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RESUMO 

 

O processo de desenvolvimento de produtos (Product 

development process; PDP) é complexo. Para muitas empresas que 

competem no cenário internacional é um importante fator para conseguir 

vantagens competitivas. Neste contexto as empresas têm reorganizado 

seus processos de um caminho sequencial para um caminho integrado 

conhecido como engenharia simultânea, cujo objetivo final é reduzir 

tempo e custos de desenvolvimento. Este trabalho tem por objetivo 

propor um modelo que busca melhorar o emprego da engenharia 

simultânea por meio da integração das áreas de conhecimento de projeto 

e manufatura baseada nos conceitos de Manufacturing Readiness Level 

(Nível de Maturidade da Manufatura; MRL), Design for Manufacturing 

and Assembly (Projeto para Manufatura e Montagem; DFMA) e 

Tecnology Readiness Level (Nível de Maturidade de Tecnologia; TRL). 

Nesta dissertação será apresentada uma revisão bibliográfica sobre 

MRL, TRL, DFMA e PDP, além de um estudo preliminar do modelo a 

ser proposto em projeto conduzido ao longo de 1 ano onde foi possível 

aplicar algumas matrizes de DFMA que forneceram subsídios para 

posterior elaboração da sistemática proposta. Portanto baseado na 

revisão bibliográfica e no estudo preliminar é proposto o um modelo de 

sistemática que consiste em uma sequência de atividades e ferramentas 

para serem aplicadas nos estágios iniciais do desenvolvimento de 

produtos visando integrar os processos de desenvolvimento de produto e 

manufatura. Para avaliar este modelo realizou-se um workshop em uma 

empresa multinacional do setor metal mecânico envolvendo 

profissionais que trabalham em desenvolvimento de produtos. Os 

resultados obtidos mostram que a proposta melhora a integração das 

áreas de engenharia propostas dentro de um processo de 

desenvolvimento de produto em seus estágios iniciais, refletidos em uma 

redução do custo do produto de 20% e 25% em investimentos em 

manufatura, que estão relacionados principalmente com redução de 33% 

no número de peças além das mudanças nos conceitos de união e 

fabricação de componentes. Também ficou comprovada a efetividade do 

modelo como uma ferramenta de trabalho e modelo referência. 

    

Palavras-chave: MRL, DFMA, Avaliação de maturidade, Engenharia 

Simultânea.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The product development process (PDP) is highly complex. For many 

companies competing in the international scenario is an important factor 

to achieve competitive advantage. In this context companies have 

reorganized their processes from a sequential to an integrated path 

known as simultaneous engineering, whose final objective is to reduce 

development time and costs. This paper aims to propose a model that 

look for improve the use of simultaneous engineering by integrating the 

areas of project and manufacturing knowledge based on the concepts of 

Manufacturing Readiness Level (MRL),  Design for Manufacturing and 

Assembly (DFMA) and Tecnology Readiness Level (TRL). In this 

dissertation will be presented a bibliographic review on MRL,TRL; 

DFMA and PDP, in addition a preliminary study of the proposed model 

conducted over 1 year where was possible to apply some matrices of 

DFMA that provided subsidies for later elaboration of the systematic 

proposal. Therefore, based on the literature review and the preliminary 

study, a model of a systematic approach that consists in a sequence of 

activities and tools to be applied in the early stages of product 

development aiming integrate product and manufacturing development 

processes. To evaluate this model, a workshop was realized in a 

multinational metalworking company involving professionals that work 

in product development environment. The results show that the proposal 

improves the integration of the proposed engineering areas into a 

product development process in its initial stages, reflected by a 20% of 

product cost reduction and 25% on manufacturing investments, which 

are mainly related to a 33% reduction in number of parts besides of 

changes in the concepts of union and component manufacturing. The 

effectiveness of the model was also proven as a working tool and 

reference model. 

 

Keywords: MRL, DFMA, Maturity Evaluation, Concurrent 

Engineering.
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O processo de desenvolvimento de produtos (PDP) é geralmente 

complexo pois envolve conhecimentos multidisciplinares, (KARNIEL; 

REICH, 2011).  

Um PDP estruturado é essencial para competitividade e 

sobrevivência em diversas indústrias e é composto de atividades 

multifuncionais em que cada uma é influenciada por muitos fatores 

internos e externos, (HADDAD et al ,2012). No que ser refere ao PDP, 

muitas empresas que competem hoje no mercado internacional o 

consideram como um importante fator para conseguir vantagens 

competitivas, (VALLE e BUSTELO, 2009). 

Para que um projeto seja bem sucedido é importante que as 

tecnologias que serão utilizadas nos seus produtos estejam maduras 

suficientes. Projetos de inovação possuem tecnologias que entram na 

categoria em que se é necessário a pesquisa e desenvolvimento. Um 

exemplo de tratativa para gerenciamento deste tipo de projetos é dado 

por MARXT et al (2004), que coloca que em um contexto de projetos 

inovadores, onde as tecnologias ainda não estão maduras, deve-se 

acrescentar ao PDP tradicional alguns estágios iniciais para finalização 

da tecnologia e confirmação de seu potencial comercial (produtos que a 

mesma pode gerar). Os autores propõem a inclusão destes estágios 

iniciais, que chamam de Stage Gates de tecnologia, os quais são 

agregados ao tradicional modelo de Stage Gate de Cooper (1993). No 

modelo de Cooper (1993) o desenvolvimento de novos produtos é 

organizado em uma lista de estágios predeterminados, com uma lista de 

atividades interfuncionais paralelas e gates para tomada de decisão 

(SILVA et al, 2012).  

Considerando o processo de gestão da inovação, Alves (2009 

apud Araújo 2017) cria uma categoria de inovação chamada de inovação 

tecnológica pré-competitiva, onde se busca a obtenção do domínio de 

uma empresa sobre determinadas tecnologias, que poderão, ser adotadas 

no desenvolvimento de novos produtos. Neste contexto, a avaliação da 

maturidade da tecnologia é importante, pois projetos que tenham baixa 

maturidade,  necessitam de tempo para o desenvolvimento da mesma. 

Para avaliar a maturidade de novas tecnologias, a Agencia 

Nacional Aeroespacial America (National Aerospace Spacial Agency; 

NASA) apresenta uma escala chamada de Technology Readiness Level 

(TRL), (MANKINS, 2009). Além disto o Departamento de Defesa 
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Norte Americano ( Departament o Defense; DoD) apresenta uma escala 

denominada Manufacturing Readiness Level (MRL ) que é uma escala 

para medir a maturidade das tecnologias de manufatura da mesma forma 

que a tecnologia de produto (OSD Manufacturing Technology Program, 

2011). 

Em um cenário industrial em que as empresas são afetadas pelo 

aumento da pressão global na busca por uma melhor competitividade, 

estas têm reorganizado seus processos de desenvolvimento de produtos 

de um caminho sequencial para um caminho integrado, conhecido como 

engenharia simultânea ou engenharia concorrente (VALLE e 

BUSTELLO, 2009), (DELOITTE, 2011).  

A engenharia simultânea é uma abordagem sistemática para o 

projeto integrado e concorrente ou concomitante dos produtos e seus 

processos relativos, incluído manufatura e processos de suporte 

(ROMERO et al, 2010), que visa reduzir tempo e custos de 

desenvolvimento melhorando a qualidade e competividade pela 

integração de diferentes áreas de conhecimento ao longo do ciclo de 

vida de produtos, sendo o Projeto para Manufatura e Montagem e 

Montagem (DFMA) uma das principais abordagens para se conseguir 

aplicar a CE, (TASSLOTI et al, 2016).  

Neste cenário de busca de redução de tempo e custo de 

desenvolvimento de produtos, por meio da integração das áreas de 

conhecimento de projeto e manufatura, empregando-se ferramentas com 

TRL, MRL e DFMA é que ocorre o desenvolvimento deste trabalho. 

 
 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem como objetivo geral propor um modelo para 

integração das áreas de conhecimento de projeto e manufatura, na fase 

de desenvolvimento de tecnologias de produto. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

Considerando o escopo deste trabalho, constituem objetivos 

específicos: 
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 Estruturar o conhecimento sobre Nível de Maturidade de 

Manufatura (MRL), Nível de Maturidade de Tecnologia (TRL) 

e DFMA, por meio do levantamento do estado da arte. 

 Avaliar matrizes estabelecidas com base no MRL, TRL e 

DFMA, para obter melhoria nos resultados de um projeto.  

 Propor um modelo de sistemática para integração das áreas de 

conhecimento de projeto e manufatura por intermédio do 

emprego do MRL e do DFMA. 

 Avaliar o modelo com um  time multifuncional de projetos com 

experiência em  pesquisa e desenvolvimento (P&D). 

.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Sabendo que para um projeto aumentar suas chances de sucesso é 

importante que as empresas usem a abordagem de engenharia 

simultânea em seus PDP´s. Valle et al (2009) chegaram a conclusão que 

a execução de atividades de projeto sobrepostas, a integração de times 

interfuncionais e o trabalho em equipe afetam positivamente o PDP em 

termos de tempo para mudanças incrementais e em termos de custos 

para inovações radicais. Mudanças incrementais são alterações que 

ocorrem em produtos já existentes e as radicais em produtos novos com 

baixo grau de maturidade das tecnologias e que precisam de pesquisa e 

desenvolvimento. 

          Um PDP envolve um ciclo completo de desenvolvimento de 

produtos desde pesquisa e desenvolvimento até a implantação pode ser 

dividido em cinco fases chamadas de: 

 

1. Pesquisa básica 

2. Desenvolvimento tecnológico 

3. Estudos conceituais 

4. Projeto preliminar 

5. Projeto detalhado e certificação de produtos. 

 

As fases 1 e 2, que antecedem a macro fase de inovação de 

produto composta pelas fases 3, 4 e 5, são aonde ocorrem as pesquisas e 

os desenvolvimentos tecnológicos que poderão mais tarde resultar em 

produtos, sendo a fase 2 uma importante etapa denominada por Alves 

(2009 apud Araújo 2017) de inovação tecnológica pré-competitiva. 
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Neste contexto envolvendo a pesquisa básica e a inovação 

tecnológica pré-competitiva como elo para um bom projeto de produto é 

que se o observam as principais justificativas para este que trabalho, que 

são: 

 

 Falta de integração das áreas de projeto e manufatura nas 

fases de pesquisa e desenvolvimento de produtos. 

 Necessidade de métricas reais que ajudem a avaliar mais 

cedo possível as incertezas da pesquisa e 

desenvolvimento relacionadas a manufatura, como por 

exemplo o grau de dificuldade. 

 Necessidade de ferramentas que possibilitem uma 

linguagem comum aos times de projeto e manufatura.  

 Necessidade de ferramentas que permitam apresentar de 

forma clara informações de requisitos de projeto para 

manufatura e que seja possível medir a sua evolução ao 

longo das fases de maturidade. 

   
 

1.4  METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Pela classificação de pesquisas apresentada por Gil (2002), o 

trabalho de pesquisa aqui proposto é do tipo exploratório, uma vez que 

objetiva o aprimoramento de ideias.  

A Figura 1 apresenta o roteiro de pesquisa, aonde se pode 

perceber que a pesquisa assumirá tanto a forma de revisão bibliográfica 

quanto de estudo preliminar do modelo, mais comuns nas pesquisas 

exploratórias. 

A primeira etapa irá apresentar uma revisão bibliográfica da 

literatura mais aprofundada nos temas principais que envolvem 

avaliações de níveis de maturidade de projetos de manufatura e 

tecnologia e DFMA que são a base desta pesquisa, afim de identificar 

modelos de referência , base teórica e ferramentas que auxiliem a 

construção do trabalho . 

Com objetivo de identificar na literatura alguma proposta ou 

modelo similar, foi realizada uma Revisão Bibliográfica Sistemática 
(RBS) no dia 04 de julho de 2017 com o logaritmo de busca: TITLE-

ABS-KEY ("manufacturing readiness level") OR TITLE-ABS-KEY 

("readiness level model") AND TITLE-ABS-KEY ("product 

development") OR TITLE-ABS-KEY ("dfma"). A pesquisa considera os 
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últimos 10 anos de publicações nas bases de dados Scopus e Science 

Direct, com os filtros e critérios de inclusão mostrados na Tabela 1. 

Foram encontrados 5 documentos na Scopus, destes apenas 1 se 

enquadrou nos filtros e critérios de inclusão apresentados , sendo este 

documento um artigo já apresentado pelo autor no ano de 2016. 

 
Tabela 1 - Filtros e critérios de inclusão da pesquisa. 

Filtros Critérios de Inclusão 

F1: Títulos e Palavras Chave C1: Não tem relação com o tema 

F2: Resumo C2: Baixa relação com o tema 

*Serão inclusos apenas 

documentos que se 

enquadrarem no critério de 

inclusão C4. 

C3: Relação com um ou outro tema 

C4: Relação com mais de um tema em 

conjunto. 

Fonte: Autor (2017). 

 

A segunda etapa é um estudo preliminar do modelo para 

avaliação de um processo, cuja aplicação resulta em 3 matrizes de DFA, 

DFM e a última DFMA chamada matriz de indicadores de performance, 

que estão inseridos nos estágios iniciais do desenvolvimento de produto. 

Estas matrizes são parte fundamental para melhoras a integração de 

projeto e manufatura nas fases iniciais de desenvolvimento de produto 

bem como contribuir para avaliação dos níveis de maturidade (MRL). 

A etapa três envolve a proposição do modelo, objetivo deste 

estudo, e um exemplo de sua aplicação para melhorar o entendimento do 

mesmo, e uma de suas bases irá envolver o estudo preliminar 

apresentado no capítulo 2. 

A quarta etapa contempla a aplicação e avaliação do modelo. A 

aplicação ocorrerá em uma empresa específica. A avaliação será   

realizada por meio de um workshop com um grupo formado por 

profissionais de engenharia de produto e processos de manufatura que 

trabalham com pesquisa e desenvolvimento de projetos. Neste 

workshop, os participantes serão imersos no tema e farão um exercício 

simulando um caso real com a aplicação da sistemática desenvolvida, 

cujas principais matrizes já estarão preenchidas, e a saída será a 

avaliação deste uso pelos times envolvidos através de um questionário 

de avaliação. Os resultados serão parte  das conclusões e recomendações 

do trabalho. 

A última etapa será uma avaliação das contribuições e limitações 

da sistemática e seus resultados bem como a recomendação de trabalhos 

futuros. 
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 Figura 1- Elementos do trabalho acadêmico e suas saídas 

 
 Fonte: Autor (2016). 

 

1.4.1 Estrutura da dissertação 
 

A dissertação está estruturada em sete capítulos: Introdução; 

Revisão Bibliográfica dos temas Processo de Desenvolvimento de 

Produto / TRL / MRL / DFMA;  Estudo Preliminar do Modelo; Modelo 

Proposto; Aplicação do Modelo/Resultados; Conclusões e 

Recomendações e Referências bibliográficas. Além destes capítulos, 

serão apresentados anexos e apêndices com informações para auxiliar o 

entendimento da mesma. 
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Este capítulo tem como objetivo apresentar uma revisão 

sistemática sobre, Nível de Maturidade de Tecnologia, Nível de 

Maturidade de Manufatura e Projeto para Manufatura e Montagem e 

Montagem. 

 

2.1  PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS  
 

A gestão da inovação tem ocupado posição central nos meios 

acadêmico e empresarial. Entretanto, a implantação de uma gestão da 

inovação eficaz passa necessariamente pela adoção de modelos que 

norteiem a construção de processos organizacionais por meio dos quais 

a inovação deve ser conduzida (Silva et al , 2014).  

A inovação é um processo multiestágio pelo qual as 

organizações transformam ideias em bens, serviços ou processos novos 

ou significativamente melhorados com o objetivo de progredir, competir 

ou diferenciarem-se com sucesso no mercado, (BAREGHEH, 

ROWLEY, SAMBROOK (2009) apud Silva et al, (2014). Modelos com 

esse propósito têm sido publicados nas últimas décadas e refletem a 

grande pluralidade de abordagens, consequência da gestão da inovação 

enquanto área multidisciplinar. 

O processo de desenvolvimento de produtos é representado por 

modelos compostos por fases, etapas, atividades e tarefas, por meio dos 

quais, uma equipe multidisciplinar desenvolve um produto, 

considerando, simultaneamente, ao longo do seu desenvolvimento, as 

necessidades e as restrições do ciclo de vida (BACK et al., 2008).  

Na literatura existem diversos modelos para o processo de 

desenvolvimento de produtos. Para este trabalho, os modelos utilizados 

como referência e base teórica são o Stage Gate tradicional de Cooper 

(1994) ,o Tecnology Stage Gate (TSG) proposto por Marxt et al. (2004) 

e o modelo de referência proposto por Rozenfeld et al (2006).  O 

primeiro por ser mais antigo e utilizado pelas empresas nos dias atuais, o 

segundo por ser um modelo genérico que propôs uma adaptação do 

modelo tradicional a projetos de inovação e o terceiro por ser um 

modelo atual aplicado a empresas de manufatura e bens de consumo e 

capital. 

O Stage Gate é um modelo caracterizado pela forma processual 

que materializa o conhecimento ao longo das etapas propostas. Este 

modelo é organizado em uma lista de estágios predeterminados 

chamados de gates os quais controlam os processos e servem como 
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pontos de avaliação, são elas : a) Seleção de ideias; b) Pesquisa e 

Desenvolvimento; c) Implementação e d) Introdução ao Mercado. Estas 

fases estão representadas na Figura 3. 

 No Tecnology Stage Gate ocorre a inclusão das fases de 

desenvolvimento de tecnologia. Estas fases são chamadas de Tecnology 

Stage Gates (TSG´s). Como pode ser visto na Figura 2, a partir da ideia 

do produto são introduzidos os TSG´s. Estes TSG´s podem iniciar na 

fase de Pesquisa e Desenvolvimento do modelo de Cooper (1994), indo 

até o final do ciclo de vida do produto. Nestes TSG´s ocorrem Revisões 

Técnicas ( Tecnical Reviews ; TR ), as quais são formalizadas num 

Comitê de Revisão Técnica ( Tecnical Review Committee; TRC). O 

objetivo principal destas revisões é assegurar o escopo de um projeto ao 

longo do ciclo de vida do produto. Com esta abordagem é possível 

associar as fases de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) às fases de 

desenvolvimento tradicional de produtos. 

O principal foco do TSG é ser empregado em projetos que as 

tecnologias ainda estão em desenvolvimento e existem grandes 

incertezas quanto ao seu real potencial de mercado, ou seja, em casos 

típicos de projetos de P&D. 

  

Figura 2 - Framework colaborativo para projetos  

 

 
Fonte: Adaptado de Marxt et al. (2004) 

 

O modelo proposto por Rozenfeld et al (2006) está apresentando 

na Figura 3. Ele é dividido em três macrofases chamadas de pré-

desenvolvimento, desenvolvimento e pós-desenvolvimento. Estas 

podem em linhas gerais serem divididas em algumas microfases de 
desenvolvimento chamadas de:  

 

 Planejamento estratégico de produtos: Considera 

estratégias de mercado e tecnologias. 
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 Planejamento do projeto: Considera aspectos 

relacionados ao plano do projeto em si. 

 Projeto informacional: Trata de definir as especificações-

meta 

 Projeto conceitual: Trata da concepção do produto, 

especificações preliminares e macro processo de 

produção. 

 Projeto detalhado: Tem como saída um produto 

homologado e suas especificações finais. 

 Preparação para a produção: Seu objetivo é a liberação 

da produção e homologação do processo. 

 Lançamento do produto. Trata do processo de vendas, 

assistência técnica, distribuição e atendimento ao cliente. 

  
Figura 3 - Processo de Desenvolvimento de Produto 

 

 
Fonte: Rozenfeld et al (2006). 
  

 

2.2  NÍVEL DE MATURIDADE DE TECNOLOGIA (TRL) E NÍVEL 

DE MATURIDADE DE MANUFATURA (MRL). 
 

Para auxiliar o desenvolvimento dos projetos desde as fases de 

pesquisa são apresentadas duas escalas de medida de maturidade de 

tecnologia tanto do produto que está sendo criado quanto os processos 

de manufatura. Estas escalas são chamadas TRL e MRL. 
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Segundo Olechowski et al ( 2015) a TRL é uma escala criada pela 

NASA nos anos 1970 para medir a maturidade das tecnologias durante o 

desenvolvimento de sistemas complexos. 

O MRL inicialmente como referido no Programa Tecnológico de 

Manufatura OSD (2011), foi desenvolvido pela Indústria do 

Departamento de Defesa Norte Americano (DoD) cujo objetivo foi criar 

uma escala para ter o mesmo propósito para manufatura que a TRL tem 

para tecnologia, assim existiria um vocabulário comum e poderiam ser 

feitas avaliações dos níveis de maturidade da manufatura em projetos. 

Para compreender TRL, MRL e suas aplicações foi realizada uma 

Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS), que segundo Conforto et al 

(2011) é um método científico para busca e análise de artigos de uma 

determinada área da ciência, é um instrumento para mapear trabalhos 

publicados no tema de pesquisa específico para que o pesquisador seja 

capaz de elaborar uma síntese do conhecimento existente sobre o 

assunto pode ser vista como um método padronizado de busca utilizado 

para responder questões específicas de pesquisa através de critérios de 

elegibilidade predefinidos. A RBS está apresentada no apêndice A. 

Após analisado o material da pesquisa foi classificado em 

subgrupos divididos por similaridades de temas para melhor 

entendimento e  desdobramento das informações,  os temas e subgrupos 

estão apresentados no Quadro 1.  

 

Quadro 1. Subgrupos similares 

1 Abrangência teórica Revisão e desdobramentos dos temas 

2 Abrangência teórico prática Usa e traz críticas ao modelo atual 

3 Abrangência teórico prática Propõe melhorias ao  modelo atual 

4 Abrangência prática Aplicações em diferentes projetos 

5 Abrangência teórico prática Cria novos modelos  

Fonte: Autor (2017). 

 

As medidas de maturidade começam com a escala de maturidade 

de tecnologia, TRL. Mankins (2009) considera as restrições de tempo, 

escopo e orçamento para estabelecer uma escala de avaliação da 

maturidade da tecnologia. O autor acrescenta que na metade dos anos 

70, a Administração Nacional da Aeronáutica (NASA) nos Estados 
Unidos aprimorou este conceito de forma a permitir uma avaliação mais 

efetiva no que se refere a maturidade de novas tecnologias. Em 1995 a 

escala sofreu um aprimoramento, deixando mais claras as entregas de 

cada nível de maturidade. Desde então, foi adotada pelo Department of  

Defense (Departamento de Defesa; DoD) e pelo Government 
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Accountability Office  (Escritório de Contabilidade Geral do Congresso 

Americano; GAO) em projetos de desenvolvimento de novas 

tecnologias. De uma maneira geral, a TRL vem se mostrando muito 

efetiva em comunicar o estado das novas tecnologias entre diversas 

áreas e organizações.  

A escala de maturidade de tecnologia possui 9 níveis. Para 

melhor caracterizar cada nível de tecnologias a Figura 4 apresenta uma 

visão geral da escala de TRL. 

Nesta escala TRL, proposta pela NASA, os produtos 

apresentados até o nível 5 são componentes ou placas de circuitos que 

nos níveis posteriores serão conectados em sistemas ou subsistemas 

maiores. Os 9 níveis de maturidade, então, têm como objetivos 

principais: 

 

1. Ter os princípios básicos da pesquisa observados e 

reportados. 

2. Formular os conceitos de tecnologia e/ou sua aplicação. 

3. Provar de forma analítica e experimental os conceitos de 

tecnologia já formulados para sua função crítica e/ou 

outra característica relevante. Neste momento começa a 

pesquisa e desenvolvimento. 

4. Validar o uso da(s) tecnologia(s), já analítica e 

experimentalmente comprovas, no componente(s) ou 

placa(s) de circuitos de sua(s) aplicação, em um 

ambiente de laboratório. 

5. Validar o componente ou placa de circuitos aonde foi 

aplicada(s) a(s) tecnologia(s) em um ambiente relevante. 

Neste momento a fidelidade com a realidade aumente 

muito. 

6. Demonstração do protótipo do sistema aonde foi aplicada 

a tecnologia em um ambiente relevante (* para a NASA 

o ambiente relevante pode ser também o espaço ) 

7. Demonstração em sistema do protótipo do sistema aonde 

foi aplicada em seu ambiente operacional (* para a 

NASA este ambiente é o espaço). 

8. Sistema real qualificado em seu ambiente operacional. 

Para a  NASA aqui são executados testes padrões. 

9. Sistema real aprovado através do sucesso em uma missão 

real.  
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Figura 4 - Visão geral da escala de maturidade de tecnologia 

 

 
Fonte: Mankins (2009). 

 

Mankins (2009) resalta, a escala citada na Figura 4 não nasceu 

toda de uma vez. O desenvolvimento da escala teve muitos passos de 

aprovações em comunidades na indústria de tecnologia aeroespacial ao 

longo de várias décadas, desde os primeiros usos por grupos de pesquisa 

fechados da NASA até o uso preliminar na indústria e outras agências 

espaciais. A Figura 5 traz um panorama geral desta evolução. 

 
Figura 5 – História da evolução da TRL 

 
Fonte: Mankins (2009). 

 

  Apesar de todo este tempo de uso e melhorias, ainda existem 

várias dúvidas a respeito da avaliação da maturidade, como por 

exemplo, fazer avaliação da maturidade entre múltiplos subsistemas e 

componentes, e a necessidade de métricas reais que ajudem avaliar o 
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mais cedo possível as incertezas da pesquisa e desenvolvimento, como 

por exemplo o seu grau de dificuldade. 

Com o objetivo de integrar o PDP tradicional ao desenvolvimento 

de tecnologia, Araújo (2017) fez em uma empresa do setor aeronáutico, 

a integração do PDP aos níveis de maturidade de tecnologia incluindo 

também os estágios de P&D, como ilustrado na Figura 6. Este processo 

é dividido em duas grandes fases chamadas de Inovação Tecnológica 

Pré Competitiva e Inovação de Produtos (PDP) além da fase de pesquisa 

básica.   

A pesquisa básica e o P&D pré-competitivo estão correlacionados 

aos nível 1 a 6 da escala original de TRL. Nota se que  o TRL apesar de 

ter sido concebido para aplicações aeroespaciais pode ser facilmente 

adaptado a qualquer tipo de ambiente, inclusive outros setores 

industriais. 

 
Figura 6 - P&D Pre Competitivo na Indústria Aeronáutica 

 
 

Fonte: Araújo (2017) 

 

Segundo Alves (2009 apud Araújo 2017) a inovação tecnológica 

pré-competitiva endereça em sua essência a obtenção do domínio por 

uma dada empresa sobre determinadas tecnologias de seu interesse que 

poderão mais tarde ser adotadas no desenvolvimento de novos produtos,  

As tecnologias aqui trabalhadas tem baixo nível de maturidade e 

necessitam amadurecimento até que possam ser definitivamente 

adotadas no desenvolvimento de novos produtos. 

Em paralelo ao desenvolvimento das medidas de escala de 

maturidade de tecnologia surgiu a necessidade de uma escala similar 
para a área de manufatura. Esta escala foi chamada de MRL.  

As definições sobre MRL, segundo OSD Manufacturing 

Technology Program (2016) foram desenvolvidas por um grupo de 

trabalho  da indústria do DoD sob a coordenação do Joint Defense 
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Manufacturing Technology Panel (Painel  Conjunto de Tecnologia de 

Manufatura para Defesa; JDMTP). A intenção foi criar uma escala para 

medir maturidade da manufatura com o mesmo propósito da escala de 

medida da maturidade da tecnologia, para prover vocabulários e 

métricas comuns.  

Na Figura 7 está representado o ciclo de vida das aquisições 

proposto no Manufacturing Readiness Level Deskbook (2016) e a sua 

relação com a escala TRL. No modelo são condensados três milestones 

representados por A, B e C.  

O milestone A tem o objetivo de validar a capacidade de produzir 

a tecnologia em um ambiente de laboratório, B validar a capacidade de 

produzir o produto em um ambiente relevante de produção e C validar a 

capacidade de produzir o produto em uma linha piloto. 
 

Figura 7 – Ciclo de vida das aquisições 

 
 
Fonte: Adaptado de Manufacturing Readiness Level Deskbook (2016). 

 

         A escala do MRL desenvolvida contempla 10 passos como 

descrito a seguir:  

 

1. Implicações básicas de manufatura identificadas, ou seja, 

pesquisa básica e identificação das deficiências de manufatura. 

2. Conceitos de manufatura identificados através da tradução de 

pesquisa básica em pesquisa aplicada e soluções. Nesta fase os 

riscos e estudos de viabilidade começam a ser identificados. 

3. Comprovação dos conceitos de manufatura desenvolvidos por 

meio de experimentos analíticos e laboratoriais. 

4. Capacidade de produzir a tecnologia em ambiente de 

laboratório. Esta fase indica que (s) tecnologia(s) esta(ão) 
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madura(s) o suficiente para entrar na fase de aquisição e 

redução de riscos. Os parâmetros de perfomance já foram 

validados e os direcionadores de custos bem como planos de 

mitigação de riscos atualizados. 

5. Capacidade de produzir protótipos de componentes em 

ambiente relevante de produção. Aqui a base industrial já foi 

acessada e o plano de mitigação de riscos já está integrado a 

estratégia de manufatura. Ferramentais e materiais protótipos 

bem como equipamentos para testes já foram construídos. 

6. Capacidade de produzir protótipos de sistemas e subsistemas 

em um ambiente relevante de produção, para permitir a entrada 

na próxima fase chamada de fase de desenvolvimento de 

Engenharia e Manufatura. 

7. Capacidade de produzir protótipos de sistemas, subsistemas ou 

componentes em um ambiente representativo de produção, para 

permitir que a fase de projeto detalhado seja finalizada. 

8. Capacidade de produção demonstrada na linha piloto. Nesta 

fase começam as produções em baixa escala com um ambiente 

completo de produção. 

9. Produção em baixa escala demonstrada através do atendimento 

das metas estabelecidas. 

10. Capacidade em larga escala demonstrada. Nesta fase o produto 

já está sendo fabricado em um ambiente normal de produção, 

ou seja, é a manutenção do negócio. 

 

 No modelo estão contempladas as fases de capacitar a ciência & 

tecnologia, análise das soluções, maturação da tecnologia & redução dos 

riscos, desenvolvimento de engenharia e manufatura, desdobramento da 

produção e operações e suporte. Estas fases são associadas a revisões 

técnicas representadas por ASR (Revisão das Alternativas de Produtos), 

SSR (Revisão dos Requisitos de Produtos), SFR (Revisão Funcional do 

Produto), PDR (Revisão do Projeto Preliminar, CDT (Revisão Crítica do 

Design), PRR (Revisão da Maturidade da Produção, PCA (Autidoria da 

Configuração Física) e ICT (Revisão da Operação), dentre as quais 4 se 

destacam como fundamentais para as tomadas de decisões do projeto, 

são elas: ASR, PDR e  PRR por antecederem os milestones A, B e C e 

CDR onde é finalizada a análise detalhada do design. 

As revisões técnicas devem ocorrer durante o ciclo em etapas 

chaves e embasar as decisões gerenciais. A seguir são apresentados os 

principais aspectos a serem considerados em cada uma das revisões: 
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1. ASR: Revisão das alternativas de produtos, é a primeira 

revisão mais importante e é a base para a tomada de 

decisão do milestone A. Os critérios de sucesso nesta 

revisão técnica são :  

 

 Identificar os processos de fabricação 

preliminares e os riscos 

 Identificar os investimentos necessários para o 

desenvolver e produzir as tecnologias. 

 Concluir avaliações iniciais da produtividade 

dos conceitos de projeto. 

 

2. PDR: Revisão do projeto preliminar, é a segunda revisão 

mais importante e ocorre ao final da fase de maturação 

da tecnologia e redução de riscos, e é a base para a 

tomada de decisão do milestone B. Os critérios de 

sucesso nesta revisão técnica são :  

 

 Ter caracterizado a maior parte dos processo de 

fabricação. 

 Documentar como o produto será manufaturado. 

 Ter avaliado a produtividade dos processos 

relacionados a tecnologias chave. 

 Ter construído o modelo de custos de produção. 

 Ter uma base industrial para suportar o 

desenvolvimento. 

 Ter identificado os fornecedores chaves e 

maiores lead times. 

 

3. CDR: Revisão crítica do design, é a terceira revisão mais 

importante durante a fase de desenvolvimento das 

soluções que é caracterizada pelo projeto detalhado. Os 

critérios de sucesso nesta revisão técnica são : 

 

 Ter identificado os processos de fabricação 

relativos a tecnologias chaves e comprovados 

que atendem aos requisitos de projeto. 

 Ter desenvolvido os planos de controle para 

estes processos de fabricação chaves. 
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 Terem os processos de fabricação sido 

demonstrados em um ambiente relevante de 

produção. 

 Estarem em andamento as negociações dos 

equipamentos. 

 Ter disponíveis materiais e ferramentas para 

atender ao cronograma da linha piloto. 

 Ter atualizado o modelo de custos de produção 

bem como suas metas definidas. 

 

4. PRR: Revisão da maturidade da produção é a quarta 

revisão mais importante ao final da fase de 

desenvolvimento das soluções que é caracterizada pela 

produção em lin          ha piloto , sendo a base para a 

tomada de decisão do milestone C. Os critérios de 

sucesso nesta revisão técnica são : 

 

 O produto pode ser produzido dentro do 

orçamento previsto. 

 As utilidades de produção devem estar 

disponíveis e a mão de obra treinada. 

 O processo já é estável para começar a produção 

em baixa escala. 

 A cadeia de fornecimento já deve estar 

estabelecida e pronta para atender a produção 

em baixa escala. 

 Ter aprovado os processos de fabricação em 

linha piloto. 

 Ter finalizado todas as análises comerciais e 

também a análise de riscos. 

 Ter validado o modelo de custos de produção. 
 

Após o DoD ter implementado o MRL em 10 passos , ocorreram 

derivações. A primeira citada por Ward ( 2011 ) fala sobre a Rolls-

Royce , responsável por desenvolvimento de turbinas para aeronaves, 

que criou uma escala de 9 passos baseada na escala proposta do DoD, 

chamada de Nível de Maturidade da Capacidade de Manufatura 

(MCRL), onde cada um dos 9 passos da TRL é ligado diretamente com 

a MCRL, e é aplicada a toda a cadeia de suprimentos. Esta abordagem 

foi inicialmente usada para no desenvolvimento da turbina do Boeing 
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787 cumprindo alguns papéis como o comunicar e determinar a 

viabilidade de implementação de projetos em uma escala de tempo. 

Ward (2011) e Cavalheiro et al (2013) também citam outras duas 

escalas voltadas a determinar o nível de maturidade de processos de 

manufatura. A primeira com foco em inovação  (IMRL) foi criada pela 

indústria de nanotecnologia devido ao alto apelo diferencial de 

inovação, sendo esta também baseada no modelo TRL. A  segunda 

utilizada pelo Departamento de Aviação da General Electric em 2010 

onde confirmam que o uso das TRL´s e MRL´s são a maneira correta de 

atuar sistematicamente em queimar os riscos e criar uma linguagem 

comum através da base industrial. A abordagem do MRL 

especificamente dá seu retorno à empresa pela adição de valor a 

capabilidade do processo e a maturação do plano de produção. 

  Com a divulgação e adoção destes modelos por outras empresas, 

os mesmos foram sendo modificados. Katz et al (2015) trazem uma 

grande avaliação estatística de 37 programas de sistemas de armamento 

do DoD para entender a relação entre a maturidade do projeto e sua 

tecnologia com o orçamento e o tempo do projeto, onde concluíram que 

a recomendação de ter 90% dos desenhos liberados até o CDR ou 

Milestone B e um indicador significante na mudança de custo e 

cronograma do projeto. 

Madison et al (2015) identificam que é preciso padronizar a 

maneira de avaliar a evolução da tecnologia em diferentes projetos para 

facilitar a transferência de tecnologia para fora da entidade.  

No intuito de evitar atrasos ou disparidades de orçamento 

Mankins (2009) propõe um modelo matricial de avaliação chamado de 

Technology Readiness and Risk (Avaliação dos Riscos e Maturidade da 

Tecnologia; TRRA) que irão auxiliar o gerente do projeto a deixar claro 

e documentado as maturidades das tecnologias principalmente em 

estados iniciais do projeto. Este modelo leva em consideração três 

fatores: 

 O TRL, para saber qual o nível da maturidade a 

tecnologia está. 

 O R&D3 que mede a probabilidade de sucesso ou falha 

de uma tecnologia relacionado ao grau de dificuldade de 

Pesquisa e Desenvolvimento(P&D);  

 O valor da necessidade da tecnologia (TNV) que fala da 

importância para o desenvolvimento da tecnologia para 

o projeto. 
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            Então, para qualquer esforço de desenvolvimento de tecnologia a 

matriz de riscos (TRAA) sintetiza os riscos na forma de dois índices: a 

Probabilidade da Falha (Pf) e a Consequência da Falha (Cf). 

           A Probabilidade da Falha (Pf) está diretamente relacionada ao 

R&D3 e tem por objetivo direcionar a pergunta de como provavelmente 

esta nova tecnologia irá seguir ou provavelmente falhar. 

           A Consequência da Falha (Cf) procura responder a pergunta de 

quais serão as consequências ou benefícios desta falha e está 

diretamente relacionado com o (TNV) e o (TRL), ou seja, quanto mais 

inicial for o estágio de desenvolvimento e maior for o valor da 

necessidade do desenvolvimento desta tecnologia maior será a 

consequência da falha.  

Tanto para (Pf) quanto para o (Cf) foram criados 5 níveis 

relacionados as taxas de probabilidade e consequência das falhas 

apresentados no Quadro 2 que devem ser relacionados com a matriz de 

risco (TRAA) da Figura 8. Este dois índices são apresentados em forma 

qualitativa de avaliação, cujos detalhes sobre a forma de classificar os 

níveis de tecnologias são apresentados no apêndice B. 

 

Quadro 2. Níveis e taxas de probabilidade e consequências das falhas. 

Taxa de probabilidade da falha 

(Pf) 

Taxa de consequência da 

falha (Cf) 

Nível Probabilidade Nível Impacto 

1 Remota A Mínimo 

2 Improvável B Algum 

3 Provável C Moderado 

4 Altamente Provável D Grande  

5 Quase Certa E Inaceitável 

Fonte: Adaptado de Mankins (2009) 

 

            Cada tecnologia avaliada deve estar localizada em algum 

quadrante do gráfico exposto na Figura 8. Se estiver na região verde não 

é necessário maiores preocupações ou ações, se estiver na área amarela 

deve ser olhada com atenção já se estiver na região vermelha é um ponto 

de parada de projeto até que uma solução seja encontrada. 
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Figura 8 - Matriz de riscos tecnológicos (TRAA). 

 

 
 

Fonte: Mankins (2009) 

 

  Em uma atuação na empresa Bombardier, Pahud et al (2013)  

criaram uma nova metodologia para gerenciamento do conhecimento 

baseada no relatório A3 da Toyota, sendo este um modelo que busca 

identificar a situação atual, a natureza do problema, a gama de 

contramedidas possíveis, a melhor contramedida, as maneiras de colocá-

las em prática e a evidência de que o problema foi efetivamente 

solucionado (SHOOK, 2008). Os autores fazem uma modificação no 

mesmo documento para garantir o alinhamento dos campos com as 

saídas de cada estágio do MRL e TRL que hoje são padrão de medição 

de maturidade das tecnologias.. 

Para entender as diversas possibilidades do uso das escalas de 

maturidade, na sequencias são apresentados alguns casos reais com 

aplicações específicas:  

 

 Govea e Uzdzi (2013) apresentam uma proposta para fechar 

um gap que é gerenciar sistemas de engenharia, o foco é 

entender a dependência de uma nova tecnologia em termos 

de impacto em termos da maturidade global da tecnologia, 

custos e desempenho ao longo do tempo. O resultado é um 

framework que consiste em ajustar uma conexão lógica entre 
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as várias métricas usando as perguntas: porque, aonde, 

quando, como e o que. 

 Magnave (2014) identifica que as técnicas de gerenciamento 

e ferramentas não estão sendo adequadas para monitorar o 

desenvolvimento de tecnologia em produtos complexos. Para 

melhorar este processo, o autor apresenta um modelo de 

gerenciamento chamado Earned Readiness Management 

(Gerenciamento da Maturidade Adqurida; ERM).  

 Tucker et al (2009) apresentam a criação de uma nova escala 

de avaliação da maturidade para avaliar o Supply Chain 

chamada Supply Chain Readiness Level (Nível de 

Maturidade da Cadeia de Fornecimento; SCRL) . A escala foi 

criada para aumentar a robustez na análise de todo o supply 

chain de missões da NASA, olhando para o produto como um 

todo.  

 Peters (2015) apresenta um modelo chamado Manufacturing 

Technology Readiness Level (Avaliação da Maturidade das 

Technologias de Manufatura; MTRL) focado em avaliação 

de capabilidade, flexibilidade e desempenho, diferente do 

modelo TRL e MRL que é guiado por novas tecnologias de 

produto.  

 Yasseri ( 2013) apresenta uma proposta para avaliação de 

umaa nova tecnologia a ser utilizado em submarinos. A 

proposta envolveu o TRL, Integration Readiness Level 

(Nível de Maturidade da Integração; IRL) e System 

Readiness Level (Nível de Maturidade do Systema; SRL) 

tomando mais efetiva e eficiente a decisão por compra e 

integração do produto, através de métricas padronizadas entre 

as áreas envolvendo os mais diversos estágios de tecnologia.  

 O IRL é necessário para componentes que envolvem mais de 

uma fonte, este tem o mesmo o valor do TRL para ser fácil 

de utilizar e entender. Já o SRL tem como objetivo medir o 

nível de maturidade de todo o sistema submarino, para 

amarrar as escalas de TRL e IRL foi desenvolvido um índice 

chamado SRL este é retirado de uma matriz que combina o 

TRL e IRL. 
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2.3  PROJETO PARA MANUFATURA E MONTAGEM (DFMA)   

 

 O termo Design for Manufacturing (Projeto para manufatura; 

DFM) está relacionado ao projeto para fácil fabricação de peças que 

formam o produto após sua montagem e Design for Assembly (Projeto 

para montagem; DFA) está relacionado a questões de projeto do produto 

para a fácil montagem. Projeto para Manufatura e Montagem e 

montagem (DFMA) é uma combinação de DFA e DFM, 

(BOOTHROYD; DEWURST; KNIGHT, 2011).  

Existem vários métodos DFMA ou técnicas para 

desenvolvimento de engenharia concorrente. Os três mais conhecidos 

são o método Boothroyd Dewurst DFMA, Hitachi Assemblability 

Evaluation Method e a Técnica Lucas, (EHRS, 2012) 

 O método de Lucas DFA foi desenvolvido pela Universidade de 

Hull e tem a mesma a base de pesquisa de Boothroyd & Dewhurst 

(2011), por isto apresentam algumas características comuns, que são: 

reduzir o número de peças e a análise da geometria das peças para o 

processo de montagem (ESQUILANDER, 2001).  

Os métodos propostos pelos autores apresentam algumas 

diferenças. O método de Boothroyd e Dewurst tende a necessitar de 

maiores informações sobre o produto, como tempos de processamento e 

montagem, por exemplo. Por outro lado, o método de Lucas baseia se 

em fatores de penalidades padronizadas e tabeladas parametrizadas, que 

permite uma maior flexibilidade nos dados de entrada e até mesmo na 

avaliação. Em virtude disto, optou-se neste trabalho pelo emprego do 

método de Lucas, o qual será aprofundado a seguir. 

              Para completar o processo de aplicação do método é importante 

seguir as etapas apresentadas na Figura 9, como descrito a seguir. 
 

 

2.3.1. Etapas 1 e 2, especificação do projeto e análise do produto. 
 

O processo só começa com a especificação ou a existência de 

um projeto de um produto. Com isto é possível fazer uma análise 

preliminar dos aspectos gerais construtivos no intuito de deixar o time 

de projeto familiarizado e preparado para o próxima etapa que é a 

análise funcional, bem como tirar as principais dúvidas. 
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Figura 9 – Etapas do DFMA segundo método de Lucas 

 

 
Fonte: Lucas Engineering Systems (1993). 

 

 

2.3.2. Etapa 3, análise funcional 
 

É considerada uma etapa fundamental no processo por serem 

pontos onde é realizada a análise para determinar a quantidade mínima 

teórica de peças e também estimular a equipe do projeto a pensar em 

otimização do conceito do produto de modo a unir funções em uma 

única peça e até mesmo entender as necessidades de serviços a serem 

realizados para assistência técnica.  

Lucas 1993 apud Mital et al 2012 sugere uma análise que usa 

os princípios básicos de avaliação de movimentos relativos entre 

componentes, necessidade dos componentes serem de diferentes 

materiais e por último se os componentes precisam realmente ser 

separados uns dos outros. Esta análise é realizada pela sequência do 

fluxograma apresentado na Figura 10. Após esta análise os componentes 

são divididos em 2 grupos: tipo A, essenciais; e, tipo B, que não são 

essenciais (MITAL et al , 2012). 
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Figura 10 – Fluxo de análise funcional 

 

Fonte: Lucas Engineering Systems (1993). 
 

Sabendo então quais são as peças essenciais do produto é 

possível avaliar a eficiência do projeto em relação a sua montagem, 

como apresentado na Equação 1 onde “A é o número mínimo teórico de 

partes e A + B é o número total de partes” (MITAL ET AL 2012). 
 

 BAAAEf  /                                                                                      (1) 

 

O índice sugerido como um limiar de eficiência de projeto é de 

60%, porém, frequentemente pode ser considerado bom na prática já 

acima de 45% . (Huang, 1996). 

 

2.3.3. Etapa 4, análise de manufatura 
 

Esta análise uso o conceito de grupos de tecnologia para 

classificar os componentes com base nas características do design e 
material. Isto é estimado por um índice chamado de Índice de Custos de 

Manufatura (Mi), que é utilizado para analisar a adaptabilidade dos 

processos de fabricação e a operação. Este índice pode ser calculado 

pela Equação 2 onde o coeficiente Rc é o custo relativo e Mc é o custo 

do material calculados pelas equações (3) e (4), já Pc que é o custo de 
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processamento primário é um valor tabelado. Os valores para Pc bem 

como para cada coeficiente destas formulas são padronizados e estão 

detalhados nos Anexos D, E, F, G, H, I, J, K e L. Apesar de não 

apresentar um custo real ela ajuda o time por apresentar um resultado já 

relativizado. 

 

McPcRcMi                                                                                      (2) 

 

)(CtouCfCsCmpCcRc                                                                 (3) 

 

WcCmtVMc                                                                                      (4) 

 

O custo de processamento primário (Pc) é baseado nos 

conceitos de near net shape, onde a primeira etapa de fabricação é muito 

próxima da forma final. Desta forma o melhor processo de fabricação é 

escolhido baseado no componente ter a maioria de suas características 

próximas a forma final.  

Outra informação é custo relativo (Rc) que incorpora a 

complexidade do design e está associado ao processamento das 

características que esta complexidade traz. Este índice é composto pelos 

coeficientes abaixo: 

 

 Cc, que é relativo a complexidade da forma. 

 Cmp, que é relativo a complexidade do material 

 Cs, que é relativo a complexidade de fabricar relativo a 

menor seção do componente 

  Cr ou Cf, que é relacionado a complexidade de atender as 

tolerâncias de projeto ou acabamento de superfície. 

 

Para calcular o custo de material (Mc), como mostrado na 

Equação 4 basta apenas multiplicar o volume (V) do componente pelos 

seus coeficientes de perda Wc e o custo padronizado do material por 

volume Cmt , ambos encontrados nos anexos I e L. 

 

2.3.4. Etapa 5, análise de manuseio 

 
Esta análise está em associada ao manuseio de componentes e 

subconjuntos antes deles admitidos no sistema de montagem. Ao 

responder a um grupo de perguntas sobre o tamanho, peso, dificuldades 

de manuseio e orientação de uma peça, seu índice pode ser calculado 
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pela Equação 5. Este índice leva em consideração um fator de manuseio 

Z e a quantidade de componentes essenciais A, e seu objetivo é ser 

menor ou igual a 2,5. 

  

AZIManuseio /                                                                                      (5) 

  

 Para se calcular o fator de manuseio Lucas 1993 apud Mital et 

al 2012 apresenta a Equação 6 , que tem seus coeficientes a, b, c e d 

retirados da Tabela 2. 

 

dcbaZ                                                                                           (6) 

 

Tabela 2 - Coeficientes para cálculo do fator de manuseio Z 

Fatores Pontuação 

(a). Tamanho e peso  

       Muito pequeno, requer ferramentas. 1,5 

       Conveniente, mãos apenas. 1,0 

       Grande e / ou pesado, requer mais de uma mão. 1,5 

       Grande e / ou pesado, requer uma talha ou duas 

pessoas. 

3,0 

(b). Dificuldades de manipulação  

       Delicado. 0,4 

       Flexível. 0,6 

       Pegajoso/Grudento. 0,5 

       Fácil de se emaranhar. 0,8 

       Severamente aninhado. 0,7 

       Afiado ou abrasivo. 0,3 

       Não tocável. 0,5 

       Escorregadio. 0,2 

       Sem problemas de manipulação. 0,0 

(c). Orientação do componente  

       Simétrico, não é necessária orientação 0,0 

       É fácil ver toda a peça 0,1 

       Não é todo visível 0,5 

(d) Orientação de rotação do componente  

       Simetria de rotação. 0,0 

       Orientação de rotação, fácil de ver. 0,2 

       Orientação de rotação, difícil de ver. 0,4 
Fonte: Adaptado de Lucas (1993) apud Mital et al (2012). 
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2.3.5. Etapa 5, análise de junção e união 
 

A análise de junção e união é semelhante à análise de manuseio. 

Um índice de menor ou igual a 1,5 é uma referência no entanto, 

geralmente existe uma maior variação e pode ser reajustado para menor 

ou igual a 2,5. 

Seu cálculo leva em consideração um fator de junção&união H 

e a quantidade de componentes essenciais A, e seu método de cálculo é 

apresentado na Equação 7. 

  

AHUniãoIJunção /&                                                                          (7) 

  

 A Equação 8 apresenta o método de cálculo para o fator de 

junção & união, que tem seus coeficientes a, b, c, d, e, f retirados da 

Tabela 3. 

 

fedcbaZ                                                                            (8) 

 

Tabela 3 - Coeficientes para cálculo do fator de junção e união Z 

Fatores Pontuação 

(a). Posicionamento dos componentes  

       Auto - Localizado 1,0 

       Necessita localização 2,0 

       Mais um dos seguintes:  

       Necessita travamento/fixação (ex. snap on) 1,3 

       Necessita parafusos 4,0 

       Necessita rebites 4,0 

       Necessita de dobra 4,0 

(b). Direção do processo  

       Em linha reta de cima para baixo 0,0 

       Em linha reta mas não de cima para baixo 0,1 

       Não alinhado 1,6 

(c). Inserção  

       Um única inserção 0,0 

       Múltiplas inserções 0,7 

       Múltiplas e simultâneas inserções 1,2 

(d). Acesso / Visão  

       Direto 0,0 

       Restrito  1,5 
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Continuação Tabela 3. Coeficientes para cálculo do fator de junção e 

união 

 (e). Alinhamento  

       Fácil para alinhar 0,0 

       Difícil para alinhar 0,7 

(f) Força de inserção  

       Sem resistência 0,0 

       Com resistência 0,6 
Fonte: Adaptado de Lucas (1993) apud Mital et al (2012). 

 

2.4  COMENTÁRIOS FINAIS 

 

Os modelos de maturidade de tecnologias apresentaram-se 

aplicáveis nos mais diversos tipos de situações de projetos e as lacunas 

encontradas em algumas aplicações foram sendo complementadas  em 

outros trabalhos. Os trabalhos analisados mostram que a aplicação ainda 

está restrita aos Estados Unidos e Europa, e com forte apelo à indústria 

aeroespacial, militar e de alta tecnologia. É possível constatar que as 

empresas que começaram a utilizar o modelo ou fizeram melhorias e 

adaptações para seu uso tiveram grandes melhorias voltadas a 

padronização de medidas entre áreas e até mesmo projetos, por existir 

uma escala de maturidade comum a todos. Além da comunicação, 

gestão de tempo e gestão de riscos foram beneficiadas por modelos 

numéricos e matrizes de correlações que conectaram diversas escalas. 

Tendo em vista a revisão da literatura sobre TRL e MRL observa-

se que, existe uma lacuna em trazer estas avaliações para outras 

empresas que não das áreas já citadas, como por exemplo, de bens de 

consumo e manufatura. Fica claro que na maioria das vezes as escala 

precisam de adaptações para modelos específicos de empresa e podem 

ser moldadas não perdendo sua essência inicial. 

No que ser refere ao DFMA fica claro que os dois métodos 

mais utilizados são o Boothroyd Dewurst DFMA, e a Técnica Lucas. 

Por ambos terem a mesma origem e base de pesquisa possuem muitas 

similaridades principalmente nas primeiras etapas aonde ocorrem as 

principais interações visando a otimização e mudança do design do 

produto, e por ser uma parte que é composta de um fluxo de perguntas 

acaba por estimular a discussão em time. 

O método de Lucas se mostra mais amigável para as análises 

posteriores que envolvem o projeto de montagem e fabricação, 

principalmente em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento. É nestas 
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etapas que o time do projeto vai entender aspectos relativos a manuseio, 

junções, uniões e custos de manufatura dos componentes. Lucas se 

baseia em coeficientes de penalidades relacionados a requisitos claros e 

descritivos já tabelados, os quais são mais adaptáveis a serem aplicados 

ainda em projetos conceituais, diferente de Boothroyd Dewurst que além 

de ter regras mais detalhistas para avaliação dos componentes necessita 

também de análise envolvendo tempos, o que exige um projeto mais 

completo e uma análise mais demorada.  
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3. ESTUDO PRELIMINAR DO MODELO PROPOSTO 

 

O estudo preliminar do modelo proposto se propõe avaliar a 

aplicação de algumas matrizes desenvolvidas com base na revisão 

bibliográfica. 

Para fazer parte do desenvolvimento desta dissertação o estudo 

aqui propõe ser elaborado baseado em uma metodologia de composta 

das seguintes etapas: 

 

1. Contextualização do problema 

2. Apresentação do modelo a ser estudado  

3. Aplicação do modelo 

4. Análise dos resultados 

 

Estas etapas serão descritas a seguir: 

 

3.1  CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA  

 

Um resultado preliminar deste trabalho envolveu o uso de 3 

matrizes, compostas pelas regras do DFMA, durante desenvolvimento 

tecnológico de um novo subsistema de um produto, que foram tanto 

guias e referências para o projeto do produto como indicadores de 

evolução da maturidade deste.  

A proposta de Biesek e Ferreira (2016) teve como objetivo 

avaliar o uso das diretrizes de projeto do DFMA organizados em 

matrizes de avaliação a serem utilizadas pelo time de projeto como meio 

de tornar um produto mais competitivo em custo e tempos, e também 

acompanhar a evolução de maturidade em aspectos relacionados a 

manufatura. O modelo proposto considera as técnicas do DFMA como 

direcionadores técnicos e também propõe a geração indicadores de 

referência correlacionados a três etapas de maturidade de manufatura. 

 

3.2  APRESENTAÇÃO DO MODELO A SER ESTUDADO 
 

             O desenvolvimento do estudo ocorreu na fase de 

desenvolvimento de tecnologia de um projeto. Para sua elaboração 

foram utilizadas matrizes de avaliação do DFA, DFM e como resultado 

obteve-e uma matriz de indicadores de perfomance DFMA que 

apresenta a evolução da maturidade do produto considerando aspectos 

de manufatura e montagem. 
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Para entender o nível de maturidade em que o Projeto X se encontrava, 

foi feita uma correlação entre as definições das etapas propostas na 

escala de MRL com as definições das etapas de maturidade do Processo 

de Desenvolvimento de Produto da Empresa R e os estágios de 

maturidade ficaram definidos por MRL2, MRL3 e MRL4. 

O processo de execução do estudo está apresentado na Figura 

11. Na etapa 1 o objetivo foi avaliar o produto sob o ponto de vista de 

projeto para montagem preenchendo a matriz de DFA , na etapa 2 foi 

realizada a avaliação sob o ponto de vista de fabricação coma matriz 

DFM. Estas atividades foram realizadas por um time multifuncional 

com especialidades de projeto e manufatura. Na etapa 3 os índices 

resultantes das matrizes DFA e DFM foram preenchidos na matriz de 

indicadores de perfomance DFMA.  

Para que este processo possa ocorrer a entrada deve ser um 

modelo de produto, mesmo que conceitual, que contenha suas 

dimensões principais, e a saída do processo será um modelo de produto 

otimizado sob os pontos de vista de manufatura e montagem, que 

viabiliza também a composição de investimento em equipamentos de 

produção e custos do produto. 

 
Figura 11 – Fluxo de análise funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2016). 

 

 

 

1. Modelo básico com 

dimensões e especificações 

preliminares estimadas  

1. Modelo de produto  

otimizados sob o ponto de vista 

de manufatura. 
2. Índices de DFMA reavaliados 

3. Investimento, custo e riscos. 

Preenchimento e análise da matriz de 
avaliação DFA 

Etapa1 

Preenchimento e análise da matriz de 
avaliação DFM 

Etapa2 

Preenchimento e análise da matriz de 

indicadores de performance DFMA 
Etapa3 
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3.3 APLICAÇÃO DO MODELO 

 

Na etapa 1, foi utilizada a matriz proposta na Figura 12, adaptada de um 

modelo de Stienstra (2016) onde os componentes são avaliados  em 

relação aos critérios de DFA utilizando o símbolo Y (Sim) e  N (Não). 

Na matriz proposta a avaliação de maturidade é realizada com base em 

diretrizes de projeto e fatores de penalidades, propostos pela 

metodologia de Lucas (1993) que são utilizados para calcular os índices 

de montabilidade chamados medidas de performance (MOP) 

(ESQUILANDER,2001). Isto torna o processo mais ágil principalmente 

por permitir extrair resultados de um projeto sem necessitar índices 

numéricos de processo como tempo ciclo das operações.  

A matriz de avaliação DFA tem 3 campos principais 

identificados na Figura 12 como A, B e C, sendo eles: 

 

 Campo A - apresenta as diretrizes gerais e parciais de 

projeto com base no DFA, alinhados com os critérios 

Stienstra (2016) e Lucas (1993). As diretrizes gerais são 6 

e estão apresentadas como tópicos no Nível N1. As 

diretrizes parciais são 21 e estão apresentadas tópicos ou 

perguntas em N2. A divisão segue a sequência descrita: 

 

1. Diretriz geral DFA: 

 

1. Quantidade real de componentes (este critério   

não será uma entrada Y ou N , deverá ser 

preenchida a quantidade real de cada componente) 

                                   2. Quantidade mínima teórica de componentes 

 

2. Diretriz geral Custos  BOM: 

 

3. Análise de componente padrão  

                                   4. Análise dos custos relativos. 

 

3. Diretriz geral Qualidade: 
 

5. Possibilidade de montar o componente errado 

6. Possibilidade de montar o componente da forma 

errada.  

 
4. Diretriz geral Manuseio:  
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7. Não emaranhado, enosado, pegajoso ou colado 

8. Não flexível 

9. Não frágil 

10. Não abrasivo ou afiado 

11. Não escorregadio  

12. Não é difícil de ver a orientação rotacional 

13. Não necessário uso de alicates, pinças ou 2 

mãos 

 

5. Diretriz geral Junção/União: 

 

14. Não difícil de alinhar ou alocar  

15. Direção de montagem de cima para baixo? 

                                   16. É suave para inserir?(Não existe resistência) 

17. Não existe acesso obstruído?(boa visibilidade) 

18. O componente pode ser auto-localizado? 

19. Pode ser montado sem parafusar, dobrar, 

furar, rebitar, crimpar ou curvar?  

20. Pode ser montado sem "snap-on"? 

 

                  6. Diretriz geral OutrasUniões: 

 

21. É possível montar sem solda ou adesivo? 

(relativo a fixação)   

    

 No campo B são descritos os componentes do produto, 

sendo estes avaliados e comparados em relação as regras 

do nível N2. Os componentes são organizados em 

subconjuntos ( SB01, SB02,...). 

 O campo C apresenta as respostas da avaliação que são os 

índices numéricos calculados com base nas diretrizes 

gerais e parciais. N5 tem o objetivo de transformar as 

respostas Y e N em números empregando as equações (9) e 

(10). A Equação 9 tem como objetivo apenas de apontar o 

número de respostas Y e é válida para colunas de para (a) 
até (f). A equação 10 tem por objetivo apontar o número de 

respostas Y ou N e multiplicá-las pelos fatores de 

penalidades relacionados a diretriz de DFMA do nível 2 

(N2) propostos pelo método de cálculo de Lucas (1993). A 
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Equação 2 é válida para as colunas (g) até (u). Estes 

valores são a base numérica para o cálculo dos indicadores 

nos níveis N6 e N7.  

 
Figura 12 – Matriz de avaliação DFA  
 

 
Fonte: Autor (2016). 

                   

 

ContaYTotal                                                                                                            (9)

PFMinContaYPFMaxContaNTotal                               (10) 

 

              Os níveis N6 e N7 agrupam as respostas numéricas do nível 5 

gerando índices parciais e gerais de DFA que serão utilizados para 

acompanhar a evolução da maturidade do design ao longo do PDP.  

O N6 relaciona as diretrizes específicas de DFMA apresentadas 

no N2, já o N7 agrupa estas diretrizes apresentadas em N1 e isto é feito 

através das equações 3, 4, 5, 6 e 7.  

A Equação 11 apresenta o percentual que o conjunto de 

componentes avaliados está aderente as diretrizes de DFA e é utilizada 

em N6 para os índices de A a D e sua melhor pontuação é 100%.   

 

%100)_( 
 



 NOYES

YES
DAÍndices                                           (11) 

 

A Equação 12 é aplicada para os índices de E a S e traz uma 

relação entre as penalidades aplicadas ao projeto no N5 com o número 

mínimo teórico de peças, que é o índice quantitativo b, com intenção de 
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poder comparar não só a evolução do mesmo projeto como também com 

outros visto que o número mínimo teórico é um padrão utilizado para 

medir a eficiência do projeto em termos de DFMA, sua melhor 

pontuação é Zero, o que significa que não foi aplicado nenhum fator de 

penalidade.  

 

b

TotalSEÍndices  )__(                                                                       (12) 

 

Em N7 AA é obtido pela Equação 13 apresentada no método de 

Lucas para cálculo da eficiência do projeto de montagem e a melhor 

pontuação é 100%. 

 

abAAÍndice /)_(                                                                                 (13) 

 

BB e CC seguem a Equação 14 que é uma media de duas 

diretrizes parciais. 

BB é chamado do custo BOM e precisa da lista técnica do 

produto para ser composto pois trabalha com base comparativa entre os 

componentes. Está ligado as diretrizes parciais 3 e 4, análise de 

componente padrão e análise de impactos dos custos no projeto, quanto 

menor este índice mais componentes despadronizados e/ou com alto 

impacto em custo existem. 

 CC é relativo análise da montagem sob o ponto de vista da 

qualidade pelo conceito, Poka Yoke , que visa garantir que a montagem 

do produto seja a prova de erros e está ligada às diretrizes 5 e 6, 

possibilidade de montar o componente errado e possibilidade de montar 

o componente da forma errada,  já apresentados na Figura 12. Quanto 

menor for este índice menos este critério é atendido pelo projeto. 

 

)())(()__(
2

1

2

1 DCouBACCBBÍndices                        (14) 

 

DD e EE estão relacionados a Equação 15 que é a soma das 

penalidades  dentro das diretrizes gerais de projeto 4 e 5, manuseio e 

junção/união. Já FF é igual a T por ser uma diretriz de projeto escolhida 
para ser medida individualmente por sua complexidade de controle em 

seus processos de fabricação. Quanto menor for este índice mais o 

projeto está atendendo aos critérios. 
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R

Li

K

Ei
iouiEEDDÍndices )__(                                     (15) 

 

A segunda etapa do estudo envolveu a análise de DFM, por 

intermédio da matriz proposta de avaliação DFM baseada na 

metodologia de Lucas (1993), como ilustrada na Figura 13. A análise da 

manufatura de componentes tem o objetivo identificar índices de 

manufaturabilidade para que seja possível medir a evolução do projeto 

em relação as mudanças de formas ou de tipos de processos de 

fabricação, para esta análise devem ser considerados os componentes 

que necessitem desenvolvimento para sua fabricação, não entrando na 

análise então os componentes padrões já existentes para compra no 

mercado. Os índices de DFM, da mesma forma que o DFA, também são 

obtidos por meio de três diretrizes parciais e uma geral, sendo as 

parciais apresentadas como: 

 

 Rc: Custos relativos de manufatura, que está associada 

a complexidade do design do componente analisado. 

Esta diretriz gera o índice parcial T que é calculado 

empregando a Equação 3. 

 Pc: Custos de processamento, que está associada a 

quanto o componente está próximo de ser obtido 

próximo a forma final em uma única vez. Esta gera o 

incide parcial U que é obtido pela tabela apresentada 

no anexo G. 

 Mc: Custos de materiais, que relativizam a fabricação 

de cada componente por valores padronizados de custo 

por volume e perdas que associadas entre o material e o 

processo de fabricação escolhido. Esta diretriz gera o 

índice parcial V que é calculado empregando a 

Equação 4. 

 

As três diretrizes parciais combinadas, resultam na diretriz geral  

chamada de Custos Gerais de Manufatura (Mi), que é calculado 

empregando a Equação 2 para obter-se o índice geral GG.  

Os índices T, U, V e GG são obtidos pela somatória dos índices 

referentes ao processo de fabricação de cada subconjunto ou 

submontagem (SB), como demonstrado nas equações 16, 17, 18 e 19. 
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An

Ai
iTÍndice _                                                                                   (16) 

 

 


Bn

Bi
iUÍndice _                                                                                   (17) 

 

 


Cn

Ci
iVÍndice _                                                                                   (18) 

 

 


Dn

Di
iGGÍndice _                                                                              (19) 

 

A Equação 20 mostra a lógica para encontrar o valor de A, que 

é obtido pela soma dos resultados para cada etapa dos processos de 

fabricação do seu respectivo subconjunto (SB) e deve ser seguida 

também para os demais itens B, C, D, An, Bn, Cn e Dn.  

 

  

 


an

ai
iA

1
                                                                                                   (20) 

 

Figura 13 – Matriz de avaliação DFM 

 

 
Fonte: Adaptado de Lucas (1993).  
 

               

 Para melhor entender a lógica da matriz de avaliação DFM a 

Figura 14 apresenta um exemplo de aplicação com um produto 

composto por duas submontagens.  

 

 



63 

 

A análise de manufatura deste produto tem como resultado os 

índices referentes as diretrizes parciais e geral que são: Mi, medida pelo 

índice GG de 30,38, e Rc, Pc e Mc com seus respectivos índices de 

24,48, 6,16 e 2,64. 

A submontagem 1 é composta por 2 componentes, Válvula que 

é obtida pelo processo de estampagem  e Placa que é obtida pelos 

processos de estampagem e usinagem. Na sequência da matriz são 

apresentados os cálculos de seus índices, seguindo as fórmulas já 

apresentadas. Da mesma maneira, a submontagem 2 é composta pelos 

componentes Válvula b, Elástico e Fixador 2 tem seus índices 

calculados na matriz.  
 
 

Figura 14 – Exemplo de aplicação da matriz DFM 

 

 
 

Fonte: Autor (2017) 

 

 

Todos estes índices, tanto para DFA quanto para DFM  devem 

ser transcritos  para a matriz da Figura 15, que tem como objetivo 

apresentar um resumo numérico das análises do projeto segundo 

critérios de DFMA e possibilitar o acompanhamento para análise dos 

pontos fracos e fortes do projeto bem como acompanhar sua evolução. 

O campo A é o cabeçalho da tabela, onde são apresentadas as 

etapas de maturidade consideradas, os critérios gerais ( AA, BB, CC, 

DD, DD, FF, GG) obtidos da matriz de avaliação DFA , Figura 12, e os 

valores referência para cada critério geral. Quando não houver um valor 

de referência aparece a indicação Bt2, que significa que o último estágio 

de avaliação deve ter um valor melhor que o anterior. 
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O campo B apresenta uma lista das diretrizes parciais e seus 

respectivos índices, cada um considerando a última etapa de avaliação, 

para este caso a etapa MRL4. Estas pontuações são os índices 

resultantes da análise DFA, que no caso de manuseio estão 

exemplificadas na Figura 16. 

O campo C conecta os índices parciais aos índices gerais. A 

Figura 16, que é uma parte da matriz DFA, exemplifica a lógica da 

conexão do índice geral Manuseio (DD) aos índices parciais (E, F, G, H, 

I, J, K), sendo estes obtidos pelas equações já apresentadas 

anteriormente. 

Os resultados detalhados para todas as diretrizes e seus índices 

podem ser vistas nos apêndices D, E, F, G e H. 

 

Figura 15 – Matriz de evolução de maturidade 

 

 
Fonte: Autor (2016). 
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Figura 16 – Exemplo de aplicação de parte da Matriz DFA para a diretriz geral 

de manuseio. 

 

 
 
Fonte: Autor (2016) 

 
 

3.4  ANÁLISE DOS RESULTADOS. 

 

O desenvolvimento da proposta mostrou a possibilidade de 

acompanhar a evolução do projeto com base nas diretrizes gerais e 
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parciais obtidas por meio do uso e da adaptação das técnicas de DFMA 

nas matrizes DFA, DFM e DFMA ao longo das etapas de maturidade do 

projeto definidas como MRL2, MRL3 e MRL4. A possibilidade e 

acompanhar a evolução do projeto e a facilidade em identificar os 

pontos de melhoria do produto foram elementos chaves para guiar a 

mudança no conceito do produto.  

 As mudanças no conceito de produto estão refletidas nas melhorias 

dos valores das diretrizes gerais e parciais. O principal impacto foi 

redução do investimento e custo do produto em 25% e 20% avaliados 

pelo time do projeto. Também foi possível perceber que a antecipação 

do projeto de fabricação e montagem, permitiu a depuração mais 

confiável do produto, permitindo uma redução no tempo de execução. 

 O aumento nos valores de 47% para 70% na diretriz geral DFA nas 

etapas de maturidade MRL2 para MRL4 é um exemplo de resultado 

obtido pela redução e simplificação no design, que além de reduzirem os 

custos de transformação e investimento reduzem riscos de montagem, 

com a troca de tecnologias não conhecidas ou complexas para mais 

simples com o mesmo atendimento aos requisitos funcionais.  

A Tabela 4 faz um resumo das evoluções das diretrizes principais 

entre as fases MRL2 e MRL4, e também faz uma descrição que 

relaciona qual a melhoria no produto está refletida nesta evolução. 
 

Tabela 4 - Principais impactos no projeto e sua relação com os índices 

 

Etapa 
Diretriz -

DFA 

 

Relação da melhoria da diretriz com a 

mudança do produto 

 

MRL2→ 47% 

 

Redução de 33% do número de peças 

* O índice de 47% do estágio de maturidade MRL 

2 estimulou a equipe de projeto a trabalhar na 

redução de componentes através de uma análise 

funcional mantendo a função do produto. A 

redução do número de componentes é um fator 

que aliado a uma boa análise de fabricação levou 

a redução do custo do produto 

 

MRL4→ 70% 
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Continuação Tabela 4. Principais impactos no projeto e sua relação com os 

índices 

Etapa 

Diretriz- 

Junção/ 

União 

Relação da melhoria da diretriz com a 

mudança do produto 

MRL2→ 6,1 

O índice de junção/união foi melhorado pela 

identificação nas planilhas de DFA os pontos 

críticos do projeto nas submontagens 1, 3 e 5. O 

conceito de produto trabalhado permitiu ter  

montagens mais simples, que além de atenderem 

as diretrizes resultou em menores necessidades 

de investimentos no processo de manufatura. 

MRL4→ 3,5 

Etapa 

Diretriz - 

Outras 

uniões 

Relação da melhoria da diretriz com a 

mudança do produto 

MRL2→ 2,9 

O trabalho foi específico para eliminar a 

necessidade de utilizar adesivo principalmente 

em uma união de topo entre três peças 

cilíndricas de parede fina da submontagem 1, 

além de outros pontos da submontagem 2. Isto 

eliminou a necessidade de ter um ambiente de 

sala limpa e também equipamentos de precisão 

para dosagem, o que resulta em uma  menor 

necessidade de investimentos e também 

menos controles quando em produção de 

larga escala.  

MRL4→ 1,1 

Etapa 

Diretriz - 

Custos de 

manufatura 

Relação da melhoria da diretriz com a 

mudança do produto 

MRL2→ 166 

Dentro do desdobramento dos custos de 

manufatura os principais impactados foram a 

Submontagem 1 e o Corpo da Submontagem 3. 

Ambos necessitavam de processos de fabricação 

com altos níveis de investimento ( Retíficas 

para acabamentos e Centros de usinagem 

para formas complexas ) com a mudança no 

conceito os processos de fabricação também 

mudaram para processos mais simples com 

menores níveis de investimento necessários ( 

Estampagem e usinagem com tornos 

convencionais ) considerando também que a 

empresa já possui prensas e seriam apenas 

necessárias ferramentas para estampagem. 

MRL4→ 88 

Fonte: Autor (2017) 
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4. MODELO PROPOSTO 

 

Neste capítulo é apresentado o método para melhorar a integração 

entre as áreas de projeto e manufatura na fase de desenvolvimento 

tecnológico. O método proposto é baseado na revisão da literatura e 

análise preliminar do modelo. 

 

4.1  BASE DA METODOLOGIA 
 

      Para sintetizar o conhecimento obtido pela a revisão da literatura 

e análise preliminar do modelo, a Tabela 5 apresenta uma descrição  dos 

principais pontos de conexão entre a metodologia proposta e as base.  

 
Tabela 5 - Síntese do conhecimento e conexão com a metodologia 

 

 

 

 

Base Proposta da metodologia Conexão com referências 

1. Revisão da 

literatura 

Matriz de avaliação de 

riscos referente a 

tecnologia de manufatura 

 

Adaptada a metodologia para 

avaliação de riscos em produtos 

proposta por  Mankins (2009), para a 

manufatura. 

 

Avaliar os níveis de 

maturidade da manufatura 

 

Utilizadas as referências de  escala 

do  Manufacturing Readiness Level 

Deskbook (2016) e também 

reutilizadas ou adaptadas por 

Mankins (2009),  Ward (2011), 

Madison (2015), Peters ( 2015),  

Eckhause (2008), Gavankar (2014) , 

Tucker et al (2010). 

 

Framework  gerencial do 

processo de gestão e 

inovação tecnológica pré-

competitiva sob o ponto de 

vista de DFMA. 

Tanto as propostas de TRL quanto 

MRL do  Manufacturing Readiness 

Level Deskbook (2016) apresentam 

um framework gerencial para 

referenciar o ciclo de 

desenvolvimento de produto com 

seus principais pontos de  decisão 

em cada fase. 
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Continuação Tabela 5.  Síntese do conhecimento e conexão com a metodologia 

Fonte: Autor (2017). 

 

         

 4.2 DIRETRIZES PARA PROPOSIÇÃO DA METODOLOGIA 

 

A sistemática proposta para melhorar a integração entre as áreas 

de projeto e manufatura na pesquisa e desenvolvimento tecnológico pré-

competitivo, é composta das seguintes fases: Desenvolver Tecnologia, 

Análise das Soluções, e Desenvolvimento Tecnológico Avançado. A 

Figura 17 apresenta esta estruturação  

No modelo apresentado, estas fases estão associadas a níveis de 

maturidade de tecnologia: Selecionar alternativas de tecnologia (SAT), 

gerar de alternativas de produto (GAP), revisar o projeto dos 

componentes (RPC) e avaliar a escalabilidade do projeto (AEP). Por sua 

vez, estas etapas estão correlacionadas aos níveis de (TRL) e (MRL) 

apresentados pelo Departamento de Defesa Norte Americano em seu 

Manufacturing Readiness Level Deskbook (2016).   

No final de cada um destes níveis é proposta a realização de 

uma revisão técnica que deve ser realizada em um fórum multifuncional 

técnico. 
 

 

 

 

 

Base Proposta da metodologia Conexão com referências 

2. Estudo 

preliminar do 

modelo 

proposto. 

Avaliar o nível de 

maturidade da montagem 

sob o ponto de vista de 

design - DFA 

Adaptação da matriz de avaliação de 

produtos com algumas regras de 

DFA de Stienstra (2016) , onde as 

entradas qualitativas se traduzem em 

números, com regras de cálculo 

baseadas nos regras de design de 

Lucas (1993). 

Avaliar o nível de 

maturidade da manufatura 

sob o ponto de vista de 

design – DFM 

Adaptação da matriz de proposta por 

Lucas (1993). 

Gerar indicadores de 

DFMA que possam ser 

utilizados para 

acompanhar a evolução da 

maturidade da manufatura. 

 

Proposição de uma matriz que 

combina as duas já apresentadas 

para DFA e DFM 
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Figura 17 – Framework do modelo proposto 

 

 
 

Fonte: Autor (2017). 
 

Este modelo deve começar antes do modelo de PDP  

tradicional. A Figura 18 apresenta uma visão geral para entender esta 

conexão, onde A são as microfases de desenvolvimento do modelo de 

referência proposto por Rozenfeld (2006), B são as etapas do um 

modelo genérico apresentado por Araújo (2017), C são a etapas deste 

modelo proposto e D são os níveis de maturidade MRL.  

O modelo começa na pesquisa básica e termina com um projeto 

de produto e processos de fabricação otimizados porém não 

necessariamente homologados. Quando comparado ao modelo de 

Rozenfeld (2006) é possível identificar que o mesmo termina dentro da 

fase de projeto detalhado ou até o projeto da proposta de Araújo (2017). 
 

Figura 18 – Representação das conexões entre o modelo proposto e modelos já 

conhecidos.  

 

 
Fonte: Autor (2017). 
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A proposição do modelo para integração das áreas de 

conhecimento de projeto e manufatura foi realizada utilizando a 

simbologia da Figura 19. 

A proposta está organizada em 4 grandes blocos, os quais 

correspondem aos níveis de maturidade de tecnologia de manufatura 

proposto. 

O nível de maturidade (SAT) tem com objetivo é a 

comprovação dos novos conceitos de tecnologia. 

             O segundo nível (GAP) tem como objetivo auxiliar na geração 

do conceito do produto sob o ponto de vista de DFMA. 

       O terceiro nível (RPC) busca revisar o projeto dos componentes 

do produto com base em seus requisitos funcionais. 

             No quarto nível (AEP) é realizada a primeira avaliação de 

produtividade, o que inicia e valida a escalabilidade da produção. 

             Ao final de cada uma destas fases deve ocorrer um reunião de 

revisão técnica, envolvendo equipes das áreas de projeto e manufatura.              

Para chegar a cada etapa de revisão técnica o time de projeto deve seguir 

a receita de execução que tem seus elementos representativos e a 

simbologia apresentados na Figura 19 e o fluxograma da Figura 20. 

  

Figura 19 – Elementos representativos e simbologia da metodologia 

SÍMBOLOS SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS NO PROCESSO DE PROJETO 

 Início ou fim de um processo 

 
Processo, ação ou atividade executada 

 
Avaliação dentro do processo de projeto 

 
Indica entrada e saída de informações 

 
Indica armazenamento de informações 

 
Indica documento gerado 

 Indica uma ferramenta de projeto a ser empregada 

*Descrição em negrito indica que é uma ferramenta 

proposta/adaptada pelo autor, as demais são conhecidas. 

 Indica sequência do processo de projeto 

 Indica um retorno dentro do processo de projeto 

Fonte: Maribondo,( 2000) apud Ferreira, (2002). 

 

          Na Figura 20 está apresentado o modelo proposto de forma 

detalhada. 
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Figura 20 – Fluxograma geral da metodologia 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Problema de mercado 

2. Lista de tecnologias 
propostas 

3.   

1. Tecnology 

Road Map. 

2. Tabela de 

classificação  

das tecnologias. 

3. Opinião de 

especialistas 

4. Lições 
aprendidas 

5. TRL 

Assessment 
6. MRL 

Assessment 

7. Matriz de 

Risco 

1. Matriz DFA 

2. Matriz DFM 
3. Matriz DFMA 

4. Matriz de 

riscos 

5. Análise de 

especialistas 

 

Inovação tecnológica pré-competitiva 

1  Problema de 
mercado 

endereçado 

2. Nível de 
maturidade das 

tecnologias 

avaliados 
. Benefícios 

potenciais. 

 

1. Testes de viabilidade 

preliminar das tecnologias 

2.  Gaps de desenvolvimento 

3. Estimativa de investimento, 

delta custo e riscos. 

 
 

 

Nível de maturidade SAT: Alternativas de 

tecnologias selecionadas 

Etapa1 
Identificar as deficiências tecnológicas 

e fazer sua classificação 
 

Etapa2 
Comprovação dos novos conceitos de 

tecnologia 

Nível de maturidade GAP – Alternativas de 

produto geradas 

Gerar modelo de produto conceitual e 

definir suas subfunções. 

 

Etapa3 

Avaliar conceito do produto sob o 

ponto de vista de DFMA  
Etapa4 

1. Deficiências e oportunidades 

tecnológicas 
2.  Lista das tecnologias criticas 

e sua relação entre manufatura e 

produto  
3. Benefícios potenciais. 

4. Classificação do nível de 

maturidade das tecnologias 

 (TRL e MRL) 

1. Testes 

preliminares de 
tecnologias 

 

 

 

 

 

1. Check list 

MRL 
2. Matriz de 

riscos 

1. Conceito do 

produto 
2. Análise 

DFMA 

3. Revisão de 
investimento, 

dela custos e 

riscos. 
 

 

 
 

Passar para o nível 

de tecnologia 
definido 



74 

 

Continuação do fluxograma geral da metodologia, Figura  20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

 A seguir será apresentado de forma detalhada cada etapa. 
 

 4.4  FASE DE DESENVOLVER TECNOLOGIA. 

  

Esta primeira fase da sistemática propõe atividades relacionadas 

com o nível de maturidade (SAT) e é composta por duas etapas descritas 

na Figura 21. Esta fase tem como objetivo identificar deficiências 

1. Modelo básico com 
dimensões e especificações 

preliminares estimadas  

2. Análise da maturidade do 
design – DFMA 

3. Investimento, custo e riscos. 

1. Modelo de produto com 
componentes otimizados 

2. Índices de DFMA reavaliados 

3. Investimento, custo e riscos. 

Nível de maturidade AEP – Escala do projeto 

avaliada 

Montar o produto em um laboratório de 

manufatura avançado para aprovação da 
tecnologia e ferramentais 

 

Etapa8 

Refazer a análise do conceito do 
produto sob ponto de vista de DFMA 

 

Etapa9 

1. Modelo do produto com 

dimensões, cotas críticas e 
materiais definidos. 

2. Avaliação DFMA do produto 

3. Investimentos, custos e riscos. 

1. Modelo 

otimizado de 

componentes e 
conceito do 

produto testado 

2. Análise 
DFMA 

3. Revisão de 

investimento, 
dela custos e 

riscos. 

 
 

 

 

Nível de maturidade RPC– Projeto dos 

componentes revisado 

Otimizar design do produto sob ótica 
de DFMA e automação 

 

Etapa5 

1. Matriz DFA  

2. Matriz DFM 

3. Matriz DFMA 

4. Matriz de 

 riscos 

Montar produto em laboratório Etapa7 

Produzir componentes em ferramentais 

protótipos 
 

Etapa6 

1. Modelo  

otimizado do 

produto 
2. Análise  

otimizada 

DFMA 
3. Investimento, 

dela custos e 

riscos 
otimizados. 

 

 
 

 

1. Matriz DFA  

2. Matriz DFM 

3. Matriz DFMA 

4. Matriz de  

riscos 

5. Regras de  

design para 
automação 
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tecnologias e selecionar as alternativas de tecnologia para o projeto do 

produto, ou seja, comprovar que os efeitos dos novos conceitos de 

tecnologia.   

As informações de entrada para a etapa 1 são os problemas de 

mercado e a lista de tecnologias propostas, já as saídas serão: 

 

 Deficiências e oportunidades tecnológicas mapeadas 

 Lista das tecnologias críticas e sua relação entre 

manufatura e produto 

 Benefícios potenciais 

 Classificação do nível de maturidade das tecnologias 

 Nível de maturidade em que a nova tecnologia está 

classificada (TRL e MRL) 

 

Para a realização da etapa 2 são propostas as tarefas dentro da 

mesma Figura 21 e como ferramentas de apoio tem-se o Check List de 

avaliação do SAT e Matriz TRAA. 
 

Figura 21 – Tarefas, entradas e saídas do SAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas de tecnologias selecionadas 

Necessidade  

de mercado 

Tarefa 

1.2 

Acessar os níveis de maturidade MRL e 

TRL para as CTEs 

 Lista das 

tecnologias 

Tarefa 
1.3 

Realizar a classificação das tecnologias e 

benefícios 

Etapa1 
Identificar as deficiências tecnológicas e fazer sua 

classificação 

Lista das 

tecnologias 

Impactos dos desenvolvimentos de 

manufatura no design do produto 

Tarefa 

1.4 

Lista das 

tecnologias 

Tarefa 

1.1 

Classificar as tecnologias com críticas 

(CTEs) ou não. 

Identificação das 

CTEs – anexo A 

Acessar TRL e 

MRL – anexo B 

Tabela de 

classificação 1 

Etapa2 Comprovação dos novos conceitos de tecnologia 

Lista das 

tecnologias 

Tarefa 
2.1 

Realizar testes de aprovação dos 

conceitos de manufatura 

Definir investimento para a tecnologia, 

delta custo esperado. 

 

Tarefa 
2.2 

Tarefa 
2.3 

Efetuar o check list do SAT 

Definido pelo 

usuário 

Check list SAT 

Definido pelo 

usuário 
Lista das 

tecnologias\ 

Definido pelo 

usuário 
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Continuação Tarefas, entradas e saídas do SAT, Figura  21 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2017).  

 

         Tarefa 1.1. Classificar as tecnologias com críticas (CTEs) ou 

não: Tendo sido identificadas as tecnologias a serem desenvolvidas, por 

meio de algum processo anterior, para que esta tecnologia faça parte do 

escopo do trabalho a mesma deve ser classificada de acordo com a sua 

criticidade (CTE). Para isto pode ser utilizado o método de perguntas 

adaptado do Tecnology Readiness Assessment Guide (2015) que está 

apresentado no anexo A. 

 

 Tarefa 1.2. Acessar os níveis de maturidade MRL e TRL 

para as CTEs: O nível de maturidade de cada subsistema ou 

componente deve ser definido com base nas regras guias gerais do TRL 

e MRL pelas equipes de tecnologia de produtos e processos de 

manufatura. Esta análise pode ser realizada tanto individualmente ou em 

workshops a depender no nível de maturidade do time de projetos. Para 

auxiliar este processo sugere-se o emprego da proposta apresentada no 

anexo B. 

 

          Tarefa 1.3. Realizar a classificação das tecnologias e 

benefícios: A tecnologia identificada para suprir as necessidades do 

mercado deve ser relacionada a uma subfunção de produto. Segundo Pahl 

and Beitz (1984, p 61apud Mital 2014) para definir uma tecnologia de 

produto é necessário ter o diagrama de blocos com as subfunções 

esperadas. Com estas subfunções mapeadas é possível se conceber um 

subsistema de produto o qual necessita de uma tecnologia para operar. 

As tecnologias de processos de manufatura serão então definidas 

visando atender estas subfunções. Para cada tecnologia apresentada 

colocar os benefícios. Benefícios ao produto são efeitos da tecnologia 

sob as funções do produto e benefícios ao projeto se referem a tripla 

restrição, definida pelo PMBOK (2011), como escopo, tempo e custos. 
Para auxiliar a realização desta etapa devem ser empregadas as 

informações obtidas nos itens anteriores e a tabela de classificação das 

tecnologias apresentada esquematicamente na Figura 22 e exemplificada 

Tarefa 

2.5 
Realizar uma análise crítica do projeto  

Tarefa 

2.4 
Fazer a classificação do nível de risco e 

tempo para fechar SAT 

 

Matriz TRAA 

Definido pelo 

usuário 
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no Apêndice B. Estas informações serão a base para o desenvolvimento 

tecnológico. 

 

Figura 22 – Modelo esquemático da tabela de classificação das tecnologias 
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Fonte: Autor (2017). 

 

A: Id: Número sequencial e 1 até n ou outra identificação simbólica da 

tecnologia 

B: Subsistema do produto 

C: Subfunção: Refere-se a subfunção do subsistema  como proposto por Pahl 

and Beitz (1984, p 61apud Mital 2014). 

D: Tecnologia de produto: Refere-se a solução proposta no componente ou 

subsistema para atender a subfunção. 

E: Tecnologia de manufatura : Refere-se a solução de manufatura para atender a 

proposta de tecnologia de produto.. 

F: TRL e MRL: Corresponde ao estágio de maturidade em que as tecnologias se 

encontram 

G: Benefício (s) : Refere-se aos efeitos que as tecnologias tem sobre o produto 

e/ou o projeto. 

H: CTE (Elementos críticos de tecnologia): Responder com sim ou não 

referente ao critério de tecnologia crítica (CTE) 

I: Principais benefícios esperados com o desenvolvimento desta tecnologia. 
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          Tarefa 1.4. Listar os principais impactos dos 

desenvolvimentos de manufatura no design do produto: Fazer uma 

descrição que será utilizada como guia de orientação futuras aplicações 

no desenvolvimento do produto e para auxílio das análises críticas sob 

os pontos de mudança. 

 

 Tarefa 2.1. Realizar testes de aprovação dos conceitos de 

manufatura: São testes ou experimentos que devem ser definidos e 

realizados por especialistas em cada tipo de tecnologia que confirmem a 

viabilidade de produção do produto com o processo de manufatura 

selecionado. Pode ser feito de forma analítica ou em ambiente de 

laboratório se necessário. 

 

Tarefa 2.2. Listar os principais impactos relacionados a 
investimento para a tecnologia e delta custo esperado Com base nos 

conceitos de manufatura definidos, listar os principais impactos 

relacionados a níveis de investimento necessários para as tecnologias de 

forma individual bem como o acréscimo ou decréscimo de custo 

esperado para uma determinada referência de produto. 

 

Tarefa 2.3. Realizar o check list SAT: O check list de avaliação 

do SAT  apresentado na Figura 23, a base para a tomada de decisão na 

análise crítica 1. O nível ideal para passar de fase é 100%, ou seja, 

atender a todos os critérios estabelecidos. Quando o nível for menor 

deve-se avaliar com os envolvidos das áreas de projeto e manufatura, 

afim de obter um consenso. 

 

Tarefa 2.4. Fazer a classificação do nível de risco: Os riscos 

devem ser classificados seguindo os critérios da matriz TRAA, adaptada 

de Mankins (2009), apresentada no Apêndice C e detalhado na seção 

2.2. 

 

Tarefa 2.5. Realizar uma análise crítica do projeto: Reunir as 

principais partes interessadas do projeto para apresentação dos 

resultados até o momento e tomada de decisão de passagem de fase. O 

principal documento para esta decisão é o Check List do SAT. 
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Figura 23 – Check list de avaliação do SAT 

 
Fonte: Adaptado de Manufacturing Readiness Level Deskbook (2016). 

 

4.5  FASE DE ANÁLISE DAS SOLUÇÕES. 

 

Esta fase é composta por pelo nível de maturidade GAP, onde se 
busca gerar uma a alternativa de produto. 

 Uma vez selecionadas as possíveis tecnologias inicia-se a fase de 

gerar alternativas de produto. O objetivo é gerar opções para o design do 

produto e demonstrar capacidade de produzi-lo em um ambiente de 

laboratório.  
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Segundo Mankins (2011), quando se fala em maturidade de 

tecnologia (TRL), nesta etapa, o produto já deve ser testado e sua 

performance identificada. Como resultado é possível tem um modelo 

funcional e sua lista de materiais para uma avaliação de DFMA proposta 

pelo autor. As principais saídas desta fase são: 

 

 Construção de um modelo básico com dimensões e 

especificações preliminares 

 Análise da maturidade do design – DFMA 

 Investimento, custo e riscos 

 

Para auxiliar na gerar de alternativas de produto sugere-se a 

realização das tarefas descritas na Figura 24. 

 

Figura 24 – Tarefas, entradas e saídas do GAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ 

 

 
 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

Tarefa 3.1. Criar um modelo com as dimensões principais 

do produto e seus componentes do produto. O modelo conceitual do 

produto deve ser feito pelo time do projeto com base nas regras da 

empresa ou meio envolvido. Este modelo deve conter as dimensões 

principais e materiais utilizados para permitir as análises de DFMA. 

 

Alternativas de produto geradas 

Gerar modelo de produto conceitual e definir suas 
subfunções. 

Lista das 

tecnologias 

Tarefa 
3.1 

Criar um modelo com as dimensões 

principais do produto e seus componentes 

Gerar uma lista de equipamentos 

necessários, seus investimentos e custos 

do produto. 

Tarefa 

3.2 

Criar uma lista de componentes do 

produto e seus subsistemas. 

Tarefa 

4.1 

Avaliar o conceito do produto sob o ponto de vista de 

DFMA 

Fazer a classificação do nível de risco 

Etapa 3 

Conceito 

produto 

Etapa 4 

Aplicar as planilhas DFA, DFM e DFMA 

Tarefa 

4.2 
Protótipo do 

produto 

Obter resultados preliminares de produto 

com a configuração escolhida. 

 Tarefa 
4.3 

Tarefa 

4.4 

Realizar uma análise crítica do projeto e 

selecionar o conceito do produto 
Tarefa 

4.5 

Definido pelo 

usuário 

Definido pelo 

usuário 

Matrizes DFA, 

DFM e DFMA 

Plano de testes de 

produto 

Matriz TRAA 

Definido pelo 

usuário 

Definido pelo 

usuário 
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Tarefa 3.2. Criar uma lista de componentes do produto 

completo: Esta é a lista dos sistemas, subsistemas e componentes do 

produto. 

 

             Tarefa 4.1. Aplicar as planilhas DFA e DFM e DFMA: Fazer 

a análise do produto sob a ótica do DFA e DFM apresentando os 

resultados na matriz DFMA, seguindo os passos descritos no estudo 

preliminar do modelo. 

 

              Tarefa 4.2. Obter resultados preliminares de produto com a 

configuração escolhida: São os resultados de testes de validação do 

produto que devem ser seguidos pela empresa ou meio onde o mesmo 

está sendo desenvolvido. Estes resultados ainda são de uma montagem 

feita em laboratório e servirão de base para comparação nas futuras 

modificações de design.  

 

 Tarefa 4.3. Gerar uma lista de equipamentos necessários, 

seus investimentos e custos do produto. Baseado no conceito dos 

processos de fabricação definidos para atender ao produto desenvolvido, 

criar uma lista com valores de investimentos e custos do produto. Para 

isto pode ser utilizado uma base histórica ou até mesmo de consulta 

preliminar a potenciais fornecedores. 

 

               Tarefa 4.4. Fazer a classificação do nível de risco: Os riscos 

devem ser classificados seguindo os critérios da matriz TRAA, adaptada 

de Mankins (2009), apresentada no Apêndice C e detalhado na seção 2.2 

 

    Tarefa 4.5. Realizar uma análise crítica do projeto e 

selecionar o conceito do produto: Reunir os principais a partes 

interessadas do projeto para apresentação dos resultados até o momento 

e com base nas análises das tarefas anteriores tomar a decisão de 

conceito do produto e também de passagem de fase.  

Tanto o Manufacturing Readiness Level Deskbook (2016),  Ward 

(2011) e Peters (2015) converge para a afirmação que este nível é o 

ultimo da fase de refino do conceito, indica que as tecnologias estão 

prontas para iniciar a fase de desenvolvimento, ou seja sem dúvidas de 

conceito. Foi o melhor momento para influenciar no design do produto. 
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4.6 FASE DE DESENVOLVIMENTO AVANÇADO DE 

TECNOLOGIA 

 
Esta fase é composta por pelos níveis de maturidade RPC e AEP, 

chamada por Ward (2011) de pré-produção. O Manufacturing Readiness 

Level Deskbook (2016) apresenta que esta fase tem o objetivo em 

prototipar e demonstrar as tecnologias em um ambiente relevante de 

produção, ou seja, um ambiente com algum realismo de chão de fábrica, 

que pode ser pessoas, ferramentas, matérias, equipamentos e processos.  

           No nível de maturidade RPC, o principal objetivo é avaliar 

capacidade de produzir os componentes em um ambiente de produção. 

As tarefas para execução desta fase estão relacionadas na Figura 25. 

 

Figura 25 – Tarefas, entradas e saídas do RPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
Fonte: Autor (2017). 
 

 Tarefa 5.1. Revisão de projeto e atualização das matrizes 
DFA, DFM e DFMA: O projeto deve ser revisado pelos times de 

projeto e manufatura com base nos resultados obtidos na fase anterior. 

Esta revisão deve ser realizada com auxílio das mesmas matrizes de 

DFA, DFM e DFMA no intuído de fazer melhorias no mesmo. 

 

Projeto dos componentes revisado 

Etapa 6 Produzir componentes em ferramentais protótipos. 

Desenhos 

preliminares 

Etapa 7  Montar o produto em laboratório. 

Componentes 

Etapa5 
Otimizar design do produto referente a pontos da última 

avaliação DFMA 

 

Tarefa 

6.1 

Produzir amostras e avaliar os requisitos 
de manufatura necessários 

Tarefa 

5.2 

Revisão de projeto dos componentes para 

os tipos de automação definidos. 

Lições do 

GAP 

Tarefa 

5.1 

Revisão de projeto e atualização das 

matrizes DFA, DFM e DFMA 

 

Fazer estimativa de investimentos, custo 
do produto e riscos. 

 

Tarefa 

7.2 

Tarefa 

7.3 
Realizar uma análise crítica do projeto  

Tarefa 
7.1 

Avaliar o resultado da produção protótipo 

com os primeiros testes de produto 

 

Matrizes DFA, 

DFM e DFMA. 

Desenhos em 

CAD 

Definido pelo 

usuário 

Definido pelo 

usuário 

Matriz TRAA 

Definido pelo 

usuário 
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 Tarefa 5.2. Revisão de projeto dos componentes para os 

tipos de automação definidos: Otimizar o design dos componentes 

com base nas regras de projeto para automação de Boothroyd ; Dewurst 

andn Kinght (2011) apresentadas no anexo C. 

 

Tarefa 6.1. Produzir amostras e avaliar os requisitos de 
manufatura necessários: As amostras produzidas com o ferramental 

protótipo serão base para comprovar que o projeto da manufatura 

escolhido é possível fabricar o conceito de produto selecionar, com base 

em uma avaliação de capabilidade. Além da capabilidade deve também 

ser avaliada a produtividade. 

  

              Tarefa 7.1. Avaliar o resultado da produção protótipo com 

os primeiros testes de produto: Com base nos resultados do produto o 

ferramental já pode ser validado como protótipo dando origem as 

primeiras especificações de tolerâncias e de projeto. 

 

               Tarefa 7.2. Fazer estimativa de investimentos e custo do 

produto e riscos: Com base nos projetos de componentes definidos já 

possível melhorar a assertividade no nível de investimento necessário 

para produção bem como atualizar os de custos do produto e a matriz de 

riscos tecnológicos (TRAA)  adaptada de Mankins (2009), apresentada 

no Apêndice C e detalhado na seção 2.2 

 
 Tarefa 7.3 Realizar uma análise crítica do projeto: Reunir as 

principais a partes interessadas do projeto para apresentação dos 

resultados até o momento e com base nas análises das tarefas anteriores 

tomar a decisão de passagem de fase.  

A última etapa de maturidade é o nível AEP. Este nível está 

associado com a decisão de iniciar o programa de aquisições. Seu 

objetivo é avaliar a capacidade de produzir o produto em um ambiente 

de produção relevante. Nesta fase já existe a aprovação de preliminar do 

produto bem como o projeto preliminar dos componentes. Os 

ferramentais, equipamentos e habilidades operacionais já foram 

demonstradas em um ambiente de produção relevante. O custo já está 

composto ao ponto de fazer uma análise de riscos sobre o atendimento 

das metas do projeto. 

Um ambiente de produção relevante é um ambiente com realismo 

de chão de fábrica (operadores, facilities ,ferramentais, materiais etc).  

As tarefas para execução desta fase estão relacionadas na Figura 

26. 
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Figura 26 – Tarefas, entradas e saídas do AEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autor (2017) 

 

                   Tarefa 8.1. Montar o produto já com componentes 
protótipos para avaliação prática de DFMA: O acompanhamento das 

montagem irá gerar dados para otimizar o projeto do produto. 

 

                 Tarefa 9.1. Revisar o projeto e finalizar planilhas DFA, 

DFM e DFMA: Com base nos resultados da produção o projeto deve 

ser revisado pelos times de projeto e manufatura Esta revisão deve ser 

realizada com auxílio das mesmas matrizes de DFA, DFM e DFMA no 

intuído de fazer melhorias no mesmo. 

 

                 Tarefa 9.2. Gerar o modelo de produto e a especificação 

do processo de fabricação: Tanto produto quanto processo de 

fabricação devem ter suas especificações e alocações de tolerância 

preliminares. 

                   

                 Tarefa 9.3. Fazer estimativa de investimentos e custo do 

produto e riscos: Para avaliação de riscos atualizar a matriz de riscos 

tecnológicos (TRAA).  Com base nos projetos de componentes 

definidos, o projeto do produto mais maduro e a escalabilidade já 

definida é possível concluir as análises de investimento necessário para 

produção e os  custos do produto com riscos reduzidos melhorando a 

confiabilidade das análises econômicas do projeto. 

 Escala do projeto avaliada 

Etapa 9 
Atualizar o projeto do produto com base na análise 

prática de DFA  

 
Desenhos  

Tarefa 

9.1 

Revisar o projeto e finalizar planilhas 

DFA, DFM e DFMA 

Componentes 

Etapa 8 
Montar o produto em laboratórios de manufatura 

avançado para aprovação da tecnologia e ferramentais 

 

Tarefa 

9.2 

Gerar o modelo de produto e a 

especificação do processo de fabricação 

Tarefa 

8.1 

Montar o produto com componentes 
protótipos para avaliação de DFMA 

Tarefa 
9.3 

Tarefa 
9.4 

Fechas a análise de investimentos, custo 

do produto e riscos. 

 Realizar uma análise crítica do projeto  

Matrizes DFA, 

DFM e DFMA 

Definido pelo 

usuário 

Definido pelo 

usuário 

Matriz TRAA 

Definido pelo 

usuário 
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                  Tarefa 9.4. Realizar uma análise crítica do projeto: 

Reunir os principais a partes interessadas do projeto para apresentação 

dos resultados até o momento e com base nas análises das tarefas 

anteriores tomar a decisão de passagem de fase.  

  

       Desta forma, ao final do método proposto tem-se um projeto 

de produto e manufatura prontos para entrar na fase de desenvolvimento 

com as seguintes características: 

 

 Modelo de produto como dimensões, cotas críticas e 

materiais definidos. 

 Avaliação da maturidade do design do produto sob o 

ponto de vista do DFMA. 

 Investimentos e custos atualizados como um nível alto 

de assertividade, que irão possibilitar uma boa análise 

de viabilidade do projeto. 

 Análise de riscos para auxílio nas tomadas de decisão e 

definições dos próximos passos do projeto. 
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5 AVALIAÇÃO DA SISTEMÁTICA 

 

A avaliação da sistemática tem como objetivo identificar seu 

potencial de uso em ambientes projeto em estágios preliminares de 

desenvolvimento bem como identificar oportunidades de melhoria. 

A proposta segue as experiências já realizadas por Inthamoussu 

( 2015 apud Romano 2003, Montanha Jr 2004, Leonel 2006, Ibarra 2007 

e Moehrle et al. 2012), e se dará em duas etapas : 

 

 Workshop para apresentação e desenvolvimento de um 

experimento com um time de projetos composto por 16 

pessoas que trabalham com pesquisa e desenvolvimento 

em uma empresa multinacional do ramo metal mecânico; 

 Aplicação de um questionário de avaliação para os 

profissionais que participaram do estudo de caso, afim de 

refletir sobre os potenciais resultados com a aplicação da 

sistemática. 

 

5.1 CRITÉRIOS E QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação da proposta busca verificar o atendimento das 

necessidades dos profissionais das áreas de projeto e manufatura que 

trabalham em ambientes de desenvolvimento de projetos na etapa pré-

competitiva. Além disto a proposta foi avaliada considerando aspectos 

de forma, clareza, completeza e outros. 

O primeiro conjunto de critérios para esta avaliação  

corresponde às diretrizes do modelo de sistemática proposto. A partir 

destas diretrizes, descritas na Tabela 6, foram geradas questões para 

serem respondidas pelos avaliadores. As questões de 1 a 4 estão 

relacionadas a diretrizes gerais da ferramenta de trabalho e a questão 

número 5 trata de avaliar aplicabilidade na empresa. 

 
Tabela 6 - Critérios e questões de avaliação da sistemática como ferramenta de 

trabalho 

Diretriz Descrição Questões de avaliação 

1 

Propor um fluxo e 

ferramentas que 

permitam o trabalho 

integrado dos times de 

projeto e manufatura 

A sistemática propõe um fluxo e 

ferramentas que ajudem a 

estruturar, integrar e sistematizar o 

trabalho de engenharia simultânea 

de projetos e manufatura durante 

as fases iniciais de projeto? 
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Continuação da Tabela 6. Critérios e questões de avaliação da sistemática como 

ferramenta de trabalho para profissionais de projeto e manufatura 

Diretriz Descrição Questões de avaliação 

2 

Facilitar registro de 

informações e tomada de 

decisão 

 

A sistemática possibilita 

um melhor registro de 

informações bem como 

facilita a tomada de 

decisão do projeto? 

 

3 Efetividade do DFMA  

 

As  matrizes apresentadas 

melhoram a efetividade 

da aplicação do DFMA 

nas fases iniciais de 

projeto ? 

 

4 
Orientação temporal e 

riscos 

 

A sistemática, através do 

seus níveis de maturidade 

e riscos (MRL. TRL e 

TRAA) permite uma 

melhor orientação 

temporal do projeto em 

relação ao estágio do 

desenvolvimento bem 

como os riscos 

envolvidos? 

 

5 

Avaliar o potencial de 

aplicabilidade da 

ferramenta na empresa 

em questão. 

É possível aplicar a 

sistemática nesta 

empresa? 

Fonte: Autor (2017). 
 

Enoki (2006 apud VERNADAT, 2006) define que o modelo de 

referência proposto deve responder às perguntas acerca do que deve ser 

feito e com quais informações de entrada e saída, como e quando deve 

ser realizado, quem são os responsáveis pelas diversas funções 

organizacionais e onde essas funções devem ser executadas. 

Então, para verificar se a sistemática proposta pode ser 

enquadrada como um modelo de referência, a mesma foi avaliada com 

por um conjunto de critérios provenientes da literatura. A Tabela 7 

mostra esses critérios e as respectivas questões de avaliação, resultantes 
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do estudo dos trabalhos de Inthamoussu (2015 apud Vernadat 1996, Fox 

1998,  Romano 2003,  Aalst 2000,  Bi 2004 e Ibarra 2007). 
 

Tabela 7 - Critérios de avaliação da sistemática como modelo de referência. 

Critérios de Aplicação 

Aplicabilidade da sistemática  

 

A sistemática se aplica às 

necessidades da realidade empresarial 

que você conhece quanto à integração 

das áreas de manufatura e de 

projetos? (FOX, 1998; VERNADAT, 

1996; ROMANO, 2003)  
Critérios de Representação 

Clareza gráfica  

 

A representação gráfica dessa 

sistemática (fluxo de processo e 

matriz) apresenta de forma clara e 

amigável as fases e atividades? (FOX, 

1998; VERNADAT, 1996; AALST, 

2000; ROMANO, 2003; BI, 2004). 

Rigor da representação  

 

A representação dessa sistemática 

(fluxo de processo e matriz) apresenta 

de forma objetiva fases e atividades 

de forma a não haver redundância? 

(VERNADAT, 1996; ROMANO, 

2003)  

Critérios de Conteúdo  

Completeza  

 

A sistemática contém toda a 

informação necessária para realizar a 

integração das áreas de manufatura e 

projeto? (FOX, 1998; VERNADAT, 

1996; ROMANO, 2003; AALST, 

2000) 

 

Robustez  

 

 

A sistemática pode ser usada para o 

desenvolvimento de variados tipos de 

tecnologias? (FOX, 1998; 

VERNADAT, 1996; ROMANO, 

2003)  

Reusabilidade  

 

 

A estrutura da sistemática pode ser 

adaptada para uso em outros tipos de 

negócio ? (FOX, 1998; VERNADAT, 

1996, ROMANO, 2003; BI; 2004)  
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Continuação Tabela 7 – Critérios de avaliação da sistemática como modelo de 

referência. 

Critérios de Conteúdo 

Eficiência Econômica  

 

A execução da sistemática, mantendo 

a qualidade de execução adequada, é 

enxuta em termos de recursos e 

tempo, de modo a manter uma relação 

custo versus benefício viável? 

(AALST, 2000)  

Fonte: Adaptado de Inthamoussu ( 2015). 
 

Baseado nos dois conjuntos de critérios foi elaborado um 

questionário de avaliação, composto pelas seções: 

 

 Caracterização do entrevistado 

 Avaliação do atendimento às diretrizes do modelo de 

sistemática proposto por meio de um questionário 

 Avaliação da sistemática como modelo de referência por 

intermédio de um questionário 

 Avaliação da contribuição da sistemática proposta para 

integração das áreas de engenharia de manufatura e 

projetos; 

 Comentários e sugestões. 

 

 O questionário elaborado está apresentado no Apêndice I. 

 

5.2 WORKSHOP 

 

A seguir será descrita a avaliação realizada, em formato de 

workshop, além dos resultados decorrentes da mesma. 

 

5.2.1 Procedimentos de Avaliação 

 

Para a avaliação da sistemática proposta, realizou-se um 

workshop com um time multifuncional que trabalha com projetos de 

desenvolvimento avançado de tecnologia composto por 16 participantes. 

A duração foi de três horas e a sequência foi organizada conforme a 
Figura 27. 
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Figura 27 – Procedimento de avaliação 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Inthamoussu ( 2015). 
 

A primeira etapa foi o início do workshop, onde foi realizada a 

apresentação da problemática em estudo através de um exemplo de 

aplicação bem como o objetivo do trabalho de pesquisa a ser realizado 

no dia. 

A segunda etapa apresenta a sistemática e suas conexões com a 

referência teórica a fim de trazer o embasamento científico do estudo. 

             A terceira etapa foi, por sua vez a apresentação de um caso 

envolvendo tecnologias da empresa em questão aplicadas ao longo do 

processo da sistemática para a exemplificação do modelo de uso. Teve 

duração de 1,5 horas e aconteceu em um formato apresentação oral com 

exemplos práticos de aplicação aberta para discussões do grupo. 

Ao final aplicou-se o questionário de avaliação, recebido e 

respondido pelos participantes ao final do exercício.  

  

  

 

 

Preparação do material para o workshop: Autor 

1. Apresentação da problemática e objetivos do estudo 

2. Apresentação sistemática proposta 

3. Apresentação de uma aplicação da sistemática envolvendo tecnologias 

conhecidas pelo time convidado  

4. Aplicação do questionário de avaliação 

5. Análise dos resultados: Autor 
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5.2.2 Caracterização dos entrevistados 

 

O conjunto consistiu em 16 profissionais que trabalham da área 

de pesquisa e desenvolvimento de projetos de uma multinacional do 

setor metal mecânico com mais de 10.000 funcionários e um 

faturamento anual maior que 1.5 Bilhões de dólares. Suas experiências 

multifuncionais contribuem para melhorar a eficiência a avaliação. A 

Tabela 8 faz uma apresentação destes perfis para uma melhor 

caracterização.  

 
Tabela 8 - Caracterização dos participantes 

Partici-

pante 

Tempo 

total  de 

experiência 

(anos) 

Últimas duas 

funções dentro da 

empresa 

Área 

funcional 

Áreas de 

conhecimento  

1 20 

1. Engenheiro de 

processos sênior 

2.Gerente de 

manufatura 

1. P&D 

2. Manufatura 

1. Processos de 

fabricação 

conformação  e 

tratamento 

térmico 

2.Gestão da 

produção 

 

2 12 

1.Gerente de 

projetos 

2.Engenheiro de 

processos sênior 

1. P&D 

2. P&D 

1.Gerenciamento 

de projetos 

2. Sistemas de 

manufatura. 

 

3 

 
15 

1. Engenheiro de 

processos sênior 

2. Engenheiro de 

processos pleno 

 

1. P&D 

2. Manufatura 

 

1. Processos de 

fabricação 

usinagem 

2. Processos de 

fabricação 

usinagem 

 

4 

 
22 

1.Engenheiro de 

processos sênior 

2.Analista de 

manufatura 

1.P&D 

2.Manufatura 

1. Sistemas de 

manufatura 

2. Produção e 

produtividade 
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Continuação Tabela 8. Caracterização dos participantes 

Partici-

pante 

Tempo de 

experiência 

(anos) 

Últimas duas 

funções dentro 

da empresa 

Área 

funcional 

Áreas de 

conhecimento  

5 

 
15 

1. Engenheiro 

de processos 

expert 

2. Engenheiro 

de processos 

sênior 

1. P&D 

2. P&D 

 

1. Processos 

de fabricação 

usinagem 

2. Processos 

de fabricação 

usinagem 

 

6 25 

1. Engenheiro 

de processos 

sênior 

2. Engenheiro 

de processos 

pleno 

1. P&D 

2. P&D 

1. Processos 

de fabricação 

conformação 

e soldagem 

2. Processos 

de fabricação 

conformação 

e soldagem 

7 

 
13 

1. Gerente de 

P&D 

2. Engenheiro 

de processos 

expert 

1. P&D 

2. P&D 

1. Gestão de 

times de 

engenharia de 

processos de 

fabricação 

2. Processos 

de  fabricação 

de linhas de 

montagem 

8 15 

1. Engenheiro 

de processos 

sênior 

2. Engenheiro 

de processos 

pleno 

1. P&D 

2.Manu-

fatura 

1. Processos 

de  fabricação 

linhas de 

montagem 

2. Processos 

de fabricação 

linhas de  

montagem e 

motores  
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Continuação Tabela 8. Caracterização dos participantes 

Partici-

pante 

Tempo de 

experiência 

(anos) 

Últimas duas 

funções dentro da 

empresa 

Área 

funcional 

Áreas de 

conhecimento  

9 

 
23 

1. Engenheiro de 

processos sênior 

2. Engenheiro de 

processos pleno 

1. P&D 

2. P&D 

 

1. Processos de  

fabricação linhas 

de montagem 

2. Processos de 

fabricação linhas 

de montagem 

11 

 
13 

1. Pesquisador 

Principal  

2. Engenheiro de 

processos expert 

1. P&D 

2. P&D 

 

1. Processos de  

fabricação  

2.Processo de 

fabricação 

soldagem 

12 

 
10 

1. Pesquisador 

expert 

2. Pesquisador 

sênior 

1. P&D 

2. P&D 

 

1.Gerenciamento 

de projetos de 

Pesquisa e 

Inovação 

2. Engenharia de 

produtos e 

sistemas térmicos 

13 18 

1. Pesquisador 

expert 

2. Gerente de 

finanças 

1. P&D 

2.Contro-

ladoria 

 

1.Sistemas de 

manufatura e 

viabilidade 

econômica de 

projetos 

2.Gerenciamento  

de investimentos 

em projetos 

14 33 

1. Diretor de 

 P &D 

2. Pesquisador 

Fellow   

1. P&D 

2. P&D 

1.Engenharia e 

sistemas de 

manufatura 

2.Engenharia e 

sistemas de 

manufatura 
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Continuação Tabela 8. Caracterização dos participantes 

15 

 
3 

1. Analista 

de PMO 

pleno 

2. N.A 

 

1. P&D 

2. N.A 

 

1. Escritório 

de 

gerenciamento 

de projetos 

(PMO) 

2. N.A 

16 

 
18 

1. Gerente 

de P&D 

2. 

Engenheiro 

de 

processos 

expert 

1. P&D 

2. P&D 

1. Gestão de 

times de 

engenharia de 

processos de 

fabricação 

2. Processos 

de  fabricação, 

conformação 

e soldagem 
Fonte: Autor (2017). 

 

5.3  EXEMPLO DE APLICAÇÃO 

 
        Para melhorar o entendimento, como proposto no item 3 dos 

procedimentos para a avaliação já apresentados na Figura 27 foi 

apresentado um exemplo de aplicação da sistemática em componentes e 

produtos da empresa do qual os integrantes do workshop faziam parte, 

passando por todos os passos como apresentado na sequência. 

 

5.3.1 Nível 1 – Alternativas de tecnologia selecionadas 
 

É o primeiro nível de maturidade, que começou com a identificação  

deficiências tecnológicas relacionadas a dois componentes de um 

compressor hermético para refrigeração, são elas: 

 

1. Deficiência tecnológica A: Obter via operações de manufatura 

um perfil geométrico de uma forma específica para uma região 

chamada de anel para vedação de válvulas, como apresentado 

na Figura 28. 
 

2. Deficiência tecnológica B: Obter via operações de manufatura 

um acabamento com um perfil característico na rugosidade do 

corpo de um eixo, como apresentado na Figura 28. 
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Figura 28 – Exemplos de componentes e indicações das regiões com 

necessidades de desenvolvimento de tecnologias. 

 
Fonte: Autor (2017) 

 

           Para concluir a fase foram seguidas e executas as tarefas 

propostas na sistemática como descritas abaixo: 

 

Tarefa 1.1. Classificar as tecnologias com críticas (CTEs) ou 

não: Tanto a tecnologia de fabricação A quanto a tecnologia de 

fabricação B foram classificadas como críticas por atender as condições 

relacionadas a plano de projeto e novidade, como apresentada no Anexo 

A.  

 Tarefa 1.2. Acessar os níveis de maturidade MRL e TRL 

para as CTEs: Seguindo as orientações do anexo B, para tecnologia A 

tanto o TRL quanto o MRL foram classificados no nível 4 por já terem 

sido realizados testes de produto em ambiente de laboratório e também 

os testes preliminares de manufaturabilidade, produtividade e 

capabilidade. E também por estes testes já terem sido aprovados 

seguindo critérios da empresa em questão. 

Já a tecnologia B foi classificada em um nível anterior, TRL3 e 

MRL3 por ainda faltar comprovação da função no produto e ainda não 

terem sido comprovados os conceitos de manufatura de uma forma 

experimental. 

  

Tarefa 1.3. Realizar a classificação das tecnologias e 
benefícios: No Apêndice B está apresentada a tabela de classificação 

para estas duas tecnologias. 

 

          Tarefa 1.4. Listar os principais impactos dos 

desenvolvimentos de manufatura no design do produto: A tecnologia 
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A requer apenas mudanças para tolerâncias mais abertas já a tecnologia 

B requer mudanças mais significativas no design dos canais de 

lubrificação do eixo bem como mudanças para níveis maiores de 

tolerâncias ou realocações destas para outros subsistemas.  

 

 Tarefa 2.1. Realizar testes de aprovação dos conceitos de 
manufatura: Para ambas tecnologias foram planejados e realizados 

testes específicos relacionados a fabricação de componentes para uso em 

compressores herméticos de refrigeração em uma empresa específica. 

Os resultados demonstraram que com as opções de tecnologia de 

fabricação escolhidas é possível se chegar aos requisitos de forma e 

acabamento requeridos no produto, bem como sua medição. Estes testes 

podem variar de empresa para empresa. 

 

Tarefa 2.2. Listar os principais impactos relacionados a 

investimento para a tecnologia e delta custo esperado. Com o uso da 

tecnologia A é estimado um aumento de 2 a 3 % na eficiência do 

produto que resultará em uma  redução de custos da mesma ordem 

sendo necessário investir em máquinas para realizar operações de 

usinagem diferentes que as existentes na atual base industrial. Já a 

tecnologia B tem um apelo de redução do nível de investimento em 

equipamentos de usinagem por propor obter uma forma mais próxima 

do acabamento final do produto bem como proporcionar um melhor 

rendimento para o mecanismo de um compressor hermético pela 

obtenção de um perfil específico de rugosidade. 

 

Tarefa 2.3. Realizar o check list SAT: Para a tecnologia A o 

check list de avaliação para o nível de maturidade SAT, já apresentado 

na Figura 23, foi atendido em 100%  já a tecnologia B ficou com uma 

aderência de 71% e os itens não atendidos estão apresentados na      

Figura  30. Como os experimentos de manufatura não foram finalizados 

não foi possível finalizar a análise dos impactos no produto, seguindo os 

tópicos de design, também não foi possível estimar a vida das 

ferramentas o que penaliza a composição do modelo de custo, e por fim 

os tópicos relacionados a operadores não foram cumpridos. 
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Figura 29 – Itens não atendidos no check list SAT para a tecnologia B. 
 

 
 

Fonte: Autor (2017) 

 

Tarefa 2.4. Fazer a classificação do nível de risco: Os riscos 

estão classificados na matriz apresentada na Figura 30 e foram 

classificados segundo critérios apresentados no Apêndice C. Os 

impactos no desenvolvimento para a tecnologia A são moderados já para 

a tecnologia B são altos e devem ser tratados como prioridade. 

 

Figura 30 – Matriz TRAA com a classificação de riscos das tecnologias A e B 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Mankins (2009) 
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Tarefa 2.5. Realizar uma análise crítica do projeto: Foi 

aproveitado um fórum já existente para realização de uma análise 

crítica, como resultado a tecnologia A foi  recomendada seguir para o 

próximo nível, já a tecnologia B com base na baixa aderência ao check 

list do SAT e na sua classificação de risco teve a recomendação de fazer 

um looping de projeto e continuar o desenvolvimento ainda dentro do 

nível SAT.  
 

5.3.2 Nível 2-  Alternativas de produto geradas 
 

       Neste segundo nível as tecnologias são agrupas em um produto, e 

assim é gerado um conceito. Para este exemplo foi-se utilizado o mesmo 

produto do estudo preliminar do modelo já apresentado no capítulo 3. 

 

Tarefa 3.1. Criar um modelo com as dimensões principais 

do produto e seus componentes do produto.  Foi gerada uma opção de 

produto em software 3D e também feito um protótipo funcional, para 

algumas avaliações de requisitos de desempenho do produto.  

 

Tarefa 3.2. Criar uma lista de componentes do produto 

completo: Está lista é a coluna identificação dos componentes do 

Apêndice F. 

 

             Tarefa 4.1. Aplicar as planilhas DFA e DFM e DFMA: A 

análise detalhada com as matrizes de DFM está no Apêndice D e DFA 

está no Apêndice F. O resultado destas análises são os índices parciais e 

gerais de DFA e DFM, que estão apresentados matriz de indicadores de 

peformance DFMA na Figura 31. Estes índices foram obtidos por meio 

de avaliações e modificações do produto pelo time de projeto e 

manufatura, Pode se notar nos campos em destaque que AA, índice 

geral relacionado a eficiência do projeto de montagem está baixo devido 

a grande diferença entre o número de componentes existentes e o 

número teórico necessário referenciados pelos índices parciais (a) e (b). 

Também apresenta um valor muito baixo no que se refere ao uso de 

componentes padrão penalizando o índice parcial (A). Outro ponto 

relevante é o índice geral EE que apresenta valores altos, que é 

penalizado pelos índices parciais P e Q, relacionados a montagem auto-

localizada e uso de uniões mecânicas. 
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Figura 31 – Matriz de indicadores de performance DFMA. 

 

 
Fonte: Autor (2017) 

 

              Tarefa 4.2. Obter resultados preliminares de produto com a 

configuração escolhida: Os testes de produto realizados seguiram as 

normas da empresa em que o experimento foi realizado, apesar dos 

resultados não fazerem parte da sistemática eles serão utilizados no PDP 

da empresa para comparar a evolução do projeto e também para validar 

a opção escolhida. 

 

 Tarefa 4.3. Gerar uma lista de equipamentos necessários, 
seus investimentos e custos do produto: A Tabela 9 apresenta o nível 

de investimento para os processos de fabricação necessários à produção 

do conceito de produto analisado. O custo está apresentado como A 

apenas para exemplificar e poder comparar a sua evolução (%) ao longo 
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dos níveis de maturidade. Os resultados de investimento e custos não 

foram satisfatórios para atender os critérios da empresa. 

 
Tabela 9 - Níveis de investimentos para os processos de fabricação 

 

 
 

Fonte: Autor (2017) 

 

      Tarefa 4.4. Fazer a classificação do nível de risco Os riscos 

foram divididos por submontagens do produto, já apresentados na lista 

de componentes do produto da tarefa 3.2, e podem ser vistos na Figura 

32 segundo critérios do Apêndice C. Percebe-se que a submontagem 1 

possuía um risco de alto impacto que foi relevante para a tomada de 

decisão de revisar o projeto. 
 

Figura 32 – Matriz TRAA com a classificação de riscos dos subsistemas  

 

 
Fonte: Autor (2017) 
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 Tarefa 4.5. Realizar uma análise crítica do projeto e 

selecionar o conceito do produto: A análise crítica realizada com um 

time multifuncional, direcionou a necessidade uma revisão de projeto 

devido ao alto nível de investimento, custos e ao risco de alto impacto 

do subsistema 1 identificado na matriz TRAA . 

 

 5.3.3 Nível 3- Projeto dos componentes revisado 

 

     Neste nível foi gerada uma nova versão do produto com base nas 

análises da fase anterior e posteriormente foram revisados os projetos 

dos componentes. 

             

            Tarefa  5.1. Revisão de projeto e atualização das matrizes 

DFA, DFM e DFMA: Orientado pela análise de manufatura o projeto 

foi revisado e seu conceito modificado com base nas deficiências 

mostradas nas matrizes da fase anterior. A análise detalhada com as 

matrizes de DFM está no apêndice E, e DFA está no apêndice G. O 

resultado destas análises são os índices parciais e gerais de DFA e DFM 

estão apresentados na Matriz de indicadores de performance DFMA da 

Figura 33. Fica clara a melhoria dos índices gerais e parciais, o que está 

de fato representada no produto por uma mudança conceitual de projeto. 

As penalidades que poderão sujeitar o projeto a uma revisão estão 

relacionados a qualidade e junção/união dos componentes. 

 

Tarefa 5.2. Revisão de projeto dos componentes: Após a 

atualização do projeto o design dos componentes foi revisado, seguindo 

as regras do anexo C. Após esta revisão foi iniciada a construção de 

ferramentais protótipos para habilitar a produção de lotes de fabricação 

mais representativos. 

 

Tarefa 6.1. Produzir amostras e avaliar os requisitos de 

manufatura necessários: Foram produzidas amostras dos componentes 

em ferramentais protótipos para estampagem e sinterização. Para 

usinagem foram utilizados equipamentos padrões, como tornos. Os 

critérios de capabilidade  e produtividade foram avaliadas segundo 

critérios técnicos da empresa. 

 

   Tarefa 7.1. Avaliar o resultado da produção protótipo 

com os primeiros testes de produto: Com os componentes protótipos 

foram montados produtos para validação também em testes padrões da 

empresa. Estes testes mostraram resultados satisfatórios e algumas 
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recomendações de melhorias relacionadas a requisitos de acabamento 

superficial para um processo de usinagem, o que direcionou uma 

necessidade de melhoria do mesmo. 

   
Figura 33 – Matriz de indicadores de performance DFMA  

 

 
Fonte: Autor (2017) 

 

               Tarefa 7.2. Fazer estimativa de investimentos e custo do 
produto e riscos: A Tabela 10 relativa a investimento e custos foi 

atualizada e teve uma melhora significativa o mesmo é válido para 

custos que apresentou uma redução de 25% em relação ao projeto 

anterior. A de matriz de riscos na Figura 34 também já foi atualizada 

com base no novo projeto de produto e seguindo os subsistemas 

apresentados nos Apêndice D e F. 
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Tabela 10 - Níveis de investimentos para os processos de fabricação e diferença 

nos custos do produto. 

 
 

Fonte: Autor (2017) 

 

Figura 34 – Matriz TRAA com a classificação de riscos dos subsistemas  

 

 
Fonte: Autor (2017) 

 

     Tarefa 7.3 Realizar uma análise crítica do projeto: A 

análise crítica realizada com um time multifuncional, teve como 

resultado a recomendação de seguir o próxima fase, pelo nível adequado 

de investimento, custos e também a redução do risco de alto impacto do 

subsistema 1, apresentado na fase anterior.   
 

5.3.4  Nível 4 – Escala do projeto avaliada 

 

                   Tarefa 8.1. Montar o produto já com componentes 

protótipos para avaliação prática de DFMA: Os componentes 

protótipos foram montados em uma célula de produção de baixa escala e 
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assim foram definidos seus tempos padrões e parâmetros de produção 

que serão utilizados para aumento de escala produtiva, bem como dados 

para alimentar a revisão do projeto do produto. 

 

                 Tarefa 9.1. Revisar o projeto e finalizar planilhas DFA, 

DFM e DFMA: Com base nas deficiências mostras na análise DFMA 

da fase anterior e nos resultados obtidos na produção de baixa escala 

projeto foi otimizado e os resultados dos índices parciais e gerais são os 

já apresentados na Figura 15 do capítulo 3. A análise detalhada de DFM 

e DFA está nos Apêndices D e H.  

  

                 Tarefa 9.2. Gerar o modelo de produto e a especificação 

do processo de fabricação: O modelo produtivo e as especificações de 

fabricação foram geradas dentro dos padrões da empresa. 

                   

                 Tarefa 9.3. Fazer estimativa de investimentos e custo do 
produto e riscos: Não houve mudança nos investimentos e custos, 

porém com a otimização do projeto direcionada pela produção em baixa 

escala e as deficiências apontadas nas matrizes de DFA e DFM  foi 

possível reduzir os impactos dos riscos como apresentado na Figura 35. 
 

Figura 35 – Matriz TRAA com a classificação de riscos dos subsistemas  

 

 
Fonte: Autor (2017) 

 

          Tarefa 9.4. Realizar uma análise crítica do projeto: A 

análise crítica realizada com um time multifuncional, e com base em nos 

níveis de investimento, custos e riscos o projeto foi aprovado para entrar 

no ciclo de projetos da empresa.  
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5.4  ANÁLISE DOS RESULTADOS DO WORKSHOP 

 

Os resultados serão analisados seguindo os três fatores a seguir:  

 

 Avaliação do atendimento as diretrizes da sistemática 

como ferramentas de trabalho para engenharia 

simultânea, através da aplicação apresentada no 

workshop. 

 Avaliação da contribuição da sistemática para a 

empresa aonde foi realizado workshop e também o 

estudo de caso. 

 Avaliação da sistemática como modelo de referência; 

 

5.4.1 Avaliação do atendimento as diretrizes da sistemática como 

ferramenta de trabalho 

 
Para avaliar a sistemática como ferramenta que se propõe os 

participantes do workshop responderam a questões de 1 a 4 referentes a 

avaliação das diretrizes já propostas anteriormente na Tabela 5. As 

opções de respostas foram “Sim” (atende à diretriz), “Parcialmente” 

(atende parcialmente) ou “Não” (não atende), e as respostas estão na 

Figura 36. 

 Todos os participantes concordam em sua totalidade com as 

diretrizes 1,2 e 3, sendo que apenas a diretriz número 4 não obteve esta 

100% das respostas positivas. 

 Sobre a diretriz 1, que fala da proposta de ter um fluxo e 

ferramentas que ajudem a estruturar, integrar e sistematizar a engenharia 

simultânea ficou bem claro que  a sistemática atende plenamente o 

quesito, isto é explícito nos comentários de registrados abaixo : 

 

 “Sistematiza e melhora o que já é executado”.  

 “Ajuda a retirar o que está em nossa cabeça e sistematizar o 

trabalho”. 

 “Metodologia interessante. Temos que aprender mais sobre o 

uso”. 

 
Sobre a o processo de facilitar a tomada de decisão, objetivo da 

diretriz 2, dois participantes fizeram comentários no sentido de ratificar 

a resposta positiva. 
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 “Pode ajudar no direcionamento das decisões”. 

 “Em casos específicos pode ser útil para ajudar no 

direcionamento da decisão”. 
 

Figura 36 – Avaliação atendimento da sistemática como ferramenta de trabalho  

 
Fonte: Autor (2017). 
   

Alguns comentários também corroboram para validar aplicabilidade 

da diretriz 3, que trata das matrizes de DFMA, bem como oportunidades 

de melhoria, e foram abordados pelos participantes da seguinte forma. 

 

 “Exemplos claros de problemas que temos em andamento”. 

 “Realmente avaliar o design seguindo critérios de DFA ficou 

mais simples”.  

 “Verificar integração com DFSS (Design for Six Sigma)”. 

 “Podemos aplicar em subsistemas com características 

inéditas”. 

 “Já apliquei as Matrizes de DFMA em um projeto do qual  

lidero a equipe técnica de manufatura e as respostas que 
conseguimos sobre a avaliação do design nos ajudaram 
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mostrar com base em requisitos sistematizados em com base 

científica como poderíamos melhorar o projeto em termos de 

manufaturabilidade”. 
 

E por fim em relação a diretriz 4, que fala sobre orientação temporal 

através dos níveis de maturidade e avaliação de riscos, obteve 20% de 

respostas que dizem atender parcialmente este requisito e não obteve 

comentários que pudessem ajudar a entender melhor o por que. 

 

5.4.2 Avaliação da contribuição para a empresa aonde foi realizado 

o workshop e estudo de caso 

 

A avaliação também tem com proposta responder a questão 5  

com as opções de respostas “Sim” (atende à diretriz), “Parcialmente” 

(atende parcialmente) ou “Não” (não atende). Foi perguntado aos 

participantes sobre o uso da sistemática dentro da empresa em que 

trabalham, da maneira como está proposta, a Figura 37 mostra o 

resultado desta avaliação. 

 

Figura 37 – Avaliação da contribuição da sistemática como ferramenta de 

trabalho para a empresa 

 

 
 

Fonte: Autor (2017). 

 
A grande maioria dos participantes acredita que a sistemática já 

pode ser aplicada dentro da empresa da maneira que foi apresentada, isto 

está representado no gráfico por ter 90% das respostas como sim. Os 
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10% que responderam como atende parcialmente  acreditam que deva 

existir alguma adaptações. 

 

5.4.3 Avaliação da sistemática como modelo de referência 

 

Para avaliar a sistemática como modelo de referência os 

participantes responderam a questões referentes a avaliação das 

diretrizes já propostas anteriormente na Tabela 6. Este resultado da está 

apresentado na Figura 38. As respostas dos participantes aqui pedem 

que cada participante responda em que grau a sistemática atende a cada 

critério de um modelo de referência com as quatro opções  (não atende, 

atende pouco, atende muito ou atende totalmente). 

 

Figura 38 – Avaliação da sistemática como modelo de referência 

 

 
Fonte: Autor (2017). 
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As respostas para estes critérios em sua maioria foram para as 

opões de atende muito e atende totalmente.  

Sobre a pergunta 1, que está relacionada ao critério de aplicação 

sistemática atender a realidade em que a equipe se encontra 95% dos 

participantes responderam como atende muito e apenas 5% disseram 

que atende pouco.  

Para os critérios de representação, que estão representados  

pelas perguntas 2 e 3 que falam sobre objetividade, evitar redundâncias, 

clareza e amigabilidade  90% dos participantes entendem que atende 

muito aos critério de clareza e amigabilidade e 85% acham que atende 

muito ou totalmente as questões de ser objetiva e evitar redundâncias. 

Os 15% que responderam com atende pouco gostariam ver um pouco 

mais com os dados de entrada são gerados, acham isto importante e 

pode ser uma oportunidade de melhoria, dois comentários estão 

relacionados a estas oportunidades. 

 

 “Pode incluir a análise da pré-existência dos componentes 

em outras plataformas”. 

 “Antes de comentar é importante saber se a tecnologia em 

questão será desenvolvida dentro da empresa ou será 
terceirizada para evitar esforços desnecessários dos 

recursos internos”. 

 
Por fim a avaliação direciona quatro perguntas para avaliar o 

critério de conteúdo da sistemática, estes critérios falam sobre 

completeza, robustez, reusabilidade e eficiência econômica da proposta. 

Sobre a completeza a que avaliou se a sistemática contém toda a 

informação necessária para realizar a integração das áreas de projeto e 

manufatura, dentro do tema escolhido, fica evidente que sim pois 95% 

das respostas forma atende muito e atende totalmente.  

Para entender se ela é robusta para atender desenvolvimento dos 

mais variados tipos de tecnologia 100% dos participantes disseram que 

atende muito ou atende completamente. 

Para avaliar o reuso em outros tipos de negócio apesar de uma 

fatia de 80% de respostas estarem direcionadas para atende muito ou 

atende totalmente 20% dos participantes ainda não conseguiram ver 
claramente esta aplicabilidade. 

Sobre a sistemática ser enxuta e manter custo x benefício viável 

95% das respostas foram positivas no sentido de que atende muito.  
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5.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A avaliação foi proposta a atender dois critérios principais. O 

primeiro voltado as necessidades dos profissionais de projeto e 

manufatura que trabalham em ambientes de desenvolvimento. O 

segundo a fim de avaliar as características da proposta como modelo de  

referência. Para estes dois critérios foram propostos 3 índices globais, o 

primeiro que diz respeito ao atendimento das diretrizes como ferramenta 

de trabalho, o segundo sobre a contribuição como ferramenta de 

trabalho para a empresa aonde foi realizado o workshop e o terceiro para 

avaliar a sistemática como modelo de referência. As alternativas de 

respostas para cada um são não atende, parcial e atente. Estas respostas 

estão diretamente correlacionadas com os questionários aplicados e são 

também apresentados na Tabela 11.  

 
Tabela 11 - Índice de correlação entre respostas dos questionários 

  Sequência Índice global 
NÃO 

ATENDE 
PARCIAL ATENDE 

1 

Atendimento as 

diretrizes como 

ferramentas de 

trabalho. 

NÃO PARCIAL SIM - 

2 

Avaliação da 

contribuição para a 

empresa aonde foi 

realizado workshop 

NÃO PARCIAL SIM - 

3 

Avaliação como 

modelo de 

referência; 

NÃO 

ATENDE 

ATENDE 

POUCO 
MUITO 

TOTAL-

MENTE 

Fonte: Autor (2017). 

 
Critérios para correlacionar os três índices globais com as respostas dos 

questionários: 

Índices 1 e 2: NÃO ATENDE é a média das respostas NÃO, PARCIAL é a média 

das respostas PARCIAL e ATENDE é a média das respostas SIM,  referentes aos 

questionários. 

Índice 3: NÃO ATENDE é a média das respostas NÃO ATENDE, PARCIAL é a 

média das respostas ATENDE POUCO e ATENDE é a soma das médias das 

respostas ATENDE MUITO e E ATENTE TOTALMENTE SIM,  referentes aos 

questionários. 

 

O resultados destes 3 índices globais são apresentados na 

Figura 39. 
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Figura 39 – Índices globais de avaliação da sistemática 

 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Os valores mostram que a sistemática atendeu de maneira 

satisfatória a avaliação representada pelos respectivos índices da Figura 

39.  O que leva a concluir que a mesma é uma ferramenta de trabalho 

que ajuda na integração das áreas de projeto e manufatura, sendo 

também um modelo de referência além de poder ser aplicada da maneira 

que foi apresentado na empresa em que foi realizado o workshop. 
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6. CONCLUSÃO  
 

6.1. COMENTÁRIOS FINAIS 
 

  O trabalho teve como objetivo propor um modelo para 

integração das áreas de conhecimento de projeto e manufatura, na fase 

de desenvolvimento de tecnologias de produto. Integrar o tema DFMA 

com MRL e TRL aprofunda e potencializa os resultados, além do que já 

se conhece com a aplicação individualizada. 

 Para isto foi realizada uma revisão da literatura sobre os temas 

DFMA, MRL, TRL e PDP. Além disto, também se elaborou um estudo 

preliminar do modelo a ser aplicado onde foram avaliados o uso de 3 

matrizes que fazem parte de suas tarefas principais do mesmo. A terceira 

e quarta etapas foram a proposição do modelo objetivo deste estudo, e 

sua avaliação através de um workshop envolvendo um time 

multifuncional com experiência em projetos de pesquisa e 

desenvolvimento. Neste workshop foi apresentado um exemplo prático 

de aplicação e ao final a avaliação foi realizada através da aplicação de 

um questionário. 

    Considerando o objetivo específico 1, estruturar o 

conhecimento sobre  MRL, TRL e  DFMA, por meio do levantamento 

do estado da arte, entende-se que o mesmo foi atendido pela revisão 

bibliográfica. 

   No que se refere ao objetivo específico 2, avaliar matrizes 

estabelecidas com base no MRL, TRL e DFMA para obter melhoria nos 

resultados de um projeto, também foi contemplado pela elaboração e 

uso de 3 matrizes ao longo de um projeto de desenvolvimento 

tecnológico cujo resultado foi uma mudança de design do produto e 

processo de fabricação com uma redução do custo de 20% e 

investimentos de 25%. Os principais elementos modificados no projeto, 

que estão refletidos nas matrizes através de suas diretrizes gerais e 

específicas, que possibilitaram obter estes resultados foram:  

 

 Redução de 33% no número de peças, que está refletido 

no aumento do índice DFA de 47 para 70%. O trabalho 

na redução do número de peças foi estimulado pela 

análise funcional do produto com os times de projeto e 

manufatura. 

 Mudança nos conceitos de união de componentes 

principalmente eliminando a necessidade de uso de 



114 

 

adesivo que está refletido no aumento do índice referente 

a diretriz de DFA,outras uniões, que era 2,9 no nível 

MRL2 foi reduzida para 1,1 em MRL4.  

 Mudança nos conceitos de manufatura de componentes, 

representado pela melhoria do índice geral da diretriz 

custos de manufatura que era 166 no nível MRL 2 e foi 

reduzida para 88 em MRL4. Os principais impactos 

foram a Submontagem 1 e o Corpo da Submontagem 3, 

que necessitavam de processos de fabricação com altos 

níveis de investimento como Retíficas para acabamentos 

e Centros de usinagem para formas complexas passando 

para processos mais simples com menores níveis de 

investimento necessários, como ferramentas estampagem 

e usinagem com tornos convencionais. 

 

   A diretriz específica 3, relacionada a propor um modelo para 

integração das áreas de conhecimento de projeto e manufatura por 

intermédio do emprego do MRL e do DFMA também foi atendida 

através da sistemática apresentada em forma de fluxograma com tarefas 

e ferramentas a serem aplicadas em projetos de pesquisa e 

desenvolvimento ao longo da evolução de sua maturidade dividida em 

três  macro fases e quatro níveis de maturidade: 

   A avaliação do modelo com um time multifuncional de 

projetos com experiência em projetos de pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) era o objetivo específico 4, e foi atendido pela realização de um 

workshop com apresentação da sua aplicação através de um exemplo 

prático para um conjunto de 16 profissionais que trabalham da área de 

pesquisa e desenvolvimento de projetos de uma multinacional do setor 

metal mecânico com mais de 10.000 funcionários e um faturamento 

anual maior que 1.5 Bilhões de dólares.  

   Esta avaliação foi realizada pela aplicação de um questionário 

para sob a ótica de dois critérios: 

    

1. Ferramenta de trabalho para profissionais de projeto e 

manufatura descrita por 5 diretrizes. 

2. Modelo de referência, através da sua aplicabilidade, clareza 

gráfica, rigor da apresentação, completeza, robustez, 

reusabilidade e eficiência econômica. 

 

   As respostas das perguntas referentes aos dois critérios 

comprovam a efetividade ao atendimento dos dois critérios pelos 
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resultados dos três índices, o primeiro diz respeito a avaliação da 

sistemática como ferramenta de trabalho, aqui 95% das repostas 

afirmam que sim é uma ferramenta de trabalho, o segundo quer saber se 

a sistemática contribuiu para a empresa aonde o workshop foi aplicado, 

obteve 90% das respostas como atendem ao critério e o índice que avalia 

como modelo de referência obteve 92% das repostas como atende.  
 

6.2. RECOMENDAÇÕES 
  

 Em se tratando do modelo proposto é importante ressaltar que o 

mesmo contribui para melhorar os resultados de projetos que iniciam 

nas fases de desenvolvimento tecnológico por possibilitar uma melhor 

integração entre os times de projeto e manufatura pela maneira que 

apresenta, orienta, avalia e mede a evolução do design sob a ótica da 

manufatura.  

 Este trabalho apresentou uma revisão bibliográfica sobre temas 

relevantes relacionados a Projeto para Manufatura e Montagem e 

montagem, medidas de maturidade de tecnologia e manufatura e o 

processo de desenvolvimento de produto. Através da integração destes 

temas propôs uma sistemática com ferramentas e um fluxo que permitiu 

melhorar os resultados referentes a custos e investimentos em projetos 

bem como acompanhar a evolução da maturidade do design e 

classificação dos riscos tecnológicos. 

É importante entender que esta sistemática é efetiva se utilizada  

em empresas que tenham em sua estrutura projetos de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) e trabalhem com produtos físicos, sejam eles 

bens de manufatura ou máquinas e equipamentos. Ficam excluídas então 

empresas de software, químicas, medicamentos, vestuários entre outras. 

  O roteiro sugerido para sua aplicação está alinhado as 

referências de DFMA, MRL, TRL e PDP. 

  O modelo proposto é restrito a aplicações em fases preliminares 

de projetos, na etapa de pesquisa e desenvolvimento (P&D).  

 Trabalhos futuros podem ser realizados no intuído de  estudar 

como estender uso desta metodologia para todo ciclo de 

desenvolvimento de produtos, até o consumidor final ou até mesmo 

chegar na assistência técnica.Tendo em vista a revisão da literatura 

observa-se que, existe uma lacuna em aumentar o uso destas escalas e 

avaliações para empresas que de bens de consumo e manufatura. Dentro 

das regras e tabelas padrões de DFMA existe ainda a oportunidade de 

uma atualização que aumente a abrangência da análise para um maior 

número de processos de fabricação. 
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APÊNDICE A: Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS). 
 

A Figura 40 apresenta um modelo para garantir a efetividade da 

RBS, apresentado por Conforto et al ( 2011)  e apresentado por Conforto 

et al (2011) que reforça a necessidade de realizar a RBS em ciclos de 

processamento por meio de seis etapas. A medida que o conhecimento 

sobre o assunto aumenta, os ciclos são realizados de modo mais 

eficiente. Esse ciclo é repetido quantas vezes forem necessárias até que 

os objetivos da pesquisa bibliográfica sejam alcançados. 

 

Figura 40 – Método para realização da RBS 

 
 Fonte: Levy e Ellis (2006).  

 

As fontes primárias foram artigos e periódicos de duas bases de 

dados, Scopus e Science Direct através do sistema CAPES.  

O logaritmo de busca, apresentado na Tabela 13, foi preparado 

para encontrar materiais que referenciem os dois temas abrangentes 

usando a lógica boleana AND, incluindo mais dois subtemas derivados a 

serem tratados que são a manufatura e o gerenciamento do projeto com 

o uso de AND e OR consecutivamente. Para confirmar que os 

documentos procurados estejam alinhados com o objetivo da pesquisa 

foram definidos 4 critérios de inclusão, Tabela 12 , que excluem 

materiais que não classificados como C3 e C4. 
 

Tabela 12 - Critérios de inclusão da pesquisa. 

C1 Não tem relação com o tema 
Eliminatório 

C2 Baixa relação com o tema 

C3 Relação com um ou outro tema Aborda ou TRL ou MRL 

C4 Relação com ambos os temas Aborda ambos , TRL e MRL  

Fonte: Autor (2016). 
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A busca resultou em um total de 130 documentos, dos quais 54 

estavam disponíveis para consulta. Em uma análise preliminar 14 deles 

eram duplicados. Os detalhes desta busca podem ser vistos na Tabela II. 
 

Tabela 13 - Bases e logaritmos de busca 

 
Fonte: Autor (2016). 

    

Os 40 artigos resultantes foram submetidos a alguns filtros, 

adaptados do modelo de revisão bibliográfica sistemática apresentada 

por Conforto et al (2011). O primeiro filtro levou em consideração uma 

análise dos títulos e palavras chaves, pelo qual todos foram aprovados. 

O segundo filtro foi passar pelos critérios de inclusão, apresentados na 

Tabela 12, neste filtro apenas 14 atenderam e foram selecionados. 

Para aumentar a bibliografia foi realizada uma busca cruzada, 

vinda de referências citadas nos documentos selecionados ou em 

sistemas que não necessariamente tenha a CAPES como afiliada, 

resultando em mais 9 artigos e 1 manual de melhores práticas que 

atendem a todos os critérios já mostrados. Com isto a RBS será feita 

com base em 23 documentos, sendo 61% artigos, 30 %  conference 

papers e 1 documento um manual de melhores práticas. 70 % foram 
publicados dos últimos 4 anos, como apresentado na Figura 41 e a 

maioria publicada nos Estados Unidos, seguido do Reino Unido.   
. 
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Figura 41 – Artigos e periódicos x e ano de publicação. 

 

 
Fonte: Scopus (2017). 
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APÊNDICE B – Tabela de classificação das tecnologias. 
 

A B C D E F G H I 

Id. 

Subsistema/ 

Componente  do 

produto 

Subfunção do 

subsistema 

Tecnologia de 

produto 
TRL Tecnologia de manufatura MRL 

CTE? 

(Sim/Não) 

Principal benefício (s) 

esperado (s) no produto 

e/ou projeto 

A 
Cabeçoce/Placa 

Válvula  

Estanqueidade 

da descarga 

Design do perfil 

do anel de 

vedação 

4 

Usinagem do perfil  

através de fresamento com 

ferramenta específica 

4 Sim 
1.Aumenta a eficiência 

2.Reduz custos 

B 

 
Mecanismo/Eixo Mancalização 

Melhoria no 

acabamento da 

superfície. 

3 
Usinagem de acabamento 

por roletamento 
3 Sim 

1.Aumenta Eficiência 

2.Reduz investimento 

3.Aumenta flexibilidade 

...         

n         

 

 

 Id: Número sequencial e 1 até n ou outra identificação da tecnologia. 

 Subsistema/Componente do produto: Refere-se ao subsistema  do produto para no qual pertence o componente 

identificado no diagrama de blocos do produto como proposto por Mital (2014, p 61apud Pahl and Beitz 1984). 

 Subfunção: Refere-se a subfunção do componente ou subsistema  como proposto por Mital (2014, p 61apud Pahl and 

Beitz 1984). 

 Tecnologia de produto: Refere-se a solução proposta no componente ou subsistema para atender a subfunção. 

 Tecnologia de manufatura : Refere-se a solução de manufatura para atender a proposta de tecnologia de produto.. 

 TRL e MRL : Corresponde ao estágio de maturidade em que as tecnologias se encontram 

 Benefício (s) : Refere-se aos efeitos que as tecnologias tem sobre o produto e/ou o projeto. 

 CTE (Elementos críticos de tecnologia) : Responder com sim ou não referente ao critério de tecnologia crítica (CTE) 
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APÊNDICE C: Matriz e Critérios de classificação de risco para TRAA 
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APÊNDICE D: Matriz DFM aplicada – MRL 2 
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APÊNDICE E: Matriz DFM aplicada – MRL 3 e 4 
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APÊNDICE F:  Matriz DFA aplicada – MRL 2 

 



133 

 

APÊNDICE G:  Matriz DFA aplicada – MRL 3 
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APÊNDICE H:  Matriz DFA aplicada – MRL 4 
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APÊNDICE I: Questionário para avaliação da sistemática 
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ANEXO A – Template para identificação das tecnologias críticas 

(CTE´s). 
 

Condição 1- Plano do Projeto SIM NÃO 

A tecnologia afeta diretamente um requisito 

funcional do processo ou instalação? 
A e B  

As limitações na compreensão da tecnologia 

resultam em um potencial risco de cronograma, ou 

seja, a tecnologia pode não estar pronta para 

inserção quando necessário? 

A e B  

As limitações na compreensão da tecnologia 

resultam em um potencial risco de custo; Ou seja, a 

tecnologia pode causar excessos de custos 

significativos? 

A e B  

As limitações na compreensão da tecnologia afetam 

a segurança do projeto? 
A e B  

Existem incertezas na definição dos requisitos de 

estado final para esta tecnologia? 

 

B A 

Condição 2 – Novo ou Novidade SIM NÃO 

A tecnologia é nova ou inovadora? B A 

A tecnologia é uma mudança? A e B  

A tecnologia foi reeditada para que um novo 

ambiente relevante seja proposto? 
A e B  

A tecnologia deve operar em um ambiente e / ou 

atingir o desempenho além da intenção de projeto 

original ou capacidade demonstrada? 

 A e B 

 

 

 Para ser classificada como crítica deve ter no mínimo uma resposta 

positiva para cada critério. 

 As letras A e B em vermelho são parte de um exemplo de aplicação. 

Esta tabela deve estar em branco em cada nova necessidade de 

aplicação. 
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ANEXO B – Template para identificação dos TRL e MRL 
 

Critérios de alto nível 

TRL 

6 

O produto protótipo em 

escala piloto capaz de 

representar todas as 

funções operacionais 

necessárias 

MRL 

6 

Capacidade para produzir 

produtos protótipos em um 

ambiente relevante de 

produção. 

TRL 

5 

Componentes integrados 

com alta fidelidade ao 

projeto final, e validados 

em ambiente de laboratório 

MRL 

5 

Capacidade para produzir 

componentes protótipos 

em um ambiente relevante 

de produção  

TRL 

4 

Componentes integrados 

para entender com irão 

trabalhar juntos no produto 

mesmo que com baixa 

fidelidade ao projeto final, 

e validados em ambiente de 

laboratório 

MRL 

4 

Capacidade dos os 

processos para garantir 

manufaturabilidade, 

produtibilidade e 

qualidade validados em 

ambiente de laboratório 

TRL 

3 

Função crítica comprovada 

de forma analítica e 

experimental 

MRL 

3 

Conceitos de manufatura 

comprovados de forma 

analítica e experimental 

TRL 

2 

Traduzir pesquisa básica 

para aplicada 

MRL 

2 

Traduzir pesquisa básica 

para aplicada 

TRL 

1 
Pesquisa básica 

MRL 

1 
Pesquisa básica 

 

 Ambiente de produção relevante: Ambiente com algum realismo de 

chão de fábrica, deve ter confiabilidade de demonstrar que as metas 

serão atingidas mesmo ainda sem ter a linha de produção. 
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ANEXO C – Regras de design para automação. 
 

Tipo de aplicação Regra de design 

Montagem de alta 

velocidade. 

(Projeto do 

produto) 

1. Minimize o número de peças. 

2. Certifique-se de que o produto possui uma peça de 

base adequada para construir o conjunto. 

3. Certifique-se de que a parte de base possui 

características que permitam que ele seja prontamente 

localizada em uma posição horizontal plana estável. 

4. Se possível, projete o produto para que ele possa ser 

construído em camadas, sendo cada parte montada de 

cima e positivamente localizada para que não haja 

tendência que ele 

mova-se sob a ação de forças horizontais durante o 

período de indexação da máquina. 

5. Tente facilitar a montagem fornecendo chanfros ou 

reduções que ajudem a guiar e 

posicionar as peças na posição correta. 

6. Evite operações de fixação caras e demoradas, como a 

fixação de parafusos, solda, e assim por diante. 

Montagem de alta 

velocidade  

(Projeto dos 

componentes 

1.Evite projeções, furos ou fendas que causem em 

baralhamento com partes idênticas quando colocado no 

alimentador. Isso pode ser conseguido organizando os 

furos ou fendas para serem menores do que as projeções. 

2. Tente fazer as partes simétricas para evitar a 

necessidade de orientação extra dispositivos e a perda de 

eficiência do alimentador. 

3. Se a simetria não puder ser alcançada, exagere 

características assimétricas para facilitar 

a orientação ou, alternativamente, criar características 

assimétricas  que possam ser usadas para orientar as 

partes. 

Montagem por 

Robôs 

1. Reduza o número de peças. 

2. Inclua recursos como ressaltos, chanfros, e assim por 

diante, para conseguir peças auto-alinhadas 

3. Certifique-se de que as peças que não estão presas ou 

fixas imediatamente na inserção são auto- localizadas. 

4.Desenhe peças para que todas possam ser agarradas e 

inseridas usando a mesma pinça do robô. 
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Montagem por 

robôs 

5. Projete produtos para que eles possam ser montados em 

camadas diretamente de cima 

(Montagem do eixo z). Isso garante que maior simplicidade, 

menos desperdício e o maior confiabilidade. 

6. Evite a necessidade de reorientar a montagem parcial ou 

de manipular previamente 

7. Projetas peças que podem ser facilmente manipuladas a 

partir de uma pilha, para isto evite:  

 Ninho ou emaranhado em massa. 

 Sejam flexíveis 

 Possuam bordas finas ou afuniladas que podem se 

sobrepor  à medida que se movem ao longo de um 

transportador ou alimentador. 

 Sejam tão delicados ou frágeis que a recirculação 

em um alimentador causaria danos. 

 Sejam pegajosas ou magnéticas, de modo que uma 

força comparável ao peso da peça seja necessária 

para a separação. 

  Sejam abrasivas e usarão as superfícies dos 

sistemas de manipulação automáticos. 

 Sejam leves para que a resistência do ar crie 

problemas de transporte (menos de1,5 N / m3 ou 

0,01 lb / in.3) 

8. Se as peças forem apresentadas usando alimentadores 

automáticos, assegure-se de que eles possam ser orientadas 

usando ferramentas simples. 

9. Se as peças forem apresentadas usando alimentadores 

automáticos, assegure-se de que elas possam ser entregues 

em uma orientação a partir da qual eles podem ser pegos e 

inseridos sem qualquer manipulação.  

10. Se as peças forem apresentadas em magazines ou 

bandejas de peças, assegure-se de que elas tem um aspecto 

de repouso estável a partir do qual eles podem ser pegos e 

inseridos sem qualquer manipulação pelo robô.  
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ANEXO D – Tipos de envelopes para análise dos custos de manufatura (Mc) 
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ANEXO E – Coeficientes de complexidade Cc 
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ANEXO F – Coeficientes de seção limite Cs 
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ANEXO G – Custo básico de processo/ Quantidade Pc 
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ANEXO H – Coeficientes de adequabilidade do material Cmp 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

ANEXO I – Coeficientes de perdas Wc 
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ANEXO J – Coeficientes de tolerância Ct 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

ANEXO K– Coeficientes de tolerância Cf 
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ANEXO L– Coeficientes de custo do material Cmt 
 

 

 

 

 


