaram profissionais da área de Marketing, os 

quais são os gestores do Portfólio de Desenvolvimento de Novos Produtos, e 

responsáveis pela integração multifuncional entre as áreas de Controle Integrado de 

Produto, Pesquisa e Desenvolvimento, Produção, Qualidade e Cliente, ou seja, 

todas as áreas envolvidas no processo de gestão de desenvolvimento de novos 

produtos.  

 

Devido à comprovação da integração multifuncional da empresa, os dados do 

portfólio de projetos foram levantados junto à Gerência de Marketing. Participaram 

diretamente do levantamento das informações o Especialista de Marketing (Gestor 

do Portfólio de Projetos analisado) e o Analista de Marketing, responsável pela 

integração das informações entre os envolvidos nos processos.  

 

Para facilitar e guiar a entrevista foi utilizado um roteiro semi-estruturado, que faz 

parte do apêndice A.  

 

As entrevistas com os especialistas responsáveis pelo portfólio de projetos estudado 

tiveram o objetivo de coletar as informações adicionais sobre a estratégia e gestão 

do desenvolvimento de novos produtos da organização, além de captar as 

percepções de sucesso sobre os projetos na visão do Especialista de Marketing - 

Produtos e do Analista de Marketing. 

 

As entrevistas realizadas estão de acordo com as recomendações de Thiollent 

(1987), que ressalta que a pesquisa qualitativa deve interrogar poucas pessoas, 

porém, os indivíduos selecionados devem representar a imagem cultural da 

empresa. Nesta situação, a pesquisadora buscou aprender constantemente sobre o 

sistema durante as entrevistas utilizando as particularidades de suas experiências 

reveladoras da cultura tal como ela é vivida. 
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A escolha dos entrevistados seguiu alguns critérios e requisitos detalhados por 

Triviños (1987): 

 

• Envolvimento no fenômeno; 

 

• Conhecimento amplo e detalhado das circunstâncias envolvidas nas questões 

da pesquisa; 

 

• Disponibilidade de tempo para entrevista; 

 

• Capacidade para exprimir a essência e o detalhe para a compreensão do 

fenômeno. 
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3.4 Técnicas de coleta dados 

Para a coleta de dados, esta pesquisa utilizou informações de fontes primárias e 

secundárias. O estudo de caso pode basear-se em várias fontes de evidências 

conforme classifica Yin (2001). Para execução desta pesquisa foram utilizadas 

evidências diversas com objetivo de obter informações diversificadas de questões 

históricas, comportamentais e de atitude na gestão de desenvolvimento de novos 

produtos. 

 

A pesquisa bibliográfica, base da construção do marco teórico, tratou-se de uma 

busca geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de importância, 

por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema. 

O estudo da literatura pertinente ajudou no planejamento do trabalho, e representou 

uma fonte indispensável de informações, Collis e Hussey (2005). 

  

A segunda fonte é a pesquisa documental, segundo Gil (2005), estas podem 

oferecer aos pesquisadores dados suficientemente ricos, permitindo reduzir o tempo 

gasto com levantamentos de campo. Entre as fontes documentais que foram 

utilizadas podem ser destacadas, relatórios, descritivos de projetos, informativos 

internos impressos e eletrônicos, folders e normas internas. 

 

A terceira fonte utilizada foi a pesquisa de campo, que usou como instrumento de 

coleta um roteiro de entrevista semi-estruturada, a qual faz parte do apêndice A.  
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3.5 Coleta de dados 

A coleta de dados foi definida para atender as abordagens qualitativas e 

quantitativas da pesquisa. 

3.5.1 – Coleta de dados – entrevista semiestruturada 

Para a abordagem qualitativa foi definido um roteiro de entrevista semiestruturada 

em função do tipo de participação e contribuição que os envolvidos poderiam 

fornecer para este estudo. Neste caso, as entrevistas, com o Especialista de 

Marketing - Produtos e com o Analista de Marketing tiveram o objetivo de conhecer 

as percepções das áreas envolvidas com a gestão de desenvolvimento de novos 

produtos a fim de complementar a análise dos dados fornecidos, conforme 

recomenda Gil (2005, p.117): 

 

A entrevista é uma técnica de coleta de dados adequada para obtenção de 

informações sobre o que as pessoas sabem, fazem ou fizeram, bem como 

acerca das suas explicações a respeito das coisas pendentes.  

 

Outro objetivo levantado na entrevista com o roteiro semiestruturado foi identificar a 

percepção sobre as dimensões de sucesso em gestão de projetos de 

desenvolvimento de produtos, além de relacionar se o grau de eficiência técnica de 

um projeto está relacionado com a percepção de sucesso do mesmo. 

 

Para Triviños (1987, p.146) a entrevista semiestruturada tem como característica 

“questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se 

relacionam ao tema da pesquisa”. Os questionamentos oferecem a base para novos 

pressupostos surgidos a partir das respostas dos informantes. O foco principal é 

colocado pelo investigador / entrevistador. O autor complementa afirmando que, a 

entrevista semi-estruturada “(...) favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, 

mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade (...)”, além de 
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manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de 

informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). 

 

O roteiro da entrevista semi-estruturada utilizado nesta dissertação foi adaptado do 

modelo aplicado por Onoyama (2006). Em seu estudo foram destacados os 

aspectos: estratégia organizacional de desenvolvimento de novos produtos, 

ambiente externo, necessidade percebida para integração, organização da gestão 

de desenvolvimento de produtos e integração entre os departamentos: níveis 

estratégico, tático e operacional, conforme se pode constatar no Apêndice A. O 

roteiro foi composto por cinco blocos de temas, visando o entendimento sobre o 

processo de gestão de desenvolvimento de novos produtos (GDP) na Siderúrgica 

Alfa. 

3.5.2 – Coleta de dados – Portfólio de Projetos 

Para atender aos objetivos de, definir o índice de eficiência técnica, identificar os 

projetos benchmarks e calcular os índices de eficiência de escala dos projetos de 

um determinado portfólio utilizando a Data Envelopment Analysis (DEA) foi 

levantado junto aos gestores às principais informações do portfólio de projetos, 

conforme o cronograma apresentado na Figura 25. Os dados levantados durante as 

reuniões e através de consultas aos documentos internos estão disponibilizados 

conforme o Quadro 9 e o Quadro 10. 

 



113 

 

 
Figura 25 - Cronograma de reuniões realizadas com os gestores do portfólio 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Durante as reuniões realizadas foram preenchidos os dados do Portfólio de Projetos 

que será utilizado para esta pesquisa, conforme Quadro 10.  Na reunião ocorrida no 

mês de novembro/2011 foi proposto o uso da DEA como proposta para a solução do 

problema, e ainda nessa fase, ficou definido que cada Projeto será considerado uma 

DMU, ou seja, uma unidade de análise. 

 

O Gestor do Portfólio justificou a divisão dos programas através da relação de 

similaridade do processo de desenvolvimento e produção do produto, por este 

motivo o Projeto Naval_1 teve como objetivo desenvolver um conjunto de 6 (seis) 

novos produtos e o Naval_2, 3 (três), além de antecipar o desenvolvimento do 

Projeto Naval 2. Para o Programa Tubos optou-se por cada produto ter 

desenvolvimento independente, devido à alta complexidade da solução e ainda ao 

fato do parceiro tecnológico não dominar completamente a tecnologia de 

desenvolvimento do produto. Quanto ao Programa Estrutural, somente os produtos 

estrutural 5 e 6 apresentaram similaridades que justificaram o desenvolvimento em 

um único projeto. 

Out/2011

• Gestão 
Processo 
GDP

• Identificação 
do Problema

Nov/2011

• Proposta de 
Análise do 
problema 
através DEA

• Roteiro de 
Entrevista

Dez/2011

• Atualização 
Portfólio 
Projetos

• Complemento 
Roteiro 
Entrevista

• Necessidade 
recursos 
aplicados aos 
projetos 

Abr/2012

• Complemento 
Informações 
Projetos

• Apresentação 
DEA com 
dados 
revisados
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Além da similaridade do processo de desenvolvimento para organização dos 

programas de desenvolvimento e definições de estratégias de gestão do projeto 

outros dois aspectos são considerados: o tipo de projeto e a incerteza tecnológica.  

 

A Siderúrgica Alfa classifica seus projetos, conforme recomendam Shenhar e Dvir 

(2010), preenchido no Quadro 9. 

 

Quanto ao tipo de projeto, o mesmo é classificado segundo a Tecnologia, em 

coerência com a classificação de Shenhar e Dvir (2010) :  

Baixa Tecnologia - tecnologia bem estabelecida 

Média Tecnologia - produto base que incorpora novas tecnologias; 

Alta Tecnologia - a maioria das tecnologias são novas, mas existentes; 

Super-Alta-Tecnologia - altas tecnologias, que ainda não existem; 

 

Quanto à incerteza tecnológica os projetos são categorizados em:  

Alta - tecnologia de pouco ou nenhum domínio do parceiro tecnológico; 

Média - tecnologia de bom domínio do parceiro tecnológico; 

Baixa - tecnologia completamente dominada pelo parceiro tecnológico. 

 

Um dos aspectos relevantes destes projetos se deve ao fato de que todos os 

produtos a serem desenvolvidos envolvem soluções de alta tecnologia, o que 

aumenta o risco de atraso na entrega do produto.  

 

Ressalta-se que o programa relacionado aos tubos apresenta alto grau de incerteza 

tecnológica, além da tecnologia ser de pouco ou nenhum domínio do parceiro 

tecnológico. Esta classificação submete a tipologia de projetos radicais conforme 
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Clark e Wheelwright (1993). Nesse tipo de projeto não é recomendado o controle de 

prazo, visto que se trata de produtos completamente inovadores. 

 

Na última reunião, no mês abril/2012, com o gestor do portfólio, foram apresentadas 

as informações disponíveis sobre os Projetos a serem analisados. Para o conjunto 

de programas, o Gestor destes confirmou os dados no Quadro 10. 

 

Um ponto de atenção na gestão do portfólio de projetos de novos produtos para a 

Siderúrgica Alfa está no foco para a data de entrega, não sendo uma variável de 

controle e “preocupação” o custo de cada projeto. A Organização assume a 

premissa de que se o cliente solicitou um novo produto para determinada data, 

então esta deve ser atendida sem imposição de nenhuma restrição de recursos ou 

orçamento. Essa posição pode ser assumida porque o Cliente é um parceiro no 

desenvolvimento das soluções, assumindo o financiamento da pesquisa e 

desenvolvimento dos novos produtos solicitados. Clark and Wheelwright (1993) e 

Shenhar e Dvir (2010) adotam a estratégia de priorizar o atendimento ao cliente, 

como uma das boas práticas de gestão, porém alertam para a necessidade da 

gestão integrada do portfólio de desenvolvimento de produtos com todos os outros 

projetos da organização, a fim de garantir que o atendimento prioritário para o cliente 

esteja sempre alinhado com a estratégia organizacional. 
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Quadro 9 - Portfólio de Projetos de Desenvolvimento de Novos Produtos (DNP) 

 
Fonte: Dados fornecidos pela Empresa Alfa 

 

Programa 

/ Grupos Aréas / Parceiros Envolvidos DMU Produtos Projetos Objetivo do Projeto

Tipo de 

Projeto

Incerteza 

Tecnológica Inicio Prev Termino Prev Inicio Real Termino Real

1
Naval 1,2,3,4,5,6 Projeto_Naval 1

Desenvolver aços navais da condição de fornecimento TMCP (Baixo 

carbono equivalente) "High Tech" BAIXA 1/12/2010 30/6/2011 1/12/2010 30/5/2011

2
Naval 7,8,9 Projeto_Naval 2

Desenvolver aços navais da condição de fornecimento TMCP (Baixo 

carbono equivalente) "High Tech" BAIXA 1/7/2011 30/12/2011 1/12/2010 30/5/2011

3
Naval 10 Projeto_Naval 3

Desenvolver aços navais da condição de fornecimento TMCP (Baixo 

carbono equivalente) - tem período de pré-teste "High Tech" BAIXA 1/10/2011 30/5/2012 1/10/2011 30/5/2012

4 Tubo 1 Projeto_Tubo 1 Desenvolver aços para dutos do pré-sal "High Tech" ALTA 1/1/2011 30/6/2011 1/1/2011 31/1/2012

5 Tubo 2 Projeto_Tubo 2 Desenvolver aços para dutos do pré-sal "High Tech" ALTA 1/1/2011 30/6/2011 1/1/2011 31/1/2012

6 Tubo 3 Projeto_Tubo 3 Desenvolver aços para dutos do pré-sal "High Tech" ALTA 1/1/2011 30/6/2011 1/1/2011 31/1/2012

7 Tubo 4 Projeto_Tubo 4 Desenvolver aços para dutos do pré-sal "High Tech" ALTA 1/1/2011 30/6/2011 1/1/2011 31/1/2012

8 Estrutural 1 Projeto_Estrutural 1 Desenvolver aços estruturais do tipo TMCP "High Tech" BAIXA 1/1/2011 30/6/2011 1/7/2011 30/11/2011

9 Estrutural 2 Projeto_Estrutural 2 Desenvolver aços estruturais por têmpera direta "High Tech" BAIXA 1/4/2011 30/9/2011 1/7/2011 30/11/2011

10 Estrutural 3 Projeto_Estrutural 3 Desenvolver aços estruturais por têmpera direta "High Tech" BAIXA 1/4/2011 30/9/2011 1/1/2012 30/6/2012

11 Estrutural 4 Projeto_Estrutural 4 Desenvolver aços estruturais por têmpera direta "High Tech" MÉDIA 1/7/2011 31/12/2011 1/12/2011 30/3/2012

12 Estrutural 5, 6 Projeto_Estrutural 5 Desenvolver aços estruturais por têmpera direta "High Tech" MÉDIA 1/7/2011 31/12/2011 1/7/2011 31/12/2011
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Os dados primários fornecidos pelos gestores dos projetos, conforme o Quadro 10, 

foram considerados as seguintes definições para as variáveis:  

 

⋅ Duração do Projeto Previsto (em Dias): é a data de início prevista 

menos a data de término prevista. 

 

⋅ Duração do Projeto Real (em Dias): é a data de início real menos a 

data de término real. 

 

⋅ Esforço Realizado da Equipe (em horas): são as horas da equipe da 

Siderúrgica Alfa dedicadas ao projeto 

 

⋅ Custo Realizado do Projeto (em Reais – R$): é o valor dos custos 

diretos envolvidos no Projeto. 

 

⋅ Número de Alterações de Especificações Técnicas: é o número de 

solicitações de mudanças de escopo solicitadas. Essas foram 

autorizadas pelo cliente para inserir no escopo do projeto. 

 

⋅ Número de Produtos Entregues: é o número de produtos 

desenvolvidos com a execução do projeto. 

 

⋅ Antecipadas: Número de Oportunidades Geradas: é o número de 

solicitações de compra do produto por algum cliente registrado na área 

comercial. Estas se concretizaram em vendas devido à antecipação da 

entrega do produto pelo projeto. 

 

⋅ Atraso: Número de Oportunidades Perdidas: é o número de 

solicitações de compra do produto por algum cliente registrado na área 

comercial. Estas foram canceladas devido ao atraso da entrega do 

produto pelo projeto. 
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⋅ Oportunidades (Toneladas): é a quantidade de toneladas envolvidas 

nas solicitações do cliente para a data planejada de disponibilização do 

produto pelo Projeto.  

 

⋅ Oportunidades (R$): é o valor em (R$) envolvidas nas solicitações do 

cliente para a data planejada de disponibilização do produto pelo 

Projeto. 

 

Após a análise dos dados disponíveis no Quadro 10, foram sugeridas as variáveis 

de entrada e saída conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Variáveis de inputs e outputs propostas para execução no modelo DEA 

Inputs Outputs 

Duração do Projeto (em dias) Número Produtos Entregues 

Custo (em reais - R$) Toneladas Vendidas 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Para a Tabela 1 devem ser consideradas as seguintes definições para as variáveis: 

 

⋅ Duração do Projeto (em Dias): é a data de início real menos a data 

de término real. 

 

⋅ Custo do Projeto (em Reais – R$): é o valor dos custos diretos 

envolvidos no Projeto, ou seja, o custo realizado. 

 

⋅ Número de Produtos Entregues: é o número de produtos 

desenvolvidos com a execução do projeto. 

 

⋅ Toneladas Vendidas: é a quantidade de toneladas envolvidas nas 

solicitações do cliente para a data planejada de disponibilização do 

produto pelo Projeto.  
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Quadro 10 - Dados do Portfólio de Projetos de DNP 

 
Fonte: Dados fornecidos pela Empresa Alfa 

 

Programa 

/ Grupos DMU Projetos

Duração 

Projeto 

Previsto 

(dias)

Duração 

Projeto 

Real 

(dias)

Esforço 

Realizado 

(Horas) 

Custo 

Realizado 

(R$)

Número de 

Alterações 

de Espec. 

Técnicas

Número de 

Produtos 

Entregues

Antecipação: 

No. Oports 

Geradas

Atraso: 

No. Oports 

Perdidas

Oportunidades 

(Toneladas 

Vendidas)

Oportunidades 

(Faturadas - R$)

1
Projeto_Naval 1 211,00 180,00 8640 473.650,00 0 6 4 0 7000 13.300.000,00

2
Projeto_Naval 2 182,00 180,00 8640 473.650,00 0 3 2 0 1000 1.900.000,00

3
Projeto_Naval 3 242,00 242,00 11616 622.450,00 0 1 0 0 0 0,00

4 Projeto_Tubo 1 180,00 395,00 14220 736.000,00 3 1 0 3 -8000 -15.200.000,00

5 Projeto_Tubo 2 180,00 395,00 14220 736.000,00 3 1 0 3 -3000 -5.700.000,00

6 Projeto_Tubo 3 180,00 395,00 14220 736.000,00 2 1 0 2 -1000 -1.900.000,00

7 Projeto_Tubo 4 180,00 395,00 14220 736.000,00 2 1 0 2 -1000 -1.900.000,00

8 Projeto_Estrutural 1 180,00 152,00 5472 298.600,00 0 1 0 0 0 0,00

9 Projeto_Estrutural 2 182,00 152,00 5472 298.600,00 0 1 1 0 500 950.000,00

10 Projeto_Estrutural 3 182,00 181,00 6516 350.800,00 0 1 0 1 -200 -380.000,00

11 Projeto_Estrutural 4 183,00 120,00 4320 241.000,00 0 1 0 1 -150 -285.000,00

12 Projeto_Estrutural 5 183,00 183,00 6588 354.400,00 1 2 0 3 -2000 -3.800.000,00
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As variáveis de entrada (Inputs) e saída (Outputs) para o cálculo da eficiência 

técnica foram definidas de forma a refletir os objetivos e metas da Siderúrgica Alfa. 

Esta tem como foco principal atender à expectativa de prazo do cliente. Ao definir a 

necessidade de produção de um produto, devem ser considerados todos os 

recursos disponíveis para que o projeto seja desenvolvido e atendido dentro da 

solicitação de escopo, prazo e qualidade definida pelo cliente.  

 

O Quadro 11 apresenta os cálculos das principais variáveis para o cálculo da 

eficiência técnica utilizando as informações dos portfólios de projetos da Siderúrgica 

Alfa.  Para o cálculo das variáveis devem ser consideradas as seguintes definições: 

 

⋅ Duração do Projeto Real (em Dias): é a data de início real menos a 

data de término real. 

 

⋅ Esforço Realizado da Equipe (em horas): são as horas da equipe da 

Siderúrgica Alfa dedicadas ao projeto 

 

⋅ Custo Realizado do Projeto (em Reais – R$): é o valor dos custos 

diretos envolvidos no Projeto. 

 

⋅ Número de Produtos Entregues: é o número de produtos 

desenvolvidos com a execução do projeto. 

 

⋅ Oportunidades: é o número de oportunidades geradas devido à 

antecipação do projeto menos o número de oportunidades perdidas 

devido ao atraso do projeto. 

 

⋅ Oportunidades (Toneladas Vendidas): é a quantidade de toneladas 

envolvidas nas solicitações do cliente para a data planejada de 

disponibilização do produto pelo Projeto. Os valores negativos 

ocorreram devido ao atraso do projeto, ou seja, ao calcular o número 
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de oportunidades geradas devido à antecipação do projeto menos o 

número de oportunidades perdidas devido ao atraso do projeto. 

 

⋅ Oportunidades (Faturadas - R$): é o valor em (R$) envolvidas nas 

solicitações do cliente para a data planejada de disponibilização do 

produto pelo Projeto. Semelhante às toneladas vendidas, Os valores 

negativos ocorreram devido ao atraso do projeto, ou seja, ao calcular o 

número de oportunidades geradas devido à antecipação do projeto 

menos o número de oportunidades perdidas devido ao atraso do 

projeto. 
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Quadro 11 - Variáveis calculadas a partir das informações dos projetos 

 
Fonte: Dados fornecidos pela Empresa Alfa 

 

Programa 

/ Grupos DMU Projetos

Duração 

Projeto 

Previsto 

(dias)

Duração 

Projeto 

Real 

(dias)

Esforço 

Realizado 

(Horas) 

Custo 

Realizado 

(R$)

Número de 

Alterações 

de Espec. 

Técnicas

Número de 

Produtos 

Entregues

Antecipação: 

No. Oports 

Geradas

Atraso: 

No. Oports 

Perdidas

Oportunidades 

(Toneladas 

Vendidas)

1
Projeto_Naval 1 211,00 180,00 8640 473.650,00 0 6 4 0 15.000

2
Projeto_Naval 2 182,00 180,00 8640 473.650,00 0 3 2 0 9.000

3
Projeto_Naval 3 242,00 242,00 11616 622.450,00 0 1 0 0 8.000

4 Projeto_Tubo 1 180,00 395,00 14220 736.000,00 3 1 0 3 0

5 Projeto_Tubo 2 180,00 395,00 14220 736.000,00 3 1 0 3 5.000

6 Projeto_Tubo 3 180,00 395,00 14220 736.000,00 2 1 0 2 7.000

7 Projeto_Tubo 4 180,00 395,00 14220 736.000,00 2 1 0 2 7.000

8 Projeto_Estrutural 1 180,00 152,00 5472 298.600,00 0 1 0 0 8.000

9 Projeto_Estrutural 2 182,00 152,00 5472 298.600,00 0 1 1 0 8.500

10 Projeto_Estrutural 3 182,00 181,00 6516 350.800,00 0 1 0 1 7.800

11 Projeto_Estrutural 4 183,00 120,00 4320 241.000,00 0 1 0 1 7.850

12 Projeto_Estrutural 5 183,00 183,00 6588 354.400,00 1 2 0 3 6.000
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As variáveis com valores negativos foram normalizadas, porque o método DEA não 

trabalha com valores negativos. Entre as variáveis Oportunidades, a única 

considerada para a execução do DEA foi a variável “Toneladas Vendidas”. Para sua 

normalização foram somadas 8.000 Toneladas para todos os projetos. 

 

O Quadro 12 apresenta as variáveis que serão utilizadas para a execução do DEA. 

 

Quadro 12 - Variáveis calculadas de inputs e outputs para execução no modelo DEA 

 
Fonte: Elaborado pela Autora 

3.5.3 – Técnicas de Análise de Dados – Portfólio de Projetos 

Para a análise dos dados desta pesquisa foram utilizadas as seguintes técnicas: 

 - Data Envelopment Analysis; 

 - Modelo NTCR (Novidade, Tecnologia, Complexidade e Ritmo); 

Programa 

/ Grupos DMU Projetos

Duração 

Projeto 

Real 

(dias)

Custo 

Realizado 

(R$)

Número de 

Produtos 

Entregues

Oportunidades 

(Toneladas 

Vendidas)

1
Projeto_Naval 1 180,00 473.650,00 6 15.000

2
Projeto_Naval 2 180,00 473.650,00 3 9.000

3
Projeto_Naval 3 242,00 622.450,00 1 8.000

4 Projeto_Tubo 1 395,00 736.000,00 1 0

5 Projeto_Tubo 2 395,00 736.000,00 1 5.000

6 Projeto_Tubo 3 395,00 736.000,00 1 7.000

7 Projeto_Tubo 4 395,00 736.000,00 1 7.000

8 Projeto_Estrutural 1 152,00 298.600,00 1 8.000

9 Projeto_Estrutural 2 152,00 298.600,00 1 8.500

10 Projeto_Estrutural 3 181,00 350.800,00 1 7.800

11 Projeto_Estrutural 4 120,00 241.000,00 1 7.850

12 Projeto_Estrutural 5 183,00 354.400,00 2 6.000

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS - TMCP Entrada SAIDA

Es
tr

u
tu

ra
l

N
av

al
Tu

b
o

s 
(G

as
o

 

e 
O

le
o

d
u

to
s



124 

 

 - Análise de conteúdo. 

A fim de atender aos principais objetivos da pesquisa, de definir o índice de 

eficiência técnica e de escala dos projetos de um determinado Portfólio e ainda 

identificar os projetos benchmarks deste, foi utilizada a metodologia descrita no item 

2.8 desta dissertação, Data Envelopment Analysis (DEA). 

  

Dentre os vários modelos existentes, CCR, BCC, super-eficiência, baseado em 

folgas, entre outros, avaliou-se que o mais adequado em função da aderência da 

aplicabilidade para o cálculo da eficiência técnica do conjunto de projetos em análise 

é o Modelo BCC (VRS - retornos variáveis de escala) porque não assume 

proporcionalidade entre entradas e saídas. Será utilizado o Modelo BCC com 

orientação a entrada (insumos). 

 

O Modelo BCC orientado a insumo foi adotado porque o objetivo do estudo é avaliar 

o quanto é possível diminuir o prazo de entrega dos produtos de cada projeto, 

mantendo os mesmos equipes/recursos envolvidos.  

 

Outro fato em que nessa pesquisa se recomenda a adoção do Modelo BCC vem do 

fato de se poder lidar com eficiências de escala, ou seja, um projeto eficiente não 

precisa necessariamente ter a máxima relação entre entradas e saídas. Em um 

mesmo portfólio é permitido existirem projetos de tamanhos diferentes. Por exemplo, 

há projetos que entregarão 6 (seis) produtos e envolve equipes “full-time” em todas 

as etapas do processo de desenvolvimento de produtos, enquanto outros entregarão 

apenas 1(um) produto, com o envolvimento parcial das equipes de cada etapa do 

processo de desenvolvimento de produtos.  

 

A ferramenta DEA Solver desenvolvida por William Cooper (COOPER; SEIFORD; 

TONE, 2005) está recomendada na bibliografia utilizada, Ferreira e Gomes (2009). 

Esses mesmos autores recomendam um conjunto de softwares, indicando os sites 

para uso. O software selecionado para executar o método DEA desta pesquisa foi o 

DEA Frontier, e está disponível em www.deafrontier.com. 
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Para atender ao quarto e último objetivo de: analisar as práticas aplicadas aos 

projetos “Benchmarks” que podem melhorar o índice de eficiência dos demais 

projetos foram utilizadas as técnicas de análise de conteúdo e o modelo NTCR 

(Novidade, Tecnologia, Complexidade e Ritmo). 

 

Collis e Hussey (2005, p. 240) descreveram que “a análise de conteúdo é um 

método formal para análise de dados qualitativos”, por isto identificou-se que esta é 

adequada para alcançar os objetivos desta pesquisa. 

 

Ainda segundo Collis e Hussey (2005, p. 240) “a análise de conteúdo é uma maneira 

de converter sistematicamente texto em variáveis numéricas para a análise 

quantitativa de dados.”  

 

Conforme a proposta de realizar um estudo transversal das informações qualitativas 

e quantitativas, a análise de conteúdo permitirá apresentar a realidade que não foi 

expressa nos discursos declarados, mas que podem ser reveladas nas entrelinhas 

obtidas através da fala dos entrevistados associadas aos dados quantitativos 

obtidos. Será feita uma pré-análise das respostas obtidas com a entrevista aplicada, 

na seqüência os dados foram desconstruídos e separados em recortes. Em seguida, 

estes foram reconstruídos ou reagrupados, de acordo com as percepções da 

pesquisadora, apresentando a partir desta recomposição algumas explicações para 

os resultados alcançados. 

 

A fim de complementar a análise de conteúdo foi utilizada o modelo NTCR com o 

objetivo de ampliar o entendimento e encontrar explicações que permitam comparar 

os tipos de projetos segundo a literatura com aqueles utilizados pela Siderúrgica 

Alfa. 
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3.5.4 Estratégia de coleta e análise de dados 

O  Quadro 13 apresenta a estratégia que será utilizada na coleta e análise dos 

dados, através da correlação dos objetivos específicos propostos neste projeto de 

pesquisa com os autores que dão sustentação teórica para o assunto abordado e os 

instrumentos de coleta de dados correspondentes. 

 

Baseado no Quadro 13, foram levantadas todas as informações teóricas e empíricas 

necessárias para a elaboração da pesquisa.  

 

As informações teóricas foram obtidas através dos autores referência durante a 

pesquisa bibliográfica. As informações empíricas podem ser classificadas em dois 

levantamentos: pesquisa documental através de sites, documentos internos e 

relatórios disponibilizados e a pesquisa de campo através de um roteiro de 

entrevista semi-estruturado.  

 

A partir dessa estratégia macro, para a análise das respostas às entrevistas semi-

estruturadas as questões foram agrupadas de forma a entender o processo de 

integração da gestão de desenvolvimento de novos produtos da Siderúrgica Alfa, 

descrito no item 4.4 dessa pesquisa. Além de identificar as melhores práticas 

executadas na gestão dos projetos benchmarks que podem ser aplicadas aos 

demais projetos a fim de melhorar a performance do portfólio estudado.  
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Quadro 13– Estratégia de Coleta de dados  

 

Objetivos específicos 

 

Autores de Base 

Instrumento 

de coleta de 

dados 

Fonte 

de dados 

1 – Definir o índice de 

eficiência técnica dos 

projetos de um determinado 

Portfólio utilizando a DEA. 

Charnes, Cooper e 

Rhodes (1978); 

 

Charnes et. al. 

(1997); 

 

Zhu, J. E Cook, 

W.D. (2008) 

 

Ferreira e Gomes 

(2009). 

 

- Pesquisa 

bibliográfica; 

 

- Pesquisa de 

campo; 

 

- Pesquisa 

documental 

 

 

 

- Resultados da 

Execução do 

método DEA; 

 

2 – Identificar os projetos 

“Benchmarks”. 

3 – Calcular os índices de 

eficiência de escala dos 

projetos. 

4 – Analisar as práticas 

aplicadas aos projetos 

“Benchmarks” que podem 

melhorar o índice de 

eficiência dos demais 

projetos. 

Charnes et. al. 

(1997); 

Clark e Wheelright 

(1993);  

Ferreira e Gomes 

(2009); 

Cooper (1999) 

Cooper, Edgett & 

Kleinschimidt 

(1997); 

Lara (2010); 

Rozenes (2004);  

Snenhar e Dvir 

(2010) 

Toledo et.al. (2008). 

Zhu, J. E Cook, 

W.D. (2008) 

 

 

- Pesquisa 

Bibliográfica; 

 

 

- Pesquisa de 

campo 

 

 

- Pesquisa 

documental 

 

 

- Referencial 

Teórico, 

 

 

- Roteiro de 

Entrevista 

 

 

- Pesquisa 

documental  

Fonte: Elaborado pela Autora 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA SIDERURGIA 

Segundo o IBS (2012) a partir do desenvolvimento alcançado é impossível imaginar 

o mundo sem o uso de ferro fundido e mais especificamente do aço. Um dos 

principais indicadores, para medir o crescimento de um país, é a produção de aço. O 

crescimento de setores como a construção civil, indústria automobilística, produção 

de bens duráveis, obras públicas, instalação de meios de comunicação e produção 

de equipamentos diversos aumentam o consumo de aço. 

 

Outro aspecto destacado pelo IBS (2012) é de que apesar da produção do aço ter 

se tornado comum, sua fabricação exige tecnologias cada vez mais avançadas que 

devem ser renovadas de forma cíclica. Os investimentos constantes das siderúrgicas 

em pesquisa se justificam.  

 

A Siderurgia é o ramo da metalurgia que se dedica à fabricação e tratamento de 

aços e ferros fundidos, IBS (2012).  

 

Este capítulo está dividido em duas partes. Na primeira descreve o processo de 

fabricação do aço, os aspectos gerais da siderurgia global e nacional, com foco na 

siderurgia brasileira de aços planos, a fim de destacar o segmento da siderúrgica 

mineira pesquisada, que nesta pesquisa foi denominada de Alfa. Na segunda parte 

apresenta a caracterização da Siderúrgica Alfa, e ainda o seu sistema de gestão 

integrada de desenvolvimento de novos produtos. 
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4.1 O Processo de Produção do Aço e Aspectos da Siderurgia  

Segundo o IBS (2012) o aço é uma liga de ferro e carbono. O minério de ferro é um 

óxido de ferro, misturado com areia fina. O carbono e o ferro são abundantes na 

natureza. Na siderurgia, usa-se carvão mineral, e em alguns casos, o carvão 

vegetal. 

 

Para produzir o aço têm-se as seguintes etapas: preparação da carga, redução, 

refino, lingotamento e laminação, conforme a Figura 26. 

 

 
 Figura 26 - Fluxo simplificado de produção de aço 

Fonte: Instituto Brasileiro de Aço – IBS (2012) 

 

O processo de remoção do oxigênio do ferro para ligar-se ao carbono chama-se 

redução e ocorre dentro de um equipamento chamado alto forno. 
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Antes de serem levados ao alto forno, o minério e o carvão são previamente 

preparados. O minério é transformado em pelotas e o carvão é destilado, para 

obtenção do coque. 

 

No processo de redução, o ferro se liquefaz e é chamado de ferro gusa ou ferro de 

primeira fusão. As impurezas como calcário, sílica etc. formam a escória, que é 

utilizado como matéria-prima para a fabricação de cimento. 

 

Na etapa de refino o ferro gusa é levado para a aciaria, ainda em estado líquido, 

para ser transformado em aço, mediante queima de impurezas e adições. Esse 

processo ocorre em fornos a oxigênio ou elétricos.  

 

Na seqüência a maior parte do aço líquido é solidificado em equipamentos de 

lingotamento contínuo para produzir os produtos semiacabados, lingotes e blocos. 

 

Na última etapa de laminação, o aço, em processo de solidificação, é deformado 

mecanicamente e transformado em produtos siderúrgicos utilizados pela indústria de 

transformação, como chapas grossas e finas, bobinas, vergalhões, arames, 

perfilados, barras etc. 
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4.2 A Indústria Siderúrgica no Mundo 

Segundo o IBS (2012) ao final do século XVIII, com a Revolução Industrial iniciada 

na Inglaterra, dá-se início ao marco que torna a produção de ferro fundamental para 

a humanidade. Nesse período, as comunidades agrárias e rurais começaram a 

ceder espaço para as sociedades urbanas e mecanizadas. 

 

Entretanto, a maior mudança ocorreu em 1856, quando se descobriu o processo de 

produção de aço, que é um metal mais resistente que o ferro fundido e pode ser 

produzido em grandes escalas para servir de matéria-prima para muitas indústrias. 

 

No século XIX a demanda por produtos de ferro e aço era cada vez maior, e as 

siderúrgicas aumentavam a produção criando vários problemas para o meio 

ambiente devido à queima de carvão vegetal. 

 

A partir do século XX, as siderúrgicas movidas por legislações mais rigorosas e 

devido à pressão da sociedade, foram investindo em tecnologias de forma a reduzir 

gradualmente o impacto da produção no meio ambiente, reforçar a segurança dos 

funcionários e da comunidade, assim como produzir cada vez mais aço com menos 

insumos e matérias-primas. 

 

Conforme De Muÿlder (2001), a história da indústria siderúrgica mundial pode ser 

dividida em três estágios: 

 

- O primeiro está inserido no período pós-guerra até a década de 1970. Nesta 

época a reconstrução dos locais abatidos pela guerra alavancou a produção 

industrial aumentando o desenvolvimento da economia de vários países, 

principalmente no que diz respeito à siderurgia. 

 

- O segundo, durante a década de 80, quando ocorreu a estagnação e 

desaceleração da economia, ocasionando uma queda no consumo de aço. 

Com isso os preços do aço tiveram uma queda significativa. Neste período 
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também surgiu os materiais substitutos do aço, tais como o alumínio, o 

plástico e a cerâmica. 

 

- O terceiro, iniciou-se em 1988 com as reestruturações e transformações 

sofridas pelo setor, além da abertura de mercado, globalização econômica e o 

processo de privatização da siderurgia brasileira (DE MUYLDER, 2001). 

 

Segundo IBS (2012), atualmente, o aço é o produto mais reciclável e mais reciclado 

do mundo, de forma que a atuação integrada da cadeia de produção e consumo 

permite que, carros, geladeiras, fogões, latas, barras e arames tornem-se sucatas, 

que alimentam os fornos das usinas, produzindo novamente aço com a mesma 

qualidade. 

 

Desde a década de 1970 a participação brasileira na produção de aço bruto tem 

crescido significativamente. Nesta época o Brasil tinha uma participação em relação 

a América Latina de 40,9%, em 1990 passou a ser de 53,9%, em 2005 teve uma 

pequena redução na participação para 50,4% (DE MUYLDER, 2001) e IBS (2012). 
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4.3 A Indústria Siderúrgica Brasileira 

No Brasil, segundo IBS (2012), o principal marco para o progresso da siderurgia 

brasileira foi a criação em 1876, da Escola de Minas de Ouro Preto, que formaria 

engenheiros de minas, metalurgistas e geólogos. 

 

As primeiras décadas do século XX foram de avanços para a siderurgia brasileira, 

impulsionados pela aceleração industrial ocorrida no período entre 1917 e 1930. Nas 

primeiras três décadas o governo dava pouca atenção ao desenvolvimento e 

crescimento da indústria nacional. A siderurgia era exceção, visto que, decretos 

governamentais concederam vários benefícios fiscais para as empresas de ferro e 

aço. Nessa época, a produção brasileira de aço era de 36 mil toneladas anuais. 

 

A década de 30 foi caracterizada por um aumento significativo na produção 

siderúrgica nacional, incentivada pelo crescimento da Belgo-Mineira, a qual 

inaugurou em 1937 a usina de João Monlevade. Outras siderúrgicas são 

constituídas nesta época, entretanto, o Brasil continua dependente de aços 

importados. 

 

A indústria siderúrgica nacional começou a mudar na década de 40 com a ascensão 

de Getúlio Vargas, e apresentou crescimento constante até a década de 80. Na 

década de 80, o mercado nacional estava em retração e a alternativa era voltar-se 

para as exportações, porém, como as empresas poderiam de uma forma rápida e 

brusca passar de importadoras para exportadoras de aço, sem ter nenhuma tradição 

no ramo? Entretanto, a crise tinha amplitude mundial e a siderurgia brasileira entrou 

nesse momento de crise. 

 

Em 1991, começou o processo de privatização das siderúrgicas, e em dois anos, 

oito empresas estatais, com capacidade para produzir 19,5 milhões de toneladas 

(70% da produção nacional), tinham sido privatizadas. 
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No período entre 1994 e 2007, as empresas siderúrgicas investiram US$ 21,5 

bilhões, dando prioridade para a modernização e atualização tecnológica das usinas, 

alcançando uma capacidade instalada de 41 milhões de toneladas de aço. 

 

O parque siderúrgico brasileiro, em 2010, estava composto por 28 usinas, 

administradas por nove grupos empresariais, que são: ArcelorMittal Brasil, Gerdau, 

CSN, Usiminas, SINOBRAS, V&M do Brasil, Villares Metals,  Votorantim Siderurgia, 

Thyssenkrupp CSA Siderúrgica do Atlântico. Esse parque é relativamente novo, e 

passa por um processo de atualização tecnológica constante, de forma que está 

preparado para disponibilizar ao mercado qualquer tipo de produto siderúrgico, 

desde que sua produção se justifique economicamente. Nesse ano já contou com 

uma capacidade instalada de 44,6 milhões de toneladas de aço e produziu 32,9 

milhões de toneladas de aço bruto. O Brasil em 2010 assumiu a 15ª. Posição 

mundial em exportador de aço, conforme publicado pelo (IBS, 2011). 

 

A indústria siderúrgica brasileira é complexa e diversificada em termos de produtos, 

os quais podem ser classificados em três segmentos de mercado: 

a) Aços planos, amplamente utilizados na fabricação de bens de 

consumo e de capital; 

b) Aços longos, usualmente utilizados na construção civil; 

c) Aços especiais, que atendem às demandas de diversos nichos de 

mercado de menor consumo agregado. 

 

Conforme o IBS (2012), o segmento de aços planos é composto por cinco usinas 

integradas de grande porte, as quais são administradas por quatro grupos 

empresariais, responsáveis no mercado nacional pela produção de 19,7 milhões de 

toneladas e 4,8 milhões de toneladas exportadas, em 2007, o que gerou um 

faturamento anual acima de US$ 25 bilhões. Entretanto, este mercado tem 

enfrentado dificuldades desde a crise de 2008, e produziu em 2010 apenas 15,5 

milhões de toneladas. 

 

A indústria siderúrgica de aços planos tem capacidade para atender a praticamente 

toda a demanda nacional dos segmentos consumidores de aço, tais como o 

automobilístico, bens de capital e construção civil, devido a sua competitividade 
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proveniente de: minas próprias, eficiência logística e infraestrutura, disponibilidade 

de energia elétrica e de recursos humanos qualificados, capacidade tecnológica e 

ainda,  baixos custos operacionais. 

 

Embora, existam todas as vantagens citadas acima, algumas adequações devem 

ser consideradas para que estas organizações se tornem competitivas globalmente, 

entre outros pontos, devem ser considerados a dependência da importação do 

carvão, a saturação logística, o sistema tributário e as escalas empresariais 

inadequadas. Apesar de todas as limitações, a siderurgia de aços planos tem se 

mantido competitiva no mercado internacional e tem sido líder de mercado 

internamente. 
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4.4 Caracterização da Siderúrgica Alfa 

A Siderúrgica Alfa iniciou sua atividade de produção de aço em 1962. Em 1991, foi a 

primeira a ser privatizada pelo Estado brasileiro devido aos seus significativos 

resultados operacionais e financeiros. 

 

Após sua privatização, a Siderúrgica Alfa expandiu sua atuação para a América 

Latina, compondo um sistema de empresas, através da aquisição de participação 

acionária em outras indústrias siderúrgicas e pela verticalização da cadeia produtiva, 

com a instalação de centros de serviços e a compra de distribuidores de aço, 

fabricantes de autopeças e de bens de capital e operadores logísticos. Esse sistema 

teve como principal objetivo, a ocupação de novos mercados com negócios 

estritamente relacionados ao aço, mantendo, dessa forma, o foco do negócio na 

siderurgia. 

 

Desde sua privatização até o ano de 2008, a Siderúrgica Alfa liderou um conjunto de 

20 empresas, sendo considerado um dos vinte maiores grupos do ramo da 

siderurgia mundial e o maior complexo siderúrgico de aços planos da América 

Latina.  

 

A Siderúrgica Alfa é composta pelas seguintes unidades de negócio: Siderurgia, 

Bens de Capital e Estamparias, Social, Logística, Distribuição, Serviços e Mineração. 

 

Conforme se verifica no Gráfico 1, a Siderúrgica Alfa tem cumprido o seu foco no 

mercado nacional e se confirmado como líder no mercado de aços planos, no qual 

tem se diferenciado a partir do desenvolvimento de produtos com alta tecnologia e 

da incorporação de uma estrutura de atendimento e prestação de serviços integrada. 

O Sistema possui capacidade instalada de produção anual de 9,5 milhões de 

toneladas de aço bruto, e detém 59% do mercado interno, além de ser líder no 

fornecimento de aço para segmentos estratégicos da economia brasileira, como a 

indústria automotiva, de tubos de grande diâmetro e eletroeletrônica. 
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Gráfico 1 - Evolução da Participação no mercado interno da Empresa Alfa 2003-2010 

Fonte: Siderúrgica Alfa 

4.4.1 O Processo de Gestão de Desenvolvimento de Novos Produtos da 

Siderúrgica Alfa 

A Siderúrgica Alfa possui um sistema integrado de desenvolvimento de novos 

produtos com a particularidade do elevado envolvimento de várias áreas e 

departamentos funcionais no processo. As principais características do processo de 

desenvolvimento de novos produtos da Empresa Alfa estão descritas na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Características do processo de desenvolvimento de produtos na Siderúrgica Alfa 

Características Descrição 

 

Estrutura Organizacional 

 

Estrutura por processos. Coordenação 

geral de responsabilidade do Marketing, 

sendo cada projeto de novo produto 

dividido por Equipes de Projetos 

compostas por integrantes das áreas 

participantes. 

 

 

Equipes de Projeto 

 

Matricial, com participação integral dos 

líderes do Marketing, P&D e Controle 

Integrado de Produto; além da 

participação parcial das áreas de 

Desenvolvimento Industrial, Assistência 

Técnica e Vendas. 

 

 

Fases do Processo 

 

Composto por 8 etapas, sendo que as 3 

primeiras são consideradas o 

planejamento, e as demais o 

desenvolvimento do novo produto em si. 

É importante ressaltar que o processo é 

em cascasta, e que a cada fase ocorre 

uma análise de viabilidade da 

continuidade ou não do projeto. 

 

 

Comunicação 

 

Reuniões periódicas entre as equipes de 

projetos e da coordenação geral. 

Relatórios executivos contém o status 

dos projetos em andamento para toda 
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área comercial e de qualidade. 

 

 

Gerais 

 

Participação do cliente no planejamento 

inicial do desenvolvimento e nos testes 

em campo 

 

Fonte: Adaptado de: Turani, Taiss, e Lara (2007) 

 

As etapas integradas do processo estão representadas na Figura 27, e tem como 

principal diferencial as retroalimentações de informações e tomadas de decisão em 

cada etapa ao longo do processo. Esse modelo adotado está de acordo com 

Rozenfeld et. al. (2006) e permite a realização de avaliações periódicas de cada 

etapa e a correção de eventuais desvios na análise do processo de avaliação de 

prazo e custos, caso ocorram. Este possibilita a intervenção rápida com ações que 

permitam retornar o projeto à linha do planejamento. Outra vantagem nesse 

processo, é que a cada etapa ocorre a avaliação sobre a necessidade ou 

arquivamento do projeto; podendo ser este cancelado e arquivado em qualquer uma 

das etapas do processo. 
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 Figura 27 – Fluxo do processo de desenvolvimento de novos produtos da Siderúrgica Alfa 

Fonte: Documento Interno 

 

A Tabela 3 apresenta a descrição detalhada do objetivo de cada fase, com a 

definição da coordenação responsável de cada uma das etapas do processo de 

desenvolvimento de novos produtos da Siderúrgica Alfa. 
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Tabela 3 - Características das etapas do processo NDP na Siderúrgica Alfa 

Etapas Descrição Coordenação  

 

Captação de 

Novos Produtos 

 

Avaliação das propostas de 

desenvolvimento de novos produtos. 

Construção da base de conhecimento e 

da identificação de oportunidades de 

negócios obtidas pelos produtos 

existentes, acompanhamento das 

tendências tecnológicas. 

 

 

Gerência de 

Produto 

Relacionamento 

com Clientes 

 

 

 

Análise 

Mercadológica  

 

Relatório da avaliação da proposta de 

desenvolvimento de novos produtos 

contendo a análise e investigação das 

expectativas de preços e custos, análise 

dos riscos e do mercado, potencial de 

demanda, aspectos estratégicos e 

tendências mercadológicas.  

 

 

Gerência de 

Produto 

Relacionamento 

com Clientes 

 

 

Análise Técnica 

 

Baseado na análise mercadológica é 

realizado a análise de viabilidade 

técnica para indicar as características 

gerais do protótipo, tendências 

tecnológicas e viabilidade técnica. Os 

aspectos técnicos são amplamente 

discutidos com os clientes parceiros 

para definições das variáveis funcionais 

do novo produto e de sua aplicação.  

Quando necessário nesta etapa pode 

ser desenvolvido junto à área de 

Pesquisa e Desenvolvimento a 

 

Controle 

Integrado de 

Produto 
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produção em escala piloto. 

Caso o desenvolvimento seja avaliado 

como inviável tecnicamente, a Gerência 

de Produto e de Relacionamento com o 

cliente poderão desenvolver ações para 

viabilizar o projeto e / ou promover o 

arquivamento do projeto. 

 

 

Abertura de 

Projeto 

 

Reunião de abertura oficial do projeto, 

baseada nas indicações da análise 

mercadológica e técnica, na qual são 

definidas a equipe do projeto, 

cronograma, objetivos, requisitos 

específicos e restrições operacionais, 

além da avaliação da necessidade de 

escala piloto. A partir desta reunião o 

projeto é incluído na carteira de 

desenvolvimento de novos produtos e 

passa a ser acompanhamento e 

monitorado nas reuniões de 

acompanhamentos seguintes. 

 

 

Gerência de 

Produto e 

Relacionamento 

com Clientes 

 

 

Desenvolvimento 

Industrial 

 

Nesta fase são definidos os lotes 

pilotos, experiência industrial e testes 

em clientes. Momento em que são 

desenvolvidos industrialmente os lotes 

experimentais. 

Ao final desta fase é emitido um 

relatório. Caso seja necessário a 

Gerência de Assistência Técnica pode 

ser solicitada para que o produto seja 

 

Controle 

Integrado de 

Produto. 
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aplicado no Cliente para análise e 

investigação de resultados. 

Caso o desenvolvimento seja avaliado 

como inviável tecnicamente, a Gerência 

de Produto e de Relacionamento com o 

cliente poderá desenvolver ações para 

viabilizar o projeto e / ou promover o 

arquivamento do projeto. 

 

 

Padronização ou 

Liberação 

 

Após a precificação e definição da 

terminologia do novo produto ocorre a 

padronização da qualidade de aço ou 

liberação de vendas sob consulta. 

 

 

Controle 

Integrado de 

Produto. 

 

 

Lançamento de 

Produto 

 

Lançamento externo e interno do 

produto, treinamento da equipe de 

vendas e atualização do catálogo de 

produtos. 

 

 

Gerência de 

Produto e 

Relacionamento 

com Clientes 

 

 

Encerramento do 

Projeto 

 

O Projeto é considerado encerrado com 

o lançamento do produto no mercado. 

 

Gerência de 

Produto e 

Relacionamento 

com Clientes 

 

 

Captura de Valor 

 

Acompanhamento do novo produto com 

o objetivo de medir o grau de sucesso 

do novo produto tomando-se seu 

faturamento total numa amplitude de 05 

(cinco) anos, com periodicidade anual. 

 

 

Gerência de 

Produto e 

Relacionamento 

com Clientes 

 

Fonte: Adaptado de: Turani, Taiss, e Lara (2007) 
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A Siderúrgica Alfa utiliza em sua estrutura organizacional equipes matriciais com a 

liderança da coordenação do Projeto no Marketing através da Gerência de Produto e 

Relacionamento com Clientes, e atuando fortemente na integração multifuncional 

que possibilita o envolvimento das áreas de Qualidade, Assistência Técnica, 

Pesquisa e Desenvolvimento, Controle Integrado de Produto e Desenvolvimento 

Industrial. O exemplo da aplicação desta estrutura está ilustrado na Figura 28. 

 

 
 Figura 28 – Integração Funcional no PDP da Siderúrgica Alfa 

Fonte: Adaptado de documento interno da Siderúrgica Alfa. 

 

A estrutura organizacional matricial adotada apresenta alguns resultados que 

poderão ser comprovados e medidos na próxima seção, que aplicará a análise 

envoltória de dados (DEA). Entre outras vantagens e diferenciais podem ser citadas: 

a melhoria do canal de comunicação, a maior difusão das informações, a melhoria 

da cooperação e dos relacionamentos interfuncionais. Essas características têm 

contribuído para a redução do tempo de desenvolvimento dos novos produtos, como 

também para ajustes no processo em virtude dos efeitos do mercado, das ações da 

concorrência e de restrições operacionais, conforme (TURANI, TAISS e LARA, 

2007). 
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Conforme explicado em entrevista, a Coordenação Geral do desenvolvimento de 

novos produtos da Siderúrgica Alfa é de responsabilidade do Marketing, que controla 

e monitora todo o processo.  Um dos especialistas de marketing entrevistado afirma: 

 

A integração tem ocorrido através dos processos de gestão de projetos de 

desenvolvimento dos produtos. Esta necessidade tem sido comprovada nos 

resultados alcançados com os projetos onde a integração foi praticada com 

maior intensidade nas reuniões periódicas de acompanhamento do projeto, 

tal como explicado por um dos entrevistados. 

 

Outros pontos importantes foram ressaltados na entrevista com o coordenador de 

marketing, que explicou: 

 

Nos últimos dez anos foram executadas várias ações visando um melhor 

controle do DNP na Empresa, entre outras o processo DNP tornou-se 

corporativo. Estas ações se encontram em processo de implantação e têm 

trazido resultados. Entre as melhorias citadas: 

 

a) Redução do prazo de desenvolvimento, através da melhor 

comunicação e integração multifuncional dos envolvidos, 

reduções de retrabalho, e paralelismo de vários processos 

simultâneos ao produto. 

 

b) Aumento da flexibilidade em função do ambiente integrado e 

entrosado. 

 

c) Aumento da confiabilidade por meio da prevenção de possíveis 

falhas e adoção de medidas preventivas aos desvios desde a 

fase de concepção e elaboração do projeto. 

 

d) Melhoria da imagem através do reconhecimento do mercado 

como uma empresa fornecedora de soluções. 

 

e) Redução da curva de aprendizado em função da forte parceria 

tecnológica possibilitando às equipes maior exposição aos 

conhecimentos amplificados e habilidades diversificadas. 
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f) Transformação da cultura organizacional por meio de mudanças 

na forma de agir e pensar como fruto da recepção dos 

conhecimentos do parceiro tecnológico.  
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

Este capítulo está organizado em duas partes. Na primeira parte será apresentada a 

aplicação da Data Envelopment Analysis (DEA) para atender aos objetivos do 

estudo: 

 

- Calcular a eficiência técnica dos projetos do Portfólio analisado. 

 

- Identificar quais são o(s) projeto(s) benchmark(s) do Portfólio analisado. 

 

- Calcular a eficiência de escala dos projetos do Portfólio analisado. 

 

- Na sequencia serão identificadas e avaliadas as melhores práticas de 

gestão aplicadas ao(s) projeto(s) benchmark(s) com o objetivo de melhorar os 

índices de eficiência técnica dos demais projetos do portfólio, propondo a DEA como 

uma metodologia estratégica associada aos processos de gestão de 

desenvolvimento de novos produtos para alcançar a melhoria de resultados no 

desempenho de projetos.  

 

Na segunda parte será descrita a análise dos resultados da pesquisa, considerando 

a relação entre a percepção de integração e melhores práticas dos projetos 

considerados de sucesso pelos gestores e os escores de eficiência encontrados. 
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5.1 Aplicação da Data Envelopment Analysis (DEA) 

5.1.1 Execução do algoritmo DEA – Definir escores de eficiência técnica 

Nesta etapa, conforme as orientações disponíveis para o uso do software DEA 

Frontier, os dados correspondentes às colunas de variáveis de entrada (duração do 

projeto e custo realizado) e de variáveis de saída (Número de Produtos Entregues e 

Oportunidades (Toneladas Vendidas)) do Quadro 12 foram utilizados com o objetivo 

de calcular a eficiência técnica de cada DMU do conjunto proposto.  

 

Foram obtidos os resultados mostrados no  Quadro 14 para a execução do modelo 

BCC orientado a insumo. 

 
Quadro 14 - Execução do modelo BCC 

 

Fonte: Planilha de Execução DEA-FRONTIER 

 

Conforme a análise do Quadro 14, identificou-se duas DMUs eficientes, a 1 e a 11, 

por terem atingido o valor máximo igual a 1.  

 

Inputs Outputs

Duração do Projeto Número de Produtos gerados

Custo (R$) Toneladas Vendidas

Input-Oriented

VRS Optimal Lambdas

DMU No. DMU Name Efficiency with Benchmarks

1 Projeto_Naval 1 1,00000 1,000 Projeto_Naval 1

2 Projeto_Naval 2 0,80000 0,400 Projeto_Naval 1 0,600 Projeto_Estrutural 4

3 Projeto_Naval 3 0,50107 0,021 Projeto_Naval 1 0,979 Projeto_Estrutural 4

4 Projeto_Tubo 1 0,32745 1,000 Projeto_Estrutural 4

5 Projeto_Tubo 2 0,32745 1,000 Projeto_Estrutural 4

6 Projeto_Tubo 3 0,32745 1,000 Projeto_Estrutural 4

7 Projeto_Tubo 4 0,32745 1,000 Projeto_Estrutural 4

8 Projeto_Estrutural 1 0,82345 0,021 Projeto_Naval 1 0,979 Projeto_Estrutural 4

9 Projeto_Estrutural 2 0,87793 0,091 Projeto_Naval 1 0,909 Projeto_Estrutural 4

10 Projeto_Estrutural 3 0,68700 1,000 Projeto_Estrutural 4

11 Projeto_Estrutural 4 1,00000 1,000 Projeto_Estrutural 4

12 Projeto_Estrutural 5 0,81131 0,200 Projeto_Naval 1 0,800 Projeto_Estrutural 4
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Conforme resumido no Quadro 14, para cada DMU considerada ineficiente, estão 

relacionadas as DMUs referência (benchmarks). .  

 

A execução do Modelo BCC orientado a insumo apontou as DMU´s 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  

9, 10 e 12 como ineficientes, conforme o Quadro 14, mas cada uma apresentou um 

grau diferente de ineficiência. Para torná-las eficientes é necessário que cada DMU 

seja projetada através de uma linha que liga a origem à fronteira. Ao projetar esta 

linha, pode ser constatado que cada DMU ineficiente estará à distância das DMUs 

eficientes. Por exemplo, a DMU 2, estará entre as DMUs consideradas eficientes 1 e 

11.  

 

Quadro 15 - Execução do modelo BCC (DEA – VRS) - FOLGAS 

 

 

Fonte: Planilha de Execução DEA-FRONTIER 

 

 

No Quadro 15 pode ser comprovado que as DMUs 1 e 11 que apresentaram 

eficiência igual a 1, tiveram folga igual a zero para todas as variáveis, o que garante 

a eficiência da DMU. 

 

Inputs Outputs

Duração do Projeto Número de Produtos gerados

Custo (R$) Toneladas Vendidas

Input-Oriented

VRS Model Slacks

Input Slacks Output Slacks

DMU No. DMU Name Duração do Projeto Custo (R$) Número de Produtos gerados Toneladas Vendidas

1 Projeto_Naval 1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 Projeto_Naval 2 0,00000 44860,00000 0,00000 1710,00000

3 Projeto_Naval 3 0,00000 66009,74109 0,10490 0,00000

4 Projeto_Tubo 1 9,34103 0,00000 0,00000 7850,00000

5 Projeto_Tubo 2 9,34103 0,00000 0,00000 2850,00000

6 Projeto_Tubo 3 9,34103 0,00000 0,00000 850,00000

7 Projeto_Tubo 4 9,34103 0,00000 0,00000 850,00000

8 Projeto_Estrutural 1 3,90495 0,00000 0,10490 0,00000

9 Projeto_Estrutural 2 7,99087 0,00000 0,45455 0,00000

10 Projeto_Estrutural 3 4,34721 0,00000 0,00000 50,00000

11 Projeto_Estrutural 4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

12 Projeto_Estrutural 5 16,47063 0,00000 0,00000 3280,00000
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5.1.2 Identificação dos Projetos “Benchmarks” 

Conforme a análise do Quadro 14, identificou-se duas DMUs eficientes, a 1 e a 11, 

por terem atingido o valor de eficiência técnica máxima igual a 1. Estas são as 

DMUS consideradas “Benchmarks”.  

 

5.1.3 Índices de Eficiência de Escala dos Projetos 

Inicialmente para identificar os projetos eficientes utilizou-se o modelo BCC 

orientado a insumo. 

 

Nesse modelo foi aplicada a restrição de convexidade onde, conforme definido em 

Zhu e Cook (2008): 

 

∑ λ��
���   = 1  (restrição de convexidade), onde λk  ≥ 0 para todo k 

 

A qual possibilitou a obtenção dos escores de eficiência no paradigma do modelo 

BCC (retornos variáveis de escala - VRS). 

 

Para o cálculo da eficiência de escala foi necessário executar o modelo CCR para o 

cálculo dos escores de eficiência com retorno constante. Foi retirada a restrição de 

convexidade, e aplicada à execução do modelo CCR orientado a insumo. 

 

O Quadro 16 apresenta os escores de eficiência encontrados com a execução do 

modelo CCR orientado a insumo para o portfólio analisado.   

 

Conforme a análise do Quadro 16 identificou-se duas DMUs que obtiveram 

eficiência máxima, por terem atingido o valor máximo igual a 1, foram os Projetos 1 e 

11, pertencentes ao Programa de Projetos Naval e Estrutural respectivamente. 
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Ressalta-se que os Projetos 1 e 11 também obtiveram eficiência técnica máxima 

para o modelo BCC, o que nos leva a comprovar que todo projeto eficiente no 

modelo CCR também será no modelo BCC, FERREIRA e GOMES, (2009). 

 

 

Quadro 16 - Execução do modelo DEA – CCR 

 
Fonte: Planilha de Execução DEA-FRONTIER 

 

Com as eficiências técnicas calculadas no Modelo BCC e no Modelo CCR segue-se 

ao cálculo do índice de eficiência de escala, conforme o Quadro 17. 

 

Inputs Outputs

Duração do Projeto Número de Produtos gerados

Custo (R$) Toneladas Vendidas

Input-Oriented

CRS Sum of Optimal Lambdas

DMU No. DMU Name Efficiency lambdas RTS with Benchmarks

1 Projeto_Naval 1 1,00000 1,000 Constant 1,000 Projeto_Naval 1

2 Projeto_Naval 2 0,60000 0,600 Increasing 0,600 Projeto_Naval 1

3 Projeto_Naval 3 0,40498 0,570 Increasing 0,493 Projeto_Naval 1 0,078 Projeto_Estrutural 4

4 Projeto_Tubo 1 0,10726 0,167 Increasing 0,167 Projeto_Naval 1

5 Projeto_Tubo 2 0,21015 0,556 Increasing 0,089 Projeto_Naval 1 0,467 Projeto_Estrutural 4

6 Projeto_Tubo 3 0,29246 0,868 Increasing 0,026 Projeto_Naval 1 0,841 Projeto_Estrutural 4

7 Projeto_Tubo 4 0,29246 0,868 Increasing 0,026 Projeto_Naval 1 0,841 Projeto_Estrutural 4

8 Projeto_Estrutural 1 0,82252 1,019 Decreasing 1,019 Projeto_Estrutural 4

9 Projeto_Estrutural 2 0,87393 1,083 Decreasing 1,083 Projeto_Estrutural 4

10 Projeto_Estrutural 3 0,68268 0,992 Increasing 0,002 Projeto_Naval 1 0,991 Projeto_Estrutural 4

11 Projeto_Estrutural 4 1,00000 1,000 Constant 1,000 Projeto_Estrutural 4

12 Projeto_Estrutural 5 0,53097 0,489 Increasing 0,302 Projeto_Naval 1 0,187 Projeto_Estrutural 4
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Quadro 17 - Eficiência de Escala do Portfólio de Projetos 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Conforme o Quadro 17 as DMUs 1 e 11 estão operando em escala ótima.  

 Gráfico 2 - Modelo de retorno constante (CCR) e retorno variável (BCC) e Eficiência de Escala. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Inputs Outputs

Duração do Projeto Número de Produtos gerados

Custo (R$) Toneladas Vendidas

Input-Oriented Input-Oriented

CRS VRS Scale

DMU No. DMU Name CCR BCC Efficiency

1 Projeto_Naval 1 1,00 1,00 1,0000000

2 Projeto_Naval 2 0,60 0,80 0,7500000

3 Projeto_Naval 3 0,40 0,50 0,8082290

4 Projeto_Tubo 1 0,11 0,33 0,3275588

5 Projeto_Tubo 2 0,21 0,33 0,6417837

6 Projeto_Tubo 3 0,29 0,33 0,8931635

7 Projeto_Tubo 4 0,29 0,33 0,8931635

8 Projeto_Estrutural 1 0,82 0,82 0,9988788

9 Projeto_Estrutural 2 0,87 0,88 0,9954431

10 Projeto_Estrutural 3 0,68 0,69 0,9937155

11 Projeto_Estrutural 4 1,00 1,00 1,0000000

12 Projeto_Estrutural 5 0,53 0,81 0,6544521
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No Portfólio de projetos estudado, conforme o Quadro 17 pode-se perceber que 80% 

apresentam ineficiência de escala.  

 

Nesta análise é importante ressaltar o alerta expresso por Ferreira e Gomes (2009), 

no qual apresenta que a simples quantificação de uma DMU não é suficiente para 

orientar sobre como melhorar a sua eficiência. É necessário, além disso, identificar 

qual o percentual de eficiência que será possível melhorar proveniente da 

eliminação do excesso de recursos, bem como, da escala incorreta de produção. 

Para melhorar a eficiência dos projetos ineficientes recomenda-se analisar os fatores 

que asseguraram os acertos para os projetos benchmarks. 

 

Quadro 18 - Índices de Melhorias 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Considerando o Quadro 18 percebe-se que há uma faixa de 17% em média que 

pode ser melhorado no portfólio, se não for considerado o Programa Tubos. Caso 

este seja considerado esta média se torna 35%.  Estas informações sinalizam que 

esforços de gestão devem ser feitos considerando o portfólio e não apenas ações 

em projetos individuais. Entretanto, se forem considerados a melhoria geral do 

portfólio, este índice varia entre 0% e 67%, sinalizando que a gestão atua de forma 

individual nos projetos, e não no nível de portfólio integrado e consolidado. 

Input-Oriented

VRS

DMU No. DMU Name Efficiency Melhorar VRS

1 Projeto_Naval 1 1,00 0%

2 Projeto_Naval 2 0,80 20%

3 Projeto_Naval 3 0,50 50%

4 Projeto_Tubo 1 0,33 67%

5 Projeto_Tubo 2 0,33 67%

6 Projeto_Tubo 3 0,33 67%

7 Projeto_Tubo 4 0,33 67%

8 Projeto_Estrutural 1 0,82 18%

9 Projeto_Estrutural 2 0,88 12%

10 Projeto_Estrutural 3 0,69 31%

11 Projeto_Estrutural 4 1,00 0%

12 Projeto_Estrutural 5 0,81 19%
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5.1.4 Identificação das melhores práticas de Gestão de Desenvolvimento de Novos 

Produtos aplicadas aos Projetos “Benchmarks” 

Os estudos na área de gestão do PDP têm identificado fatores críticos de sucesso, 

resumidos na Tabela 2. Estes fatores quando aplicados contribuem para reduzir as 

incertezas inerentes ao lançamento de novos produtos. Dentre os fatores críticos de 

sucesso, foram identificadas as práticas descritas na seqüência, que contribuíram 

para o sucesso dos Projetos Naval 1 e Estrutural 4, os quais foram considerados os 

benchmarks do portfólio analisado. 

 

Considerando ao nível de Empresa/Programa foram comprovadas a aplicação 

nestes dois projetos: 

- Existência de um processo de desenvolvimento de produto bem definido, 

desde a ideia até o lançamento; 

 

 - Trabalho em equipes multifuncionais; 

 

- Integração da equipe de desenvolvimento de produtos com seus clientes e 

fornecedores. 

 

Avaliando ao nível de Projeto/ Produto: 

- Os produtos gerados pelos projetos eficientes 1 e 4 possuem diferenciais 

tais como: qualidade superior, grau de inovação, capacidade de resolver 

problemas dos clientes; 

 

- Habilidades na realização das atividades de pré-desenvolvimento do projeto, 

tais como: geração de ideias, análise de viabilidade técnica, mercadológica e 

financeira; 
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- Capacidade de captar as necessidades dos clientes; 

- Sinergia entre o produto proposto e os recursos, habilidades e vantagens 

(técnicas ou mercadológicas) pré-existentes na empresa; 

 

- O líder do projeto possuía as habilidades técnicas, gerenciais e de 

relacionamento interpessoal necessário à gestão de conflitos e problemas; 

 

- Todas as áreas envolvidas no PDP foram integradas através de processos 

para viabilizar a execução das atividades com otimização do tempo; 

 

- Para execução do projeto foi formada uma equipe com pessoas de 

diferentes áreas/departamentos que participavam integralmente ou 

parcialmente dela, foi nomeado um líder/gerente do projeto e as pessoas 

envolvidas respondiam tanto ao gerente/chefe dessas áreas/departamentos 

como ao gerente/líder do projeto (estrutura matricial). 
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5.2 Análise dos Resultados da Pesquisa 

A aplicação da Data Envelopment Analysis (DEA) para o cálculo da eficiência de 

projetos, para a identificação de projetos benchmarks e para o cálculo da eficiência 

de escala foi comprovada para o portfólio de projetos analisado, com exceção do 

programa tubos, cujos dados disponibilizados eram divergentes dos demais 

programas. 

 

A fim de comparar os projetos do portfólio de projetos analisado, foi avaliada a 

divergência do Programa Tubos. Para analisar se os projetos do programa tubos são 

comparáveis aos projetos dos demais programas, para esta análise foi aplicado o 

Modelo NTCR.  

 

Conforme a Figura 29 e Figura 30, a aplicação do Modelo NTCR, Shenhar e Dvir 

(2010), ao conjunto de programas do portfólio poderão se classificar em: 

 

 Quanto a Novidade: 

- Produtos de inovação – são produtos novos para a empresa. São 

transformadores de conceitos e ideias em um novo produto para os 

consumidores. 

 

Quanto à complexidade: 

- Projetos de Sistema – produzem produtos sofisticados e complexos, que 

podem ser carros, computadores, prédios, entre outros. Envolvem uma 

coleção complexa de elementos interativos e subsistemas (subprojetos) que 

juntos desempenham várias funções para atender uma necessidade 

operacional específica. 
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Quanto ao Rítmo: 

- Projetos de Tempo Crítico – são projetos em que o tempo é crítico e 

restrito a uma data específica que restringe a uma janela de oportunidade. 

Neste caso, o não cumprimento da data de entrega significa que o projeto 

fracassou.  

 

Quanto à Tecnologia, temos projetos com as seguintes categorias: 

- Projetos de Alta-Tecnologia – utilizam novas tecnologias que não estão 

disponíveis no início do projeto. Nesta classificação, conforme a Figura 29, 

estão classificados os Projetos do Programa Estrutural. 

 

- Projetos de Média -Tecnologia – utilizam novas tecnologias que não estão 

disponíveis no início do projeto. Nesta classificação, conforme a Figura 30 

estão classificados os Projetos 4 e 5 do Programa Estrutural. 

 

- Projetos de Baixa-Tecnologia – utilizam novas tecnologias que não estão 

disponíveis no início do projeto. Nesta classificação, conforme a Figura 31 

estão classificados os Projetos do Programa Naval e Estrutural (1, 2 e 3) 

 

A combinação do modelo NTCR para o Programa Tubos revela na Figura 29, que 

este é o programa de maior dificuldade de gestão e maior risco do não cumprimento 

do prazo de entrega, tendo como fator principal o baixo domínio da tecnologia pelo 

parceiro tecnológico. Shenhar e Dvir (2010) ressaltam que a combinação de Projetos 

de Inovação com Tecnologia desconhecida remete para projetos difíceis de cumprir 

datas de entregas e orçamento, e tendem ao atraso e estouro de custos pré-

estabelecidos. Estas recomendações e classificação corroboram com Clark and 

Wheelwright (1993) que sugerem a aplicação de técnicas de gestão específicas para 

a tipologia de projetos radicais. 

 



 

Figura 

Fonte:

 

A combinação do modelo NTCR revelou que para o P

recomendado que a gestão divida

da tecnologia exige estratégias de gestão distintas. Poderia ser considerado um 

programa para os Projetos 4 e 5, conforme a 

conjunto de projetos possui maior dificuldade de gestão e maior risco do não 

cumprimento do prazo de entrega, tendo como fator principal a falta de total domínio 

da tecnologia pelo parceiro tecnológico. 

projetos que apresentam certo grau de incerteza tecnológica, os gestores devem 

possuir habilidades técnicas, além das suas habilidades gerenciais e administrativas. 

O outro programa proveniente do Programa Estrutural seria composto pelos

1, 2 e 3, os quais apresentam baixa incerteza tecnológica, 

Figura 29 – Modelo NTCR – Programa Tubos 

Fonte:  Adaptado de Shenhar e Dvir (2010, pag. 59) 

A combinação do modelo NTCR revelou que para o Programa Estrutural, é 

recomendado que a gestão divida-o em dois programas. A diferença entre o domínio 

da tecnologia exige estratégias de gestão distintas. Poderia ser considerado um 

programa para os Projetos 4 e 5, conforme a Figura 30. Esta mostra que este 

conjunto de projetos possui maior dificuldade de gestão e maior risco do não 

cumprimento do prazo de entrega, tendo como fator principal a falta de total domínio 

da tecnologia pelo parceiro tecnológico. Shenhar e Dvir (2010) ex

projetos que apresentam certo grau de incerteza tecnológica, os gestores devem 

possuir habilidades técnicas, além das suas habilidades gerenciais e administrativas. 

O outro programa proveniente do Programa Estrutural seria composto pelos

1, 2 e 3, os quais apresentam baixa incerteza tecnológica, Figura 
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rograma Estrutural, é 

o em dois programas. A diferença entre o domínio 

da tecnologia exige estratégias de gestão distintas. Poderia ser considerado um 

. Esta mostra que este 

conjunto de projetos possui maior dificuldade de gestão e maior risco do não 

cumprimento do prazo de entrega, tendo como fator principal a falta de total domínio 

) explicam que para os 

projetos que apresentam certo grau de incerteza tecnológica, os gestores devem 

possuir habilidades técnicas, além das suas habilidades gerenciais e administrativas. 

O outro programa proveniente do Programa Estrutural seria composto pelos Projetos 

Figura 31. 



 

Figura 30 –

Fonte:

 

A combinação do modelo NTCR para o Programa Naval revela na 

este é o programa de menor dificuldade de gestão e menor risco do não 

cumprimento do prazo de entrega, tendo como fator principal o completo domínio da 

tecnologia pelo parceiro tecnológico que a Siderúrgica Alfa contemplou na equipe 

desde o inicio do Programa. Esta ação mitigou praticamente todo o risco de atraso, e 

possibilitou classificar a tecnologia como baixa, mesmo estando frente à alta 

complexidade e desconhe

categorização é aplicada aos Projetos do Programa Estrutural (Projetos 1, 2 e 3). 

 

 

– Modelo NTCR – Programa Estrutural (Projetos 4 e 5).

Fonte:  Adaptado de Shenhar e Dvir (2010, pag. 59) 

nação do modelo NTCR para o Programa Naval revela na 

este é o programa de menor dificuldade de gestão e menor risco do não 

cumprimento do prazo de entrega, tendo como fator principal o completo domínio da 

pelo parceiro tecnológico que a Siderúrgica Alfa contemplou na equipe 

desde o inicio do Programa. Esta ação mitigou praticamente todo o risco de atraso, e 

possibilitou classificar a tecnologia como baixa, mesmo estando frente à alta 

complexidade e desconhecimento tecnológico da Empresa. Essa mesma 

categorização é aplicada aos Projetos do Programa Estrutural (Projetos 1, 2 e 3). 
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Programa Estrutural (Projetos 4 e 5). 

 

nação do modelo NTCR para o Programa Naval revela na Figura 31 que 

este é o programa de menor dificuldade de gestão e menor risco do não 

cumprimento do prazo de entrega, tendo como fator principal o completo domínio da 

pelo parceiro tecnológico que a Siderúrgica Alfa contemplou na equipe 

desde o inicio do Programa. Esta ação mitigou praticamente todo o risco de atraso, e 

possibilitou classificar a tecnologia como baixa, mesmo estando frente à alta 

cimento tecnológico da Empresa. Essa mesma 

categorização é aplicada aos Projetos do Programa Estrutural (Projetos 1, 2 e 3).  



 

Figura 31 – Modelo NTCR 

Fonte:

 

Esta classificação de projetos radicais para o Programa Tubos sugere a revisão do 

Quadro 11 e do Quadro 

(DEA) este não seja considerado para o cálculo da eficiência.

 

Considerando o Quadro 

do Programa Tubos, e executando os modelos DEA BCC e DEA CCR, foi 

comprovado que devido a estes não fazerem parte da fronteira de eficiência e 

apresentarem valores de variáveis muito divergentes, os 

encontrados foram exatamente os mesmos para o portfólio que considerou todo o 

conjunto de projetos. Este resultado

inovação radical não é possível avaliar a eficiência dos projetos considerando a 

variável de prazo de entrega, ou seja, de duração do projeto, visto que projetos 

desta natureza geralmente têm baixa probabilidade de c

 

 

 

Modelo NTCR – Programa Naval e Estrutural (Projetos 1, 2 e 3)

Fonte:  Adaptado de Shenhar e Dvir (2010, pag. 59) 

Esta classificação de projetos radicais para o Programa Tubos sugere a revisão do 

Quadro 12 para que na execução da Data Envelopmente Analysis

onsiderado para o cálculo da eficiência.  

Quadro 19 e o Quadro 20 dos Portfólios de Projetos sem os projetos 

do Programa Tubos, e executando os modelos DEA BCC e DEA CCR, foi 

e devido a estes não fazerem parte da fronteira de eficiência e 

apresentarem valores de variáveis muito divergentes, os escore

encontrados foram exatamente os mesmos para o portfólio que considerou todo o 

Este resultado permite comprovar que para projetos de 

inovação radical não é possível avaliar a eficiência dos projetos considerando a 

variável de prazo de entrega, ou seja, de duração do projeto, visto que projetos 

desta natureza geralmente têm baixa probabilidade de cumprir com essas variáveis.
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Programa Naval e Estrutural (Projetos 1, 2 e 3) 

 

Esta classificação de projetos radicais para o Programa Tubos sugere a revisão do 

Data Envelopmente Analysis 

de Projetos sem os projetos 

do Programa Tubos, e executando os modelos DEA BCC e DEA CCR, foi 

e devido a estes não fazerem parte da fronteira de eficiência e 

escores de eficiência 

encontrados foram exatamente os mesmos para o portfólio que considerou todo o 

permite comprovar que para projetos de 

inovação radical não é possível avaliar a eficiência dos projetos considerando a 

variável de prazo de entrega, ou seja, de duração do projeto, visto que projetos 

umprir com essas variáveis. 
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Quadro 19 - Execução do modelo DEA – BCC – excluindo os projetos do programa tubos 

 

Fonte: Planilha de execução DEA-FRONTIER 

 

 

 Quadro 20 - Execução do modelo DEA – BCC – excluindo os projetos do programa tubos 

 

Fonte: Planilha de execução DEA-FRONTIER 

 

Frente à dificuldade de controlar o prazo de entrega para projetos de produtos 

inovadores e de alta-tecnologia, recomenda-se que o programa de projetos Tubos 

seja excluído dos cálculos de eficiência técnica dos projetos. Outro ponto, ressaltado 

pelo gestor deste programa está relacionado com o descumprimento do cronograma 

de testes acordado com o cliente, além das significativas solicitações de mudanças 

nas especificações técnicas. Estas variáveis não foram consideradas no cálculo da 

eficiência. 

 

Inputs Outputs

Duração do Projeto Número de Produtos gerados

Custo (R$) Toneladas Vendidas

Input-Oriented

VRS Optimal Lambdas

DMU No. DMU Name Efficiency with Benchmarks

1 Projeto_Naval 1 1,00000 1,000 Projeto_Naval 1

2 Projeto_Naval 2 0,80000 0,400 Projeto_Naval 1 0,600 Projeto_Estrutural 4

3 Projeto_Naval 3 0,50107 0,021 Projeto_Naval 1 0,979 Projeto_Estrutural 4

4 Projeto_Estrutural 1 0,82345 0,021 Projeto_Naval 1 0,979 Projeto_Estrutural 4

5 Projeto_Estrutural 2 0,87793 0,091 Projeto_Naval 1 0,909 Projeto_Estrutural 4

6 Projeto_Estrutural 3 0,68700 1,000 Projeto_Estrutural 4

7 Projeto_Estrutural 4 1,00000 1,000 Projeto_Estrutural 4

8 Projeto_Estrutural 5 0,81131 0,200 Projeto_Naval 1 0,800 Projeto_Estrutural 4

Inputs Outputs

Duração do Projeto Número de Produtos gerados

Custo (R$) Toneladas Vendidas

Input-Oriented

CRS Sum of Optimal Lambdas

DMU No. DMU Name Efficiency lambdas RTS with Benchmarks

1 Projeto_Naval 1 1,00000 1,000 Constant 1,000 Projeto_Naval 1

2 Projeto_Naval 2 0,60000 0,600 Increasing 0,600 Projeto_Naval 1

3 Projeto_Naval 3 0,40498 0,570 Increasing 0,493 Projeto_Naval 1 0,078 Projeto_Estrutural 4

4 Projeto_Estrutural 1 0,82252 1,019 Decreasing 1,019 Projeto_Estrutural 4

5 Projeto_Estrutural 2 0,87393 1,083 Decreasing 1,083 Projeto_Estrutural 4

6 Projeto_Estrutural 3 0,68268 0,992 Increasing 0,002 Projeto_Naval 1 0,991 Projeto_Estrutural 4

7 Projeto_Estrutural 4 1,00000 1,000 Constant 1,000 Projeto_Estrutural 4

8 Projeto_Estrutural 5 0,53097 0,489 Increasing 0,302 Projeto_Naval 1 0,187 Projeto_Estrutural 4
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Considerando, o Programa Naval e o Estrutural, na entrevista foram comprovados a 

aplicação da estratégia de gestão adotada através da integração multifuncional, 

conforme recomendada por Clark and Wheelwright (1993) para a entrega de cada 

programa, em função de diminuir o prazo de entrega e otimizar a alocação de 

recursos para o projeto. O Gestor explicou que a primeira análise realizada, é em 

relação à similaridade do processo de desenvolvimento e produção do produto, por 

este motivo o Projeto Naval_1 teve como objetivo desenvolver um conjunto de 6 

(seis) novos produtos e o Naval_2, 3 (três). A Estratégia adotada permitiu antecipar 

o desenvolvimento do Projeto Naval 2. Essa reorganização de entregas, e devido às 

solicitações dos clientes envolvidos, permitiu o re-planejamento das datas de 

entrega dos Projetos do Programa Estrutural.  

 

Devido à necessidade de desenvolvimento da solução do Programa Tubos a fim de 

atender às solicitações de alterações das especificações técnicas solicitadas pelo 

Cliente, este também foi re-planejado conforme o Quadro 10. 

 

Outro ponto analisado para integrar o projeto a determinado programa de 

desenvolvimento está relacionado com a homologação do produto, nesse momento 

são avaliados os envolvidos nos testes, bem como se existem órgãos externos de 

certificação, além de analisar se os produtos poderão ser certificados/homologados 

em conjunto. No planejamento dos testes são identificadas as possibilidades de 

reduzir o prazo de homologação dos produtos para todos os projetos 

interdependentes do portfólio. Nessa análise, o Gestor ressaltou que no caso do 

Programa Naval, considerando os Projetos Naval 1 e Naval 2, pela primeira vez na 

história da companhia, ocorreu a homologação de 9 produtos, com a participação de 

6 entidades certificadoras navais simultaneamente. Essa integração de processos e 

produtos permitiu diminuir o prazo de entrega do Projeto Naval 2 em 7 (sete) meses, 

e ainda antecipar o atendimento de duas oportunidades que geraram a entrega de 

1.000 toneladas de aço. 
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As ações de gestão na integração do projeto permitiu que o Programa Naval tenha 

como destaque a DMU 1 (Projeto Naval_1), que foi considerada referência em 

quase todas as DMUs após executar o modelo DEA.  

 

Os Gestores de Desenvolvimento de Novos Produtos, referente ao Projeto da DMU 

1, ressaltaram a importância dada ao compartilhamento de informações e a 

necessidade de integração de todas as áreas da Organização no desenvolvimento 

dos mesmos. Para os entrevistados, a integração garantiu organizar, sistematizar e 

padronizar as informações advindas das diferentes áreas funcionais da empresa. 

Outro destaque da integração está relacionado com o aumento significativo na 

assertividade, na competitividade, velocidade e rentabilidade das novas soluções 

desenvolvidas em produtos.  

 

Nos projetos do Programa Naval, no qual se percebe maior integração, segundo 

entrevista do seu gestor, essa possibilitou entregar soluções com maior 

cumprimento de escopo, prazo e qualidade. Estes resultados geraram novas 

oportunidades para a empresa, além de uma maior satisfação do cliente. Resultados 

estes que foram traduzidos em eficiência técnica máxima com a execução do 

algoritmo DEA. 

 

Os cenários apresentados pela empresa têm utilizado como ferramenta de 

integração e execução de suas estratégias a gestão de projetos, a qual pode ser 

desenvolvida na cultura da organização independente da estrutura organizacional, 

onde, gestão de projetos é uma cultura, e nunca um conjunto de normas ou 

procedimentos (KERZNER, 2006). Sob este ponto de vista, é constatado, que a 

cultura de gestão de projetos está em desenvolvimento na organização, e esta pode 

ser uma das causas pelas quais os projetos do portfólio apresentam índices tão 

diferentes de eficiência técnica quando analisados utilizando o modelo data 

envelopment analysis (DEA). Uma das ações recomendadas para que estes índices 

possam alcançar todo o portfólio é a criação de um escritório de projetos, 

(KERZNER, 2006), com o objetivo de centralizar e integrar todos os projetos da 

organização, estabelecer padrões e metodologia de gestão de projetos, e ainda 
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treinar e capacitar todos os líderes de projetos, além de realizar a coleta de lições 

aprendidas para disseminar e introduzir as boas práticas dos projetos benchmarks 

nos demais projetos da empresa. 

 

Embora haja uma análise criteriosa de tendências de mercado, a empresa trabalha 

com o principal foco para atender ao cliente, e não apresenta um planejamento 

anual de desenvolvimento de novos produtos conforme recomenda (CLARK E 

WHEELWRIGHT, 1993) e (COOPER et al. 1997), que indicam que após a 

formulação das estratégias de inovação,  deve ser definido e selecionado um mix de 

projetos de novos produtos coerente com os objetivos estratégicos da organização. 

 

Foi verificado que a empresa possui um processo formal para o desenvolvimento de 

novos produtos, em acordo com (CLARK E WHEELWRIGHT, 1993) e (CHENG, 

2000). A empresa Alfa tem os seus processos e metodologia de gestão de 

desenvolvimento de novos produtos baseados nas melhores práticas do (PMBOK, 

2008), e o processo de desenvolvimento de novos produtos com as etapas 

recomendadas por Rozenfeld et al. (2006), que divide o PDP em três macro 

processos: Pré-desenvolvimento, Desenvolvimento e Pós-desenvolvimento. Através 

dos processos existe uma integração de toda a cadeia entre marketing, vendas, 

desenvolvimento e qualidade. 

 

Na busca por uma melhor integração a empresa Alfa adota alguns dos mecanismos 

citados por (GRIFFIN e HAUSER, 1996), como proximidade física, sistemas sociais 

informais e arranjo organizacional, reuniões, e-mails, viagens e visitas a feiras para 

troca de informações entre os envolvidos. Além disso, para obter maior sucesso no 

processo de gestão de projetos, nas entrevistas foram colocados os seguintes 

conceitos para perseguir no alcance de cada dia maior satisfação do cliente: 

trabalho em equipe, comunicação, integração estratégica, melhoria contínua, 

respeito pelas pessoas, foco no cliente, gerenciamento por resultados e resolução 

antecipada de problemas, pontos estes citados por (CLARK E WHEELWRIGHT, 

1993) e (KERZNER, 2006).  
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Nas entrevistas foi identificada a integração dos processos de gestão de projetos, 

gestão da qualidade e de mudanças, os quais são três dos cinco processos 

utilizados pelas empresas que já atingiram um nível de excelência (KERZNER, 

2006); que são: gestão de projetos, gestão da qualidade, gerenciamento de riscos e 

gestão de mudanças e de engenharia simultânea.  

 

Os entrevistados ressaltaram algumas melhorias em fase de implantação. Algumas 

destas foram comprovadas nas medições, e outras a Siderúrgica Alfa deverá 

desenvolver modelo que envolva solução com sistema e processos para contemplar 

os seguintes aspectos: 

  

a) Redução do prazo de desenvolvimento, através da melhor comunicação e 

integração multifuncional dos envolvidos, reduções de retrabalho, e 

paralelismo de vários processos simultâneos ao produto, entre estes 

processos, destaca-se o processo de homologação com as certificadoras. 

 

b) Aumento da flexibilidade em função do ambiente integrado e entrosado. 

 

c) Aumento da confiabilidade por meio da prevenção de possíveis falhas e 

adoção de medidas preventivas aos desvios desde a fase de concepção e 

elaboração do projeto. 

 

d) Melhoria da imagem através do reconhecimento do mercado como uma 

empresa fornecedora de soluções. 

 

e) Redução da curva de aprendizado em função da forte parceria tecnológica 

possibilitando às equipes maior exposição aos conhecimentos 

amplificados e habilidades diversificadas. 

 

f) Transformação da cultura organizacional por meio de mudanças na forma 

de agir e pensar como fruto da recepção dos conhecimentos do parceiro 

tecnológico.  
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Os entrevistados concordam que existe um relacionamento entre o grau de 

integração e os indicadores de desempenho da organização, enumerando vários 

resultados que foram alcançados provenientes de um nível satisfatório de 

integração, tais como, aumento da produtividade, redução no tempo de 

desenvolvimento, antecipação da solução dos problemas, cumprimento das datas de 

entrega, aumento no valor agregado dos produtos, padronização dos processos, 

integração dos processos, velocidade da informação e facilidade de acesso à 

informação. Esses resultados foram identificados nos Projetos “Benchmark”.  

 

Os escores de eficiência técnica alcançados pelos projetos identificados como 

benchmarks resgataram (CLARK E FUJIMOTO, 1991) e (CLARK E 

WHEELWRIGHT, 1993) para afirmar que a integração entre os diversos 

departamentos no processo de gestão de desenvolvimento de produtos aumenta a 

flexibilidade diante das mudanças inesperadas e a visão integrada do projeto. Esses 

resultados estabelecem práticas a serem implantadas para os projetos que 

apresentaram ineficiência técnica e de escala (ROZENES, 2004). 

 

No roteiro de entrevista semiestruturado foram exploradas cinco esferas do 

ambiente externo: cliente, novas tecnologias, concorrente, mercado externo e 

legislação. Foi detectado um padrão de influência diferente em cada campo 

ambiental. 

 

Nos tempos atuais a única certeza que se tem é de que tudo está em constante 

mudança e por isso as organizações têm sofrido uma forte influência do ambiente, o 

que está de acordo com Vargas (2005). As organizações têm influência no ambiente 

em que vivem e são influenciadas por ele. Neste cenário, as incertezas do ambiente 

percebidas pela organização para o desenvolvimento de novos produtos geram a 

necessidade de integração entre os departamentos, sob a influência de autores 

clássicos da gestão de desenvolvimento de produtos (CLARK E WHEELWRIGHT, 

1993 e ROZENFELD ET. AL. 2006). Eles fundamentam a habilidade de antecipar 

mudanças nas estratégias dos concorrentes, as necessidades dos clientes quanto a 

novos produtos e serviços, a introdução de novas tecnologias no mercado, a 
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influência do mercado internacional e a legislação que interfere no desempenho e no 

design do produto.  

 

A Siderúrgica Alfa afirma que o Cliente tem interferência preponderante no portfólio 

de produtos ofertados, visto que clientes atuam como parceiros para solucionar os 

problemas de soluções tecnológicas necessárias ao seu desenvolvimento. Em 

relação ao mercado externo, para a empresa Alfa há uma forte interferência, visto 

que têm participação e atuação global, e o mercado chinês tem pressionado 

constantemente com produtos mais baratos. 

 

Quanto aos concorrentes, a Siderúrgica Alfa embora utilize a influência positiva do 

concorrente para buscar novas tecnologias e inovar, monitora-os constantemente 

para não ser surpreendida negativamente por um novo produto dos mesmos. 

 

Para o controle dessas variáveis, o que conta em um ambiente para os 

delineamentos da estrutura e da estratégia é seu efeito específico na organização, 

que consiste na habilidade da organização em enfrentá-lo, predizê-lo, compreendê-

lo, tratar com sua diversidade e responder rapidamente a ele (MINTZBERG, 1995).  

Neste sentido, a empresa deve se cercar de todas as informações referentes aos 

movimentos do mercado, tecnologia e concorrentes para a tomada de decisão.  

 

Para a execução do Portfólio de Projetos a empresa apresentou estrutura matricial 

para realizar a integração através da Gestão de Projetos, (KERZNER, 2006). A área 

de Marketing é responsável por garantir a integração das diferentes áreas dentro da 

empresa. Seu maior desafio atual é administrar de forma eficaz e eficiente os 

projetos, alcançando os índices de eficiência técnica máxima para todos os projetos 

do portfólio.  

 

A empresa se organizou da forma que melhor adaptou-se a sua cultura e estrutura 

organizacional, levando a concluir que, não é possível julgar qual é a melhor 

conformação, na medida em que, de acordo com a teoria contingencial, a melhor 
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forma de se estruturar depende da maneira como a empresa interpreta seu 

ambiente (DONALDSON, 1998). 

 

5.3.1 – Estudo Transversal do Portfólio de Projetos 

Para Clark e Wheelwright (1993) a estratégia do desenvolvimento de novos produtos 

deve suportar as duas dimensões: tecnologia e mercado, e a direção destas 

dimensões definem a direção do desenvolvimento de novos produtos. Esta visão 

consolidada do Portfólio de Produtos a desenvolver é essencial porque é necessário 

que a empresa faça uma análise de seu mix de projetos, definindo o percentual de 

projetos de novos produtos, de plataforma, ou apenas melhorias e derivativos. A 

Empresa Alfa não apresentou um processo para garantir a adequação do mix de 

novos produtos em alinhamento com o seu planejamento estratégico. Esta 

necessidade ficou evidenciada ao aplicar o modelo NTCR, conforme Figura 29, 

Figura 30, e Figura 31, onde frente à necessidade de atender à restrição de prazo de 

entrega dos produtos, foi adotado o mesmo modelo de gestão tanto para o 

Programa Naval em que o parceiro tecnológico tinha pleno domínio da tecnologia, 

quanto para o Programa Tubos, para qual a empresa e o parceiro tecnológico não 

tinham domínio da tecnologia. 

 

Durante as entrevistas foi registrado que a Alta Administração envolve pouco ou não 

se envolve durante as etapas de execução do projeto. Esta é uma prática que deve 

ser revista, tal como recomenda Clark e Wheelwright (1993), conforme a Figura 7. A 

intervenção e participação contínua da Alta Administração nos projetos de 

desenvolvimento de novos produtos podem auxiliar na solução de alguns problemas 

provenientes das solicitações de mudanças por parte dos clientes, tal como ocorrido 

no Programa Tubos, Quadro 21. Pode intervir ainda na busca de novos parceiros 

tecnológicos que permitam a equipe do projeto diminuir o tempo para o total domínio 

tecnológico da solução desenvolvida. 

 

O Projeto Naval 1 adotou um conjunto de práticas que são consideradas pela 

literatura como fatores críticos de sucesso, tais como as equipes trabalharam em 
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equipes multifuncionais, de forma que todas as atividades de desenvolvimento dos 

novos produtos foram executadas com otimização de recursos e tempo. A adoção 

destas práticas trouxe como resultados; a entrega antecipada em 30 dias de um 

conjunto de seis produtos, que geraram quatro oportunidades de vendas, 

representando 7.000 toneladas de aço vendidas ao cliente.  

 

Embora o Projeto Estrutural 4 tenha apresentado eficiência técnica máxima igual a 

1, e que este também tenha adotado várias práticas de sucesso semelhantes ao 

Projeto Naval 1; é importante ressaltar que este não agregou nenhum resultado à 

Siderúrgica Alfa. Esse projeto foi re-planejado para entregar o produto 90 dias após 

a data prevista, Quadro 21, e nessa alteração da data de entrega foi perdida uma 

oportunidade de venda de 150 toneladas de aço. 

  

Considerando que a entrega dos produtos dentro do prazo acordado com o cliente 

gerou negócios da ordem de 8500 toneladas de aço vendidas, em contrapartida o 

atraso dos projetos gerou a perda de aproximadamente 15350, que foram deixadas 

de vender, conforme o Gráfico 3. 

 

 Gráfico 3- Oportunidades Geradas comparadas às Perdidas 

 
Fonte: Documentos Internos da Siderúrgica Alfa 

 
Os resultados obtidos revelam que a organização das equipes não impactou na 

integração, porque esta ocorreu através dos processos de gestão integrados aos 
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Fonte: Documentos internos da Empresa 
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processos de desenvolvimento de novos produtos. Entretanto, convém ressaltar a 

essidade da existência de uma área centralizadora para a realização da gestão 

como um escritório de projetos. 

). Esse poderá auxiliar a Alta Administração na análise das 

a projeto selecionado para execução, para que seja definido o 

recurso mais adequado para cada atividade / responsabilidade no projeto, além de 

apoiar os gestores com ações que possam garantir a entrega dos projetos nos 

e a Alta Gestão avalie até mesmo a 

de escritórios setoriais integrados a um escritório 

de projetos no portfólio e da estratégia da mesma, The 

sto na análise das dimensões de sucesso de projetos por Shenhar e 

Dvir (2010) as medidas de sucesso dependem do tempo, conforme Figura 32, de 

forma que nesta pesquisa as medições de eficiência consideraram projetos em fase 

lusão, o que significa que a análise nos indica o cumprimento de prazo, 

orçamento e eficiência técnica, tomando como parâmetros a qualidade do 

gerenciamento do projeto. Estas medições periódicas com o objetivo de constantes 

que recomenda a implantação de 

escritório de projetos para maximizar o desempenho destes dentro da organização. 
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Uma entidade semelhante a um escritório de projetos, poderá implementar um ciclo 

de medição de desempenho de projetos, incluindo a eficiência, conforme Figura 33 

que permitirá aos gestores a intervenção e melhoria constante do portfólio de 

projetos. 

 

 
Figura 33 - Eficiência Técnica a cada etapa do ciclo de vida do projeto 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Um processo de medição cíclico, associado às práticas de integração multifuncional 

através de processos, poderá melhorar os resultados dos projetos de acordo com o 

modelo proposto, conforme Figura 34. 
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Figura 34 - Melhorar resultados alcançados com maior Eficiência Técnica 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Quadro 21- Estudo Transversal dos Programas de Projetos 

 
Fonte: Dados fornecidos pela Empresa x Execução DEA

Programa 

/ Grupos DMU

Tipo de 

Projeto

Incerteza 

Tecnológica Inicio Prev Termino Prev Inicio Real Termino Real

Duração 

Projeto 

Previsto 

(dias)

Duração 

Projeto 

Real 

(dias)

Número de 

Alterações 

de Espec. 

Técnicas

VRS 

Input-

Oriented Melhorar VRS

Antecipação: 

No. Oports 

Geradas

Atraso: 

No. Oports 

Perdidas

Oportuns 

(Toneladas 

Vendidas)

1 "High Tech" BAIXA 1/12/2010 30/6/2011 1/12/2010 30/5/2011 211,00 180,00 0 1,00000 0% 4 0 7000

2 "High Tech" BAIXA 1/7/2011 30/12/2011 1/12/2010 30/5/2011 182,00 180,00 0 0,80000 20% 2 0 1000

3
"High Tech" BAIXA 1/10/2011 30/5/2012 1/10/2011 30/5/2012 242,00 242,00 0 0,50107 50% 0 0 0

4 "High Tech" ALTA 1/1/2011 30/6/2011 1/1/2011 31/1/2012 180,00 395,00 3 0,32745 67% 0 3 -8000

5 "High Tech" ALTA 1/1/2011 30/6/2011 1/1/2011 31/1/2012 180,00 395,00 3 0,32745 67% 0 3 -3000

6 "High Tech" ALTA 1/1/2011 30/6/2011 1/1/2011 31/1/2012 180,00 395,00 2 0,32745 67% 0 2 -1000

7 "High Tech" ALTA 1/1/2011 30/6/2011 1/1/2011 31/1/2012 180,00 395,00 2 0,32745 67% 0 2 -1000

8 "High Tech" BAIXA 1/1/2011 30/6/2011 1/7/2011 30/11/2011 180,00 152,00 0 0,82345 18% 0 0 0

9 "High Tech" BAIXA 1/4/2011 30/9/2011 1/7/2011 30/11/2011 182,00 152,00 0 0,87793 12% 1 0 500

10 "High Tech" BAIXA 1/4/2011 30/9/2011 1/1/2012 30/6/2012 182,00 181,00 0 0,68700 31% 0 1 -200

11 "High Tech" MÉDIA 1/7/2011 31/12/2011 1/12/2011 30/3/2012 183,00 120,00 0 1,00000 0% 0 1 -150

12 "High Tech" MÉDIA 1/7/2011 31/12/2011 1/7/2011 31/12/2011 183,00 183,00 1 0,81131 19% 0 3 -2000
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6. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo, apresentam-se as principais conclusões do estudo que propôs 

encontrar solução para o problema de avaliar a eficiência da gestão de portfólio de 

projetos de desenvolvimento de novos produtos. O objetivo norteador da pesquisa 

permitiu aplicar o modelo Data Envelopment Analysis (DEA) em uma indústria 

siderúrgica, como estrutura para analisar a eficiência da gestão de projetos de 

determinado portfólio de desenvolvimento de novos produtos, para o qual foram 

estabelecidos e atendidos a quatro objetivos específicos. 

 

O primeiro objetivo específico de definir o índice de eficiência técnica dos projetos de 

um determinado Portfólio utilizando a DEA foi alcançado. Nesse caso foi identificado 

que os modelos matemáticos não paramétricos da Data Envelopment Analysis 

(DEA) atenderam plenamente à demanda de aplicação prática, sem perder o rigor 

da análise científica. 

 

Tradicionalmente, a abordagem padrão e formal do gerenciamento de projetos esta 

baseada em um modelo previsível, fixo, relativamente simples e certo. Essa 

abordagem clássica não atende a maioria dos projetos de desenvolvimento de 

produtos, que estão sob a influência da dinâmica do ambiente, da tecnologia e dos 

mercados. A amostra de projetos analisada comprova estas interferências, visto que, 

todos passaram por mudanças imprevisíveis e nenhum dos projetos foi completado 

exatamente conforme o planejado. Conforme Shenhar e Dvir (2010), os projetos 

diferem de várias maneiras e um modelo não serve para todos. Os gestores de 

projetos de sucesso foram capazes de se adaptar ao ambiente, à tarefa e à meta, e 

não simplesmente se ativeram a um conjunto de regras. 

 

Esta nova abordagem adaptativa do gerenciamento de projetos exige que existam 

modelos para a gestão do desenvolvimento de produtos, porém, para cada projeto 

deve ser analisado o conjunto de melhores práticas aplicáveis. Para contribuir com a 
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identificação das melhores práticas a Data Envelopment Analysis (DEA) apresentou-

se como um método adequado para atender ao segundo objetivo específico de 

identificar os projetos “benchmark” do portfólio, através do cálculo da eficiência 

técnica. Os resultados obtidos permitiram ao gestor do portfólio analisar e identificar 

pontos de melhorias que podem ser aplicados aos projetos com desvios, a fim de 

melhorar os resultados de um determinado conjunto de projetos. 

 

No terceiro objetivo específico foram calculados os índices de eficiência de escala 

dos Projetos do Portfólio analisado. Esse índice permitiu identificar as faixas de 

redução dos recursos que podem ser aplicados aos projetos, bem como sinalizar 

que algumas intervenções poderão contribuir para entregar um número maior de 

projetos na data acordada com o cliente.  

 

Várias das boas práticas de gestão abordadas na literatura foram comprovadas nos 

projetos que apresentaram eficiência ótima. conforme apresentado e analisado no 

quarto objetivo específico de analisar as práticas aplicadas aos projetos 

“Benchmarks” que podem melhorar o índice de eficiência dos demais projetos. 

 

Conforme identificadas durante a realização das entrevistas que utilizou o roteiro do 

Apêndice A, o modelo de gestão de desenvolvimento de novos produtos da empresa 

Alfa reflete às concepções modernas encontradas na literatura, em que há foco no 

resultado e no planejamento inicial bem definido e consistente. Podem ser 

destacadas como principais características do processo GDP: equipes matriciais e 

multifuncionais, envolvimento do cliente desde a concepção do projeto até a entrega 

do produto e o uso de tecnologias de processos para aperfeiçoamento de novos 

produtos. 

 

Devido ao destaque da integração multifuncional para os projetos percebidos e 

comprovados de sucesso, foram estudados os mecanismos utilizados pela empresa 

nestes. Dentre estes mecanismos, devem ser ressaltados os processos de gestão 

de projetos, de mudanças, de riscos e da qualidade.  
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A análise dos mecanismos contribuiu para constatar que a empresa se organizou da 

forma que melhor adaptou-se a sua cultura e estrutura organizacional. Isto mostra  

que não é possível julgar qual é a melhor conformação, na medida em que, de 

acordo com a teoria contingencial, a melhor forma de se estruturar depende da 

maneira como a empresa interpreta seu ambiente (DONALDSON, 1998). 

 

Outro ponto importante observado, é que a organização das equipes não impactam 

na integração utilizada através dos processos de gestão, entretanto, é recomendado 

que para a gestão do portfólio existisse uma área centralizadora, que pode ser 

caracterizado como um escritório de projetos. Este poderá auxiliar a Alta Gestão na 

análise das características de cada projeto selecionado para execução, para que 

seja definido o recurso mais adequado para cada atividade / responsabilidade no 

projeto. É recomendado que a Alta Gestão avaliasse até mesmo a possibilidade da 

existência de escritórios setoriais integrados ao corporativo em função do mix de 

projetos no portfólio e da estratégia da mesma (KERZNER, 2004). 

 

Os entrevistados apresentaram que para aumentar o seu potencial competitivo, 

buscam aperfeiçoar o processo de gestão de projetos, a partir de um maior fluxo de 

informações entre os envolvidos, como também do processo decisório em conjunto. 

Tal constatação contribui para a ampliação do campo de gestão de desenvolvimento 

de novos produtos, ao lançar questionamentos sobre a relação da arquitetura da 

integração com a estratégia da empresa, além de revelarem que a utilização de 

processos formais de gestão promove o conhecimento sobre o processo de 

integração, já que os departamentos contribuem de forma diferenciada em cada 

estágio do projeto. 

 

A percepção da integração é altamente positiva, embora a empresa ainda não 

possua indicadores que permitam avaliar as ações de cada departamento em 

relação ao desempenho do projeto.  Entretanto, no entendimento dos entrevistados 

a integração promoveu aumento da produtividade, redução do prazo de 

desenvolvimento, reduções de custos, aumento no valor agregado dos produtos, 

padronização dos processos, integração dos processos, velocidade da informação, 
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facilidade de acesso à informação, aumento da confiabilidade e flexibilidade, 

melhoria da imagem da organização, redução da curva de aprendizado e 

transformação da cultura organizacional. 

 

A necessidade de criar indicadores que relacionam o sucesso do projeto com o 

trabalho conjunto das diversas áreas foi o primeiro estímulo para utilizar a Data 

Envelopment Analysis (DEA) para o cálculo da eficiência técnica. Porém, foi 

identificada, durante o processo de levantamento das informações sobre os projetos, 

a necessidade de desenvolver um modelo que permita definir o processo de coleta 

das variáveis significativas para o monitoramento do negócio e que poderão fazer 

parte das variáveis de entrada e saída do modelo DEA. 

 

Devido à importância da DEA enquanto estrutura de conhecimento capaz de 

organizar grupos de variáveis de entrada e saída que explicam o fenômeno, 

considera-se de bom alvitre a aplicabilidade do modelo como recurso na 

operacionalização e predição de variáveis. 

 

Comprovados os benefícios do modelo para os resultados das organizações, cabe a 

academia desenvolver e divulgar a aplicabilidade da DEA como proposta de uma 

metodologia para apoiar gestores em suas decisões nas organizações. 
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6.1 Limitações da Pesquisa 

Uma das características mais favoráveis na DEA é a comparação direta de cada 

unidade produtiva com uma unidade-referência ou uma combinação de unidades-

referência conhecidas, o que facilita o estabelecimento das metas. Nesse estudo 

devido à inexistência de uma Gestão Integrada de Portfólio que contemple todos os 

projetos da organização na Siderúrgica Alfa foi necessário utilizar uma amostra 

reduzida. A seleção da amostra de projetos ficou restrita aos que tinham disponíveis 

os dados necessários ao processamento do algoritmo DEA. Essa necessidade 

limitou o número de DMUs a 12 projetos. Desses, quatro projetos referentes ao 

Programa Tubos foram recomendados a serem retirados da análise, devido às suas 

características distintas dos demais Programas do Portfólio analisado. 

 

Outra limitação desse estudo se refere à questão de se tratar de um estudo de caso 

específico de uma única organização. Isso restringe as considerações e resultados, 

os quais devem ser analisados de forma restrita ao contexto, não podendo ser assim 

generalizados.  

 

A ausência de outros estudos similares para que pudesse haver um referencial 

comparativo é outra limitação a ser considerada.  

 

Os resultados alcançados são válidos como primeira referência para os gestores do 

Portfólio analisado. Esses indicaram os projetos que mereciam maior atenção e 

auxiliaram o estabelecimento de metas sob a ótica da comparação da gestão 

adotada e as melhores práticas recomendadas. Para aprimoramento dos modelos, 

fica a recomendação do estudo para desenvolver um modelo de gestão de 

desenvolvimento de novos produtos que possibilite novas classificações de projetos, 

a utilização de grupos distintos de unidades, diferenciados por tamanho, ou, ainda, a 

consideração da opinião dos tomadores de decisão, por ponderação ou definição de 

pesos para entradas e saídas. 
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6.2  Contribuição para o conhecimento acadêmico 

O referencial teórico construído ressalta a importância e potencial das abordagens 

de GDP para as empresas de desenvolvimento de produtos, inclusive destacando o 

crescente interesse da área acadêmica e empresarial para o tema. Desta forma, 

pode-se afirmar que a pesquisa contribuirá para preencher uma lacuna de 

conhecimento científico situado na interseção entre as áreas de GDP, 

gerenciamento de projetos e eficiência. 

 

A pesquisa obteve êxito na utilização de três novos conceitos associados à 

eficiência, para auxiliar aos gestores na intervenção e correção de desvios em 

execução de projetos:  

 - Definição de projetos “benchmark” 

 - Cálculo da eficiência Técnica 

 - Cálculo do índice de eficiência de Escala. 

 

Uma das principais contribuições do estudo é a proposta da aplicação do método 

DEA para análise e monitoramento de projetos, a qual não foi encontrada em 

literatura nacional. A literatura internacional que inspirou a pesquisa estava limitada 

a um modelo de gestão específico (ROZENES, 2004). Pode-se afirmar que este 

trabalho representa um caso de aplicação e que valida o método DEA para a gestão 

de projetos de desenvolvimento de produtos. 

 

Os resultados da pesquisa não podem ser generalizados ou universais. Entretanto, o 

estudo de caso mostrou a experiência concreta para a solução de um problema 

complexo, e que pode ser replicada para outros projetos, ou portfólios ou até mesmo 

empresas, bem como inspirar trabalhos futuros. 
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6.3  Contribuição para a Aplicabilidade da Eficiência nas Empresas 

Esta pesquisa combinou diferentes métodos e técnicas de forma relativamente 

simples e coerente com a realidade da empresa que participou do trabalho. 

 

Ficou comprovado que os procedimentos são abrangentes e flexíveis, e que podem 

ser aplicados para toda a Empresa ou adequados para aplicar em outras empresas, 

não somente da área Siderúrgica, como quaisquer outras que utilizem a gestão de 

projetos. 

 

Este estudo permitirá a Empresa criar ou melhorar os indicadores de desempenho 

de desenvolvimento de produtos, além de trazê-la para um momento de reflexão 

sobre suas atuações no processo de estratégia e gestão de lançamento de 

produtos. 

 

O desenvolvimento de um modelo de referência poderá contribuir para selecionar 

melhor os projetos a executar, bem como aplicar os recursos para aqueles que 

trarão maior resultado. Esse modelo de referência poderá auxiliar aos gestores a 

antecipar a solução de problemas, reduzirem o prazo e o custo de lançamento de 

novos produtos, e conseqüentemente, viabilizar a maximização da inovação.  
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6.4  Recomendações para Pesquisas Futuras 

Devido à flexibilidade de aplicação da DEA, o cálculo da eficiência técnica pode ser 

associado ao ciclo de vida de desenvolvimento de novos produtos, através de 

pontos de controle para cada etapa. A medição da eficiência técnica a cada etapa 

permitirá identificar quais os projetos “benchmark” de cada etapa. Essas medições 

ao longo do ciclo de vida do projeto poderão auxiliar aos gestores na tomada de 

decisão e correção de desvios, permitindo que a eficiência técnica possa ser 

utilizada como uma variável de controle e monitoramento, de forma a contribuir com 

um aumento significativo de eficiência de todo o processo. 

 

O desenvolvimento de um conjunto de trabalhos nesta área poderia contribuir para a 

seleção melhor dos projetos a executar, bem como com a aplicação mais inteligente 

dos recursos, permitindo que seja construído um arcabouço teórico mais robusto, 

incluindo modelos de referências que garantissem a redução do prazo e custo de 

lançamento de novos produtos e consequentemente, viabilizando a maximização da 

inovação. Esse conjunto de trabalhos poderá ser composto pelos seguintes temas: 

 

• Criar / Validar um modelo de referência – esta pesquisa aplicou um método 

que pode ser associado à outros métodos e ou modelos para construir uma 

proposta de metodologia para a gestão da eficiência técnica em empresas de 

desenvolvimento de produtos. 

 

• Ampliar o número de estudos de casos – esta pesquisa relatou um estudo 

de caso, considerando apenas parte do portfólio de desenvolvimento de 

produtos da empresa. A análise e compilação de outros estudos de caso 

similares poderão auxiliar no refinamento da aplicação do método DEA e a 

torná-lo mais generalizável. 
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• Acompanhamento de Projetos durante todo o ciclo de vida – este estudo 

foi elaborado atendendo restrições de tempo, razão pela qual os resultados 

de algumas ações com horizonte de médio e longo prazo não puderam ser 

aplicadas, e consequentemente, não chegaram a ser calculadas e nem 

analisadas. Por isto, recomenda-se o acompanhamento de um portfólio 

completo de projetos de desenvolvimento de produtos ao longo de todo o 

ciclo de vida dos mesmos, para que seja possível a avaliação do maior 

número possível de variáveis, incluindo custos, índices de inovação, retorno 

financeiro, satisfação do cliente, rentabilidade, entre outras. Nessa mesma 

situação, é recomendado acompanhar o portfólio de projetos estudado para 

analisar futuras medições no médio e longo prazo dos resultados desses 

produtos lançados. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Área: Gerência de Produto e Relacionamento com Clientes 

Entrevistados: Especialista de Marketing – Produtos e Analista de Marketing 

 

Datas das reuniões: 24/Out e 12/Dez/2011 e 19/01/2012 

 

ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 

PRODUTOS: 

 

1) No que se refere à inovação, qual é a estratégia para o desenvolvimento de 

produtos da empresa? 

<Entrevistado>: Para o desenvolvimento de novos produtos temos três 

alternativas: 

a. P&D – área de pesquisa e desenvolvimento que desenvolve novos 

produtos para atender às inovações de ponta provenientes de 

empresas internacionais. 

b. Desenvolvimento de demandas de mercado – são produtos que são 

desenvolvidos para atender às necessidades de mercados/clientes. 

Algumas destas solicitações podem ser aceleradas por já estar em 

desenvolvimento ou terem sido desenvolvidas pela área de P&D. 

c. Desenvolvimentos estimulados pela concorrência – são produtos que 

concorrência possui e não há em nosso portfólio. 

 

2) Como nasce a necessidade de desenvolvimento de um novo produto? 

Indique para cada opção a ordem de prioridade para a Organização. 

 

Fatores Externos: Demanda do cliente; Riscos de mercado; Regras 

ambientais, Aspectos Legais; Outros. 

 

<Entrevistado>: Considerando os fatores externos a maioria dos nossos produtos é 

desenvolvida para atender as demandas do cliente. 



193 

 

 

Fatores Internos: Planejamento estratégico, Reuniões de brainstorming, 

Necessidade de redução de custo, Demanda de processo interno, Outros. 

 

<Entrevistado>: Considerando os fatores internos a necessidade de 

desenvolvimento da maioria dos novos produtos é identificada, definida ou 

comunicada nas reuniões bimestrais de Desenvolvimento de Novos Produtos. 

 

AMBIENTE EXTERNO: 

 

3) Considerando a influência do ambiente externo no processo de 

desenvolvimento de produtos, com que nível de intensidade os Fatores 

Externos (Aspectos Legais/mercado consumidor / mercado competidor / 

disponibilidade de tecnologia) interferem na gestão de desenvolvimento de 

novos produtos? Justifique a escolha do grau de intensidade. Qual é o tipo de 

interferência desses fatores nas estratégias da empresa para o 

desenvolvimento de novos produtos? 

 

 Intensidade 

<Entrevistado>: 

  

Fator Externo Pouca Média Alta Por que? 

<Entrevistado>: 

Tipo de Interferência 

<Entrevistado>: 

Aspectos Legais x   Não se aplica Não tem influência 

devido ao tipo de produto 

fornecido aos clientes 

Clientes: Finais, 

Varejistas, 

Atacadistas, 

Mercado 

externo 

   

 

x 

Nosso clientes são 

globais, e exigem 

condições 

internacionais. 

O mercado externo tem 

alta influência na decisão 

do cliente em relação a 

custo, prazo e 

disponibilidade de 

produto. 

Mercado 

Competidor 

   

x 

 Com a presença dos 

chineses no mercado de 

siderurgia, a 

necessidade de ser 
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competitivo tem 

aumentado muito. 

Disponibilidade 

de Tecnologia 

   

x 

Vendemos 

soluções que estão 

sempre associadas 

a novas 

tecnologias 

Este é um fator crítico e 

de alto risco para nossos 

projetos 

NECESSIDADE PERCEBIDA PARA INTEGRAÇÃO: 

4) Alguma ação foi tomada pela empresa, como por exemplo, mudanças 

estruturais ou estratégicas, auxiliaram na integração entre as áreas para o 

desenvolvimento de novos produtos? De que forma? Por que isso 

aconteceu? 

 

<Entrevistado>: A integração tem ocorrido através dos processos de gestão de 

projetos de desenvolvimento dos produtos. Esta necessidade tem sido comprovada 

nos resultados alcançados com os projetos onde a integração foi praticada com 

maior intensidade nas reuniões periódicas de acompanhamento do projeto. Nos 

últimos dez anos foram tomadas várias ações visando um melhor controle do DNP 

na Empresa, entre outras o processo DNP tornou-se corporativo. Estas ações têm 

trazido resultados gradativos nos itens listados abaixo, os quais se encontram em 

processo de implantação: 

 

Entre os resultados percebidos com a integração podem ser citados:  

 

g) Redução do prazo de desenvolvimento, através da melhor comunicação e 

integração multifuncional dos envolvidos, reduções de retrabalho, e 

paralelismo de vários processos simultâneos ao produto, entre estes 

processos, destaca-se o processo de homologação com as certificadoras. 

 

h) Aumento da flexibilidade em função do ambiente integrado e entrosado. 

 

i) Aumento da confiabilidade por meio da prevenção de possíveis falhas e 

adoção de medidas preventivas aos desvios desde a fase de concepção e 

elaboração do projeto. 
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j) Melhoria da imagem através do reconhecimento do mercado como uma 

empresa fornecedora de soluções. 

 

k) Redução da curva de aprendizado em função da forte parceria tecnológica 

possibilitando às equipes maior exposição aos conhecimentos 

amplificados e habilidades diversificadas. 

 

l) Transformação da cultura organizacional por meio de mudanças na forma 

de agir e pensar como fruto da recepção dos conhecimentos do parceiro 

tecnológico.  

 

ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 

 

5) Qual a área da empresa é responsável pela Gestão do Portfólio de Projetos 

de Desenvolvimento de Novos Produtos? 

<Entrevistado>: É a Gerência de Produto e Relacionamento com Clientes. 

 

6)  Esta área tem autonomia para abortar Projetos em execução? 

<Entrevistado>: Depende do estágio em que o Projeto está. 

 

7) Há reunião com as Diretorias envolvidas para discussão dos Projetos? 

<Entrevistado>: Existe um comitê de DNP que envolve Diretores e Gerentes 

Gerais, e que decidem pelo desenvolvimento de um novo produto baseado 

em estudos de mercado fornecido pelo MKT e análise de viabilidade técnica 

fornecido por áreas técnicas. Não há mais envolvimentos dos Diretores, a 

partir do start do desenvolvimento. 

 

8) Há apoio da Alta direção para viabilizar a cooperação entre as áreas 

envolvidas nos Projetos? Qual é o resultado deste apoio? 

<Entrevistado>: Geralmente ocorre pouco envolvimento da alta gestão, na 

maioria das vezes, este envolvimento ocorre em momentos de crise. 
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9) Há presença de conflitos entre os departamentos durante as etapas de 

desenvolvimento de novos produtos? São conflitos graves? Que medidas a 

sua empresa tem adotado para a resolução dos conflitos? 

 

<Entrevistado>: Geralmente os conflitos estão relacionados com os 

objetivos e cronograma do projeto, e são resolvidos sem necessidade de 

envolver a Alta Administração da empresa. 

 

INTEGRAÇÃO ENTRE OS DEPARTAMENTOS: NÍVEIS ESTRATÉGICO, TÁTICO 

E OPERACIONAL 

 

10) Após identificação da necessidade qual é o processo para desenvolver o 

novo produto?  

<Entrevistado>: O processo se inicia quando o solicitante encaminha a 

solicitação para a Gerência de Produto e Relacionamento com Clientes. 

Ao receber uma solicitação a Gerência de Produto e Relacionamento com 

Clientes elabora a “Análise Mercadológica”. Ao concluir que é recomendado 

mercadologicamente, passa-se a etapa de “Análise Técnica” pela Gerência de 

Controle Integrado de Produto.  

 

Após a conclusão da análise mercadológica e técnica obterem parecer favorável 

(pelo comitê de DNP), passa-se a etapa de abertura do projeto, o qual será 

submetido ao processo de gestão de desenvolvimento de novos produtos, 

passando pela fase de desenvolvimento industrial e sendo seguido pelo 

lançamento do produto e inserção do mesmo no Portfólio.  

 

 

11) Qual a freqüência com que é analisado o Portfólio de Projetos de Novos 

Produtos abertos? A indicação do Líder e aporte de recursos para esses é 

imediato?. 

<Entrevistado>: Ocorre Bimestralmente, ou sob demanda. 

 

12) Como é realizado o alinhamento da solicitação de demanda do cliente para o 

desenvolvimento de um novo produto com as estratégias da Empresa?  
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<Entrevistado>: Não tem um processo formal. 

 

13) Partindo da premissa que: “os recursos são limitados”. Considerando que 

não existem recursos para executar todos os projetos solicitados, no 

processo de alinhamento como ocorre a seleção e priorização dos novos 

produtos a serem desenvolvidos em função dos recursos disponíveis? Quais 

as áreas que participam desta análise e priorização? 

 

<Entrevistado>: Se for decidido desenvolver um novo produto, essa decisão 

é baseada numa boa atratividade de mercado e numa viabilidade operacional 

imediata. Portanto, o dispêndio de recursos não é elevada, não havendo 

praticamente riscos de perdas, uma vez que quando não se atinge as 

propriedades visadas para um produto, o mesmo pode ser comercializado sob 

outras classificações. Essa é uma característica bem peculiar aos aços. Aos 

projetos definidos para o desenvolvimento de novos produtos serão sempre 

disponibilizados os recursos, mesmo que tenha que buscar fora (poucas 

vezes). 

 

14) Há algum planejamento formalizado adotado pela empresa para o 

gerenciamento do portfólio de produtos a serem desenvolvidos? 

<Entrevistado>: Não. Informal. Há, entretanto, um movimento recente na 

Gerencia de Produtos e Relacionamento com Clientes de se criar um Plano 

Quinquenal de Desenvolvimento de Produtos. 

 

15) Existe metodologia formal para a Gestão do Portfólio de Desenvolvimento de 

Produtos? 

<Entrevistado>: Neste momento está em desenvolvimento. 

 

16)  Existe uma metodologia formal para desenvolvimento de produtos? 

<Entrevistado>: Embora a área de desenvolvimento do produto seja 

totalmente independente, existe um procedimento de qualidade que descreve 

o processo de DNP e que prevê uma série de etapas que um produto deve 

atender durante seu desenvolvimento. 

 


