
Gestão em projetos
e desenvolvimento
de produtos
O ciclo de projetos, para empresas que trabalham com novas
tecnologias, com produtos não "comoditizados" e inovam a cada
período, é, em geral, mais longo, acima de seis meses para cada
família de produtos
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s forças do mercado,
quanto mais competiti-
vo for o segmento ou a
indústria, têm direcio-
nado cada vez mais as

empresas para que implementem es-
tratégias competitivas eficazes. De
uma forma geral, tais estratégias de-
vem considerar inclusive a competi-
ção global, dados os efeitos evidentes
da abertura dos mercados e da globa-
lização da informação.

No escopo da estratégia competi-
tiva, é uma questão de sobrevivência
a longo prazo obter uma ou mais van-
tagens competitivas (Porter, 1992). As
vantagens competitivas aplicam-se
principalmente, mas não exclusiva-
mente, às situações de concorrência.
Elas podem ser entendidas como aque-
les fatores que contribuem para que
um produto, serviço ou empresa tenha
sucesso em relação aos concorrentes.
As vantagens competitivas também
podem ser entendidas como as razões
pelas quais o cliente prefere uma em-
presa, produto ou serviço. Vantagens
(e nesse caso, também as desvanta-
gens) competitivas também podem
estar associadas às condições internas
da empresa e não às preferências de
seus clientes e mercados. Assim, há
várias formas de obter vantagens com-
petitivas. Porter (1992) apresenta
oportunidades importantes para obtê-
las, especialmente por diferenciação,
liderança no custo total ou enfoque.
Mas, normalmente, as empresas pro-
curam diferenciar-se com base em
mais de uma vantagem competitiva.

Alguns exemplos de vantagens com-
petitivas são mostrados a seguir (adap-
tado da Revista Brasileira de Desenvol-
vimento de Produtos, março de 2002):

• Qualidade de projeto do produ-
to e dos serviços: Mercedes-Benz
(DaimlerChrysler), Volkswagen,
Boeing, Rede Globo, Smar, Sunx, Te-
lemecanique.

• Eficiência e baixo custo das ope-
rações e dos recursos em geral: empre-
sas japonesas de forma geral e suas se-
guidoras que adotaram os sistemas de
"manufatura enxuta".

• Liderança na inovação: Microsoft,
Banco 24Horas.

• Disponibilidade e desenho da as-
sistência técnica (serviço pós-venda):
Volkswagen, Xerox.

• Relações pessoais com consumi-
dores: lojistas, microempresas em ge-
ral, negócios que operam o sistema de
venda porta a porta.

• Propriedade ou controle de maté-
rias-primas de alto custo ou escassas:
Vale do Rio Doce, Petrobras, empre-
sas do cimento.

• Disponibilidade de capital: ban-
cos, fundos de pensão.

• Controle do mercado: monopóli-
os e oligopólios de forma geral.

• Aceitação do consumidor da mar-
ca da empresa: Nestlé, Johnson & Jo-
hnson, Açúcar União, bombom Sonho
de Valsa, Coca-Cola, Gillete, Disney.

• Conveniência e disponibilidade do
produto (eficácia do sistema de distri-
buição): Nestlé, Açúcar União, Gille-
te.

• Preço baixo: produtos vendidos
em camelôs, lojas de 1,99.

• Preço alto: Mercedes-Benz (Daim-
lerChrysler), primeira classe em aviões.

O estudo das vantagens competiti-
vas possibilita a comparação da empre-
sa com seus concorrentes e o entendi-
mento das razões pelas quais os con-
sumidores preferem um produto ou ser-
viço e não outro. Outro benefício des-
se estudo é a tomada de decisão sobre
as vantagens que a empresa pode ou
pretende oferecer a seus clientes para
distinguir-se dos concorrentes.

Observa-se pelas práticas empresa-
riais que uma das formas efetivas de
criar vantagem competitiva pode ser
por meio de uma gestão da qualidade
eficaz no processo de Projeto e Desen-

volvimento de Produtos (P&DP).
Deve-se observar que o termo "Produ-
tos" é considerado de forma genérica,
significando o resultado de uma ope-
ração empresarial.

O processo de P&DP se apresenta
como um processo intensivo de apli-
cação de conhecimento. Uma ativida-
de de projeto deve ser vista como um
contorno teórico-empírico, limitado
pelo tempo. As informações não entram
no início da atividade e nem saem no
final da atividade, existe um fluxo de
informações caótico que ocorre a todo
momento (Davenport et al, 1998).

A produção efetiva da qualidade
está associada à aplicação do conheci-
mento sistematicamente nas fases do
projeto, com verificações e validações
pertinentes. Juran (1992) define o pro-
jeto de produtos como sendo "o pro-
cesso de definição das características
dos mesmos, exigidas para a satisfação
das necessidades dos clientes". Já o
desenvolvimento de produtos é defini-
do como sendo "um processo experi-
mental de escolha das características
dos mesmos que correspondem às ne-
cessidades dos clientes".

Sob o ponto de vista da qualidade
do produto, as fases iniciais do projeto
são decisivas porque definem as infor-
mações que serão levadas adiante. As
metodologias de projeto, tais como a
engenharia concorrente (simultânea) e
o Quality Function Deployment (QFD),
favorecem em maior grau a utilização
do conhecimento e a qualidade no pro-
cesso de desenvolvimento. Problemas
de qualidade nas fases iniciais de de-
senvolvimento do produto mantêm suas
deficiências até o final do projeto, im-
pactando diretamente a qualidade do
produto desenvolvido e a performance
no cliente (Guimarães, 2003a). Dados
de pesquisa mencionados em Guima-
rães (2003b) mostram que próximo de
75% das causas do insucesso de pro-
dutos são devidas ao não entendimen-
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to adequado dos requisitos dos clien-
tes e à conseqüente verificação e vali-
dação deficientes das fases de projeto.

Uma forma de estruturar melhor as
atividades do processo de P&DP, dada
a complexidade que se apresenta no
desenvolvimento de certos produtos,
especialmente aqueles que possuem
tecnologias mais avançadas e alto va-
lor agregado no processo de fabrica-
ção, é dividir o processo em fases ou

estágios. Na abordagem prática do ar-
tigo, experimentada pelo autor, as se-
guintes fases são consideradas, de for-
ma sumarizada:

• Conceito;
• Protótipo;
• Lote Piloto;
• Manufatura em Volume.
O fluxograma da Figura l, adapta-

do de Guimarães, 2003c, auxilia na
compreensão mais ampla da seqüência

apresentada e destaca a introdução dos
pontos de verificação independente
identificados pelos blocos de decisão
e pela verificação de manufatura em
volume, que serão detalhados no pró-
ximo tópico.

Verificar e validar projetos são ta-
refas de extrema importância para as-
segurar o atendimento dos requisitos
dos clientes e dos objetivos de quali-
dade e confiabilidade dos produtos.
Tal é a amplitude da importância das
mesmas que normas internacionais de
qualidade, tais como a ISO
9001:2000, determinam requisitos
explícitos de verificação e validação
de projetos. Ou seja, práticas experi-
mentadas e aprovadas pelas empre-
sas líderes em qualidade de projetos,
que mantêm seu diferencial compe-
titivo com a contínua melhoria dos
processos de introdução de novos
produtos, passaram a ser incorpora-
das dentro de padrões normativos.

Porém, a norma determina os requi-
sitos para o atendimento de um padrão
(o que fazer), mas não determina qual
é esse padrão (nível de qualidade) e
como implementar os requisitos (como
fazer). Uma empresa pode projetar pro-
dutos deficientes e ainda assim aten-
der a todos os requisitos da norma. É
nesse contexto que as diferentes formas
de implementar os requisitos da nor-
ma, considerando os aspectos bastante
mais amplos do que uma simples lista
de requisitos padronizados, revelam
diferenciais competitivos importantes
no processo de P&DP.

O item 7.3 da norma ISO
9001:2000 descreve os requisitos de
Projeto e Desenvolvimento que serão
detalhados (Guimarães, 2003c). Para
cada subitem normativo, apresenta-se
uma descrição sucinta que explicita
uma forma de implementação diferen-
ciada utilizada pelo autor. A hipótese
lançada para o processo de verifica-
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ção de P&DP é que a forma de imple-
mentação desses requisitos, com en-
foque na gestão eficaz da qualidade
de projetos e nos aspectos culturais
que facilitam um processo de mudan-
ça de práticas, gera ou amplia vanta-
gens competitivas:

• Planejamento do Projeto e Desen-
volvimento - Nesse subitem, de forma
a assegurar um processo de gestão da
qualidade eficaz, destacam-se as siste-
máticas e procedimentos para contro-
lar os produtos projetados para uso dos
clientes. Os parâmetros de projeto são
desenvolvidos baseados em demandas
do mercado e requisitos dos clientes e
documentados de forma adequada.
Controles detalhados devem ser prepa-
rados para novos projetos, após ter sido
aprovada a viabilidade técnica e comer-
cial. Um registro que contemple o de-

talhamento de todas as fases de evolu-
ção do projeto deve ser aberto nesse
momento. Pode ser um formulário em
papel ou eletrônico que manterá o his-
tórico do conhecimento desenvolvido,
experimentado e adquirido, bem como
dos resultados e deliberações gerados
em cada passo do processo. Dessa for-
ma, os projetos são regularmente revi-
sados e atualizados à medida que o pro-
jeto se desenvolve. Um cronograma do
projeto é necessário e no enfoque de
"controle" deve-se indicar as datas-cha-
ve, as codificações de produtos, as ati-
vidades requeridas, as pessoas respon-
sáveis pela implementação e apoio, o
status das fases de implementação e
promover as interfaces técnicas entre
as diferentes equipes envolvidas. Um
coordenador ou gerente de projeto de-
dicado ao processo é recomendado.

• Entradas de Projeto e Desenvol-
vimento - Nesse subitem, é necessá-
rio que os requisitos de entrada de pro-
jeto, sejam dos clientes ou de fontes
internas, sejam identificados, docu-
mentados e analisados criticamente
pela sua eficácia. Discrepâncias são
resolvidas pelo responsável por defi-
nir os requisitos e acordados em um
Comitê de Gestão de P&DP, com po-
der decisório. O conceito intrínseco
desse comitê se baseia na representa-
ção multifuncional efetiva e atuação
simultânea com base no cronograma
de projeto. As entradas de projeto de-
vem ser verificadas pela análise críti-
ca da documentação gerada e acumu-
lada até então. No mínimo, todas as
especificações baseadas em requisitos
do mercado devem estar disponíveis,
características de produtos similares
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da concorrência, bem como o volume
de vendas, market share e faturamen-
to esperado. Esses dados, além de per-
mitir uma verificação mais eficaz, ser-
vem para a implementação de indica-
dores de performance de projeto, tais
como eficácia e eficiência.

ado em toda a documentação e resulta-
dos de testes disponíveis até o momen-
to. Todas as funções pertinentes parti-
cipam dessa revisão, por meio do Co-
mitê de P&DP e de reuniões de novos
produtos. Registros das revisões devem
ser mantidos.

• Saídas de Projeto e Desenvolvi-
mento - Onde for apropriado, as saí-
das de projeto devem referenciar crité-
rios de aceitação e identificar as carac-
terísticas de projeto que são cruciais
para o funcionamento apropriado do
produto. Procedimentos e práticas para
controlar o processo de projeto asse-
guram que todos os parâmetros de saí-
da são documentados, revisados criti-
camente antes da liberação e podem ser
verificados contra requisitos de entra-
da. Testes funcionais e de stress devem
utilizados de acordo com os requisitos
de aplicação e uso.

• Análise Crítica de Projeto e De-
senvolvimento - Uma forma de imple-
mentar esse requisito normativo, com
vistas a uma maior qualidade de todo o
processo, resultando em um produto de
melhor qualidade é assegurar a integri-
dade de projetos com a realização de
revisões/análises críticas formais em
estágios apropriados do projeto, base-

• Verificação de Projeto e Desen-
volvimento - As verificações de pro-
jeto e desenvolvimento são executadas
para assegurar que os resultados (saí-
das) de cada estágio de desenvolvimen-
to atendam aos requisitos de entrada.
Essa atividade de verificação pode in-
cluir testes funcionais, de stress e cos-
méticos, comparações com projetos si-
milares aprovados, comparação com a
concorrência, demonstrações do produ-
to, comparação de dados coletados e
revisão de toda a documentação antes
da liberação. A forma de implementa-
ção e a abordagem praticada pelo au-
tor salientam que as verificações de
projeto e desenvolvimento sejam fei-
tas por uma função independente
daquela(s) diretamente ligada(s) às ati-
vidades de execução e devem utilizar
consistentemente dados reais de testes
e inspeções como geradores de subsí-
dios para a aprovação e evolução de
fases de projeto. Listas de verificação

podem ser utilizadas para compor um
conjunto de requisitos que devem ser
atendidos para que o critério de apro-
vação seja atingido. Exemplos de re-
quisitos praticados pelo autor em listas
de verificação de projetos são mostra-
dos na Tabela l.
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Os projetos não podem prosse-
guir de fase e serem aprovados, caso
todos os atributos das listas de veri-
ficação utilizadas como apoio e ou-
tros eventualmente anotados durante
o processo, não sejam verificados
com sucesso. O não atendimento a
algum atributo deve naturalmente
gerar planos de ação, desvios ou
concessões documentados, com
acompanhamento controlado das
soluções dentro de prazos que evi-
tem qualquer risco excessivo para a
produção ou clientes. A severidade
de um problema pode também im-
pedir a evolução de fases à medida
que deficiências de performance na

aplicação esperada do produto devem
ser consideradas de severidade alta.

Atenção especial deve ser dada às
fases de Lote Piloto e Manufatura em
Volume, pois a primeira é a oportunida-
de de verificar o processo de fabricação
como um todo, recém-implementado,
bem como a efetividade dos treinamen-
tos realizados. A segunda permite a ve-
rificação da resposta do processo (ba-
seada na sua capacidade), incluindo ope-
radores, ao volume planejado de produ-
ção, gerando a oportunidade para veri-
ficar a eficácia de cada passo do mes-
mo e do treinamento dos operadores e
preparação de sistemas e de áreas diver-
sas da empresa para suportar o novo pro-
duto. É nessa oportunidade que os re-
cursos diretos da produção podem ser
de fato qualificados ou certificados para
as diversas operações. É uma forma de
validar o projeto internamente.

•Validação de Projeto e Desenvol-
vimento - Conceitualmente, a valida-



ção de projeto e desenvolvimento é
executada de modo a assegurar que o
produto esteja conforme com os requi-
sitos definidos de uso efetivo dos cli-
entes, ou seja, em aplicação de cam-
po. Para uma abordagem prática de
gestão, essa atividade é geralmente
executada no produto final manufatu-
rado em condições normais de produ-
ção (por meio do subprocesso de ma-
nufatura em volume) e sob condições
de funcionamento/operação definidas
originalmente para o mesmo, buscan-
do simular com a maior cobertura, o
uso do produto. De qualquer forma, a
validação só é finalizada após se es-
tender para a instalação e vida útil no
campo, quando for apropriado e defi-
nido pelas práticas da organização. De
forma similar à verificação, a valida-
ção de projeto e desenvolvimento é

feita por uma função independente
daquela(s) diretamente ligada(s) às
atividades de execução.

• Controle de alterações de Projeto
e Desenvolvimento - De forma igual-
mente importante, todas as alterações/
mudanças e modificações de projeto e
desenvolvimento devem ser identifica-
das, documentadas e revistas/analisadas
criticamente com relação ao seu efeito
no projeto do produto, nos materiais,
produção, estoques e nos produtos já
embarcados. Todas as alterações devem
ser aprovadas por pessoal autorizado
antes da liberação e implementação, uti-
lizando formulários de registro especí-
ficos e pertinentes a cada caso.

• Autoridades e Responsabilidades
- A abordagem diferenciada que asse-
gura um equilíbrio adequado nas deci-
sões de projeto que afetam o cliente

final coloca foco numa função indepen-
dente daquela que executa efetivamen-
te as tarefas, de forma a tomar posição
de aprovação ou reprovação, segundo
as práticas do sistema gerencial da or-
ganização. Recomenda-se que essa fun-
ção seja representada pelo departamen-
to de Qualidade da empresa.

O termo "cultura organizacional" e
suas derivações conceituais se tornaram
um mandado competitivo para as em-
presas que almejam estratégias de cres-
cimento regional ou global (Guimarães,
2003b). Segundo Ferro (1991) "cultu-
ra organizacional é o padrão de pres-
supostos básicos, inventados, descober-
tos ou desenvolvidos por um grupo de
indivíduos à medida que aprende a li-
dar com seus problemas de adaptação
externa e integração interna, que fun-
cionou suficientemente bem para ser
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considerado válido e, portanto, para ser
ensinado aos novos membros como o
modo correto de perceber, pensar e sen-
tir em relação a esses problemas". Essa
definição discorre sobre práticas de
indivíduos e grupos dentro da organi-
zação relacionadas ao comportamento
quando enfrentando os problemas do
dia a dia. O desafio apresentado pela
cultura organizacional existe, entre ou-
tros fatores, porque os aspectos com-
portamentais dos fundadores e, por in-
fluência, dos diretores, gerentes e fun-
cionários no conjunto total da empresa,
com o passar do tempo, formam uma
maneira característica de encarar e

quanto aquelas regionais localizadas
em um único país, sempre que execu-
tando projetos multifuncionais, enfren-
tam esse mesmo desafio em escalas
distintas e obtêm performances distin-
tas (Kotter & Heskett, 1992). Mesmo
no nível departamental, diversas sub-
culturas se formam e se tornam fatores
importantes na implementação de mu-
danças e na eficácia de resultados
oriundos das atividades das equipes
multifuncionais, como as que formam
o processo de P&DP.

Sem conhecer como a cultura or-
ganizacional orienta as diversas forças
e os diversos níveis de influência dos

resolver os problemas e fazer as coisas
acontecerem, que é única de empresa
para empresa.

Assim, a definição de "cultura or-
ganizacional" trata diretamente e é com-
patível com esse conjunto de maneiras,
valores e práticas. Alguns valores e prá-
ticas são mais profundos e podem ser
encarados como cerne da cultura, ou
seja, a já mencionada maneira certa de
agir em situações críticas e de decisão,
passando a ser classificados como pres-
supostos compartilhados da organiza-
ção. Outros valores e práticas, ainda su-
perficiais, conseguem passar uma ima-
gem da empresa para um observador
externo, mas ainda não estão arraigados
em práticas profundas ou pressupostos
e podem não revelar aspectos verdadei-
ros da cultura. O que ocorre na prática é
que tanto as empresas transnacionais

departamentos e divisões da empresa,
no aspecto mais profundo das intera-
ções, se torna bastante mais difícil ma-
ximizar os resultados e tornar o pro-
cesso de mudança para novas práticas
mais eficaz. Os aspectos da cultura or-
ganizacional vêm, portanto, agregar
dados importantes para confirmar a
hipótese apresentada.

Na abordagem adotada, numa em-
presa brasileira de capital 100% nacio-
nal, de tamanho médio e atuando num
mercado exigente tal como o de auto-
mação industrial, a consideração dos
aspectos culturais se tornou um impor-
tante facilitador das diversas mudanças
de práticas e de novas implementações
no processo de P&DP (Barros, 1996).
De forma sucinta, pode-se relatar que o
novo processo foi apresentado à alta di-
reção, colocando como direcionador

principal de mudança a implementação
necessária para ampliação do escopo de
certificação da qualidade (incluindo
P&DP) e da migração para a nova ver-
são 2000 da norma ISO 9001. Como a
norma não define como fazer, a suges-
tão de colocar as verificações de proje-
to de forma independente, além de co-
nhecimento acumulado do autor, tam-
bém se baseou nos dados mais recentes
de performance de campo, os quais in-
dicavam que uma melhoria no critério
de liberação de produtos deveria ser
implementada. Num próximo passo, os
gerentes e supervisores foram cuidado-
samente envolvidos de forma que uma
eventual perda de espaço de influência
ou poder, por causa da entrada de uma
nova função ativa da Qualidade, seria re-
compensada pelo ganho geral da empre-
sa. O envolvimento, até mesmo emoci-
onal dos gerentes com o grande objeti-
vo de melhorar os processos da empre-
sa como um todo e o necessário apoio
da diretoria, abriram as portas para que
a mudança tomasse lugar. A abordagem
íntegra dos problemas e deficiências, de
forma madura, equilibrada e indepen-
dente foram as chaves para que houves-
se progresso na tão esperada transfor-
mação interna. Os conflitos foram re-
solvidos com empatia em discussões
equilibradas, mesmo que calorosas. As
áreas industriais, de fabricação, desen-
volvimento e marketing apresentaram
uma receptividade exemplar. A área de
vendas, devido à sua atuação na linha
de frente, junto aos clientes, com mais
liberdade nas decisões, teve um proces-
so de envolvimento e alinhamento de
conceitos mais complexo, mas ainda
assim, maduro, e que passou a reconhe-
cer os benefícios subseqüentes de equi-
librar melhor as decisões de negócio
com enfoque também na qualidade fi-
nal percebida pelo cliente.

O sucesso (e a melhoria contínua) do
novo processo de P&DP se consolidou à
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medida que os valores individuais se
ajustaram para uma direção comum da
organização e diversas barreiras pude-
ram ser quebradas pelos próprios pro-
fissionais de diversos departamentos
que apostaram, ainda que com certa
desconfiança inicial, nas diretivas de
mudança. O desdobramento, por meio
de um sistema gerencial efetivo, e o
sucesso consistente das novas práti-
cas possibilitaram que uma massa
crítica fosse formada e colocasse a
empresa num caminho de melhoria da
qualidade e equilíbrio saudável de
forças (check-in-balance) nas deci-
sões de P&DP, sem volta.

Houve e ainda está ocorrendo uma
mudança cultural mais ampla nesse sen-
tido, protegendo os valores e pressupos-
tos compartilhados positivos que a em-
presa cultivou até então, adicionando-
se naturalmente as novas práticas. Sche-
in (1985,1992) observou que a mudan-
ça cultural é deveras complexa, as pes-
soas somente são convencidas a mudar
observando resultados efetivos de suces-
so ao aplicar novas práticas. Esse con-
ceito está se confirmando na implemen-
tação realizada pelo autor.

Com base nesse contexto, pode-se
citar diversos benefícios, tais como a
melhor fluidez do processo, redução do
ciclo de tempo total de projeto, redu-
ção drástica de reprojetos e mudanças
de engenharia, melhoria do espírito de
equipe, feedback interdepartamental
consistente, consolidação dos requisi-
tos do sistema da qualidade e dos cli-
entes, redução de reclamações técnicas
dos produtos novos ou redesenhados
nesse mesmo processo, facilitação da
manutenção da ISO 9001:2000 etc.

Esses benefícios efetivamente obti-
dos, diversos deles implicitamente liga-
dos ao próprio processo de P&DP, de-
vem gerar ou ampliar vantagens com-
petitivas, como reza a hipótese apresen-
tada anteriormente, por meio de melho-

res produtos, mais cedo no mercado,
atendendo de forma mais eficaz os re-
quisitos dos clientes. Os indicadores de
market share, faturamento e satisfação
de clientes devem continuar refletindo
tais vantagens a médio e longo prazo.

Não há uma fórmula definida para
implementações desse porte que envol-
vam mudanças de práticas, afetem os
preceitos culturais da organização e
sejam fortemente influenciadas por
comportamentos individuais. Porém,
alguns pontos podem ser considerados
para reduzir o risco de falha de uma
empreitada desse nível. De forma su-
cinta, os seguintes aspectos precisam
de maior atenção das partes envolvi-
das, quando da implementação do con-
trole de projetos de uma forma similar
a essa apresentada aqui:

1. A seleção do líder deve buscar
um profissional em posição de gerên-
cia (Qualidade ou outra função de
apoio) que conheça os conceitos da
Qualidade e o(s) produto(s) do portfó-
lio da empresa, incluindo sua tecnolo-
gia. Conhecer normas, controles e flu-
xos de trabalho é necessário, mas não
é suficiente. Implementar processos de
qualidade e estabelecer mudanças de
práticas requer bastante mais que ser
auditor líder de alguma norma ou se
limitar ao escopo do sistema da quali-
dade per se, não importando o tempo
de experiência do indivíduo. Qualida-
de requer um perfil profissional que
apresente além da experiência e outros
pré-requisitos, uma postura ativa e que
agregue valor ao processo.

2. Deve-se reforçar continuamen-
te o trabalho em equipe, tomando como
base algo mais profundo da cultura da
empresa, o espírito de equipe.

3. Os dados de mercado devem
ser analisados criticamente de modo
que as eventuais vantagens competiti-
vas obtidas com a ajuda do novo pro-
cesso sejam explicitadas e capitaliza-

das para toda a organização, como for-
ma de motivação para a manutenção
do processo.

4. Todos os níveis de gerência e
supervisão, bem como os pontos focais
das diversas áreas devem estar envol-
vidos. Os primeiros são a força motriz
que fará com que as mudanças sejam
de fato implementadas e os últimos são
necessários para formar a massa críti-
ca com o mesmo nível de entendimen-
to e buscando objetivos comuns.

5. Deve-se estabelecer os objetivos
de forma clara e sempre discuti-los com
as áreas afetadas antes de levar para
aprovação da alta direção. Deve-se por-
tanto estabelecer uma posição consoli-
dada da equipe gerencial.

6. Deve-se estabelecer a agregação
de valor como princípio para a equipe
de apoio, seja o departamento da Qua-
lidade ou outro qualquer.

7. O desenvolvimento de uma
postura independente, ainda que de
apoio, nas aprovações de fases é cru-
cial para a consolidação do "check-
in-balance".

8. O sistema gerencial deve per-
mitir o acompanhamento periódico
das atividades de projetos de modo que
os cronogramas não sejam impactados
pelas novas práticas ou que essa im-
pressão seja passada. Há que se pro-
ver uma gestão eficaz dos ciclos de
tempo de verificação.

Implementar Qualidade no proces-
so de P&DP não se apresenta como
uma tarefa fácil e de curto prazo. Tan-
to é verdade que quase um ano depois
das diversas mudanças realizadas sob
a liderança do autor, somente os pri-
meiros frutos começam a ser colhidos.
Sabe-se que o ciclo de projetos, para
empresas que trabalham com novas tec-
nologias, produtos não "comoditiza-
dos" e inovam a cada período, é em
geral um ciclo mais longo, acima de
seis meses para cada família de produ-

www.banasqualidade.com.br Falando de Qualidade junho/2004 • 81



tos. Assim, é de se esperar que os be-
nefícios já apurados e outros que por-
ventura virão, sejam ampliados de for-
ma importante. A conscientização de
qualidade, apesar de levar um tempo
para ser assimilada, quando o é, se ar-
raiga de forma profunda e assegura a
multiplicação de tais benefícios.

A verificação de projetos de forma
independente é um fator causai impor-
tante para que importantes mudanças
de práticas antes muito mais difíceis de
serem assimiladas possam sê-lo de for-
ma mais fluída e padronizada, até por-
que a norma ISO 9001:2000 possui um

Créditos precisam ser dados para a
empresa Sense Eletrônica, cujo apoio
da diretoria e do corpo gerencial, além
dos diversos colaboradores, permitem
que tal implementação seja executada
de forma positiva e contínua.

Este artigo procurou trazer à tona
esses diversos fatores, ao mesmo tem-
po que mostrou a experiência prática e
os resultados reais e potenciais a serem
obtidos com a aplicação do profundo
conhecimento desenvolvido, na área
técnica e nos aspectos comportamen-
tais. Além disso, relacionou o esforço
despendido em implementação de tal

framework que apoia o processo de
controle de P&DP, mesmo não expli-
citando como. A nossa expectativa é
que à medida que a maturidade em qua-
lidade de uma organização se amplie
de forma importante, tais verificações
possam ser delegadas para outras fun-
ções de execução. Mas esse é um pro-
cesso lento que pode levar até uma de-
zena de anos, em certas organizações,
baseado na preparação, renovação e
habilidade de seus recursos humanos.
Outro fator que precisa ser considera-
do é que para executar e/ou liderar
mudanças com essa magnitude dentro
de uma organização, o conhecimento,
mesmo que amplo, de sistemas da qua-
lidade e requisitos normativos é deve-
ras insuficiente, daí a busca de um lí-
der com o perfil descrito anteriormen-
te, ser uma das mais importantes tare-
fas para o sucesso da implementação.

monta, com as vantagens competitivas
reais e potenciais oriundas das novas
práticas e do novo processo. Com as
devidas adaptações, a abordagem ado-
tada pode ser aplicada em outras orga-
nizações e outros processos, com boas
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