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RESUMO 

MORETTI, Isabel Cristina. Sistema de medição de desempenho para o processo 
de desenvolvimento do produto do vestuário de moda.  2017. 125f. Tese 
(Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. Ponta Grossa, 2017.  

O processo de desenvolvimento e lançamento de novos produtos é decisivo para as 
empresas se manterem competitivas no mercado. Diante da importância deste 
processo, é preciso entender que o mesmo precisa ser controlado e bem 
gerenciado. Para garantir o processamento bem sucedido do desenvolvimento de 
produto, as empresas precisam constantemente avaliar o desempenho de seus 
esforços. Especificamente no processo de desenvolvimento de produto (PDP) do 
vestuário algumas particularidades precisam ser consideradas: influência da moda, 
desenvolvimento de produtos em linhas sazonais (coleções) em vez de produtos 
individuais, quantidade elevada de produtos por coleção, várias coleções ao ano e 
curto período de tempo para o desenvolvimento de cada coleção. Essas 
características incorporam a este processo dinamismo e rapidez durante o 
desenvolvimento. Sendo assim o objetivo geral deste trabalho é desenvolver um 
modelo para medição de desempenho do processo de desenvolvimento de produto, 
específico para o setor de confecção do vestuário de moda, composto por um 
conjunto de indicadores. Para embasar a elaboração da pesquisa, inicialmente foi 
apresentada uma fundamentação teórica sobre os conceitos que regem o PDP, os 
sistemas de medição de desempenho para este processo e seus indicadores. Os 
indicadores coletados foram ponderados por grau de importância por empresas de 
confecção do vestuário por meio da ferramenta Fuzzy-QFD, em conjunto foram 
identificados nas empresas os indicadores específicos para o PDP do vestuário. 
Baseado na fundamentação teórica e nas informações coletadas nas empresas, foi 
proposto o modelo para medição de desempenho do processo de desenvolvimento 
de produto do vestuário (MdDpV), composto por um sistema de medição de 
desempenho, atrelado a um Modelo para o PDP do vestuário, e por indicadores. O 
modelo proposto foi validado por especialistas da área (profissionais das empresas e 
professores) e se mostrou adequado para o PDP do vestuário. Neste sentido, 
conclui-se que o modelo proposto proporciona uma metodologia de suporte e 
controle para o PDP, por meio de atividades sistematizadas e um conjunto de 
indicadores. Em sua estrutura o modelo MdDpV se mostra simples, funcional e 
promissor para a condução e suporte do desenvolvimento de produto no âmbito 
industrial e acadêmico.  

Palavras-chave: Desenvolvimento de Produto. Medição de desempenho. Indicador. 
Vestuário.  

 



 

ABSTRACT 

MORETTI, Isabel Cristina. Performance measurement system for the fashion 
apparel product development process. 2017. 125f. Thesis (Doctoral in Production 
Engineering) - Federal Technology University - Parana. Ponta Grossa, 2017.  

The process of developing and launching new products is decisive for companies to 
remain competitive in the market. Given the importance of this process, we must 
understand that it needs to be controlled and well managed. To ensure successful 
processing of product development, companies need to constantly evaluate the 
performance of their efforts. Specifically in the process of product development 
(PDP) of apparel some particularities need to be considered: influence of fashion, 
product development in seasonal lines (collections) instead of individual products, 
high quantity of products per collection, several collections per year and short period 
of time for the development of each collection. These characteristics incorporate this 
process dynamism and rapidity during development. Therefore, the general objective 
of this work is to develop a model for performance measurement of the product 
development process, specific to the fashion apparel industry, composed of a set of 
indicators. In order to base the elaboration of the research, initially a theoretical 
foundation was presented on the concepts that govern the PDP, the performance 
measurement systems for this process and its indicators. The indicators collected 
were weighted by the degree of importance by apparel manufacturing companies 
through the Fuzzy-QFD tool, together the specific indicators for the apparel PDP 
were identified in the companies. Based on the theoretical basis and the information 
collected in the companies, the model for measuring the performance of the apparel 
product development process (MdDpV) was proposed, composed of a performance 
measurement system, linked to a Model for the garment PDP, and indicators. The 
proposed model was validated by specialists in the area (business professionals and 
teachers) and proved adequate for the PDP of apparel. In this sense, we conclude 
that the proposed model provides a methodology of support and control for the PDP, 
through systematized activities and a set of indicators. In its structure, the MdDpV 
model is simple, functional and promising for the conduction and support of product 
development in the industrial and academic spheres. 

Keywords: Product development. Measuring performance. Indicator. Apparel. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com a tendência mundial e pela necessidade de aumentar a sua 

competitividade, as empresas vêm intensificando seus esforços em busca da 

excelência no seu desempenho. Tais empresas precisam se manter competitivas no 

mercado, atendendo às necessidades do seus cliente, e ao mesmo tempo buscando 

a máxima utilização dos seus recursos, minimização dos seus custos operacionais e 

garantindo a qualidade do produto final. 

Para que as empresas mantenham bons produtos no mercado é preciso um 

processo de desenvolvimento de produto estruturado (ROZENFELD et al., 2006; 

ECHEVESTE, 2003). Para Barczak e Kahn (2012), a capacidade das empresas se 

manterem competitivas no mercado se dá por meio do processo de desenvolvimento 

e lançamento de novos produtos. É vital para a indústria transformadora esforçar-se 

para a racionalização e integração de funções de design e desenvolvimento de 

produto (CHEN, 2005; ZHAO et al., 2014).  

O processo de desenvolvimento de produtos (PDP) é crítico para muitas 

empresas alcançarem uma vantagem competitiva sobre os concorrentes, reduzindo 

o tempo de mercado, aumentando o desempenho do produto, criando novas áreas 

de negócio e novas necessidades nos clientes (ECHEVESTE, 2003; BASSANI, C. et 

al., 2010). 

Diante da grande importância do PDP para as empresas, é preciso entender 

que o mesmo precisa ser controlado e bem gerenciado. É sabido que só se controla 

o que se “mede”, e a medição é viabilizada por meio de parâmetros, chamados de 

indicadores. A capacidade de gerenciamento desse trabalho, interfere em fatores 

como, tempo de lançamento do novo produto, inovação, custo e qualidade do 

produto desenvolvido. O controle do PDP depende da padronização e formalização 

das etapas e na mesma ordem, do acompanhamento, por meio de indicadores, 

deste processo. Segundo Echeveste (2003) e Rozenfeld et al. (2006) o 

desenvolvimento de produto como todo processo de negócio deve ser monitorado 

por meio de indicadores de desempenho. 

Para garantir o processamento bem-sucedido do desenvolvimento de 

produto, gerentes de projetos em empresas de manufatura precisam 

constantemente avaliar o desempenho de seus esforços no processo de 

desenvolvimento de produtos (DO, 2014). 
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Segundo Rozenfeld et al. (2006) pode-se considerar que o PDP foi bem-

sucedido se o produto resultante for aceito no mercado tal qual a previsão inicial, ou 

melhor, se trouxe a rentabilidade planejada para os investimentos, se contribuiu para 

fortalecer a imagem da marca conforme o esperado e se permite futuros 

lançamentos de produtos derivados. Esses são resultados atrelados aos objetivos 

maiores da empresa (faturamento, rentabilidade, aumento da participação no 

mercado etc.) e cada produto possui a sua margem de contribuição para a avaliação 

do PDP. 

A medição de desempenho de negócios é amplamente reconhecida como 

uma tarefa crítica para suportar a tomada de decisões, motivar as pessoas, 

estimular a aprendizagem, a melhoria da coordenação e da comunicação, e, 

finalmente, alcançar os objetivos da empresa (CHIESA et al., 2007). 

Os indicadores, também chamados de métricas, são utilizados para medir 

parâmetros e comparar resultados obtidos no processo, seja ele da área da 

produção, comercial, marketing ou desenvolvimento de produtos. Para Echeveste 

(2003), a respeito de indicadores, a definição sobre o que, quando e como medir 

ainda é pouco clara. A tendência geral é focalizar determinados aspectos de forma 

isolada. Existem indicadores de custos, de mercado, de qualidade e de manufatura 

pensados de forma independente e não como um sistema de medidas 

correlacionadas e interligadas no tempo. Para Bassani e Jimenez-Zarco (2006) 

sistemas que garantam um controle eficiente e eficaz do PDP ainda não estão bem 

consolidados, quer na literatura ou na prática das empresas. 

A literatura admite que o desenvolvimento de um sistema de medição de 

desempenho (SMD) para o PDP é difícil pois o sucesso  do produto é incerto e o 

processo é influenciado por variáveis de difícil controle (BASSANI et al.; JIMENEZ-

ZARCO et al., 2006; CHIESA et al., 2007).   

Devido à incerteza do processo de concepção no desenvolvimento de 

produtos, os gestores necessitam de um sistema de indicadores de desempenho 

que permitam a análise dos resultados de vários parâmetros da gestão do 

desenvolvimento de produto (DO, 2014). Do ponto de vista gerencial, estes 

parâmetros podem fornecer orientações úteis para otimizar as atividades e utilizar 

recursos durante todo o processo de desenvolvimento de produto (HART, et al., 

2003). Por meio destes resultados é possível reconhecer se a tomada de decisão 

durante o PDP está coerente com as metas da empresa, além disso podem 
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possibilitar melhorias no processo e o desenvolvimento de ações corretivas, durante 

o desenvolvimento ou em projetos futuros. 

De maneira geral, são muitas variáveis que influenciam o PDP, cada projeto 

possui características de unicidade, além de ser um processo realizado por 

profissionais de vários departamentos. Esta incerteza, inerente a este processo, é 

ainda maior quando se trata do desenvolvimento de vários produtos paralelamente, 

e com tempo de desenvolvimento necessariamente curto, como por exemplo o 

desenvolvimento de produtos do vestuário de moda.  

May-Plumlee e Little (1998, 2006) explicam que os produtos da confecção 

do vestuário de moda são desenvolvidos em linhas sazonais (coleções), compostas 

por vários grupos de produtos, desenvolvidos simultaneamente, ao invés de 

produtos individuais. Outra característica é que várias coleções de novos produtos 

são produzidas por ano e que a estratégia para o desenvolvimento dos produtos 

pode ser diferente. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção (ABIT) o mercado têxtil e de confecção mundial é dos mais dinâmicos, 

realizando lançamentos constantes de produtos e serviços (ABIT, 2015). Sendo 

assim é importante considerar as particularidades deste setor no gerenciamento e 

controle de seu processo. 

O Brasil ocupa a quarta posição entre os maiores produtores mundiais de 

artigos de vestuário e a quinta posição entre os maiores produtores de produtos 

têxteis. O setor reúne mais de 33 mil empresas das quais mais de 80% são 

confecções de pequeno e médio porte, em todo o território nacional e emprega cerca 

de 1,6 milhão de brasileiros, sendo que 75% são funcionários do segmento de 

confecção. Diante destes dados é possível observar a relevância desse setor para o 

mercado brasileiro (ABIT, 2015). 

Ante os fatos apontados, a questão principal, discutida neste trabalho, é o 

controle por meio de um sistema de medição de desempenho, do processo de 

desenvolvimento de produtos do vestuário de moda. Diversos estudos (Chiesa; 

Masella (1996), Bremser e Barsky (2004); Chiesa e Frattini (2007; 2009), Bhuiyan 

(2011); Lazzarotti, Manzini e Mari (2011); Healy, Ledwith, e O'dwyer (2014); Costa et 

al. (2014), Rozenfeld et al. (2006), Yeh, Pai e Liao (2014)) apresentam sistemas, 

ferramentas e indicadores para a medição de desempenho do PDP, entretanto, não 



16 

foram encontrados trabalhos1 que associem os indicadores a cada fase do PDP e 

referentes a área específica do vestuário de moda, revelando assim um grande 

potencial para este estudo acadêmico. Desdobra-se, assim, o problema fundamental 

desta tese, apresentado na seguinte pergunta:  

Como o desempenho do processo de desenvolvimento de produtos de 
empresas do vestuário pode ser medido sistematicamente?  
 

1.1 OBJETIVOS 

Decorrente do problema fundamental exposto apresentam-se os objetivos do 

trabalho, que podem ser entendidos em nível geral e específico. 

 

1.1.1 Objetivo geral 

Desenvolver um modelo para medição de desempenho do processo de 

desenvolvimento de produto, específico para o setor de confecção do vestuário, 

composto por um conjunto de indicadores. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

Para atingir o objetivo geral algumas etapas, compostas pelos objetivos 

específicos, foram realizadas: 

 

• Identificar na literatura acadêmica um conjunto de indicadores de 

desempenho potencialmente adequados para monitorar o PDP em 

empresas do vestuário; 

• Caracterizar por grau de importância os indicadores de desempenho 

do PDP das empresas de confecção do vestuário por meio do Fuzzy 

QFD. 

                                            
 
1 Considerando os parâmetros desta pesquisa bibliográfica que se encontra no Apêndice A - 
Revisão bibliográfica sistematizada. 
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• Identificar um conjunto de indicadores de desempenho específicos 

para o PDP do vestuário; 

• Unificar o sistema de medição de desempenho às fases do PDP do 

vestuário; 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Para Chiesa e Frattini, (2007) a utilização de um sistema de medição de 

desempenho tem os seguintes efeitos na organização:  

• Apoiar a tomada de decisão; 

• Melhorar o desempenho do PDP; 

• Motivar o pessoal; 

• Apoiar o regime de incentivos; 

• Fomentar a aprendizagem organizacional; 

• Melhorar a comunicação; 

• Reduzir os riscos na coordenação do PDP. 

No entanto, a literatura reconhece que a concepção de um SMD para o PDP 

é uma tarefa difícil, pois os indicadores podem não ser representados em termos 

quantitativos, o sucesso do processo é incerto e influenciado por variáveis de difícil 

controle (CHIESA et al., 2007). 

Os termos "controle" e "medição" não são bem aceitos em ambientes de 

PDP, onde a criatividade, a liberdade e a colaboração são considerados críticos para 

maximizar o sucesso de novos produtos no mercado. Por outro lado, os gerentes 

sabem muito bem que "você recebe o que você mede" e que, em outros termos, o 

PDP deve ser responsável, assim  como outros setores, em ser uma ferramenta 

importante para estimular e apoiar o esforço inovador nas empresas. O debate em 

torno de medição de desempenho do PDP é, portanto, ainda muito necessário 

(JIMENEZ-ZARCO et al., 2006; BASSANI et al., 2010). 

Além disso a utilização de indicadores/sistemas de medição de desempenho 

no PDP das empresas ainda é limitado. Em um estudo feito por Barczak e Kahn 

(2012) por meio de um estudo bibliográfico e de campo realizado com 300 

profissionais de desenvolvimento de produtos, foi identificado que as empresas não 

utilizam critérios padronizados para avaliar cada projeto e nem o processo de 
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desenvolvimento de produtos de uma forma global. Outro ponto identificado como 

uma prática ruim é que geralmente o PDP é avaliado por apenas uma pessoa, o que 

limita o desenvolvimento da prática de medição de desempenho do PDP. 

Na literatura relacionada à medição de desempenho do processo de 

desenvolvimento de produtos podem ser encontrados vários estudos que propõem 

sistemas para sua estruturação (Chiesa; Masella (1996), Bremser; Barsky (2004); 

Chiesa; Frattini (2007; 2009), Lazzarotti, Manzini e Mari (2011)) e indicadores para o 

controle do PDP (Bhuiyan (2011); Lazzarotti, Manzini e Mari (2011); Healy, Ledwith, 

e O'dwyer (2014); Costa et al. (2014), Rozenfeld et al. (2006), Yeh, Pai e Liao 

(2014)). Entretanto alguns pontos não foram observados nos trabalhos supracitados 

e consequentemente justificam o ineditismo e a relevância do modelo proposto neste 

trabalho, que apresenta algumas particularidades: 

1) Associar o SMD e seus indicadores à um modelo de referência 

padronizado para o processo de desenvolvimento de produto. Bassani et al. (2010) 

explica que o PDP é composto por várias atividades (ou fases) distintas (conceito, 

design, engenharia, testes e prototipagem, produção, comercialização), que são 

diferentes em termos de suas características (tempo, risco, distância do mercado, 

etc.). Isto implica a necessidade de ter, ao mesmo tempo, diferentes técnicas e 

métodos para medição de desempenho nas diferentes fases do PDP e uma visão 

sintética que é capaz de avaliar o desempenho global do PDP. A capacidade de 

manter um fluxo de produtos inovadores e competitivos depende da gestão e do 

controle do processo de desenvolvimento de produtos. É durante esse processo que 

se pensa em como gerar novas necessidades nos usuários, e em como desbancar a 

concorrência. 

2) Operacionalizar o SMD por meio dos gates, dentro de um modelo de 

referência para o PDP (do vestuário). Segundo Rozenfeld et al. (2006), a aplicação 

do conceito de Gate na execução do desenvolvimento de produtos é efetuada com 

pontos de controle pré-estabelecidos (portões) ao longo do processo. Importantes 

para a tomada de decisão, este controle condiciona a continuidade do projeto à 

aprovação de resultados parciais quanto à concretização do produto e à avaliação 

de indicadores de desempenho do próprio processo. 

3) Desenvolver um modelo para o SMD específico para o processo de 

desenvolvimento de produto do vestuário de moda, vinculado a um modelo de 

referência específico da área, desenvolvido por Moretti (2012). Não foram 
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encontradas na literatura pesquisas que abordem as particularidades da medição de 

desempenho de uma empresa de vestuário de moda. Estudos sobre o 

desenvolvimento de produtos específicos do vestuário são escassos, mais ainda na 

área de medição de desempenho, o que evidencia a importância deste trabalho e 

sua contribuição para o avanço cientifico/acadêmico e empresarial desta área. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho está organizado em sete capítulos, conforme descrito a seguir:  

O Capítulo 1 apresenta as diretrizes do trabalho, contemplando uma 

introdução, objetivos da pesquisa, justificativa do tema e estrutura da pesquisa.  

O Capítulo 2 contempla a fundamentação teórica sobre o Processo de 

Desenvolvimento de Produto (PDP) e suas particularidades na indústria de 

confecção do vestuário e sobre Medição de Desempenho no Processo de 

Desenvolvimento de Produto e seus indicadores de desempenho.  

O Capítulo 3 discorre sobre a metodologia utilizada para conduzir a 

pesquisa. 

O Capítulo 4 apresenta os indicadores de desempenho para o PDP, sua 

ponderação por meio da avaliação de empresas de confecção do vestuário e a 

identificação dos indicadores específicos do PDP desta área. 

O Capítulo 5 discorre sobre a proposta do Modelo de Desempenho para o 

PDP do Vestuário (MdDpV).  

O Capítulo 6 apresenta a validação do Modelo MdDpV realizada por meio de 

profissionais e professores da área e suas contribuições para o modelo. 

O Capítulo 7 apresenta as considerações finais da pesquisa.  
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO  

O desenvolvimento de produtos é um processo que tem por objetivo 

transformar dados e possibilidades técnicas em oportunidades de mercado e 

informações, viabilizando e auxiliando projetos de produtos (CLARK; FUJIMOTO, 

1991). Para um novo produto ser introduzido no mercado ele evolui ao longo de uma 

sequência de etapas dentro da empresa, começando com um conceito inicial do 

produto ou ideia que é avaliada, desenvolvida, testada e lançada no mercado 

(BHUIYAN, 2011).  

A organização eficaz e a gestão das atividades permite à organização trazer 

produtos de sucesso para o mercado, com tempos de desenvolvimento curtos e 

baixos custos de desenvolvimento (WHEELRIGHT; CLARK, 1992). O 

desenvolvimento do produto é o conjunto de atividades que começam com a 

percepção de uma oportunidade de mercado e termina na produção, venda e 

entrega de um produto (ULRICH; EPPINGER, 2008). 

De maneira direta o processo de desenvolvimento de produtos consiste nas 

atividades realizadas pelas empresas para o desenvolvimento e lançamento de 

novos produtos. Para Rosenfeld et al. (2006) o processo de desenvolvimento de 

produto consiste em um conjunto de atividades que buscam, a partir das 

necessidades do mercado e de possibilidades e restrições tecnológicas, 

considerando as estratégias competitivas e de produto da empresa, chegar às 

especificações de projeto de um produto e de seu processo de produção, para que a 

manufatura seja capaz de produzi-lo. 

Esta sequência de atividades na qual o produto é desenvolvido pode 

também ser vista como uma série de fases de busca de informações e de avaliação. 

Com efeito, com o passar das fases a gestão torna-se cada vez mais conhecedora 

(ou menos incerta) sobre o produto e pode avaliar e reavaliar a sua decisão inicial de 

realizar o desenvolvimento ou lançamento do produto. Na sequência deste processo 

de busca e avaliação de informações pode conduzir a melhores decisões de novos 

produtos por parte das empresas, limitando o nível de risco e minimizando os 



21 

recursos comprometidos com produtos que, eventualmente, possam falhar 

(BHUIYAN, 2011).  

Ulrich e Eppinger (2008) descreve esse processo de desenvolvimento de 

produto por meio de um modelo genérico e linear que inclui seis fases, como mostra 

a Figura 1. 

 
Figura 1 - Modelo genérico para o desenvolvimento de produtos 

 
Fonte: Adaptado de Ulrich e Eppinger (2008). 

 
Outra abordagem relacionada ao PDP, que foi proposta por Cooper (1993), 

é o Stage-Gates. Cooper (1993) o define como uma proposta de condução do 

produto por vários estágios de desenvolvimento, desde a ideia até o seu 

lançamento, o qual considera em seu conteúdo as várias lições de sucesso 

aprendidas por meio das análises de empresas bem sucedidas, visando aumentar a 

sua efetividade. Desta forma, descreve seis objetivos perseguidos pelos usuários 

deste sistema: qualidade de execução, avaliação mais precisa de projetos e 

priorização, processamento paralelo de atividades, abordagem de equipes 

multifuncionais, forte orientação de mercado e melhor execução das atividades de 

pré-desenvolvimento. 

Pela aplicação do conceito de Gate, a execução do desenvolvimento de 

produtos é efetuada com pontos de controle pré-estabelecidos (portões) ao longo do 

processo. Importantes para a tomada de decisão quanto a continuidade do 

desenvolvimento do produto, este controle sujeita a continuidade do projeto à 

aprovação de resultados parciais quanto à concretização do produto e à avaliação 

de indicadores de acompanhamento do próprio processo, ambos com base em 

critérios previamente definidos. A Figura 2 resume as relações entre as fases do 

PDP e os Gates. 

Projeto dos 
níveis do 
sistema

Planejamento Desenvolvimento 
do conceito Detalhamento Testes e 

refinamento Produção
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Figura 2 - Visão geral do Stage-Gate de um sistema típico de desenvolvimento de novos 
produtos 

 
Fonte: Adaptado de Cooper (2008). 

A um nível mais detalhado (macro-fases, fases e atividades) tem-se o 

modelo de Rozenfeld et al. (2006), que descreve o processo de desenvolvimento de 

novos produtos, e serve de base para as empresas desenvolverem este processo 

segundo um ponto de vista comum. A Figura 3 apresenta uma síntese do modelo. 

 
Figura 3 - Modelo de referência para o PDP 

 
Fonte: Rozenfeld et al. (2006). 

 

A macrofase de Pré-Desenvolvimento tem como objetivo garantir o 

direcionamento estratégico da empresa. A macrofase de Desenvolvimento enfatiza 

aspectos tecnológicos correspondentes à definição das características dos produtos 
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The Stages 

 
The innovation process can be visualized as a series 
of stages, with each stage comprised of a set of 
required or recommended best-practice activities 
needed to progress the project to the next gate or 
decision point. 

 
Think of the stages as plays in a football game – 
well defined and mapped out, clear goals and 
purpose, and proficiently executed: 
• Each stage is designed to gather information to 

reduce key project uncertainties and risks; the 
information requirements thus define the 
purpose of each of the stages in the process. 

• Each stage costs more than the preceding one: 
The process is an incremental commitment one 
– a series of increasing bets, much like a game        
of Texas Hold’em. But with each stage and 
step- increase in project cost, the unknowns and 
uncertainties are driven down, so that risk is 
effectively managed. 

• The activities within stages are undertaken in 
parallel and by a team of people from different 
functional areas within the firm; that is, tasks 
within a stage are done concurrently, much like 
a team of football players executing a play. 

 
• Each stage is cross-functional: There is no 

“R&D stage” or “Marketing stage”; rather, 
every stage is Marketing, R&D, Production or 
Engineering. No department “owns” any one 
stage. 

 
The Gates 
 
Following each stage is a gate or a Go/Kill decision 
point, as in Exhibit 2. The gates are like the huddles on 
the football field: Gates serve as quality control 
check points, Go/Kill and prioritization decisions 
points, and points where the path forward for the 
next play or stage of the project is agreed to. 
 
The structure of each gate is similar. Gates consist of: 
• Deliverables – what the project leader and team 

bring to the decision point (for example, the      
results of a set of completed activities). These     
deliverables are visible, are based on a standard 
menu for each gate, and are decided at the 
output of the previous gate. 

•    Criteria against which the project is judged. 
These include must meet criteria or knock out 
questions (a checklist) designed to weed out 
misfit projects quickly; and should meet 
criteria that are scored and added (a point count 
system), which are used to prioritize projects. 
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e seu processo de produção e comercialização. A macrofase de Pós- 

desenvolvimento tem como objetivo o acompanhamento do desempenho produto 

posteriormente ao seu lançamento até a sua retirada do mercado (ROZENFELD et 

al., 2006). O objetivo geral de cada fase pode ser visualizado no Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Modelo genérico para o PDP 

Macro-fases / fases Objetivo Geral da Fase 
Pré-desenvolvimento 

Planejamento Estratégico 
de Produtos 

Obter um plano contendo o portfólio de produtos da empresa a partir do 
planejamento estratégico, ou seja, uma lista descrevendo a linha de 
produtos da empresa e os projetos que serão desenvolvidos.  

Planejamento do Projeto 

Realizar o planejamento macro de um dos projetos de novo produto 
planejados no portfólio. O planejamento do projeto compreende os 
esforços no sentido de identificar todas as atividades, recursos e a 
melhor forma de integrá-los para que o projeto siga em frente com o 
mínimo de erros. O resultado é o plano de projeto do produto, que 
compreende informações relevantes para a execução do projeto 

Desenvolvimento 

Projeto Informacional 

O objetivo dessa fase é, a partir das informações levantadas no 
planejamento e em outras fontes, desenvolver um conjunto de 
informações, o mais completo possível, chamado de especificações-
meta do produto.    

Projeto Conceitual 
Na fase do projeto conceitual as atividades estão relacionadas com a 
busca, criação, representação e seleção de soluções para o problema 
de projeto.  

Projeto Detalhado 
O objetivo é desenvolver e finalizar todas as especificações do produto 
para então serem encaminhadas à manufatura e às outras fases do 
desenvolvimento.  

Preparação da Produção 
do Produto 

O objetivo dessa fase é colocar o produto no mercado, mas engloba a 
produção do lote piloto, a definição dos processos de produção e 
manutenção. Trata de atividades da cadeia de suprimentos do ponto de 
vista interno.  

Lançamento do Produto 

O objetivo dessa fase é colocar o produto no mercado, envolvendo o 
desenho dos processos de venda e distribuição, atendimento ao cliente 
e assistência técnica e as campanhas de marketing, ou seja, as 
atividades da cadeia de suprimentos relacionadas à colocação do 
produto no mercado.  

Pós-desenvolvimento 

Acompanhar  Produto e 
Processo 

As atividades dessa fase estão essencialmente baseadas no tratamento 
de informações, exigindo uma sistemática bem estruturada para que os 
profissionais envolvidos possam lidar com as diferentes fontes de 
informação, que são externas e internas à empresa e os sistemas e 
procedimentos envolvidos. Essa fase trata os problemas  relacionados 
ao produto, e as informações geradas devem ser incluídas nas 
atividades de análise do desempenho do produto 

Descontinuar Produto no 
Mercado  

Cumprir um plano (cronograma) pré-definido para a descontinuidade do 
produto. A produção é descontinuada quando o produto não apresenta 
mais vantagens e importância do ponto de vista econômico ou 
estratégico. Alguns sinais do fim de vida do produto: declínio das 
vendas, redução na margem de lucro, perda de participação no 
mercado ou uma combinação desses três fatores.  

Fonte: Adaptado de Rozenfeld et al. (2006). 
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O que determina o limite de uma fase é a entrega de um conjunto de 

resultados que juntos, determinam um novo nível de evolução do projeto 

(ROZENFELD et al., 2006). O processo de decisão à respeito da evolução de uma 

fase para outra ocorre por intermédio dos Gates, como falado anteriormente na 

explicação de Cooper (2008). A sistemática dos Gates está ilustrada na Figura 4. 

 
Figura 4 - Processo de sistemática dos gates 

 
Fonte: Rozenfeld et al. (2006). 

 
Um dos elementos críticos para o sucesso do emprego dos gates está na 

utilização dos critérios de avaliação utilizados. Na definição dos critérios, toma-se 

como base um “catálogo” de critérios, que serve como um check-list. Este catálogo 

deve fazer parte do modelo de referência utilizado pela empresa. O time de 

avaliação define quais critérios serão utilizados em cada fase, assim como os 

valores aceitáveis ou esperados para os critérios quantitativos. Os critérios estão 

associados aos indicadores de medição de progresso do projeto, relacionados ao 

produto, a aspectos estratégicos, de marketing, manufatura, finanças e qualidade 

(ROZENFELD et al., 2006). 

A boa prática de acompanhamento do processo de desenvolvimento de 

produto e a definição dos critérios e seus indicadores só acontece se a organização 

estiver estruturada (ROZENFELD et al., 2006). Diversos modelos foram criados para 

otimizar o PDP, entretanto é importante entender que este processo difere de 

indústria para indústria e de empresa para empresa. Na verdade, deve ser adaptado 

a cada empresa a fim de satisfazer recursos e necessidades de cada área 

específica.  
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2.1.1 Processo de desenvolvimento de produto do vestuário 

A indústria de confecção do vestuário apresenta algumas particularidades no 

processo de  desenvolvimento de produtos. May-Plumlee e Little (1998) explicam 

que os produtos da indústria são desenvolvidos em linhas sazonais (coleções) em 

vez de produtos individuais. Uma linha de vestuário pode ser constituída por vários 

grupos de produtos que devem ser geridos simultaneamente com o processo. 

Consequentemente, o processo se mostra mais complexo, pois algumas decisões 

tomadas durante o PDP têm implicações para todos os produtos da linha, enquanto 

outras apenas se aplicam a um número limitado de produtos. Outra característica é 

que várias linhas de novos produtos devem ser produzidos por ano, sendo que este 

fato não só tem implicações para a modelagem do processo, os autores destacam a 

importância dos esforços para gerir estrategicamente e otimizá-lo. Outro ponto 

característico é que a estratégia para o desenvolvimento de qualquer produto na 

linha de vestuário pode ser diferente da estratégia usada no desenvolvimento de 

outros produtos (MAY-PLUMLEE; LITTLE, 1998, 2006). 

Outra característica específica da confecção é o baixo nível de inovação em 

comparação com outros elos da cadeia têxtil, cujo fato é decorrente do processo 

produtivo que demanda em grande parte trabalho manual. Além da falta de inovação 

as indústrias de confecção apresentam, em sua maioria, baixa capacidade técnica e 

gerencial (BNDES Setorial, 2009). Mediante essas características é fundamental que 

o setor inove além no design do produto, nos processos gerenciais e operacionais. 

Outro aspecto que torna o PDP neste setor ainda mais característico é o fato de que 

a indústria de confecção do vestuário está sujeita à influência da moda, conferindo a 

esse processo grande dinamismo e velocidade no tempo de desenvolvimento. 

Para Senanayake e Little (2001) o processo de desenvolvimento do produto 

merece muita atenção,  dada a importância do produto adequado, para o sucesso de 

uma empresa de confecção do vestuário. Além disso, o desenvolvimento de novos 

produtos têxteis e de vestuário é recompensador, pois essa atividade é necessária 

para manter uma lucratividade da empresa (SENANAYAKE; LITTLE, 2001). 

Assim o PDP é estratégico para as empresas de confecção do vestuário. A 

adequada escolha de metodologias a serem empregadas no setor de 

desenvolvimento de produto é importante, pois elas determinarão as características 

do produto final, além do design, a qualidade do produto, o custo, o desempenho 
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produtivo, a aceitação no mercado, o tempo de produção e de desenvolvimento, etc. 

Além disso, é por meio desse processo que é construído o projeto do produto, pelo 

qual são estruturadas as características físicas do mesmo e do seu processo de 

produção. 

Diversos autores caracterizam o PDP do vestuário por meio de modelos 

específicos para o setor do vestuário: Lamb e Kallal (1992), May-Plumlee e Little 

(1998), Gaskill (1992) e Wickett (1999), Rench (2002), Montemezzo (2003), 

Pitimanneyakul, Labat e Delong (2004) e Moretti e Braghini Junior (2017). Cada 

autor aborda o assunto de maneira particupar, entretanto o modelo escolhido para 

este trabalho foi o modelo proposto por Moretti e Braghini Junior (2012), mostrado 

na Figura 5. Este modelo apresenta um nível mais aprofundado de informações, em 

relação aos demais, pois está desmembrado em macro-fases, fases e atividades. 

Cada fase é detalhada com o fluxo de atividades e seus responsáveis, além das 

entradas e saídas de documentos e informações. 

 
Figura 5 - Visão macro do modelo de referência para o PDP do vestuário 

 
Fonte: Moretti  e Braghini Junior (2012). 

 

O modelo apresenta oito Gates (revisão de fase), os mesmos podem ser 

observados no Quadro 2. As tomadas de decisão ao longo do PDPV têm como 

objetivo identificação de ideias ou produtos que não devem seguir adiante durante o 

processo e a avaliação de critérios do produto e do processo. 
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Quadro 2 - Gates do PDP do vestuário 

Gates Fase Objetivo do Gate 

Avaliar estratégias para 
coleção 

Planejamento da 
Coleção 

Avaliar as estratégias que irão nortear as 
decisões em relação a produção, marketing e 
vendas, ao longo do desenvolvimento da 
coleção. A Alta Gerência é quem aprova com 
assessoria das áreas de Gerência do DP 
Comercial e Marketing. 

Avaliar grade final 
Planejamento do 
Portfólio da 
coleção 

Avaliar a grade de produtos da coleção, 
definindo quais produtos irão ser desenvolvidos e 
suas quantidades. A Alta Gerência é quem 
aprova com assessoria da Gerência do DP. 

Selecionar ideias Pesquisa de 
tendências de 
mercado 

Selecionar as ideias que coletadas e 
desenvolvidas durante as pesquisas de 
tendências de modelos, matéria prima e cores 
para a coleção. Essas ideias servirão de base 
para o desenvolvimento do tema da coleção. A 
Gerência DP é quem aprova essas ideias com a 
assessoria do DP, Comercial e Marketing. 

Avaliar tema 
Avaliar o tema da coleção, definido por meio das 
pesquisas de tendências. A Alta Gerência é 
quem aprova com assessoria do Comercial.  

Filtrar matéria prima 

Definição do 
Conceito 

Filtrar a matéria prima selecionada para a 
coleção.  A Alta Gerência é quem aprova com 
assessoria da Gerência do DP. 

Filtrar modelos 

Filtrar os modelos criados que ainda se 
encontram em forma de desenho, excluindo ou 
refazendo alguns desenhos. A Alta Gerência é 
quem aprova com assessoria das áreas de 
Gerência do DP Comercial e Marketing. 

Avaliar peças piloto Detalhamento 

Avaliar os modelos que se encontram em forma 
física, chamadas de peças piloto. Nesta etapa a 
peça pode ser descartada ou sofrer alterações 
na modelagem, matéria prima ou processo 
produtivo. A Alta Gerência é quem aprova com 
assessoria do DP e da Gerência do DP. 

Avaliar marketing da 
coleção 

Lançamento da 
coleção 

Avaliar o Marketing projetado para coleção. 
Nesta etapa a alta Gerencia com a assessoria 
das áreas de DP, Gerência de DP, Comercial e 
Marketing avaliam se o marketing desenvolvido 
representa fielmente o tema proposto para a 
coleção, para então dar continuidade com o 
lançamento da coleção. 

Fonte: Moretti e Braghini Junior (2012). 
 

O modelo proposto por Moretti e Braghini Junior (2012) apresenta um nível 

de detalhamento para sistematização, padronização e otimização do PDP do 

vestuário. Engloba desde o planejamento do projeto até o acompanhamento do 

produto no mercado, sugere também os gates necessários para acompanhar, 

controlar e otimizar o produto e o processo, entretanto não detalha quais indicadores 

(critérios ou métricas) podem ser utilizados em quais momentos e como podem ser 

calculados. Segundo Rozenfeld (2006) são os critérios qualitativos e quantitativos 
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que vão nortear o desenvolvimento e o cumprimento de cada critério significa que as 

atividades relacionadas com esse critério foram finalizadas e que seus resultados 

foram entregues e possuem a qualidade exigida. 

 

2.2 MEDIÇÃO DE DESEMPENHO NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTO 

É cada vez maior a competitividade nas empresas, com ambientes de rápida 

mudança, são forçadas pelos mercados atuais a buscar maneiras de produzir 

produtos de qualidade com menor custo em um curto espaço de tempo. A 

capacidade de fazer alterações em projetos já existentes de forma rápida, em outras 

palavras agilidade no desenvolvimento de produtos e produção, tornou-se uma força 

crucial para estar na vanguarda ou apenas para sobreviver no mercado de hoje 

(ZHAO et al., 2014). Em outras palavras, o atual ambiente competitivo, em que a 

concorrência aumenta e o ritmo da mudança tecnológica é acelerado, evidencia 

ainda mais a necessidade de investimentos em PDP de forma mais eficiente e 

eficaz. Os problemas enfrentados pelas empresas são quanto gastar em PDP e 

como monitorá-lo com eficácia (CHIESA; FRATTINI, 2007). 

 Tem havido um reconhecimento generalizado de que as atividades do PDP 

não existam de maneira isoladas e independentes, mas sim como um componente 

crítico da estratégia de execução da empresa. Consequentemente, o PDP é uma 

questão-chave para a empresa e deve estar alinhado com a estratégia corporativa 

(BREMSER; BARSKY, 2004). 

Para HART et al. (2003) o uso informado dos critérios de avaliação como 

indicadores ajudam a administração gerencial a manter uma maior atenção e 

identificação de problemas durante o processo de PDP e em seus  esforços de 

inovação. A medição do desempenho do PDP é reconhecidamente uma ferramenta 

importante para garantir um PDP bem sucedido (CHIESA; FRATTINI, 2007; 

BASSANI, et al., 2010).  
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2.2.1 Sistemas de medição de desempenho 

No ambiente em mudança de hoje, a implementação de estratégias de 

gestão requer um sistema de medição de desempenho (SMD) onde sejam utilizadas 

medidas financeiras e não-financeiras. Os sistemas de medição de desempenho 

devem estar alinhados com os processos da organização (ou seja, PDP, produção, 

marketing e outras áreas funcionais tradicionais) e com a estratégia corporativa, 

utilizando ambos indicadores financeiros e não-financeiros. O SMD oferece aos 

gerentes de todos os níveis, uma visão mais clara do todo, servindo de suporte para 

a tomada de decisão em relação a implementação, de forma eficaz, da estratégia 

empresarial (BREMSER; BARSKY, 2004). 

Para Chiesa e Frattini (2007) o PDP é considerado responsável pelo foco no 

cliente interno e externo e seu alinhamento à estratégia corporativa e de negócios da 

empresa, levando a necessidade de um SMD adequados para o PDP. Como 

consequência estudiosos começaram a investigação sobre o problema da 

concepção e implementação de um sistema de medição para o desenvolvimento de 

produtos (CHIESA; MASELLA, 1996). 

Segundo HART et al. (2003), a medição do desempenho do processo de 

desenvolvimento de um novo produto tem sido objeto de estudos significativos nos 

últimos 10 anos. Tais pesquisas têm afirmado que existem várias dimensões do 

desempenho do PDP, incluindo técnico, financeiras e de mercado. Os resultados 

destes estudos podem ser relacionados com os critérios utilizados no monitoramento 

de um projeto de PDP. Em outras palavras, se existem diferentes resultados de 

desempenho do produto e processo a ser alcançado, então o uso de critérios de 

avaliação relacionados com as dimensões de desempenho seria um meio adequado 

para conduzir o processo de PDP através dos portões de avaliação entre o processo 

(gates). Os gates possuem a capacidade de verificar que um conjunto de resultados 

foi bem sucedido na fase concluída e se a equipe pode seguir para uma próxima 

fase (ROZENFELD et al., 2006). 

Métricas e avaliação de desempenho referem-se como o desempenho do 

PDP é medido, monitorado, relatado, reconhecido e recompensado (KAHN; 

BARCZAK; MOSS, 2006). O trabalho de Cooper, Edgett, e Kleinschmidt (2002) apud 

Kahn, Barczak e Moss (2006), demonstraram que as organizações sofisticadas 

utilizam gates com critérios específicos, com ênfase em critérios estratégicos, como 
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necessidade de mercado e os objetivos financeiros e metas de PDP específicas, tais 

como participação de mercado, satisfação do cliente, tempo de mercado, volume de 

vendas, e atitude dos clientes em relação à marca. 

Segundo Kahn, Barczak e Moss (2006) as empresas empregam níveis de 

aplicação de boas práticas diferentes em relação a avaliação de desempenho, como 

mostrado no Quadro 3. 

 
Quadro 3 - Evolução de um sistema de medição desempenho voltado para o PDP 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 
Não há critérios 
padronizados de 
avaliação de projetos 

Nenhum critério padrão 
para avaliar o esforço 
global do PDP 

Projetos nunca são 
descontinuados 

Há alguns princípios 
gerais para avaliação 
de projetos 

Receita ou o serviço 
dos integrantes são as 
métricas predominante 
para o sucesso do PDP 

Alguns critérios de 
triagem iniciais são 
usados, mas muito 
informais 

Uma pessoa faz todas 
as avaliações 

Alguns projetos podem 
ser descontinuados 

Modelos / listas de 
verificação são usados 

Abordagem de equipe 
é utilizado para avaliar 
e tomar a decisão final 
sobre projetos do PDP 

Os projetos podem ser 
descontinuados/interro
mpidos a qualquer 
momento 

Análise de negócios 
formal é realizada 

Os planos de negócios 
devem ser aprovados 
pela Administração 

Utilizam vários pontos 
de revisão 

A Administração deve 
aprovar as novas 
ideias / projetos e / ou 
grandes projetos 

Há um conjunto padrão 
de critérios para avaliar 
os projetos 

Há um conjunto padrão 
de critérios para avaliar 
o esforço global do 
PDP 

Várias revisões e 
revisores são utilizados 
para avaliar projetos e 
o progresso do PDP 

Há um grupo 
encarregado com a 
tarefa de avaliação 

Uma ferramenta de 
software de avaliação é 
empregada 

Dados dos indicadores 
são  monitorado e 
armazenados 

Dados dos indicadores  
podem ser facilmente 
acessados para análise 

Fonte: Kahn, Barczak e Moss (2006). 
 

A distinção de nível nas empresas é realizada por uma equipe de avaliação, 

responsáveis pela avaliação do PDP, o armazenamento e rastreamento de dados 

para estas análises. O quadro de melhores práticas proposto pode ser aplicado no 

decorrer de uma auditoria, que será realizado pelo mapeamento das características  

do PDP com base na análise e avaliação de pessoal de PDP, membros da equipe e 

terceiros. O nível de aplicação para uma dimensão particular seria onde a maioria 

das características dessa organização são encontradas (KAHN; BARCZAK; MOSS, 

2006). 
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As medidas de desempenho são definidas como uma ferramenta para 

avaliar quão bem as atividades dentro de um processo ou as saídas do processo 

alcançam um objetivo especifico. As medidas de desempenho foram definidas como 

uma ferramenta para comparar os resultados reais com uma meta pré-determinada 

e medir a extensão de qualquer desvio. A seleção de um conjunto de medidas de 

desempenho apropriados a uma determinada empresa deve ser feita baseada em 

sua estratégia, para se adequar ao ambiente competitivo em que a empresa opera 

(CHEN; CHENG, 2007).  

Os elementos constitutivos dos sistemas de métricas devem ser coerentes 

com o "ambiente do PDP", no qual o sistema vai ser usado. Este "ambiente PDP" é 

basicamente definida em termos de:  

(i) objetivos críticos do PDP;  

(ii) práticas organizacionais e gerenciais adotadas para o PDP; e  

(iii) características das tarefas PDP que vão ser realizadas internamente 

(FRATTINI, LAZZAROTTI, MANZINI, 2006). 

Chiesa e Frattini (2009) em uma análise da literatura estudaram o problema 

de como projetar um SMD apropriado para atividades do PDP e identificaram que 

um SMD é influenciado por um conjunto de características como: 

• a estratégia de PDP da empresa; 

• a estrutura organizacional da função do PDP; 

• o tipo de atividade a ser medido; 

• os recursos disponíveis para a concepção, implementação e utilização do 

SMD, em termos de tempo, dinheiro, recursos humanos e know-how; e 

• o setor de atividade, ou tipo de indústria, em que a empresa opera. 

Por meio de suas pesquisas Chiesa e Frattini (2009) sugerem que um SMD 

para a PDP pode ser concebido como um conjunto de cinco principais elementos 

constitutivos: 

(1) objetivos; 

(2) dimensões do desempenho;  

(3) indicadores; 

(4) a estrutura, e o 

(5) processo de medição. 
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Estes elementos constitutivos estão estreitamente ligados, isto é, a 

concepção de cada um destes elementos é influenciada pela forma em que os 

outros são concebidos e a frequência da medição. É possível sintetizar esta relação 

na Figura 6 (CHIESA; FRATTINI, 2009): 

 
Figura 6 - Elementos de um SMD 

 
Fonte: Adaptado de Chiesa e Frattini (2009). 

 

A identificação dos objetivos de medição deve ser concebida como um 

primeiro passo fundamental na concepção de um SMD para o PDP. A medição do 

desempenho do PDP exige também que as dimensões específicas a serem 

monitoradas sejam selecionadas de forma adequada. A escolha das dimensões é 

influenciada por vários fatores, como a estratégia de negócios da empresa, o grau 

de turbulência e incerteza ambiental. Além disso, o nível a que é aplicada a 

medição, por exemplo, o projeto de desenvolvimento específico ou o conjunto de 

projetos realizados pela empresa, influencia a seleção das dimensões de 

desempenho. O número de dimensões alternativas de desempenho é quase infinita 

e a literatura avançou diferentes taxonomias (CHIESA; FRATTINI, 2007, 2009; 

HEALY, B.; LEDWITH, A.; O'DWYER, M, 2014). Para Chiesa e Frattini (2007) as 

dimensões são: 

• eficácia; 

• eficiência; 

• contribuição de valor; e 

• tempo. 

Dimensões de 
desempenho

Objetivos

Estrutura

Indicadores

Processo de 
medição
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Para Rozenfeld et al. (2006) nomeia essas dimensões de desempenho como 

dimensões de avaliação, e são quatro: 

• sucesso financeiro; 

• sucesso operacional; 

• sucesso em qualidade; 

• sucesso perceptivo. 

Para o Bremser e Barsky (2004), as dimensões de desempenho são 

baseadas na adoção do Balanced Scorecard no PDP, sobre quatro perspectivas:  

(1) econômico-financeira; 

(2) ao cliente; 

(3) inovação e aprendizagem; e  

(4) de negócios internos. 

Segundo Clark e Fujimoto (1991), o desempenho do PDP pode ser avaliado 

por meio de indicadores associados à qualidade total do produto, aos custos ou à 

produtividade do processo e ao tempo total de desenvolvimento. 

Healy, Ledwith, e O'dwyer (2014) em sua pesquisa sobre desempenho no 

processo de desenvolvimento de produtos, identificaram três grandes focos de 

análise, relacionado aos aspectos da vantagem do produto, ao desempenho do 

processo de desenvolvimento do produto e ao desempenho organizacional. Cada 

aspecto foi subdividido em dimensões de desempenho: 

(1) Vantagem do produto - foi medido utilizando uma escala criada por meio 

da identificação de 14 temas presentes em 16 estudos empíricos classificados em 

cinco dimensões: 

• dimensão do produto - vantagem do produto a partir do produto físico. 

Aspectos incluem a qualidade, desempenho técnico, design de produto e 

o custo do produto. 

• dimensão do cliente - vantagem do produto por meio da satisfação do 

cliente. Aspectos incluem satisfaz as necessidades do cliente e resolve 

um problema para o cliente. 

• dimensão de benefícios - vantagem do produto a partir dos benefícios que 

os utilizadores recebem de usar o produto. Aspectos incluem benefícios e 

atributos individuais / recursos. 
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• dimensão inovação - vantagem do produto a partir dos níveis de inovação 

da produto. Aspectos incluem inovação, exclusividade e diferenciação. 

• dimensão superioridade - Vantagem do produto a partir da superioridade 

percebida do produto. Aspectos incluem as percepções dos clientes, e 

superioridade em relação aos ofertados pela concorrência. 

(2) Desempenho do processo de novos produtos - Baseado nos estudos de 

Griffin e Page (1993) que analisaram 77 artigos para identificar variáveis 

relacionadas ao sucesso/fracasso de novos produtos. As variáveis foram divididas 

nas seguintes áreas de atuação: 

• medidas a nível do mercado - o desempenho do produto novo em termos 

de desempenho no mercado. As medidas incluem metas de volume de 

unidade, reuniu-se metas de receita, reuniu-se metas de crescimento de 

vendas, e reuniu-se metas de participação de mercado. 

• medidas financeiras - o desempenho do produto novo em termos de 

desempenho financeiro. As medidas incluem o retorno do investimento 

(RI) ou taxa interna de retorno (TIR), reuniu-se metas de rentabilidade, 

reuniu-se metas marginais de contribuição e custos de desenvolvimento. 

• medidas de aceitação de clientes - o desempenho do produto novo em 

termos de aceitação do cliente. As medidas incluem a aceitação do 

cliente, satisfação do cliente, número de clientes, e os clientes vantagem 

competitiva. 

• medidas a nível do produto - o desempenho do produto novo em termos 

de cliente e desempenho técnico do produto. As medidas incluem 

especificações de desempenho e especificações de qualidade. 

• medidas de tempo - o desempenho do produto novo em termos de tempo 

de liberação de produto. As medidas incluem o lançamento na hora, 

tempo de mercado, e cumprimento dos prazos. 

(3) Desempenho organizacional - desempenho organizacional foi medido 

utilizando seis indicadores de desempenho financeiros e de mercado, incluindo: 

• rentabilidade; 

• aumento das vendas; 

• sucesso de novos produto; 

• vendas de novos produtos; 
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• Market share; e 

• RI ou TIR. 

No entanto, as dimensões de desempenho não pode ser operacionalmente 

medida a menos que indicadores (ou métricas) estejam associados a cada 

dimensão. No PDP a distinção entre indicadores qualitativos e quantitativos é 

relevante: dadas as dificuldades em medir o desempenho intangível. É critico o  

equilíbrio adequado entre o uso de métricas qualitativas e quantitativas. Captar 

aspectos não-mensuráveis, gera a oportunidade de reduzir a subjetividade da 

avaliação (DRIVA et al., 2000; CHIESA; FRATTINI, 2009). 

Quanto ao processo de medição, duas questões importantes são a escolha 

dos padrões para medir o desempenho e a definição da frequência de medição 

(PAWAR; DRIVA, 1999). A definição de padrões para a medição de desempenho é 

muito mais desafiador no PDP do que em outras atividades de negócio, por causa 

do alto grau de incerteza, isolamento e sigilo que caracteriza a processos inovadores 

das empresas. Como resultado, os padrões internos são predominantes.  

Em poucos casos, as empresas podem empregar padrões externos, 

definidos através de uma análise de benchmarking de desempenho do PDP da 

indústria ou de grandes concorrentes. Além disso, a literatura salienta que não é 

possível definir uma única frequência de medição ótima para medir o desempenho 

(CHIESA; MASELLA, 1996; CHIESA; FRATTINI, 2009; PAWAR, 2000).  

Os principais tipos de indicadores que podem ser usados para medir 

dimensões de desempenho em PDP são de (CHIESA; FRATTINI, 2009): 

• objetivo quantitativo 

• subjetivo quantitativo 

• subjetivo qualitativo 

Para um SMD eficaz para o PDP é preciso uma estrutura adequada. 

Projetando a estrutura dos SMD significa identificar os objetos de controle cujo 

desempenho tem que ser monitorado e para selecionar as dimensões específicas de 

desempenho e seus indicadores. Exemplos de objetos de controle incluídos em um 

SMD para o PDP são: 

• Pesquisador 

• Laboratório 

• Departamentos 
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• Equipe 

• Projeto 

• Função de PDP 

Driva e Pawar (1999), Chiesa et al. (2006) e Chiesa e Frattini (2009) 

mostram que a eficácia do SMD é influenciado pela forma em que é implementado e 

pelo processo de medição que é utilizado. As dimensões fundamentais do processo 

de medição são: 

• O grau de envolvimento de pessoas no processo de medição, que 

compreende os seguintes macro-fases: (i) o desenho dos elementos do 

SMD; (Ii) a coleta dos dados e a elaboração das medidas; (Iii) a análise 

dos resultados e a identificação de ações corretivas. 

• A frequência de medição para cada um dos indicadores considerados 

pelo SMD. 

  Os padrões de referência, ou seja, as normas para medir o desempenho 

são desafiadoras para o PDP por causa do alto grau de incerteza. Três abordagens 

básicas para a definição de padrões para as tarefas de PDP são sugeridos pela 

literatura: 

• Objetivos futuros: padrões são definidos como objetivos futuros de  

desempenho do PDP, definidos com base no negócio global e as metas 

de longo prazo da estratégia competitiva da empresa; 

• Auto-avaliação: com base nas informações sobre o desempenho do PDP 

passado pela empresa; 

• Avaliação do desempenho: normas são determinadas a partir de uma 

análise de benchmark de desempenho de PDP dos principais 

concorrentes.  

A disponibilidade de informações sobre o desempenho passado e presente 

da empresa é um pré-requisito para a aplicação das duas últimas abordagens 

(CHIESA; FRATTINI, 2009):. 

Outra abordagem para medição de desempenho é a do procedimento de 

avaliação de projetos de P & D (pesquisa e desenvolvimento). Isso pode ser usado 

no PDP para a seleção dos projetos, mas também o processo dentro e após o 

término do projeto. Na verdade, avaliação de projeto é um processo contínuo. O que 

muda ao longo do tempo é a qualidade da informação em que a avaliação é feita. O 
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mesmo procedimento pode ser usado, no início para selecionar projetos, em 

seguida, para controlar projetos em andamento, finalmente, para medir o valor de 

um projeto no final. Twiss apud Chiesa e Masella (1996) sugere um check-list de 

critérios de avaliação de projetos que podem ser utilizados para esses fins. Estes 

critérios são agrupados em seis categorias: 

1. objetivos corporativos, estratégia, políticas e valores (critérios de medição 

à compatibilidade e consistência de um projeto com a estratégia da 

empresa e plano de longo prazo); 

2. critérios de marketing (incluindo a rentabilidade, a satisfação do cliente, o 

tempo, o sucesso comercial); 

3. critérios de pesquisa e desenvolvimento (consistência com a estratégia 

do PDP, custo e tempo de desenvolvimento); 

4. critérios financeiros (custos de P & D, investimentos a jusante, dinheiro, 

perfil de fluxo); 

5. critérios de produção (custo de produção); 

6. critérios ambientais e ecológicas (CHIESA; MASELLA, 1996). 

Como comentado pelos autores supracitados, um sistema de medição de 

desempenho é composto por diversos elementos como objetivos, dimensões de 

desempenho, estrutura, processo de medição e indicadores. E neste sistema são os 

indicadores que associados as dimensões de desempenho operacionalizam o SMD. 

 

2.2.2 Indicadores de desempenho  

Medidas de desempenho devem ser efetuadas por meio de indicadores de 

desempenho, que permitem a empresa monitorizar o desempenho de realização e o 

que definiu como meta (CHEN; CHENG, 2007). A definição do indicador está 

estritamente relacionada com a noção de representação-alvo. Uma representação-

alvo é a operação que tem como objetivo representar um contexto de maneira 

“tangível”, a fim de realizar avaliações, fazer comparações, formular previsões, 

tomar decisões, etc. Tem-se exemplos destes indicadores em um processo de 

fabricação (se está-se lidando com a gestão de produção), em uma cadeia de 

distribuição / abastecimento (se tratar de logística), em um mercado (se lidar com 
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gestão de negócio) ou um resultado de uma competição (se lidar com o esporte) 

(FRANCESCHINI et al., 2006).  

Ênfase especial é dada também aos chamados "indicadores de design”, ou 

seja, aqueles fatores que são inerentes ao design de produto e afetam as fases do 

seu ciclo de vida. Como por exemplo, indicadores como a quota de mercado, o 

aumento das vendas, satisfação do cliente, entre outros ajudam as empresas a 

individualizar a sua posição no mercado e fazer planos para o futuro 

(FRANCESCHINI, F. et al.,2006). 

A utilização de indicadores (métricas) permite que as empresas meçam a  

melhoria do PDP ao longo do tempo e permite aumentar seus esforços neste 

processo. Em primeiro lugar, os indicadores documentam o valor do PDP e são 

usadas para justificar os investimentos. Em segundo lugar, bons indicadores 

permitem aos diretores, presidentes e diretores técnicos avaliar as pessoas, 

objetivos, programas e projetos, a fim de alocar recursos de forma eficaz. Em 

terceiro lugar, os indicadores afetam o comportamento dos envolvidos no PDP que 

muitas vezes tomam decisões, realizam ações, ou seja alteram o seu 

comportamento a fim de melhorar os indicadores (BHUIYAN, 2011). 

A seguir serão apresentados indicadores específicos para o PDP, propostos 

por diversos autores em seus estudos ((Bhuiyan (2011); Lazzarotti, Manzini e Mari 

(2011); Healy, Ledwith, e O'dwyer (2014); Costa et al. (2014), American Productivity 

and Quality Center (APQC) apud Rozenfeld et al. (2006), Yeh, Pai e Liao (2014)). 

Para Bhuiyan (2011) a medição da eficácia das etapas do processo do PDP 

deve ser feita de forma interdependente. Em seu estudo identificou os fatores de 

sucesso relacionados a cada fase do PDP, seus indicadores e técnicas para medir e 

implementar os indicadores, como mostrado no Quadro 4. 
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Quadro 4 - Métricas e Fatores Críticos de Sucesso para as Fases do PDP 

Etapa Fator crítico de 
sucesso Indicadores Ferramentas e Técnica 

Estratégia do 
PDP 

Estratégia limpa Retorno sobre investimento Análise financeira 

Estratégia bem 
comunicada Grau de comunicação 

Balanced-scorecard 
como ferramenta de 
comunicação 

Geração da ideia Geração da ideia 
focada nos 
consumidores 

Número de consumidores 
focados na geração de 
ideias 

Metodologia de 
condução do usuário  

    Abordagem etnográfica 
Triagem e 
Processos de 
negócio 

Up-Front Homework Valor Esperado Comercial 
(ECV) 

Método de avaliação 
financeira 

 
Método de avaliação 
financeira   

 Valor Presente Líquido (VPL)   

 Taxa interna de retorno (TIR)   

  Índice de Produtividade (IP)   
Desenvolvimento Velocidade Tempo de desenvolvimento Coesão da equipe 

Feedback do 
consumidor Grau de Integração funcional Tempo dinâmica do 

mercado 

 
Grau de comprometimento 
da equipe Grau de paralelismo 

 
Simultaneidade de 
atividades   

  
Grau de esforço de design 
em prioridades reais do 
cliente 

  

Testes Funcionalidade do 
produto Desempenho de produto Testes de validação 

Aceitação do 
consumidor 

Valor Percebido pelo 
consumidor Uso e Teste de Campo 

Fonte: Adaptado de Bhuiyan (2011). 
 

Com a análise de vários estudos anteriores sobre o desempenho no 

processo de desenvolvimento de produto Healy, Ledwith, e O'dwyer (2014) 

levantaram diversos indicadores para o PDP, separados em três áreas de análise, 

como mostrado no Quadro 5.  
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Quadro 5 - Indicadores  por áreas de análise 
Indicadores 

Vantagem do produto Desempenho do processo de 
novos produtos Desempenho organizacional 

Cliente 
Satisfação das 
Necessidades do cliente 
Resolução de problemas 
dos cliente 

Produto 
Qualidade  
Desempenho técnico 
Design do produto 
Custo do produto 

Inovação 
Inovação  
Unicidade  
Diferenciação 

Superioridade 
Percepções dos clientes  
Superioridade 
Em relação a ofertas da 
concorrência 

Beneficio 
Benefício 
Atributos individuais / 
características	

Aceitação do cliente 
Satisfação do cliente 
Aceitação do cliente 
Vantagem competitiva 
Número de clientes 

Mercado 
Metas de crescimento de 
vendas 
Metas de receita 
Metas de volume 
Metas de participação no 
mercado 

Financeiro 
Metas de rentabilidade 
Metas de contribuição 
Custo de desenvolvimento 
RI e TIR 

Nível do produto 
Especificações de 
desempenho 
Especificações de qualidade 

Cronometragem 
Lançamento no tempo 
Tempo de colocação no 
mercado 
Tempo para o ponto de 
equilíbrio  

Rentabilidade 
Aumento das vendas 
Sucesso de novos produtos 
Vendas de novos produtos 
Market share 
RI ou TIR 
 

Fonte: Adaptado de Healy, Ledwith, e O'dwyer (2014). 
 

Em uma amostra de 137 empresas a pesquisa identificou quais indicadores 

são mais relevantes e utilizados para pequenas e médias empresas, como mostrado 

no Quadro 6 (HEALY; LEDWITH; O'DWYER, 2014). 

 
Quadro 6 - Indicadores mais utilizados 

Pequenas e médias empresas Grandes empresas 

Consumidor (incluindo necessidades e 
problemas) 
Produto (qualidade, desempenho, etc.) 
Aceitação do consumidor 
Rentabilidade 
Aumento das vendas 

Produto (qualidade, desempenho, atc.) 
Superioridade (em termos de consumidores  e 
concorrentes) 
Medidas de mercado (aumento das vendas, Market 
share, etc.) 
Aceitação do consumidor 
Market share 
Rentabilidade 

Fonte: Adapbtado de Healy, Ledwith, e O'dwyer (2014). 
 

Healy, Ledwith, e O'dwyer (2014) concluíram com seus estudos que as 

pequenas e médias empresas consideram os indicadores relacionados aos 

consumidores e ao produto os mais importantes. Atualmente as empresas estão se 

concentrando em satisfazer as necessidades dos clientes e requisitos de qualidade; 
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no entanto concentrando-se apenas nestes não irão alcançar seu pleno potencial de 

crescimento. As empresas, especialmente as PME, precisam introduzir produtos 

inovadores e de qualidade superior para que possam competir com sucesso com as 

grandes empresas em escala internacional (HEALY; LEDWITH; O'DWYER, 2014).  

Costa et al. (2014) apresenta em seu estudo, como mostrado no Quadro 7, 

uma compilação e avaliação das métricas mais comumente utilizados pelos gestores 

durante a gestão de desenvolvimento de produto. 

 
Quadro 7 - Métricas mais comumente utilizados pelos gestores 

Métricas mais 
utilizadas 

Métricas menos 
utilizadas 

Métricas que não 
utilizam, mas 
gostaria de utilizar 

Métricas mais 
úteis 

Métricas menos 
úteis 

Processo 
certificado 

Programa/projeto 
que atingiu metas 

de receita 

% de crescimento 
nas vendas de 

novos produtos 

clima nas relações 
de trabalho entre o 

pessoal do PDP 

Relação com 
parceiros 

Custo total do 
projeto 

Custo de entrega 
do produto, 

A satisfação do 
cliente 

nível de qualidade 
do novo produto 

% de marcos 
respeitados 

Tempo real versus 
o tempo limite 
para a conclusão 
do projeto 

Número de 
alterações de 
engenharia 

Número e natureza 
dos pontos de 
gargalos 

Precisão de 
interpretação dos 
requisitos do cliente 

Taxa de projetos de 
desenvolvimento de 
produtos bem 
sucedidos 

Qualidade / 
frequência das 
reuniões com os 
clientes 

O tempo gasto 
sobre as alterações 
ao produto original 

Satisfação do 
cliente 

% no tempo de 
entrega do projeto 

de 
desenvolvimento 

A satisfação dos 
empregados 

Tempo real versus 
o tempo limite para 

a conclusão do 
projeto 

Precisão de 
interpretação dos 

requisitos do 
cliente 

Custo total do 
projeto 

Quantidade e a 
natureza dos 

gargalos 

Rotatividade média 
do pessoal do PDP 

Clima das relações 
de trabalho entre o 
pessoal do PDP 

% de componentes 
reutilizáveis 

Total do número 
de novos produtos 
ou famílias de 
produtos nos 
últimos cinco anos 

Número de 
patentes 

Fonte: Adaptado de Costa et al. (2014). 
 

Para Costa et al. (2014) os gestores de programas de PDP podem se 

beneficiar com a utilização de um portfólio equilibrado de métricas, especialmente se 

todas as dimensões de PDP forem levadas em consideração. A literatura acadêmica 

enfatiza métricas relacionadas às categorias de resultados de processo e resultados 

de produto, e, principalmente, apresenta indicadores de resultado. Portanto, ainda 

há espaço para a proposta de novas métricas, especialmente em relação à categoria 

de pessoas e métricas que fornecem percepções de liderança. 

Para Rozenfeld et al. (2006) os indicadores podem ser focados na avaliação 

de todo o portfólio de projetos/produtos como na avaliação particular de alguns 
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deles. Esses indicadores monitoram a produtividade do PDP, avaliando o portfólio 

de produtos de maneira unificada, sem diferenciar os projetos individuais e 

preocupa-se com a contribuição desse processo aos objetivos estratégicos gerais da 

empresa. Estes indicadores e seu valores são atualizados ano a ano. Para o autor 

cada empresa deve definir quais são os indicadores mais apropriados segundo sua 

estratégia, restrições em termos de obtenção de dados e de forma integrada com os 

demais indicadores de gestão do negócio. Estes indicadores são mostrados na 

Figura 7. 

 
Figura 7 - Porcentagem de uso dos indicadores para medir a produtividade do PDP por 

empresas em 2002 

 
Fonte: American Productivity and Quality Center (APQC) apud Rozenfeld et al. (2006). 

 

Um segundo grupo de indicadores de desempenho estão relacionados com 

quatro dimensões de desempenho: 

• sucesso financeiro: lucros, metas e crescimento de vendas, percentual de 

vendas de novos produtos, participação de mercado – market-share, 

tempo/retorno sobre investimento, metas de margem e lucratividade etc. 

• sucesso operacional: custos e tempo de desenvolvimento, diretrizes de 

qualidade atingidas, velocidade, produtividade do desenvolvimento. 

• sucesso em qualidade: grau de aceitação pelo consumidor, satisfação do 

cliente, tempo de permanência no mercado. 

• sucesso perceptivo: avaliações realizadas pela equipe e pelo 

gerenciamento, aprendizagem para futuros projetos (ROZENFELD et al., 

2006). 

Scanned by CamScanner
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Ainda segundo o autor supracitado, os indicadores de sucesso operacional e 

parte dos indicadores de sucesso em qualidade e perceptivo são equivalentes aos 

indicadores da área de gestão de projetos, pois o desenvolvimento de um produto 

específico ocorre por meio de projetos. Sendo assim o detalhamento e 

desdobramento desses indicadores pode ocorrer durante a fase de planejamento do 

projeto. 

No estudo de Yeh, Pai e Liao (2014), o foco foi analisar os fatores críticos de 

sucesso (FCS) e indicadores chave de desempenho (ICD) que afetam o resultado 

do PDP. Por meio de uma revisão de literatura os autores selecionaram os vinte e 

quatro mais comumente fatores críticos de sucesso mais citados, e, com base nos 

conceitos relacionados, entrevistaram os mais diversos profissionais e estudiosos de 

PDP, com o objetivo de enfatizar pontos de vista práticos e acadêmicos e para 

completar uma lista final de FCS, que estão listados no Quadro 8. 

  
Quadro 8 - Fatores críticos de sucesso e indicadores chave de desempenho 

Fatores críticos de sucesso Indicadores chave de desempenho 
1. Apoio da gestão de topo 
2. Ligação entre estratégias de novos produtos e visões 
de negócios 
3. Equipes entre departamento com apoio flexível e 
mútuo 
4. Incentivo e motivações 
5. Demanda satisfatória do cliente 
6. Criatividade e inovação 
7. Sistemas de software e hardware e equipamentos 
suficientes e adequados 
8. Integração e aplicação de equipamentos 
relacionados com a PDP e tecnologias 
9. Aplicação de sistemas de gerenciamento de banco 
de dados 
10. Excelente planejamento e monitoramento 
11. Sistema de gestão da qualidade total 
12. Uso de ferramentas de gestão 
13. Aplicação da tecnologia da informação 
14. Compartilhamento e aplicação das informações 
mais recentes sobre o desenvolvimento de produtos 
15. Compartilhamento de informações tecnológicas e 
aplicação de mercado 

1. Aceitação dos clientes 
2. Frequência de introdução de novos produtos 
3. Taxa de investimento e de retorno 
4. Hora do lançamento de novos produtos 
5. Tempo necessário para o desenvolvimento 
de novos produtos 
6. Padrão de qualidade de novos produtos 
7. Custo de fabricação de novos produtos 
8. Eficiência da produção em massa 
9. A taxa de sucesso de novos produtos 
10. Satisfação do cliente 
11. Vendas / meta de receita 
12. Taxa de vendas de novos produtos nos 
últimos 2 anos 
13. Crescimento da taxa de rendimento do 
produto novo 
14. Tempo necessário para atingir o ponto de 
equilíbrio 
15. Objetivo de receita 

Fonte: Adaptado de Yeh, Pai e Liao (2014). 
 

A partir dos FCS e ICD os autores chegaram em vários critérios que foram 

divididos em seis dimensões, como mostrado na Figura 8. Utilizando uma 

metodologia multi-critérios (fuzzy analytic hierarchy process - FAHP) de tomada de 



44 

decisão os autores estabeleceram os pesos dos critérios que mais afetam o 

desempenho do PDP (YEH; PAI; LIAO, 2014). 

 
Figura 8 - Fatores críticos de sucesso 

 
Fonte: Yeh, Pai e Liao (2014). 

 

Os resultados mostraram que existem várias correlações entre os fatores 

críticos, onde “produtos e clientes” têm a maior influência sobre outras dimensões. 

Além disso, os cinco maiores pesos dos critérios, construídos por FAHP (Fuzzy 

analytic hierarchy process), são “padrão de qualidade de novos produtos”, “sistema 

de gestão de qualidade total”, “satisfação do consumidor”, “excelente planejamento e 

controle” e “apoio dos gestores de topo”, segundo os autores esses resultados 

auxiliam os gestores na escolha de estratégias competitivas adequadas, fazendo 

com que a alocação ótima de recursos limitados, conseguindo o maior aumento de 

benefícios, e promovem o sucesso global do PDP (YEH; PAI; LIAO, 2014). 

4.0501, 5.6447), the maximum k 4.4057 is

acquired. With formula (11), the CI value

0.1352 is obtained, and the random indicator
CR value 0.1502 is obtained with formula (12).

After the consistence test of products and

customers, when CR!0:2, the matrix is
regarded as consistent. With the above steps,

the calculation of the CI and CR values of

various dimensions can be calculated. All CR
values are smaller than 0.2, showing the

consistence of the entire questionnaire.

STEP 7 Conduct defuzzification

With formula (13), the fuzzy numbers are

defuzzified, as shown in Table 7.
STEP 8 Hierarchic series connection

With the final formula (14), all the weights of

the dimensions are series connected so that the
influence of the criteria in various dimensions to

the goal is determined. The entire weights of

dimensions and criteria as well as the weights
with series connections are listed in Table 8.

Table 8 shows the entire FAHP analysis data. Regarding
the weights of dimensions, quality has the highest weight

(0.2561), and the dimension of products and customers has

the second highest weight (0.2251), showing that quality
standards are the main consideration in NPD. Moreover,

products and customers also demonstrate the customer-

oriented design of products, in that the products will not be
accepted in the market if they do not meet customer

demands, in spite of better prices and quality. Having

ranked the criteria, the top five weights are quality standard
of new products (0.1221), complete quality management

system (0.0972), consumer satisfaction (0.0918), excellent

A1 Success rate of new products
A2 Acceptance of customers
A4 Conformity to the market and customer 

demands
A6 Consumer satisfaction

A: Products and customers

Critical 
factors of 

new product 
development

B1 Accumulation and application of R&D 
technology

B2 Firm R&D team
B3 Application of database management system
B5 Application of information technology
B6 Time of product development

C1 Profit goal
C2 Time to reach break-even
C4 Sales and revenue goal
C5 Rate of investment and reward

D1 Mass production efficiency 
D2 Quality standard of new products
D3 Complete quality management system

E1 Sufficient hardware equipment and software 
systems

E2 Excellent planning and control

F1 Time of products listing
F3 Support of top managers

B: R&D and technology

C: Finance    

D: Quality

E: Management  

F: Supervisors

Fig. 4 FAHP structure

Table 7 Weights of products and customers after defuzzification

Left
weight

Median
weight

Right
weight

Weight with
defuzzification

A1 0.0575 0.0515 0.0532 0.0540

A2 0.2784 0.2574 0.2763 0.2707

A4 0.2682 0.2627 0.2718 0.2676

A6 0.3959 0.4284 0.3987 0.4077

968 Neural Comput & Applic (2014) 24:957–971

123

Fatores 
críticos do 

PDP

Produto e Consumidor

Pesquisa e Tecnologia

Finança

Qualidade

Gestão

Supervisão

Taxa de sucesso de novos produtos
Aceitação de clientes
Conformidade para o mercado demanda dos 
consumidores
Satisfação dos consumidores

Acumulação e aplicação de tecnologia
 Time de PDP da empresa
Aplicação do sistema de gestão de banco de 
dados 
Aplicação da tecnologia da informação
Tempo do desenvolvimento do produto

Objetivo de lucro
Tempo necessário para atingir o ponto de 
equilíbrio
Vendas e meta de receita
Taxa de investimento e retorno

Eficiência da produção em massa
Padrão de qualidade de novos produtos
Sistema de gestão de qualidade total

Equipamentos de hardware e sistemas de 
software suficientes
Excelente planejamento e controle

Tempo dos produtos listados
Apoio dos gestores de topo
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Mallick e Schroeder (2005) identificaram um conjunto de métricas 

amplamente utilizadas na literatura de desenvolvimento de produto:  

• Medida da utilização de recursos de P & D; 

• Medida do tempo de desenvolvimento utilização; 

• Medida do desempenho do produto; 

• Medida do custo de produção; 

• Medida de sucesso no mercado; 

• Medida de sucesso financeiro; 

• Medida de sucesso comercial global. 

Neste estudo os autores argumentam contra a avaliação independente de 

indicadores de desenvolvimento de produto e fornecer um modelo de três fases para 

explorar seus relacionamentos. Seus resultados indicaram que no setor de alta 

tecnologia (1) o sucesso comercial de novos projetos de desenvolvimento de 

produto é determinada principalmente pela participação de mercado, (2) o ganho de 

quota de mercado é impulsionado principalmente pelo menor custo unitário e não 

pelo desempenho técnico, e (3) a redução no custo unitário é impulsionado 

principalmente pelo aumento da velocidade de desenvolvimento de novos produtos 

e não pelo orçamento do PDP (MALLICK; SCHROEDER, 2005). Esse estudo 

evidencia a necessidade de se analisar os indicadores em conjunto, pois eles se 

influenciam entre si. 

 Para Lazzarotti, Manzini e Mari, muitos indicadores diferentes podem ser 

utilizados para avaliar o desempenho do PDP, dentro de cinco perspectivas: 

financeira, do cliente, inovação e aprendizagem, empresarial interna, alianças e 

redes. Neste estudo foi desenvolvida uma lista, elaborada pelos autores com base 

em pesquisas bibliográficas, de possíveis indicadores para o PDP, como mostrado 

no Quadro 9. 
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Quadro 9 - Medidas e indicadores de desempenho para o PDP (Continua) 
Dimensões de 
desempenho Indicadores de desempenho 

1. Perspectivas 
Financeiras 

Despesas anuais da Pesquisa e Desenvolvimento 
Despesa anual para substituição de máquinas (média dos últimos 3 anos) 
Custo médio de cada projeto concluído 
Vendas derivadas de projetos de inovação 
Redução de custos derivada de projetos de inovação 

2. Perspectiva 
do cliente 

Despesas anuais de pesquisas de mercado destinadas a gerar inovação tecnológica 
Despesa anual para promover o conhecimento sobre a inovação tecnológica criada pela 
empresa 
Percentual de projetos nos quais os clientes estão envolvidos (treinamento, teste, solução 
de problemas) 
Tempo para comercialização 
Taxa de produtos resultantes da inovação tecnológica (percentagem) 

3. Perspectiva 
de inovação e 
aprendizagem 

Despesas de formação a favor das pessoas dedicadas à inovação tecnológica 
Percentual de pessoas com grau pertinente (com respeito a todas as pessoas dedicadas à 
inovação tecnológica) 
Percentagem de licenciados com competências científicas 
Tempo dedicado à análise das razões para o fracasso de projetos anteriores 
Número de projetos de inovação tecnológica em curso 
Número de publicações científicas 
Número de patentes registradas 
Número de novos mercados em processo de desenvolvimento graças a projetos de 
inovação tecnológica 
Número de produtos / serviços e processos novos (ou melhorados) 

4. Perspectiva 
interna das 
empresas 

Número de funcionários dedicados à Pesquisa e Desenvolvimento 
Percentual de atividades de inovação formalmente documentadas 
Custo médio dos projetos abandonados 
Percentagem de projetos que utilizam técnicas tais como concepção para montagem, 
concepção para fabrico, concepção para logística, 
Percentagem de projetos respeitando prazos estabelecidos 
Tempo médio de atraso na conclusão de projetos de inovação tecnológica 
Percentagem de projetos respeitando o orçamento estabelecido 
Percentual de projetos que atingem os objetivos estabelecidos (redução de custos ou 
aumento nas vendas) 
Percentagem de projetos abandonados antes da conclusão 
Parte da porcentagem acima, devido à falta de fundos 
Parte da percentagem acima referida devido à falta de competências 

5. Perspectiva 
de alianças e 

redes 

Número de funcionários dedicados às relações externas em P & D 
Percentagem de tempo dedicado à gestão de colaborações externas para inovação 
tecnológica 
Custo médio dos projetos realizados em colaboração externa 
Percentagem de projetos em colaboração usando técnicas como design para montagem, 
design para fabricação, design para logística, design para custo 
Percentagem de projetos em colaboração respeitando os prazos estabelecidos e o 
orçamento 
Número de alianças dedicadas à inovação tecnológica 
Porcentagem de alianças dedicadas a explorar a inovação radical 
Número de licenças tecnológicas adquiridas para fins de inovação 
Valor global das licenças adquiridas em 
Número de licenças para fins de inovação tecnológica 
Valor total das licenças vendidas 
Percentual de projetos em colaboração que atingem os objetivos estabelecidos (redução 
de custos ou aumento de vendas) 
Percentagem de projetos em colaboração abandonados antes da conclusão 
Número de publicações científicas obtidas em colaboração 
Número de patentes registadas em colaboração 
Número de novos mercados em processo de desenvolvimento graças a projetos de 
inovação tecnológica em colaboração 
Número de novos produtos (ou melhorados) / serviços e processos obtidos em 
colaboração 

Fonte: Lazzarotti, Manzini E Mari (2011). 
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3 METODOLOGIA 

Após a discussão sobre o problema da pesquisa foram estabelecidos 

procedimentos metodológicos para alcançar os objetivos propostos. A Figura 9 

apresenta a estrutura metodológica deste trabalho que foi divida nas fases de 

Definição dos indicadores, Proposta do SMDV e Validação do SMDV. 

 
Figura 9 - Estrutura metodológica da pesquisa 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

3.1 DEFINIÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO 

Inicialmente desenvolveu-se uma fundamentação teórica sobre dois 

assuntos, considerados centrais para o assunto da pesquisa: a) Processo de 

desenvolvimento de produto; b) Medição de desempenho no processo de 

desenvolvimento de produto. Este estudo possibilitou o levantamento dos 

indicadores sugeridos pela literatura e subsidiou o estudo de caso para avaliação e 

ranqueamento dos mesmos em empresas de confecção, bem como a identificação 

de indicadores específicos para estas empresas, operacionalizando a fase de 

definição dos indicadores. 

DEFINIÇÃO DOS 
INDICADORES

PROPOSTA DO 
SMDV

VALIDAÇÃO DO 
SMDV

Levantamento dos 
indicadores

Avaliação dos 
indicadores (Fuzzy QFD) Sistema de medição 

de desempenho do 
PDP do vestuário

Sistema de medição 
de desempenho do 

PDP

Identificação dos 
indicadores do 

vestuário

Validação por 
profissionais

Fases da Metodologia

3.23.1 3.3
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3.1.1 Levantamento dos indicadores 

Por meio da fundamentação teórica, desenvolvida por meio de uma Revisão 

Bibliográfica Sistemática (RBS), descrita no Apêndice A, e de livros sobre o PDP foi 

possível elencar diversos indicadores de desempenho. 

Os indicadores, apresentados no Quadro 10, foram agrupados nas 

dimensões de desempenho propostas por Healy, Ledwith, e O'dwyer (2014): 

medidas a nível de mercado, de tempo, de gestão, financeiras, de aceitação de 

clientes e à nível do produto. Os indicadores foram coletados nos trabalhos de 

Bhuiyan (2011); Lazzarotti, Manzini e Mari (2011); Healy, Ledwith, e O'dwyer (2014); 

Costa et al. (2014), American Productivity and Quality Center (APQC) apud 

Rozenfeld et al. (2006), Yeh, Pai e Liao (2014). 
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Quadro 10 - Indicadores de desempenho identificados na literatura  (Continua) 
Indicadores de desempenho Autores 

Medidas a nível do mercado 
Metas de volume  (HEALY; LEDWITH; O'DWYER, 2014) 
Metas de participação no mercado (Market share)  (HEALY; LEDWITH; O'DWYER, 2014) 

Taxa de vendas dos produtos 
(LAZZAROTTI; MANZINI, R.; MARI, L., 2011), (HEALY; 
LEDWITH; O'DWYER, 2014), (COSTA et al. 2014), 
(YEH; PAI; LIAO, 2014) 

Medida de sucesso comercial global (HEALY; LEDWITH; O'DWYER, 2014) 

Medidas de tempo 
Tempo de desenvolvimento  (BHUIYAN, 2011), (YEH; PAI; LIAO, 2014) 

Tempo de colocação no mercado  (LAZZAROTTI, V.; MANZINI, R.; MARI, L., 2011),  
(HEALY; LEDWITH; O'DWYER, 2014) 

Lançamento no tempo  (HEALY; LEDWITH; O'DWYER, 2014) 

Tempo real versus o tempo limite para a conclusão 
do projeto  

(LAZZAROTTI, V.; MANZINI, R.; MARI, L., 2011), 
(COSTA et al. 2014)  

Frequência de introdução de novos produtos  (YEH; PAI; LIAO, 2014) 

Quantidade de produtos lançados no ano  (APQC apud ROZENFELD et al. 2006), (YEH; PAI; 
LIAO, 2014) 

Tempo dedicado à análise das razões para o 
fracasso de projetos anteriores   (LAZZAROTTI, V.; MANZINI, R.; MARI, L., 2011) 

Tempo médio de atraso na conclusão de projetos  (LAZZAROTTI, V.; MANZINI, R.; MARI, L., 2011) 

Medidas de gestão 
Grau de comunicação entre os gestores (BHUIYAN, 2011) 
Clima nas relações de trabalho entre o pessoal do 
PDP  (COSTA et al. 2014)  

Grau de comprometimento da equipe (BHUIYAN, 2011), (LAZZAROTTI, V.; MANZINI, R.; 
MARI, L., 2011) 

Média de produtos lançados por pessoa de 
desenvolvimento   (APQC apud ROZENFELD et al. 2006) 

Satisfação da equipe  (COSTA et al. 2014)  
Rotatividade média do pessoal  (COSTA et al. 2014)  
Simultaneidade das atividades (BHUIYAN, 2011) 

Relacionamento com fornecedores (COSTA et al. 2014)  

Identificação dos pontos de gargalo (COSTA et al. 2014)  

Qualidade e frequência de reuniões  (COSTA et al. 2014)  
Quantidade de funcionários dedicado ao 
desenvolvimento (LAZZAROTTI, V.; MANZINI, R.; MARI, L., 2011) 

Percentual de projetos que atingem os objetivos 
estabelecidos (redução de custos ou aumento de 
vendas)  

(LAZZAROTTI, V.; MANZINI, R.; MARI, L., 2011) 

Medidas financeiras 

Metas de receita  (HEALY; LEDWITH; O'DWYER, 2014),  (YEH; PAI; 
LIAO, 2014) 

Gasto em desenvolvimento de produtos  
(LAZZAROTTI, V.; MANZINI, R.; MARI, L., 2011), 
(HEALY; LEDWITH; O'DWYER, 2014), (COSTA et al. 
2014), (YEH; PAI; LIAO, 2014) 

Gasto médio de cada projeto 
 (LAZZAROTTI, V.; MANZINI, R.; MARI, L., 2011), 
(HEALY; LEDWITH; O'DWYER, 2014), (COSTA et al. 
2014) 

Despesas com investimento  (LAZZAROTTI, V.; MANZINI, R.; MARI, L., 2011) 
Custo médio de projetos/produtos abandonados  (LAZZAROTTI, V.; MANZINI, R.; MARI, L., 2011) 
Redução de custos derivada de projetos de 
inovação (LAZZAROTTI, V.; MANZINI, R.; MARI, L., 2011) 

Taxa de gastos em desenvolvimento sobre as 
vendas (taxa de rendimento)  (APQC apud ROZENFELD et al. 2006) 
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Indicadores de desempenho Autores 

Retorno de investimento (RI) e Taxa interna de 
retorno (TIR)  

(APQC apud ROZENFELD et al. 2006), (BHUIYAN, 
2011), (HEALY; LEDWITH; O'DWYER, 2014), (YEH; 
PAI; LIAO, 2014) 

Valor Presente Líquido (VPL)  (BHUIYAN, 2011) 

Custo de entrega do produto  (COSTA et al. 2014)  

Porcentagem de recursos/investimento em 
sustentabilidade  (APQC apud ROZENFELD et al. 2006) 

Faturamento sobre pessoal de desenvolvimento  (APQC apud ROZENFELD et al. 2006) 

Porcentagem de projetos dentro do orçamento  (LAZZAROTTI, V.; MANZINI, R.; MARI, L., 2011) 

Despesas de formação das pessoas do 
desenvolvimento de produto  (LAZZAROTTI, V.; MANZINI, R.; MARI, L., 2011) 

Tempo para o ponto de equilíbrio (HEALY; LEDWITH; O'DWYER, 2014), (YEH; PAI; 
LIAO, 2014) 

Medidas de aceitação de clientes 

Número de clientes envolvidos na geração de ideias  (BHUIYAN, 2011), (LAZZAROTTI, V.; MANZINI, R.; 
MARI, L., 2011) 

Aceitação do cliente durante o desenvolvimento  (BHUIYAN, 2011), (HEALY; LEDWITH; O'DWYER, 
2014), (YEH; PAI; LIAO, 2014) 

Satisfação do cliente (pós lançamento)  (HEALY; LEDWITH; O'DWYER, 2014), (COSTA et al. 
2014), (YEH; PAI; LIAO, 2014) 

Medidas a nível do produto 
Número de projetos em curso  (LAZZAROTTI, V.; MANZINI, R.; MARI, L., 2011) 
Precisão de interpretação dos requisitos do cliente  (COSTA et al. 2014)  

Porcentagem de produtos aceitos/rejeitados durante 
o desenvolvimento  

(APQC apud ROZENFELD et al. 2006), (LAZZAROTTI, 
V.; MANZINI, R.; MARI, L., 2011) 

Desempenho do produto (usabilidade)  (BHUIYAN, 2011), (HEALY; LEDWITH; O'DWYER, 
2014) 

Índice de produtividade por projeto (número de 
produtos desenvolvidos)  

(BHUIYAN, 2011), (LAZZAROTTI, V.; MANZINI, R.; 
MARI, L., 2011) 

Qualidade do produto final  (HEALY; LEDWITH; O'DWYER, 2014), (COSTA et al. 
2014), (YEH; PAI; LIAO, 2014) 

Taxa de sucesso dos produtos (fama do produto)  (HEALY; LEDWITH; O'DWYER, 2014),  (YEH; PAI; 
LIAO, 2014) 

Total de patentes registradas  
(LAZZAROTTI, V.; MANZINI, R.; MARI, L., 2011) 
(COSTA et al. 2014), (APQC apud ROZENFELD et al. 
2006) 

Fonte: Autoria própria. 

Existe a consciência que os indicadores agrupados no Quadro 10 não 

esgotam todas as possibilidades de verificação, mas foram um ponto de partida para 

a identificação dos indicadores mais utilizados e mais importantes para os 

especialistas na empresas de confecção do vestuário. 
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3.1.2 Avaliação dos indicadores de desempenho nas empresas de confecção do 
vestuário 

Para a avaliação dos indicadores de desempenho foi utilizado uma técnica 

de tomada de decisão multicritério, o Fuzzy QFD. Segundo Freire e Lima Júnior 

(2015)  essa abordagem é mais adequada para modelar informações imprecisas e 

julgamentos dos tomadores de decisão do que os métodos tradicionais, tais como 

TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution), AHP 

(Analytic Hierarchy Process), DEA (Data Envelopment Analysis), entre outros.  

 

3.1.2.1 Fuzzy QFD 

O desdobramento da função qualidade (QFD) é um método de planejamento 

utilizado frequentemente para transformar demandas e exigências do cliente em 

características técnicas de um produto ou serviço novo ou melhorado 

(BEVILACQUA; CIARAPICA; MARCHETTI, 2012; ZAIM et al., 2014; LIMA JUNIOR; 

CARPINETTI, 2016). No entanto, é mais difícil de avaliar o desempenho de um 

projeto com valores quantitativos precisos, devido às informações imprecisas e 

incompletas disponíveis na fase inicial do projeto (WANG, 1999).  

Um modelo de decisão é necessária para ajudar os membros da equipe a 

selecionar os requisitos críticos de design para desenvolvimento de produtos (Wang, 

1999). Para resolver a incerteza ou imprecisão do QFD, vários pesquisadores 

aplicaram a teoria do conjunto fuzzy ao QFD e desenvolveram vários modelos 

Fuzzy-QFD (LIU, 2011).  

Diversos trabalhos vêm descrevendo a aplicação da técnica em diferentes 

áreas de aplicação. Liu (2011) propôs uma abordagem Fuzzy QFD para selecionar o 

melhor protótipo no desenvolvimento de produtos. Bevilacqua, Ciarapica e Marchetti 

(2012) apresentaram uma metodologia baseada em Fuzzy QFD para caracterizar a 

classificação de produtos alimentícios por parte dos clientes. Kazancoglua, Aksoya 

(2011) utilizaram a ferramenta para identificar os principais fatores no processo de 

aprendizagem on-line. Dat et al. (2015), utilizaram o Fuzzy QFD para avaliar e 

selecionar segmentos de mercado. Ayag, Samanlioglu e Büyüközkan (2013) 

propuseram a utilização da metodologia Fuzzy QFD para a determinação dos 

requisitos de projeto e das estratégias de gerenciamento da cadeia de suprimentos. 
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Lima Junior e Carpinetti (2016) propuseram um método de decisão multicritério 

baseado no Fuzzy QFD para auxiliar na escolha e ponderação de critérios a serem 

utilizados no processo de seleção de fornecedores. 

A incorporação da Teoria Fuzzy ao QFD permite a adoção de escalas 

linguísticas e quantificação da imprecisão inerente às informações de problemas de 

decisão sob incerteza (LIMA JUNIOR; CARPINETTI, 2016). Os dados necessários 

para QFD são representados com termos linguísticos que são caracterizadas por 

conjuntos fuzzy (WANG, 1999).  

Existem vários tipos de números Fuzzy, o presente estudo adotou-se uma 

abordagem Fuzzy QFD baseada em números Fuzzy triangulares (BEVILACQUA et 

al., 2006, JUAN et al., 2009; LIMA JUNIOR; CARPINETTI, 2016). Números Fuzzy 

triangulares são frequentemente usados para quantificar dados linguísticos, sendo 

bastante comum na literatura, pois estão entre as poucas formas Fuzzy que são 

fáceis de gerenciar do ponto de vista computacional (BEVILACQUA, CIARAPICA, 

MARCHETTI, 2012; LIMA JUNIOR; CARPINETTI, 2016). 

Dentro do QFD essa lógica Fuzzy pode ser aplicada com diferentes 

finalidades. Considerando as matrizes que formam a casa da qualidade utilizadas 

para implementar o QFD (Figura 10), a Teoria Fuzzy pode ser utilizada nos 

relacionamento “o que” e “como”, ou para priorizar o “como”. Segundo Wang (1999) 

a ferramenta ganhou uma ampla aplicação por apoiar os problemas de tomada de 

decisão quando o objetivo é priorizar uma lista de objetivos (how) com base em uma 

lista de requisitos (what) (LIMA JUNIOR; CARPINETTI, 2016).  
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Figura 10 - A casa da qualidade do QFD 

 
Fonte: Adaptado de Juan at al. (2009). 

 
Neste trabalho o Fuzzy QFD foi utilizado para apoiar a tomada de decisão na 

priorização de indicadores de desempenho para o PDP. As etapas são baseadas na 

matriz “What” e seguiram as etapas propostas por Lima Junior e Carpinetti (2016) 

descritas na Figura 11. 

 
Figura 11 - Etapas para a ponderação dos indicadores/critérios  

 
Fonte: Lima Junior e Carpinetti (2016). 

 

Inicialmente foi formado um grupo de tomadores de decisão, neste trabalho 

especialistas da área de desenvolvimento de produto do vestuário, profissionais 

atuantes dentro das indústrias. Em seguida foi selecionado um conjunto de 

critérios/indicadores de desempenho por meio da revisão de literatura. 

Posteriormente os critérios/indicadores (i =  1, 2, . . . ,n) foram ponderados pelos 

tomadores de decisão d =  1, 2, . . . , t , que avaliaram seu nível de importância, por 

meio de um questionário. 

Matriz de 
Relação (How)

4

Requisitos 
do cliente 

(What)

1

Peso dos 
requisitos

3

Peso dos 
critérios

5

Critérios de 
seleção

2
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Neste trabalho os números fuzzy foram aplicados para modelar os juízos 

linguísticos dos tomadores de decisão. Os números fuzzy são constituídos por 

conjuntos fuzzy que obedecem a condições de normalidade e continuidade. A 

morfologia de um número fuzzy permite a quantificação da imprecisão associada a 

uma dada informação, sendo definida por meio do comportamento de sua função de 

pertinência µ(x) . Conforme ilustra a Figura 12, um número fuzzy triangular pode ser 

escrito na forma (l, m, u), em que m denota um valor crisp formal para o conjunto 

fuzzy, l é o limite inferior e u é o limite superior  (PEDRYCZ; GOMIDE, 2007).  

 
Figura 12 - Número fuzzy triangular 

 
Fonte: Pedrycz e Gomide (2007). 

 

Os termos linguísticos dos tomadores de decisão avaliaram o grau de 

importância dos indicadores nos termos linguísticos “muito pouco importante”, 

“pouco importante”, “importante”, “muito importante” e “absolutamente importante”, 

como mostrado na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Escala de avaliação dos pesos dos indicadores 

Valores linguísticos Números fuzzy triangulares correspondentes 
l m u 

Muito pouco importante (MP) 1,00 1,00 2,00 
Pouco importante (PI) 1,00 2,00 3,00 
Importante (I) 2,00 3,00 4,00 
Muito Importante (MI) 3,00 4,00 5,00 
Absolutamente importante (AI) 4,00 5,00 5,00 

Fonte: Adaptado de Lima Junior e Carpinetti (2016). 
 

Em seguida os julgamentos coletados foram agregados utilizando a Equação 

(1), que realiza uma média aritmética 𝑥!!  entre os números fuzzy triangulares (LIMA 

JUNIOR; CARPINETTI, 2016). 
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𝑥! =
(𝑥!!)!

!!! 𝑡   (1) 

 

Os valores resultantes foram convertidos em números reais 𝑥! por meio do 

processo de defuzzificação, realizado pela Equação (2) e em seguida normalizados 

por meio da Equação (3), resultando no peso dos indicadores 𝑤! (LIMA JUNIOR; 

CARPINETTI, 2016). 

 

𝑥! = (𝑙! + 2 ∗𝑚! + 𝑢!)/4  (2) 

 

𝑤! =
𝑥!

𝑥!!
!!!

     (3) 

 

3.1.2.2  Identificação e seleção dos decisores/empresas 

O grupo de decisores foi formado por profissionais das indústrias de 

confecção do vestuário de Maringá e Região. Segundo a ABIT – Associação 

Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção – Maringá é o segundo maior polo 

confeccionista do país e gera mais de 80 mil postos de trabalho, direta e 

indiretamente. Todo este parque fabril produz aproximadamente oito milhões de 

peças por mês, com vendas na casa de R$ 2 bilhões ao ano (SINDVEST, 2016). 

O contato das empresas foi adquirido com o SINDVEST (Sindicato 

Empresarial da Industria do Vestuário de Maringá), por meio de uma visita e 

explicação do objetivo da pesquisa em Outubro de 2016. A amostra foi definida por 

conveniência e não probabilística, pois foram consideradas todas as empresas que 

se disponibilizaram a integrar a amostra, ou seja, pela acessibilidade dos elementos 

da população. Além disso a amostra foi estratificada, de acordo com dois critério: (1) 

a empresa desenvolver produtos de moda e (2) a empresa desenvolver todo o seu 

processo internamente (desde o PDP até a produção). Na indústria de confecção do 

vestuário é comum que muitas empresas produzam as peças para outras marcas, 

não participando do desenvolvimento dos produtos. Sendo o respondente das 

empresas pertencente aos setores de desenvolvimento de produto, engenharia ou 

da alta gerência. 
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O SINDVEST disponibilizou o contato de 89 empresas de confecção do 

vestuário da região de Maringá. Com as informações disponibilizadas foi feita a 

primeira estratificação (1) resultando em 43  empresas. Em seguida por meio de 

contato por telefone foi aplicado a estratificação (2) e em conjunto verificado a 

disponibilidade de profissionais das empresas em participar da pesquisa, resultando 

em 12 empresas participantes. 

 

3.1.2.3 Ferramenta de coleta de dados para ponderação dos indicadores 

Os indicadores  de desempenho para o PDP foram selecionados na 

literatura como explicado no Tópico 3.1.1. A ponderação dos indicadores foi feita 

pelos especialistas das indústrias (decisores) por meio de um questionário.  

O objetivo principal do questionário foi possibilitar a avaliação dos 

indicadores pelos decisores. Além disso foram acrescidos perguntas para 

caracterizar a relevância da medição de desempenho deste processo para as 

empresas.  

O questionário, apresentado no Apêndice B, é composto por quatro seções: 

(1) Dados gerais; (2) Medição de desempenho no processo de desenvolvimento de 

produtos; (3) Indicadores de desempenho do processo de desenvolvimento de 

produtos; e (4) Indicadores de desempenho do processo de desenvolvimento de 

produtos específicos do vestuário. 

A primeira seção do questionário teve o objetivo de caracterizar o 

respondente e a empresa. A segunda seção do questionário foi baseado no 

questionário desenvolvido por Chiesa e Frattini (2009), com o objetivo de levantar as 

características gerais da medição de desempenho do PDP e sua importância para 

as empresas. 

A terceira seção teve como objetivo investigar quais os indicadores são 

utilizados pelas empresas do vestuário e qual o nível de importância do indicador 

para os especialistas nas empresas. 

A quarta seção tem como objetivo identificar indicadores que não foram 

citados na seção anterior, principalmente indicadores específicos da área do 

vestuário, a investigação é feita de acordo com as fases do PDP, baseadas no 

modelo de Moretti (2012) e Moretti e Braghini Junior (2017). 
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O questionário é composto de perguntas fechadas e abertas. Para se medir 

o grau de importância, foi utilizado uma escala linguística de avaliação, de 

“Absolutamente importante” à “Não muito importante”, apresentada na Tabela 1 e 

baseada no método de decisão multicritério Fuzzy QFD. 

O questionário foi aplicado por meio de visitas às empresas. O contato inicial 

foi feito por telefone para explicar o objetivo da pesquisa e marcar um horário de 

acordo com a disponibilidade de participação e horário do respondente. 

 

3.2 PROPOSTA DO SMDV  

A elaboração do sistema de medição de desempenho do PDP do vestuário 

(SMDV) chamado neste trabalho de “Modelo MdDpV” foi realizado por meio das 

seguintes etapas:  

(i) por meio da fundamentação teórica sobre SMD para o PDP e modelos 

para a condução deste processo, foi gerado uma representação teórica preliminar do 

SMD;  

(ii) a partir da representação teórica preliminar foi proposto um sistema de 

medição de medição de desempenho para o processo de desenvolvimento de 

produto genérico compostos por fases, etapas, responsáveis e seus indicadores;  

(iii) o modelo foi agrupado ao processo de desenvolvimento de produto do 

vestuário e associados a indicadores específicos desta área.  

Baseado na fundamentação teórica sobre SMD para o PDP, foi gerado uma 

representação teórica preliminar do SMD, apresentada na Figura 13. A principal 

fonte para desenvolvimento desta proposta foi o modelo de Chiesa, et al. (2007), 

complementado por  Chiesa e Frattini, (2009), e pela sistemática dos gates de 

Rozenfeld et al. (2006). A escolha do modelo de Chiesa, et al. (2007) se deu pelo 

fato do mesmo ser o mais completo encontrado na literatura e pela 

representatividade destes autores na área de medição de desempenho do PDP. 
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Figura 13 - Representação teórica preliminar do SMD 

 
Fonte: Adaptado de Chiesa, et al. (2007). 

 

A construção desta representação teórica preliminar possibilitou a 

identificação das principais etapas de um SMD, de caracterização e implementação, 

baseados no modelo de Chiesa, et al. (2007). Nesta representação também foi 

incorporado o conceito dos gates de Rozenfeld, et al. (2009), possibilitando associar 

o SMD as fases do PDP. 

Baseado na representação teórica preliminar do SMD foi proposto um 

modelo genérico para o SMD do PDP, acrescentando uma fase final de 

monitoramento, detalhando as fases em etapas e associando indicadores de 

desempenho. 

Em seguida o modelo genérico foi vinculado as fases do PDP do vestuário 

proposto por Moretti (2012) e indicadores de desempenho específicos para a 

medição de desempenho do PDP do vestuário foram acrescentados ao modelo, 

resultando no Modelo MdDpV. 

 

Objetivo do SMD

Caracterização do Sistema 
de medição de desempenho

Elementos do SMD

Processo do SMD

Estrutura do SMD vinculado 
as fases do PDP (Gates)

Dimensões de performance

Indicadores

Principios de implementação:

- Clareza das características do SMD;
- Introdução gradual;
- Coleta de dados simples;
- Comprometimento da alta direção;
- Programa da mudança de 
consciência
- Acompanhamento e refinamento

- Reuniões de verificação entre as 
fases do PDP (Gates)

Implementação do Sistema 
de medição de desempenho

-Identificação de melhorias
-Adaptação do SMD para novos 
objetivos
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3.3 VALIDAÇÃO DO MODELO MDDPV 

Para validação do Modelo MdDpV buscou-se selecionar especialistas da 

área acadêmica, com experiência em ensino e/ou pesquisa sobre o PDP e 

especialistas do PDP da indústria de confecção do vestuário. O foco nestes 

profissionais é baseado no fato de que o modelo pode ser utilizado posteriormente 

por profissionais da indústria com o intuito de melhoria do processo e por 

professores na área de ensino. 

A validação dos especialistas foi feita por meio de um texto de apresentação 

do Modelo MdDpV (Apêndice D) e de um questionário para sua posterior avaliação 

(Apêndice E). As  questões do questionário foram adaptadas do trabalho de Pereira 

(2014), baseadas nos trabalhos de Fernandes (2013) e El Marghani (2011) e busca 

avaliar suas principais características: adequação e controle do PDP, sua 

apresentação estrutural, processo sequencial, nível de detalhamento, consistência 

ou concordância, abrangência dos indicadores, capacidade do modelo em atender o 

PDP do vestuário, sua aplicabilidade no PDP do vestuário e sua originalidade 

(existência de outros modelos para o vestuário). 
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4 INDICADORES DE DESEMPENHO PARA O SMDV 

4.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DO PDP NAS 
EMPRESA 

A pesquisa foi realizada com 12 empresas de confecção do vestuário que 

operam na região de Maringá (Paraná). Todas as empresas visitadas são de marcas 

consolidadas no mercado, em diversos segmentos de produtos, desde moda 

feminina, masculina, jeans, fitness, praia, etc., como mostrado na Tabela 2. 

  
Tabela 2 - Características gerais das empresas  

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Em seguida foram feitas algumas perguntas sobre o PDP da empresa e seu 

processo de medição de desempenho, como mostrado no Apêndice C (Tabelas 8 e 

9). Na Tabela 8, é possível observar que, na média, essas empresas trabalham com 

3,1 coleções de por ano, com um tempo médio de 4,3 meses por coleção e uma 

equipe de desenvolvimento de 5,4 pessoas. 

A Tabela 9 apresenta as informações gerais sobre a medição de 

desempenho no processo de desenvolvimento de produto. 83,3% das empresas 

alegaram utilizar uma metodologia própria para conduzir o PDP. As mesmas 

empresas também alegaram medir o desempenho do PDP e 75% delas o fazem de 

maneira padronizada. Em relação ao tempo de medição, metade das empresas 

Cargo do respondente Número de 
funcionários

Idade da 
empresa 
(anos)

Tipo de produto

E1 Gerente de Produto 170 30 Moda feminina e Jeans
E2 Diretor de Estilo 100 30 Moda feminina
E3 Estilista 30 15 Moda feminina

E4
Diretora de Estilo e de 

Produção 25 34 Moda feminina

E5 Estilista 7 20 Moda feminina
E6 Coordenador de Estilo 120 7 Moda Femina
E7 Estilista 20 24 Moda praia, fitness e natação
E8 Estilista 150 20 Moda feminina e Masculina
E9 Diretor de Estilo 8 2,5 Moda feminina
E10 Estilista 350 30 Moda praia e fitness
E11 Estilista 80 14 Moda feminina
E12 Comprador 40 22 Moda íntima

Dados Gerais

Empresas



61 

dizem sempre medir o desempenho em algum nível de detalhamento, 3 alegaram 

não medir e as outras o fazem a 3 meses, 3 e 5 anos. Em relação a utilização de 

reuniões de avaliação durante o PDP, apenas uma das 12 empresas alegou não 

fazê-lo, as demais todas utilizam com frequências variadas. 33,3% fazem reuniões 

apenas quando existe necessidade, outros 25% o fazem a cada 15 dias, e os 

restante utilizam de 4 a 5 reuniões por coleção. 

De maneira geral, foi possível perceber que as empresas se preocupam em 

controlar o PDP, mas o fazem de maneira intuitiva, desenvolvendo seus próprios 

controles e processos. 

 Em relação aos motivos que as levam controlar o PDP, “controlar o custo”, 

“melhorar a comunicação e coordenação” e “motivar o pessoal” foram os fatores de 

maior importância para as empresas como mostra o Quadro 11, que apresenta estes 

fatores, do mais para o menos importante. 

  
Quadro 11 - Motivos para controle do PDP para as empresas 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

4.2 PONDERAÇÃO DOS INDICADORES POR GRAU DE IMPORTÂNCIA E 
UTILIZAÇÃO 

Para avaliar o grau de importância dos indicadores foi utilizado uma escala, 

apresentada na Tabela 1 e baseada no método de decisão multicritério Fuzzy QFD. 

Os julgamentos linguísticos resultantes da aplicação do questionário são 

apresentados no Quadro 12. 

Ordem dos fatores em grau de importância
Avaliar a rentabilidade dos projetos (custo)
Melhorar a comunicação e coordenação
Motivar o pessoal
Monitorar as atividades em progresso (tempo e custo)
Estimular a aprendizagem
Reduzir a incerteza
Melhorar o desempenho do PDP
Selecionar projetos e áreas de investimento
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Quadro 12 - Julgamento linguístico dos indicadores 

 
          Absolutamente importante (AI); Muito Importante (MI); Importante (I); Pouco importante (PI); Muito pouco importante (MP). 

Fonte: Autoria própria. 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12

I1 Medidas a nível do mercado
I1.1 Metas de volume AI AI AI MI AI AI AI AI MI AI AI MI
I1.2 Metas de participação no mercado (Market share) AI AI AI MI MI AI AI MI MI AI MI I
I1.3 Medida de sucesso comercial global AI AI AI I AI AI AI AI MI AI MI AI
I1.4 Taxa de vendas dos produtos  AI AI AI PI AI AI AI AI AI AI AI AI
I2 Medidas financeiras
I2.1 Metas de receita AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI MI MI
I2.2 Gasto em desenvolvimento de produtos AI AI AI MI AI AI AI MI MI AI AI MI
I2.3 Gasto médio de cada projeto AI AI AI MI AI AI AI AI MI AI AI AI
I2.4 Despesas com investimentos AI AI AI MI AI AI AI MI MI MI AI AI
I2.5 Redução de custos derivada de projetos de inovação AI AI AI AI MP AI MI AI I MI MI AI

I2.6
Porcentagem dos gastos em desenvolvimento sobre as 
vendas (taxa de rendimento)

AI AI AI I AI AI AI MI I MI AI AI

I2.7 Taxa de gastos em desenvolvimento de  novos produtos MI AI AI MI PI AI AI MI I MI AI I

I2.8
Retorno de investimento (RI) e Taxa interna de retorno 
(TIR)

AI AI AI PI PI AI AI AI AI MI AI AI

I2.9 Valor Presente Líquido (VPL) AI AI AI MI PI AI AI AI AI MI AI AI
I2.10 Custo de entrega do produto AI AI AI MI MI AI AI AI AI MI MI MI

I2.11
Porcentagem de recursos/investimento em 
sustentabilidade

MI AI AI I MI AI AI MI AI MI AI MI

I2.12 Faturamento sobre pessoal de desenvolvimento AI AI AI I PI AI AI MI I MI MI AI

I2.13
Despesas de formação das pessoas do 
desenvolvimento de produto

MI AI AI MI PI AI AI AI MI MI MI MI

I2.14 Porcentagem de projetos dentro do orçamento MI AI AI MI PI AI MI MI I MI MI AI
I2.15 Custo médio de projetos/produtos abandonados AI AI AI MI PI AI MI I I MI AI I
I3 Medidas a nível do produto
I3.1 Precisão de interpretação dos requisitos do cliente AI AI AI MI AI AI AI AI AI AI AI AI
I3.2 Número de projetos em curso AI AI AI MI PI AI AI MI MI MI MI I

I3.3
Porcentagem de produtos aceitos/rejeitados durante o 
desenvolvimento

AI AI AI MI AI AI AI AI AI AI AI AI

I3.4 Desempenho do produto (usabilidade) AI AI AI MI AI AI AI AI AI AI AI AI

I3.5
Indice de produtividade por projeto (número de produtos 
desenvolvidos)

AI AI AI MI PI AI AI AI MI AI MI MI

I3.6 Qualidade do produto AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI
I3.7 Taxa de sucesso dos produtos (fama do produto) AI AI AI MI AI AI AI AI AI AI AI AI
I3.8 Total de patentes registradas MI AI AI I MP AI MI MI AI I MI AI
I4 Medidas de aceitação de clientes
I4.1 Número de clientes envolvidos na geração de ideias MI AI MI I MI I AI I MP MI I MI
I4.2 Aceitação do cliente durante o desenvolvimento MI AI AI I MI I AI I MP I I I
I4.3 Satisfação do cliente (pós lançamento) AI AI AI MI AI AI AI AI AI AI AI AI
I5 Medidas de tempo
I5.1 Tempo de desenvolvimento AI AI AI AI MI AI AI AI MI AI AI MI
I5.2 Tempo de colocação no mercado AI AI AI AI AI AI MI MI MI AI AI I
I5.3 Lançamento no tempo AI AI AI AI AI AI AI MI AI AI AI AI
I5.4 Tempo para o ponto de equilíbrio AI AI AI MI AI AI MI AI AI AI AI MI

I5.5
Tempo real versus o tempo limite para a conclusão do 
projeto

AI AI AI MI AI AI AI MI AI AI AI MI

I5.6 Frequência de introdução de novos produtos MI AI AI MI AI MI AI I MI AI AI I
I5.7 Quantidade de produtos lançados no ano MI AI AI MI AI AI AI MI MI AI AI I

I5.8
Tempo dedicado à análise das razões para o fracasso 
de projetos anteriores

MI AI AI I MI AI AI MI I AI AI AI

I5.9 Tempo médio de atraso na conclusão de projetos AI AI AI MI MI MI AI AI AI AI MI I
I6 Medidas de gestão
I6.1 Grau de comunicação entre os gestores AI AI AI AI MI AI AI MI MI AI MI MI
I6.2 Clima nas relações de trabalho entre o pessoal do PDP AI AI AI MI MI AI AI MI AI AI AI AI
I6.3 Grau de comprometimento da equipe AI AI AI MI AI AI AI MI AI AI AI AI

I6.4
Média de produtos lançados por pessoa de 
desenvolvimento

AI AI AI I MI AI MI AI I AI MI MI

I6.5 Satisfação da equipe AI AI AI MI AI AI AI MI MI MI AI AI
I6.6 Rotatividade média do pessoal AI AI AI I MI AI I PI PI MI AI AI
I6.7 Simultaniedade das atividades AI AI AI MI AI AI AI MI I MI AI AI
I6.8 Relacionamento com fornecedores AI AI AI MI AI AI MI I MI I MI MI
I6.9 Identificação dos pontos de gargalo AI AI AI MI MI AI AI AI AI MI AI AI
I6.10 Qualidade e frequência de reuniões AI AI AI MI PI AI MI MI AI MI AI I

I6.11
Quantidade de funcionários dedicado ao 
desenvolvimento

AI AI AI I MI AI AI MI MI MI AI MI

I6.12

Percentual de projetos que atingem os objetivos 
estabelecidos (redução de custos ou aumento de 
vendas)

AI AI AI MI MI AI AI MI MI AI AI AI

Julgamento linguísticos sobre o peso dos critérios
Indicadores de desempenho (I)I
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A Tabela 10, no apêndice C, apresenta os número fuzzy correspondentes a 

cada julgamento linguístico, apresentado na Tabela 1. Com a Equação (1) foi feita a 

média aritmética, em seguida os valores resultantes foram convertidos em números 

reais por meio do processo de defuzificação, realizado pela Equação (2) e em 

seguida normalizados por meio da Equação (3), resultando no peso dos indicadores 

𝑤!, os dados são apresentados na Tabela 3. 
 

Tabela 3 - Números fuzzy resultantes, desfuzificação, normalização e peso dos indicadores 

(continua) 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

I1 Medidas a nível do mercado
I1.1 Metas de volume 
I1.2 Metas de participação no mercado (Market share) 
I1.3 Medida de sucesso comercial global
I1.4 Taxa de vendas dos produtos  
I2 Medidas financeiras

I2.1 Metas de receita
I2.2 Gasto em desenvolvimento de produtos
I2.3 Gasto médio de cada projeto
I2.4 Despesas com investimentos
I2.5 Redução de custos derivada de projetos de inovação

I2.6
Porcentagem dos gastos em desenvolvimento sobre as vendas 
(taxa de rendimento)

I2.7 Taxa de gastos em desenvolvimento de  novos produtos
I2.8 Retorno de investimento (RI) e Taxa interna de retorno (TIR)
I2.9 Valor Presente Líquido (VPL)
I2.10 Custo de entrega do produto
I2.11 Porcentagem de recursos/investimento em sustentabilidade
I2.12 Faturamento sobre pessoal de desenvolvimento

I2.13
Despesas de formação das pessoas do desenvolvimento de 
produto

I2.14 Porcentagem de projetos dentro do orçamento
I2.15 Custo médio de projetos/produtos abandonados
I3 Medidas a nível do produto

I3.1 Precisão de interpretação dos requisitos do cliente
I3.2 Número de projetos em curso

I3.3
Porcentagem de produtos aceitos/rejeitados durante o 
desenvolvimento

I3.4 Desempenho do produto (usabilidade)

I3.5
Indice de produtividade por projeto (número de produtos 
desenvolvidos)

I3.6 Qualidade do produto
I3.7 Taxa de sucesso dos produtos (fama do produto)
I3.8 Total de patentes registradas
I4 Medidas de aceitação de clientes

I4.1 Número de clientes envolvidos na geração de ideias
I4.2 Aceitação do cliente durante o desenvolvimento
I4.3 Satisfação do cliente (pós lançamento)

I Indicadores de desempenho (I)

(3,75, 4,75, 5,00) 4,563 0,0205
(3,42, 4,42, 4,92) 4,292 0,0193
(6,67, 4,67, 4,92) 5,229 0,0235
(3,75, 4,7,5 4,83) 4,521 0,0203

(3,83, 4,83, 5,00) 4,625 0,0208
(3,67, 4,67, 5,00) 4,500 0,0202
(3,83, 4,83, 5,00) 4,625 0,0208
(3,67, 4,67, 5,00) 4,500 0,0202
(3,33, 4,25, 4,67) 4,125 0,0186

(3,50, 4,50, 4,83) 4,333 0,0195

(3,08, 4,08, 4,67) 3,979 0,0179
(3,42, 4,25, 4,67) 4,146 0,0186
(3,58, 4,58, 4,83) 4,396 0,0198
(3,58, 4,58, 5,00) 4,438 0,02
(3,42, 4,42, 4,92) 4,292 0,0193
(3,17, 4,17, 4,67) 4,042 0,0182

(3,25, 4,25, 4,83) 4,146 0,0186

(3,08, 4,08, 4,75) 4,000 0,018
(3,00, 4,00, 4,58) 3,896 0,0175

(3,92, 4,92, 5,00) 4,688 0,0211
(3,17, 4,17, 4,75) 4,063 0,0183

(3,92, 4,92, 5,00) 4,688 0,0211

(3,92, 4,92, 5,00) 4,688 0,0211

(3,42, 4,42, 4,83) 4,271 0,0192

(4,00, 5,00, 5,00) 4,750 0,0214
( 3,92, 4,92, 5,00) 4,688 0,0211
( 3,08, 4,00, 4,58) 3,917 0,0176

(2,67, 3,58, 4,42) 3,563 0,016
(2,58, 3,50, 4,25) 3,458 0,0156
(3,92, 4,92, 5,00) 4,688 0,0211

x i x i w i



64 

Tabela 3 - Números fuzzy resultantes, desfuzificação, normalização e peso dos indicadores 

(continuação) 

 
𝐱𝐢: 𝐦é𝐝𝐢𝐚 𝐚𝐫𝐢𝐭𝐦é𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐨𝐬 𝐧ú𝐦𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐟𝐮𝐳𝐳𝐲;  𝐱𝐢: 𝐧ú𝐦𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐢𝐬;  𝐰𝐢:𝐩𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬. 

Fonte: Autoria própria. 
 

Com o valor decrescente do valor do peso 𝑤! foi possível criar um ranking dos 

indicadores, como mostrado na Tabela 4. Outro parâmetro utilizado por indicador foi 

a taxa de utilização, também mostrado na Tabela 4. A taxa de utilização foi 

calculada por meio da porcentagem de repostas “sim” dos respondentes de cada 

empresa para a utilização dos indicadores. A Tabela 11 no Apêndice C mostra as 

respostas para a taxa de utilização dos indicadores. 

I5 Medidas de tempo
I5.1 Tempo de desenvolvimento
I5.2 Tempo de colocação no mercado
I5.3 Lançamento no tempo
I5.4 Tempo para o ponto de equilíbrio
I5.5 Tempo real versus o tempo limite para a conclusão do projeto

I5.6 Frequência de introdução de novos produtos

I5.7 Quantidade de produtos lançados no ano

I5.8
Tempo dedicado à análise das razões para o fracasso de 
projetos anteriores

I5.9 Tempo médio de atraso na conclusão de projetos
I6 Medidas de gestão

I6.1 Grau de comunicação entre os gestores
I6.2 Clima nas relações de trabalho entre o pessoal do PDP
I6.3 Grau de comprometimento da equipe
I6.4 Média de produtos lançados por pessoa de desenvolvimento
I6.5 Satisfação da equipe
I6.6 Rotatividade média do pessoal
I6.7 Simultaniedade das atividades
I6.8 Relacionamento com fornecedores
I6.9 Identificação dos pontos de gargalo

I6.10 Qualidade e frequência de reuniões

I6.11 Quantidade de funcionários dedicado ao desenvolvimento

I6.12
Percentual de projetos que atingem os objetivos estabelecidos 
(redução de custos ou aumento de vendas)

I Indicadores de desempenho (I)

(3,75, 4,75, 5,00) 4,563 0,0205
(3,58, 4,58, 4,92) 4,417 0,0199
(3,92, 4,92, 5,00) 4,688 0,0211
(3,75, 4,75, 5,00) 4,563 0,0205
(3,75, 4,75, 5,00) 4,563 0,0205

(3,33, 4,33, 4,83) 4,208 0,0189

(3,50, 4,50, 4,92) 4,354 0,0196

(3,42, 4,42, 4,83) 4,271 0,0192

(3,50, 4,50, 4,92) 4,354 0,0196

(3,58, 4,58, 5,00) 4,438 0,02
(3,75, 4,75, 5,00) 4,563 0,0205
(3,83, 4,83, 5,00) 4,625 0,0208
(3,3,3 4,33, 4,83) 4,208 0,0189
(3,67, 4,67, 5,00) 4,500 0,0202
(3,00, 4,00, 4,50) 3,875 0,0174
(3,58, 4,58, 4,92) 4,417 0,0199
(3,25, 4,25, 4,83) 4,146 0,0186
(3,75, 4,75, 5,00) 4,563 0,0205

(3,25, 4,25, 4,75) 4,125 0,0186

(3,42, 4,42, 4,92) 4,292 0,0193

(3,67, 4,67, 5,00) 4,500 0,0202

x i x i w i
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Tabela 4 - Valores normalizados de pesos (Wi), classificação e taxa de utilização dos indicadores 

 
Fonte: Autoria própria. 

I Indicadores de desempenho (I) w i
Classificação de 
acordo com wi

Taxa de 
utilização

I1.3 Medida de sucesso comercial global 0,0235 1 66,7%
I3.6 Qualidade do produto 0,0214 2 100,0%

I3.3
Porcentagem de produtos aceitos/rejeitados durante o 
desenvolvimento 0,0211 3 100,0%

I3.4 Desempenho do produto (usabilidade) 0,0211 3 100,0%
I3.7 Taxa de sucesso dos produtos (fama do produto) 0,0211 3 100,0%
I4.3 Satisfação do cliente (pós lançamento) 0,0211 3 100,0%
I3.1 Precisão de interpretação dos requisitos do cliente 0,0211 3 91,7%
I5.3 Lançamento no tempo 0,0211 3 91,7%
I2.1 Metas de receita 0,0208 4 91,7%
I2.3 Gasto médio de cada projeto 0,0208 4 83,3%
I6.3 Grau de comprometimento da equipe 0,0208 4 66,7%
I6.9 Identificação dos pontos de gargalo 0,0205 5 91,7%
I5.5 Tempo real versus o tempo limite para a conclusão do projeto 0,0205 5 91,7%
I5.1 Tempo de desenvolvimento 0,0205 5 91,7%
I1.1 Metas de volume 0,0205 5 83,3%
I5.4 Tempo para o ponto de equilíbrio 0,0205 5 58,3%
I6.2 Clima nas relações de trabalho entre o pessoal do PDP 0,0205 5 58,3%
I1.4 Taxa de vendas dos produtos  0,0203 6 91,7%
I2.4 Despesas com investimentos 0,0202 7 91,7%
I2.2 Gasto em desenvolvimento de produtos 0,0202 7 83,3%

I6.12
Percentual de projetos que atingem os objetivos estabelecidos 
(redução de custos ou aumento de vendas) 0,0202 7 75,0%

I6.5 Satisfação da equipe 0,0202 7 41,7%
I2.10 Custo de entrega do produto 0,0200 8 83,3%
I6.1 Grau de comunicação entre os gestores 0,0200 8 66,7%
I5.2 Tempo de colocação no mercado 0,0199 9 91,7%
I6.7 Simultaniedade das atividades 0,0199 9 75,0%
I2.9 Valor Presente Líquido (VPL) 0,0198 10 83,3%
I5.7 Quantidade de produtos lançados no ano 0,0196 11 83,3%
I5.9 Tempo médio de atraso na conclusão de projetos 0,0196 11 75,0%

I2.6
Porcentagem dos gastos em desenvolvimento sobre as vendas (taxa 
de rendimento) 0,0195 12 75,0%

I1.2 Metas de participação no mercado (Market share) 0,0193 13 75,0%
I6.11 Quantidade de funcionários dedicado ao desenvolvimento 0,0193 13 75,0%
I2.11 Porcentagem de recursos/investimento em sustentabilidade 0,0193 13 50,0%

I3.5
Indice de produtividade por projeto (número de produtos 
desenvolvidos) 0,0192 14 75,0%

I5.8
Tempo dedicado à análise das razões para o fracasso de projetos 
anteriores 0,0192 14 66,7%

I5.6 Frequência de introdução de novos produtos 0,0189 15 58,3%
I6.4 Média de produtos lançados por pessoa de desenvolvimento 0,0189 15 50,0%
I2.8 Retorno de investimento (RI) e Taxa interna de retorno (TIR) 0,0186 16 83,3%
I6.10 Qualidade e frequência de reuniões 0,0186 16 75,0%
I2.5 Redução de custos derivada de projetos de inovação 0,0186 16 66,7%
I6.8 Relacionamento com fornecedores 0,0186 16 41,7%
I2.13 Despesas de formação das pessoas do desenvolvimento de produto 0,0186 16 33,3%
I3.2 Número de projetos em curso 0,0183 17 75,0%
I2.12 Faturamento sobre pessoal de desenvolvimento 0,0182 18 50,0%
I2.14 Porcentagem de projetos dentro do orçamento 0,0180 19 75,0%
I2.7 Taxa de gastos em desenvolvimento de  novos produtos 0,0179 20 58,3%
I3.8 Total de patentes registradas 0,0176 21 8,3%
I2.15 Custo médio de projetos/produtos abandonados 0,0175 22 50,0%
I6.6 Rotatividade média do pessoal 0,0174 23 41,7%
I4.1 Número de clientes envolvidos na geração de ideias 0,0160 24 16,7%
I4.2 Aceitação do cliente durante o desenvolvimento 0,0156 25 25,0%
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O ranking e a taxa de utilização foram colocados lado a lado na Tabela 4 para 

possibilitar a comparação dos valores. Foi possível perceber que de maneira geral a 

taxa de utilização decresce junto com o aumento da classificação de 𝑤!, entretanto 

para alguns indicadores os valores são divergentes, como por exemplo o indicador 

“Medida de sucesso comercial global” que segundo a avaliação dos profissionais é o 

indicador mais importante para o PDP, porém o mesmo apresenta uma taxa de 

utilização de apenas 66,7%.  

A divergência entre os valores de alguns indicadores mostra que existe o 

desejo por parte dos profissionais que julgam importante a utilização dos mesmo 

entretanto a empresa não está utilizando por motivos que podem estar relacionados 

com a dificuldade de coleta e processamento destas informações, falta de 

conhecimento para tal, dificuldade de interpretação das informações, etc. 

Além do ranking geral dos indicadores foi calculado o ranking por dimensão 

de desempenho mostrado na Tabela 5. O ranking por dimensão de desempenho 

possibilita a observação da importância por grupo de indicadores. Essa divisão é 

importante pois é possível que as empresas trabalhem com estratégias diferentes no 

PDP, mais focadas por exemplo no produto ou mercado, e precise focar em um 

controle maior, utilizando mais indicadores destas áreas. 
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Tabela 5 - Valores normalizados de pesos (Wi), classificação e taxa de utilização por dimensão 
de desempenho (continua) 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

I Indicadores de desempenho (I) w i

Classificação por 
dimensão de 

desempenho (wi)

Taxa de 
utilização

I1.3 Medida de sucesso comercial global 0,0235 1 66,7%
I1.1 Metas de volume 0,0205 2 83,3%
I1.4 Taxa de vendas dos produtos  0,0203 3 91,7%
I1.2 Metas de participação no mercado (Market share) 0,0193 4 75,0%

I2.1 Metas de receita 0,0208 1 91,7%

I2.3 Gasto médio de cada projeto 0,0208 1 83,3%
I2.4 Despesas com investimentos 0,0202 2 91,7%
I2.2 Gasto em desenvolvimento de produtos 0,0202 2 83,3%
I2.10 Custo de entrega do produto 0,0200 3 83,3%
I2.9 Valor Presente Líquido (VPL) 0,0198 4 83,3%

I2.6
Porcentagem dos gastos em desenvolvimento sobre as vendas 
(taxa de rendimento) 0,0195 5 75,0%

I2.11 Porcentagem de recursos/investimento em sustentabilidade 0,0193 6 50,0%
I2.8 Retorno de investimento (RI) e Taxa interna de retorno (TIR) 0,0186 7 83,3%
I2.5 Redução de custos derivada de projetos de inovação 0,0186 7 66,7%

I2.13
Despesas de formação das pessoas do desenvolvimento de 
produto 0,0186 7 33,3%

I2.12 Faturamento sobre pessoal de desenvolvimento 0,0182 8 50,0%
I2.14 Porcentagem de projetos dentro do orçamento 0,0180 9 75,0%
I2.7 Taxa de gastos em desenvolvimento de  novos produtos 0,0179 10 58,3%
I2.15 Custo médio de projetos/produtos abandonados 0,0175 11 50,0%

I3.6 Qualidade do produto 0,0214 1 100,0%

I3.3
Porcentagem de produtos aceitos/rejeitados durante o 
desenvolvimento 0,0211 2 100,0%

I3.4 Desempenho do produto (usabilidade) 0,0211 2 100,0%

I3.7 Taxa de sucesso dos produtos (fama do produto) 0,0211 2 100,0%
I3.1 Precisão de interpretação dos requisitos do cliente 0,0211 2 91,7%

I3.5
Indice de produtividade por projeto (número de produtos 
desenvolvidos) 0,0192 3 75,0%

I3.2 Número de projetos em curso 0,0183 4 75,0%
I3.8 Total de patentes registradas 0,0176 5 8,3%

I4.3 Satisfação do cliente (pós lançamento) 0,0211 1 100,0%
I4.1 Número de clientes envolvidos na geração de ideias 0,0160 2 16,7%
I4.2 Aceitação do cliente durante o desenvolvimento 0,0156 3 25,0%

Medidas a nível do mercado

Medidas financeiras

Medidas a nível do produto

Medidas de aceitação de clientes
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Tabela 5 - Valores normalizados de pesos (Wi), classificação e taxa de utilização por dimensão 
de desempenho (continuação) 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

4.3  IDENTIFICAÇÃO DE INDICADORES ESPECÍFICOS DO VESTUÁRIO 

A quarta parte do questionário investigou quais indicadores de desempenho 

específicos para o processo de desenvolvimento de produtos do vestuário as 

empresas utilizam. Os profissionais foram questionados quanto a utilização dos 

indicadores e por fase do PDP do vestuário, como mostra o Quadro 13. 

Cada indicador foi avaliado por grau de importância, foi utilizado a escala  

apresentada na Tabela 1. Todos os indicadores foram avaliados pelos especialistas 

no valor linguístico “Absolutamente importante”, resultando no mesmo peso entre os 

indicadores. 

I Indicadores de desempenho (I) w i

Classificação por 
dimensão de 

desempenho (wi)

Taxa de 
utilização

I5.3 Lançamento no tempo 0,0211 1 91,7%
I5.1 Tempo de desenvolvimento 0,0205 2 91,7%
I5.5 Tempo real versus o tempo limite para a conclusão do projeto 0,0205 2 91,7%
I5.4 Tempo para o ponto de equilíbrio 0,0205 2 58,3%
I5.2 Tempo de colocação no mercado 0,0199 3 91,7%
I5.7 Quantidade de produtos lançados no ano 0,0196 4 83,3%
I5.9 Tempo médio de atraso na conclusão de projetos 0,0196 4 75,0%

I5.8
Tempo dedicado à análise das razões para o fracasso de 
projetos anteriores 0,0192 5 66,7%

I5.6 Frequência de introdução de novos produtos 0,0189 6 58,3%

I6.3 Grau de comprometimento da equipe 0,0208 1 66,7%
I6.9 Identificação dos pontos de gargalo 0,0205 2 91,7%

I6.12
Percentual de projetos que atingem os objetivos estabelecidos 
(redução de custos ou aumento de vendas) 0,0202 2 75,0%

I6.2 Clima nas relações de trabalho entre o pessoal do PDP 0,0205 2 58,3%
I6.5 Satisfação da equipe 0,0202 2 41,7%
I6.1 Grau de comunicação entre os gestores 0,0200 3 66,7%
I6.7 Simultaniedade das atividades 0,0199 4 75,0%
I6.11 Quantidade de funcionários dedicado ao desenvolvimento 0,0193 5 75,0%
I6.4 Média de produtos lançados por pessoa de desenvolvimento 0,0189 6 50,0%
I6.10 Qualidade e frequência de reuniões 0,0186 7 75,0%
I6.8 Relacionamento com fornecedores 0,0186 7 41,7%
I6.6 Rotatividade média do pessoal 0,0174 8 41,7%

Medidas de tempo

Medidas de gestão
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Quadro 13 - Indicadores de desempenho para o PDP do vestuário segundo os profissionais 
entrevistados 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Fase do PDP do vestuário Indicadores de desempenho

Quantidade de peças vendidas na coleção anterior 
(por família de preço)
Quantidade de peças vendidas na coleção anterior 
(por modelo)
Quantidade de peças vendidas na coleção anterior 
(por tecido)

Quantidade de produtos
Quantidade de produtos por modelo
Quantidade de cores de lavagens
Quantidade de peças estampadas e lisas
Meta de peças por estilista

Quantidade de tendências (ideias) pesquisadas
Tempo dedicado à pesquisa de tendências
Quantidade de tecidos
Quantidade de estampas

Meta diária de desenho de peças
Meta diária de modelagem
Meta diária de peça piloto
Meta diária de estampa
Meta semanal de prova
*Quantidade de produtos
Quantidade de modelos (mix de produtos)
Quantidade de cores
*Quantidade de estampas
Quantidade de acabamentos
Quantidade de tecidos e cores esclusivos
Grau de facilidade de produção da peça

Quantidade de peças piloto
Quantidade de peças a ceitas /rejeitadas
Tempo de fabricação das peças
Classificação dos produtos por família (valor  da 
peça)

Quantidade de mostruários
Quantidade de catálogos
Custo da peça
*Tempo de fabricação das peças

Receita para o marketing
Quantidade de convenções com representantes
Quantidade de pontos de venda
Quantidade de brindes
Quantidade de embalagens
Lançamento no tempo programado
Verificação da modelagem e costura (produção)

Taxa de vendas por peça
Taxa de vendas por tipo de produto
Meta de vendas por representante
Taxa de vendas por família de produtos (preço)
Taxa de vendas por modelagem
Taxa de vendas por tecido
Taxa de estoque das peças
Ranking de vendas

*Indicadores repetidos

LANÇAMENTO DA COLEÇÃO                
(Colocar o produto no mercado, envolve o 
planejamento dos processos de venda e 
distribuição e as campanhas de marketing)

PRÉ-PRODUÇÃO                                        
(Desenvolver e detalhar os processos de 
fabricação para o atendimento da coleção)

ACOMPANHAR PRODUTO/PROCESSO 
(Acompanhar, documentar e tratar as  
informações pós lançamento )

PLANEJAMENTO DA COLEÇÃO
(Identificar as partes envolvidas na coleção e 
levantar as necessidades e controles para o 
processo)

PLANEJAMENTO DO PORTFÓLIO DA 
COLEÇÃO                                                    
(Definir a grade de peças que serão 
desenvolvidos na coleção)

PESQUISA DE TENDÊNCIAS DE MERCADO  
(Pesquisar as necessidades dos consumidores e 
tendências do mercado da moda)

DEFINIÇÃO DO CONCEITO 
(Desenvolver as alternativas de peças para a 
coleção)

DETALHAMENTO                                                
(Detalhar as especificações do produto e 
desenvolver as peças piloto)
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A particularidade associada a estes indicadores é consequência das 

características do desenvolvimento de produto do vestuário, como o 

desenvolvimento de diversos produtos (coleção) simultaneamente e 

desenvolvimento baseado em tendências de moda, resultando em indicadores 

voltados à tendências, tecidos, estampas, acabamento, modelagem, etc. 
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5 PROPOSTA DO MODELO  PARA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DO PDP DO 
VESTUÁRIO (MDDPV) 

5.1 SISTEMA PARA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DO PDP 

Por meio da fundamentação teórica foi possível propor um modelo de suporte 

para operacionalizar o sistema de medição de desempenho do processo de 

desenvolvimento do produto, aplicável para qualquer área. A estrutura proposta, 

apresentada na Figura 14, foi desenvolvida com base no modelo de Chiesa, et al. 

(2007), complementado por  Chiesa e Frattini, (2009), e no processo de sistemática 

dos gates de Rozenfeld et al. (2006). A escolha do modelo de Chiesa, et al. (2007) 

se deu pelo fato do mesmo ser o mais completo encontrado na literatura e pela 

representatividade destes autores na área de medição de desempenho do PDP. 

 
Figura 14 - Modelo teórico para a medição de desempenho do processo de desenvolvimento 

de produtos 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

O modelo para o sistema de medição proposto é composto por 3 fases: 

Caracterização, Implementação e Monitoramento. A fase de Caracterização se inicia 

na definição dos objetivos do processo de medição, a partir dos objetivos são 

definidos quais dimensões de desempenho serão investigadas e quais indicadores 

de desempenho dentro de cada dimensão serão utilizados. Em seguida é 

desenvolvido um plano de ação para cada indicador bem como suas metas e por fim 

é definido quais os gates serão utilizados para coletar os dados.  

A fase seguinte é a Implementação do que foi planejado, a partir da coleta 

de dados, que pode acontecer ao longo de todo o processo de desenvolvimento de 

produtos. Em seguida a coleta de dados vem a fase de monitoramento com a 

Objetivo
Dimensões de 
desempenho

Indicadores Processo
Plano de ação/ Metas

Caracterização

Estrutura
Gates

Coleta de 
dados

Monitoramento

Análise dos 
resultados

Revisão e 
Melhoria

Sistema de medição de desempenho 
para o Processo de desenvolvimento de produto

Implementação
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análise dos resultados dos indicadores e possibilidades de melhoria, com o intuito de 

alimentar o processo novamente no desenvolvimento de um novo produto. 

O diferencial deste modelo é o vínculo da Estrutura do SMD com a utilização 

de Reuniões de Verificação (gates) para implementar e operacionalizar o SMD. Fato 

que não foi citado nas referências pesquisadas. 

Para detalhar o modelo, fez-se necessário identificar quais indicadores de 

desempenho podem ser utilizados no processo de desenvolvimento de produto, em 

seguida esta indicadores foram analisados por especialistas de empresas de 

confecção do vestuário, para a posterior proposta de um SMD específico para o 

PDP do vestuário.  

Por se tratar de uma ferramenta de controle do PDP, as suas ações serão 

desenvolvidas em paralelo e em conjunto com as atividades do DP, na primeira fase 

de Planejamento do PDP a empresa vai começar a implementar o SMD, definindo 

os responsáveis pela condução do mesmo, e ambos serão conduzidos 

conjuntamente. É importante que a empresa incorpore o SMD ao seu PDP, para que 

o mesmo dê suporte ao PDP. A Figura 15 apresenta o modelo para o SDM e os 

responsáveis por casa etapa do SMD. 
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Figura 15 - Responsáveis pelas etapas do SMD 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Na fase de caracterização a primeira etapa é a definição do Objetivo do 

SMD, é esta definição inicial que irá nortear as demais ações do SDM. Os objetivos 

precisam estar alinhados com o planejamento estratégico da empresa e do PDP, por 

exemplo, se a empresa tem como meta se tornar líder em qualidade do produto, 

essa característica do produto e do processo precisam ser desdobradas para o PDP 

e para o SMD. Mas é importante que a empresa foque, principalmente se está 

começando este controle, nos objetivos essenciais, para não resultar em uma 

grande quantidade de indicadores, dificultando a coleta de informações e 

inviabilizando este processo. Pela necessidade de alinhamento do SMD com o 

planejamento estratégico da empresa a alta gerência deve participar dessas 

decisões, em conjunto com o comercial, que pode traduzir os desejos dos clientes e 

o desempenho dos produtos no mercado, o responsável pelo DP, que conhece a 

Marketing QualidadeComercial Engenharia DPAlta gerência

Definir  o objetivo do SMD
Alinhado com Planejamento Estratégico da empresa

Caracterização

Estrutura
Gates do PDP

Coleta de dados

Análise dos resultados

Revisão e Melhoria

Sistema de medição de desempenho 
para o Processo de desenvolvimento de produto

Selecionar os indicadores 
por dimensão de desempenho

Definir dimensões de desempenho 
baseado no objetivo

Processo
Plano de ação/ Metas

Monitoramento

Implementação
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condução do PDP, e a engenharia que vai dar suporte ao planejamento e condução 

do SMD. 

Após alinhar o SMD com o planejamento estratégico da empresa e do PDP 

a equipe formada por representantes do DP, Comercial e Engenharia, define as 

Dimensões de desempenho e em conjunto seus Indicadores. A literatura mostra 

diferentes dimensões de desempenho, mas as utilizadas neste trabalho são:  

• Medidas à nível de mercado; 

• Medidas financeiras; 

• Medidas à nível de produto; 

• Medidas de aceitação do cliente; 

• Medidas de tempo e; 

• Medidas de gestão. 

Definidas as dimensões de desempenho que a empresa irá utilizar em 

seguida serão definidos quais indicadores serão selecionados dentro de cada 

dimensão. O Quadro 14 apresenta os indicadores mais importantes por dimensão de 

desempenho por ordem de importância.  
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Quadro 14 - Indicadores por dimensão de desempenho para o PDP 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Outra possibilidade é a utilização do Quadro 15 que mostra um ranking geral 

do indicadores mais importantes para o PDP, especialmente se a empresa está 

começando a implementar um SMD e a utilização de indicadores.  

 

Ordem Medidas a nível do produto Ordem Medidas a nível do mercado

1 Qualidade do produto 1 Medida de sucesso comercial global

2 Porcentagem de produtos aceitos/rejeitados durante o 
desenvolvimento 2 Metas de volume 

3 Desempenho do produto (usabilidade) 3 Taxa de vendas dos produtos  

4 Taxa de sucesso dos produtos (fama do produto) 4 Metas de participação no mercado (Market share) 

5 Precisão de interpretação dos requisitos do cliente Ordem Medidas de tempo

6 Indice de produtividade por projeto (número de produtos 
desenvolvidos) 1 Lançamento no tempo

7 Número de projetos em curso 2 Tempo de desenvolvimento

8 Total de patentes registradas 3 Tempo real versus o tempo limite para a conclusão do 
projeto

Ordem Medidas de aceitação de clientes 4 Tempo para o ponto de equilíbrio

1 Satisfação do cliente (pós lançamento) 5 Tempo de colocação no mercado

2 Número de clientes envolvidos na geração de ideias 6 Quantidade de produtos lançados no ano

3 Aceitação do cliente durante o desenvolvimento 7 Tempo médio de atraso na conclusão de projetos

Ordem Medidas financeiras 8 Tempo dedicado à análise das razões para o fracasso de 
projetos anteriores

1 Metas de receita 9 Frequência de introdução de novos produtos

2 Gasto médio de cada projeto Ordem Medidas de gestão

3 Despesas com investimentos 1 Grau de comprometimento da equipe

4 Gasto em desenvolvimento de produtos 2 Identificação dos pontos de gargalo

5 Custo de entrega do produto 3
Percentual de projetos que atingem os objetivos 
estabelecidos (redução de custos ou aumento de 
vendas)

6 Valor Presente Líquido (VPL) 4 Clima nas relações de trabalho entre o pessoal do PDP

7 Porcentagem dos gastos em desenvolvimento sobre as 
vendas (taxa de rendimento) 5 Satisfação da equipe

8 Porcentagem de recursos/investimento em sustentabilidade 6 Grau de comunicação entre os gestores

9 Retorno de investimento (RI) e Taxa interna de retorno 
(TIR) 7 Simultaniedade das atividades

10 Redução de custos derivada de projetos de inovação 8 Quantidade de funcionários dedicado ao 
desenvolvimento

11 Despesas de formação das pessoas do desenvolvimento 
de produto 9 Média de produtos lançados por pessoa de 

desenvolvimento
12 Faturamento sobre pessoal de desenvolvimento 10 Qualidade e frequência de reuniões

13 Porcentagem de projetos dentro do orçamento 11 Relacionamento com fornecedores

14 Taxa de gastos em desenvolvimento de  novos produtos 12 Rotatividade média do pessoal

15 Custo médio de projetos/produtos abandonados

Indicadores por dimensão de desempenho
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Quadro 15 - Indicadores de desempenho para o PDP 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A quantidade de indicadores a ser utilizado em cada dimensão de 

desempenho ou de maneira geral é um fator importante, e dependerá da capacidade 

da empresa em gerir este processo e dos recursos disponíveis para o mesmo. 

Entretanto é indicado na proposta deste modelo que a empresa utilize ao menos os 

dois indicadores mais importantes por dimensão de desempenho apresentados no 

Quadro 14, ou os 15 indicadores mais importantes em um ranking geral, como 

proposto no Quadro 16, totalizando aproximadamente 30% dos indicadores 

propostos na literatura. 

Ordem Indicadores de desempenho Ordem Indicadores de desempenho
1 Medida de sucesso comercial global 27 Valor Presente Líquido (VPL)
2 Qualidade do produto 28 Quantidade de produtos lançados no ano

3 Porcentagem de produtos aceitos/rejeitados 
durante o desenvolvimento

29 Tempo médio de atraso na conclusão de projetos

4 Desempenho do produto (usabilidade) 30 Porcentagem dos gastos em desenvolvimento sobre 
as vendas (taxa de rendimento)

5 Taxa de sucesso dos produtos (fama do 
produto)

31 Metas de participação no mercado (Market share) 

6 Satisfação do cliente (pós lançamento) 32 Quantidade de funcionários dedicado ao 
desenvolvimento

7 Precisão de interpretação dos requisitos do 
cliente

33 Porcentagem de recursos/investimento em 
sustentabilidade

8 Lançamento no tempo 34 Indice de produtividade por projeto (número de 
produtos desenvolvidos)

9 Metas de receita 35 Tempo dedicado à análise das razões para o 
fracasso de projetos anteriores

10 Gasto médio de cada projeto 36 Frequência de introdução de novos produtos

11 Grau de comprometimento da equipe 37 Média de produtos lançados por pessoa de 
desenvolvimento

12 Identificação dos pontos de gargalo 38 Retorno de investimento (RI) e Taxa interna de 
retorno (TIR)

13 Tempo real versus o tempo limite para a 
conclusão do projeto

39 Qualidade e frequência de reuniões

14 Tempo de desenvolvimento 40 Redução de custos derivada de projetos de 
inovação

15 Metas de volume 41 Relacionamento com fornecedores

16 Tempo para o ponto de equilíbrio 42 Despesas de formação das pessoas do 
desenvolvimento de produto

17 Clima nas relações de trabalho entre o pessoal 
do PDP

43 Número de projetos em curso

18 Taxa de vendas dos produtos  44 Faturamento sobre pessoal de desenvolvimento
19 Despesas com investimentos 45 Porcentagem de projetos dentro do orçamento

20 Gasto em desenvolvimento de produtos 46 Taxa de gastos em desenvolvimento de  novos 
produtos

21
Percentual de projetos que atingem os objetivos 
estabelecidos (redução de custos ou aumento 
de vendas)

47 Total de patentes registradas

22 Satisfação da equipe 48 Custo médio de projetos/produtos abandonados
23 Custo de entrega do produto 49 Rotatividade média do pessoal

24 Grau de comunicação entre os gestores 50 Número de clientes envolvidos na geração de ideias

25 Tempo de colocação no mercado 51 Aceitação do cliente durante o desenvolvimento
26 Simultaniedade das atividades
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Quadro 16 - Indicadores mais importantes a serem utilizados no PDP 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Caso a empresa opte por definir o grau de importância dos indicadores 

internamente, por meio de seus especialistas, ela pode utilizar o método proposto no 

tópicos 3.1.2 e 4.2 por meio da ferramenta Fuzzy-QFD. 

Em seguida as etapas do Processo e Estrutura serão desenvolvidas por 

representantes do DP e da Engenharia da empresa. Na etapa de Processo será 

desenvolvido um Plano de ação para cada indicador  e definido em que momento do 

PDP o indicador vai ser coletado (em qual gate), como mostrado no Quadro 17. O 

ideal é que a empresa utilize ao menos um gate entre cada uma das fases do seu 

PDP. 

 
Quadro 17 - Plano de ação para os indicadores 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Após a fase de Caracterização, na qual foi feito o planejamento das ações 

do SMD é realizado a Implementação do SMD, onde a Coleta de dados é realizada 

durante a condução do PDP, desde o planejamento até o pós-lançamento do 

Ordem Indicadores de desempenho para o PDP

1 Medida de sucesso comercial global
2 Qualidade do produto

3 Porcentagem de produtos aceitos/rejeitados durante o 
desenvolvimento

4 Desempenho do produto (usabilidade)
5 Taxa de sucesso dos produtos (fama do produto)
6 Satisfação do cliente (pós lançamento)
7 Precisão de interpretação dos requisitos do cliente
8 Lançamento no tempo
9 Metas de receita

10 Gasto médio de cada projeto
11 Grau de comprometimento da equipe
12 Identificação dos pontos de gargalo

13 Tempo real versus o tempo limite para a conclusão do 
projeto

14 Tempo de desenvolvimento
15 Metas de volume 

Indicador Dimensão de 
desempenho

Objetivo do 
indicador

Estrutura/ 
Gate

Dep. 
Responsável

Responsável 
pela coleta Periodicidade Qualitativo ou 

Quantitativo Meta Fórmula de 
cálculo

Indica o 
nome do 
indicador de 
forma 
resumida

Indica a 
dimensão de 
desempenho 
que o indicador 
pertence

Explica a 
importância 
do indicador  
para a 
empresa 

Indica em 
qual momento 
do PDP 
(Gate) o 
indicador será 
coletado

Indica o 
Departamento 
responsável 
pela coleta do 
indicador

Indica o 
responsável 
pela coleta do 
indicador

Aponta o 
período de 
tempo de coleta 
do indicador

Informa se o 
indicador será 
quantitativo ou 
qualitativo

Indica qual 
a meta para 
o indicador

Explica como 
o indicador 
vai ser 
calculado 
caso 
necessário
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produto, pelos departamentos de DP, Comercial, Engenharia, Qualidade e 

Marketing, conforme definido no plano de ação.  

Em seguida tem-se a etapa de Análise dos resultados, onde todas as 

informações coletadas serão analisadas, indicador a indicador, comparando o 

resultado com a meta pré-estabelecida, identificando as divergências e as razões 

das mesmas. Esta análise deve ser feita pela Alta-gerência, comercial, engenharia e 

desenvolvimento de produto ou por todos os envolvidos no PDP, conforme definição 

da empresa. 

Em seguida tem-se a etapa de Revisão e melhoria  que pode ser feita 

principalmente pela engenharia e o DP, neste momento a equipe revisa o modelo 

(ações) utilizado para conduzir o SMD e pode realizar melhorias para o próximo 

desenvolvimento. 

Em relação aos envolvidos em cada etapa do SMD, a empresa pode ajustar 

esta proposta aos seus recursos disponíveis e ao seu processo. Assim como as 

etapas do SMD podem servir de referência para a empresa adaptar e criar um 

modelo específico para as suas características. 

 

5.2 SISTEMA PARA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DO PDP DO VESTUÁRIO 
(SMDV) 

O SMDV tem como base o modelo genérico para medição de desempenho 

apresentado no tópico anterior, expandido com os indicadores específico do 

vestuário e os gates do modelo PDPV proposto por Moretti e Braghini Junior (2012). 

O modelo PDPV proposto por Moretti e Braghini Junior (2012), sugere a 

utilização de gates ao longo do PDP do vestuário, mas não apresenta quais 

indicadores podem ser utilizados naquele momento do processo. Como por 

exemplo, a fase de Planejamento da coleção, mostrada na Figura 16, onde a 

engenharia é responsável pela atividade de definição dos indicadores e os mesmos 

fazem parte do documento Plano da Coleção (resultado da fase), entretanto o 

modelo não apresenta quais são esses indicadores e quais momento do processo, 

ao longo da coleção estes serão utilizados.  
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Figura 16 - Fase de Planejamento da coleção 

 
Fonte: Moretti e Braghini Junior (2012) 

 

O SMDV devem ser desenvolvidas em paralelo e em conjunto com as 

atividades do PDP, na primeira fase do PDPV de Planejamento da coleção a 

empresa vai planejar o SMD, desenvolvendo as ações da fase de Caracterização do 

modelo, como mostrado na Figura 17. Os produtos de vestuário são desenvolvidos 

por coleções, em média 4 por ano (por marca), onde são desenvolvidos uma grande 

quantidade de produtos por coleção, então a empresa pode optar por desenvolver a 

fase de Caracterização do SMD uma vez ao ano, e manter esse planejamento para 

as demais coleções ou no começo de cada coleção. 

 

	

Alta Gerência DP EngenhariaComercial

Plano da coleção:
· 	Equipe de trabalho para 

coleção
· 	Lista de atividades
· 	Cronograma da coleção
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desempenho
· 	Segmento de trabalho e 
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· 	Definição do volume de 

produção e vendas, 
· 	Definição dos pontos de 
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coleção sim

não

· 	Planejamento 
estratégico da 
empresa
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· 	Dados de coleções 
passadas
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Figura 17 - Condução do modelo MdDpV ao longo do PDPV 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Em seguida a fase de Implementação será desenvolvida ao logo das fases 

de Planejamento do Portfólio do Produto, Pesquisa de tendências de mercado, 

Definição do conceito, Detalhamento, Pré-Produção e Lançamento da coleção, onde 

os dados serão coletados. E por fim a fase de Monitoramento será desenvolvida na 

fase do pós-desenvolvimento Acompanhar produto/processo, onde os dados serão 

analisados e o SMD pode ser melhorado e ajustado conforme necessário. 

Os valores dos indicadores serão coletados ao longo de cada fase conforme 

definido na etapa de Estrutura do SMD. Os gates são momentos de verificação onde 

os indicadores podem ser coletados ou avaliados conforme necessidade. O Quadro 

18 mostra os indicadores para cada fase e seus respectivos gates. 
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Quadro 18 - Indicadores por gates e fases do PDPV 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Fase do PDPV Gates Indicadores
Quantidade de peças vendidas na coleção anterior (por 
família de preço)
Quantidade de peças vendidas na coleção anterior (por 
modelo)
Quantidade de peças vendidas na coleção anterior (por 
tecido)
Quantidade de produtos
Quantidade de produtos por modelo
Quantidade de cores de lavagens
Quantidade de peças estampadas e lisas
Meta de peças por estilista

Selecionar ideias Quantidade de tendências (ideias) pesquisadas

Avaliar tema Tempo dedicado à pesquisa de tendências

Meta diária de estampa
Quantidade de cores
Quantidade de estampas
Quantidade de tecidos e cores esclusivos
Quantidade de acabamentos
Meta diária de desenho de peças
Quantidade de modelos (mix de produtos)
Quantidade de peças piloto
Meta diária de peça piloto
Meta diária de modelagem
Grau de facilidade de produção da peça
Meta semanal de prova
Quantidade de peças aceitas /rejeitadas
Classificação dos produtos por família (valor  da peça)
Custo da peça
Quantidade de mostruários
Tempo de fabricação das peças
Quantidade de catálogos
Receita para o marketing
Quantidade de convenções com representantes
Quantidade de pontos de venda
Quantidade de brindes
Quantidade de embalagens
Lançamento no tempo programado
Verificação da modelagem e costura (produção)
Taxa de vendas por peça
Taxa de vendas por tipo de produto
Meta de vendas por representante
Taxa de vendas por família de produtos (preço)
Taxa de vendas por modelagem
Taxa de vendas por tecido
Taxa de estoque das peças
Ranking de vendas

Lançamento da 
coleção

Acompanhar 
produto/processo

Avaliar marketing 
da coleção

-

-

Pré-Produção

Avaliar peças 
piloto

Filtrar modelos

Filtrar matéria 
prima

Detalhamento

Definição do 
Conceito

Pesquisa de 
tendências de 

mercado

Planejamento da 
coleção

Avaliar estratégias 
para coleção

Avaliar grade finalPlanejamento do 
Portfólio da coleção
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No PDPV proposto por Moretti e Braghini Junior (2012, 2017) são propostos 

alguns gates durante as fases do modelo que são específicos do vestuário. 

Entretanto para melhor condução do SMD o ideal é que também sejam introduzidos 

gates fixos entre cada uma das fases, como atividade de fechamento da fase. Estes 

gates seriam responsáveis pela auto-avaliação da fase e de seus indicadores, como 

ilustra a Figura 18. 

 
Figura 18 - Gates entre as fases 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

É importante ressaltar que o modelo MdDvP, indicadores e boas práticas 

para o PDP desta proposta não são regras de execução e sim um guia para 

estruturação e controle do PDP para o processo do vestuário. 

 

  

Fase

gate 
anterior

gate 
atual

Avaliação da 
fase e seus 
indicadores

FaseFase

gate gate 



83 

6 VALIDAÇÃO DO MODELO MDDPV 

Esta seção apresenta a validação do Modelo MdDpV, realizada por 

especialistas e teve como objetivo dar validade ao estudo realizado.  Para Zohrabi 

(2013) é imperativo nas pesquisas que os dados e sejam validados e este é um 

critério essencial para avaliar a qualidade e a aceitabilidade da pesquisa. 

A validação dos especialistas foi feita por meio de um texto de apresentação 

do Modelo MdDpV (Apêndice D) e de um questionário para sua posterior avaliação 

(Apêndice E). O conceito atribuído a cada característica estão definidos conforme o 

Quadro 19. 
Quadro 19 - Atribuições referentes aos conceitos de avaliação 

 
Fonte: Pereira (2014) 

 

O contato com os especialistas foi feito por e-mail entre os meses de 

Setembro e Outubro de 2017. Foram selecionados 10 professores e 10 profissionais 

de indústrias de confecção do vestuário, dos quais 8 responderam o questionário (6 

professores e 2 profissionais da indústria), uma taxa de 40% de retorno. 

O Quadro 20 apresenta as características dos especialistas que participaram 

da pesquisa e que foram mantidos no anonimato. 

 
Quadro 20 - Características dos especialistas 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Conceitos Atribuições Atribuições para 
Aplicabilidade

Atribuições para 
comparação

1 Muito ruim Não Não
2 Ruim Um pouco -
3 Regular Boa parte -
4 Bom Quase tudo -
5 Muito Bom Totalmente Sim

Especialista Setor Grau de 
formação

Tempo de 
formação

Função/experiência

A  Indústria de confecção Graduação 0 a 5 anos Assistente de Engenharia de 
Produto

B  Indústria de confecção Graduação 0 a 5 anos Gerente de Desenvolvimento 
de Produto

C  Acadêmico (professor/pesquisador) Mestrado 6 a 10 anos Pesquisador/Professor

D  Acadêmico (professor/pesquisador) Mestrado 6 a 10 anos Pesquisador/Professor

E  Acadêmico (professor/pesquisador) Pós-doutorado 11 a 20 anos Pesquisador/Professor

F  Acadêmico (professor/pesquisador) Mestrado 6 a 10 anos Pesquisador/Professor

G  Acadêmico (professor/pesquisador) Doutorado 6 a 10 anos Pesquisador/Professor

H  Acadêmico (professor/pesquisador) 
e Indústria de confecção

Mestrado 6 a 10 anos Professor/Gerente 
Desenvolvimento de Produto
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Para a apresentação dos resultados foi calculado a média dos conceitos das 

atribuições de cada um dos aspectos de avaliação do modelo, referente a cada uma 

das questões do questionário e apresentados no Quadro 21. 
 

Quadro 21 - Resultado das avaliações dos especialistas 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

De modo geral as respostas dos especialistas apresentaram forte 

convergência entre Bom e Muito Bom entre os aspectos avaliados, se mostrando 

bem adequado para a medição de desempenho do PDP do vestuário. Para cada 

uma das questões os especialistas puderam enviar comentários que serviram para 

identificar melhorias para o modelo MdDpV como sugestão para trabalhos futuros. 

Sobre a adequação do modelo ao PDP do vestuário um dos especialistas 

evidenciou que o modelo poderia gerar muitas informações que apoiariam a tomada 

de decisão ao longo de todo o PDP. Outro avaliador apontou a necessidade de 

deixar claro a relação de apoio entre o modelo para medição de desempenho ao 

PDP e não o contrário. 

Na avaliação sobre a capacidade do modelo auxiliar no controle do PDP, um 

dos especialistas avaliou como positiva e de grande contribuição já que não 

conhecia outro modelo na literatura de suporte a este processo. Este aspecto obteve 

nota máxima pelos avaliadores, fato este que evidencia a capacidade do modelo 

proposto em auxiliar no controle do PDP do vestuário. 

Sobre a avaliação estrutural do modelo um dos avaliadores propôs a 

participação o setor de qualidade na definição dos objetivos da medição de 

desempenho, uma vez que apenas os setores de DP, engenharia, comercial e alta 

gerência foram considerados. 

Aspecto de avaliação do Modelo Média Consenso das 
atribuições

Adequação ao PDP 4 Bom
Controle do PDP 5 Muito Bom
Apresentação estrutural 4 Bom
Processo sequencial 4 Bom
Nível de Detalhamento 4 Bom
Consistência ou concordância 4 Bom
Abrangência dos indicadores 5 Muito Bom
Capacidade do Modelo em atender o PDP do 
vestuário

4,5 Bom/ Muito Bom

Utilização do Modelo no controle do desempenho 
do PDP do vestuário

3,5 Boa parte/ 
Quase tudo

Informação sobre a utilização de outros modelos 
para o controle do desempenho do PDP do 
vestuário

1 Não
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Na avaliação sobre o processo sequencial foi sugerido que após a etapa de 

análise dos resultados o modelo apresenta-se uma retroalimentação para a coleta 

de dados e não apenas aos objetivos e indicadores. Entretanto a proposta do 

modelo mostra que a fase de monitoramento acontece no pós-desenvolvimento e 

não no desenvolvimento, sendo assim, qualquer mudança no planejamento da 

medição de desempenho pode ser refeito para a próxima coleta de dados no 

desenvolvimento da próxima coleção. 

Em relação ao detalhamento do modelo foi sugerido por dois avaliadores um 

maior detalhamento das etapas e das atividades do modelo. Além disso poderia ser 

elencado os resultados esperados para cada atividade, evidenciando a necessidade 

de uma descrição mais aprofundada do modelo e seus elementos. 

A abrangência dos indicadores foi bem avaliada pelos especialistas, 

recebendo nota máxima, fato este que evidencia a grande quantidade de 

indicadores que foram propostos para o PDP. Entretanto um dos autores sugere que 

os indicadores sejam detalhados em um momento futuro, para facilitar a utilização 

dos mesmos na indústria. Outro avaliador sugere ainda que além da priorização por 

grau de importância houvesse uma nota de corte de utilização dos indicadores por 

nível de maturidade do PDP da empresa. 

Quando perguntado aos especialistas se utilizariam o modelo para o controle 

do PDP do vestuário, nenhum se opôs ao seu uso, entretanto os mesmo ficaram 

entre “boa parte” e “quase tudo”, e comentaram que a proporção de utilização 

dependeria das particularidades do produto a ser desenvolvido. Um dos avaliadores 

sugeriu que alguns termos mais aplicados na área do vestuário fosse utilizados, 

como por exemplo “Mix de produtos”, “Pilotagem” e “Lançamento da coleção”. 

Finalmente sobre o último aspecto avaliado, nenhum dos especialistas 

afirmou ter conhecimento sobre a existência de outro modelo para medição de 

desempenho do PDP do vestuário, fato este que evidencia a originalidade da 

proposta desta pesquisa. 

A partir das notas atribuídas pelos especialistas pode-se observar que o 

modelo MdDpV foi bem avaliado, como adequado e bem estruturado para o PDP do 

vestuário, não necessitando alterações significativas na forma como foi proposto. 

Entretanto foram várias observações que possibilitam uma revisão futura no modelo 

para o incremento de diversas melhorias. 

  



86 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A indústria de confecção do vestuário de moda apresenta algumas 

particularidades no processo de  desenvolvimento de produtos: (1) seus produtos 

são desenvolvidos em linhas sazonais (coleções) em vez de produtos individuais, (2) 

são desenvolvidas várias coleções de novos produtos por ano, (3) algumas decisões 

tomadas durante o PDP têm implicações para todos os produtos da coleção, 

enquanto outras apenas se aplicam a um número limitado de produtos, e por fim, (4) 

a indústria de confecção do vestuário está sujeita à influência da moda, o que 

confere a esse processo grande dinamismo e alta velocidade no tempo de 

desenvolvimento. Estas características precisam ser consideradas pois tornam este 

processo particular e  aumentam a complexidade do PDP do vestuário, evidenciando 

a necessidade e a importância de uma boa condução e controle deste processo por 

meio da adequada escolha de metodologias a serem empregadas.  

Diante desta realidade, o presente estudo desenvolveu um sistema de 

medição de desempenho para o processo de desenvolvimento de produto, 

especifico para o setor de confecção do vestuário, composto por um conjunto de 

indicadores. Em uma revisão bibliográfica sistematizada desenvolvida nesta 

pesquisa não foram encontrados na literatura acadêmica pesquisas que abordem a 

medição de desempenho do PDP do vestuário, o que evidencia a importância deste 

trabalho e sua contribuição para o avanço cientifico/acadêmico e empresarial desta 

área. 

Afim de responder a pergunta que caracterizava o problema da pesquisa 

algumas etapas listadas nos objetivos específicos foram desenvolvidas. Inicialmente 

foram identificados na literatura acadêmica conceitos relacionados a sistemas de 

medição de desempenho para o PDP e um conjunto de indicadores de desempenho 

potencialmente adequados para monitorar o PDP em empresas do vestuário. Em 

seguida estes indicadores foram avaliados e ranqueados por profissionais das 

empresas de confecção e em conjunto foram identificados indicadores específicos 

para o PDP do vestuário. 

Os indicadores foram avaliados em seu grau de importância  por meio do 

Fuzzy QFD, que foi utilizado para apoiar a tomada de decisão na priorização de 

indicadores de desempenho para o PDP. Não foram encontrados pesquisas que 

utilizam esta abordagem na medição de desempenho do Processo de 
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Desenvolvimento de Produto, evidenciando que a mesma ainda é pouco explorada 

na literatura. 

Baseado nos trabalhos de Chiesa, et al. (2007), Chiesa e Frattini, (2009) e 

Rozenfeld et al. (2006) foi proposto um modelo genérico para a medição de 

desempenho do PDP que foi unificado às fases do PDP do vestuário do modelo de 

Moretti e Braghini Junior (2012), resultando no modelo de medição de desempenho 

para o vestuário (MdDpV) proposto neste trabalho. E por fim este modelo foi 

avaliado por especialistas da área do PDP do vestuário. 

Analisando os resultados obtidos na avaliação dos especialistas, pode-se 

concluir que o modelo concebido é adequado para o PDP do vestuário e proporciona 

ao mesmo uma metodologia de suporte para o seu controle, por meio de atividades 

sistematizadas e de um conjunto de indicadores adequados para este setor. Em sua 

composição, o modelo MdDpV se mostra estruturado, simples e funcional, atrelado a 

um modelo para a condução do PDP do vestuário (PDPV) se mostra promissor para 

a condução e suporte do desenvolvimento de produto, principalmente para 

designers e engenheiros no âmbito industrial e professores no âmbito acadêmico.  

Em síntese, o desenvolvimento desta pesquisa na área de medição de 

desempenho no processo de desenvolvimento de produto contribui para a ampliação 

do conhecimento sobre metodologias para o PDP do vestuário. Entretanto algumas 

recomendações para trabalhos futuros podem ser explorados, seguindo a 

experiência obtida com este estudo e as sugestões apresentadas pelos 

especialistas:  

a) Detalhar o modelo proposto por meio de aprofundamento das atividades e 

de ferramentas para operacionalizar os indicadores. 

b)  Expandir o modelo para uma análise de grau de maturidade do PDP, 

facilitando a condução do processo de medição de desempenho e do 

PDP da área do vestuário. 

c) Aplicar o estudo no processo de desenvolvimento de produtos de 

empresas do vestuário de moda em diferentes tipos de produtos para 

verificar a eficiência da proposta e identificar melhorias;   
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SISTEMÁTICA 
 

A revisão bibliográfica é comum e inerente as pesquisas científicas, 

entretanto é importante que esta seja confiável, e para tal é preciso planejamento e 

organização. Utilizar uma método/modelo contribui para garantir uma boa 

sistematização na coleta e análise das informações. Para a realização de uma 

revisão bibliográfica sistemática (RBS), utilizou-se com algumas adaptações o 

modelo proposto por Conforto, Amaral e Silva (2011), intitulado RBS Roadmap.  

A RBS Roadmap foi criada baseado em melhores práticas preconizadas em 

áreas pioneiras nesse tipo de revisão, combinada com uma pesquisa ação 

(CONFORTO, AMARAL, SILVA, 2011). A escolha deste método é devido ao fato de 

que o mesmo foi elaborado para a área de gestão de desenvolvimento de produtos, 

sendo assim, direcionado a área desta pesquisa.  

Segundo Conforto, Amaral e Silva (2011), a revisão bibliográfica sistemática 

(RBS) tem como propósito criar um embasamento teórico-científico, compreender o 

estado da arte, sobre um determinado assunto pesquisado. O modelo é composto 

por 15 etapas divididas em 3 fases. A Figura 19 traz uma representação da RBS 

Roadmap. 

 
Figura 19 - Modelo para condução da RBS – RBS Roadmap 

 
Fonte: (CONFORTO, AMARAL, SILVA, 2011). 

A seguir serão detalhadas as fases da RBS Roadmap desta pesquisa. 

 

 

 

 7 

 
Figura 3. Modelo para condução da revisão bibliográfica sistemática – RBS Roadmap 

• ETAPA 1.4 Strings de busca – Para criar a String de busca é necessário identificar as palavras e 
termos referente ao tema de pesquisa. Isso pode ser feito a partir do estudo preliminar das fontes 
(artigos) e também por consulta a especialistas e pesquisadores. A partir daí é preciso 
compreender as regras para se criar Strings de Busca utilizando operadores lógicos comumente 
aplicados em buscas avançadas ou buscas booleanas. Para melhor compreender como utilizar os 
operadores lógicos a página da ISI Web of Knowledge oferece um tutorial que pode ser acessado 
a partir da página de busca avançada, disponível em 
(http://images.isiknowledge.com/WOKRS410B4/help/WOS/ht_operators.html). A construção da 
String segue um processo de definição, teste e adaptação. É preciso testar a combinação das 
palavras e termos e a forma como foram utilizados os operadores lógicos da busca booleana. 
Destaca-se a importância de adotar uma base de dados de referência. A mais conhecida é a Web 
of Science. É importante ficar atento às diferenças entre as bases de dados no que tange a 
construção de Strings e uso dos operadores lógicos. 

• ETAPA 1.5 Critérios de inclusão – para a definição dos critérios de inclusão dos artigos é preciso 
levar em conta os objetivos da pesquisa. Por exemplo, se a revisão busca identificar casos de 
aplicação de uma determinada prática de gestão, os artigos necessariamente deverão conter 
estudos de caso ou pesquisa-ação. Se a RBS tem por objetivo identificar modelos teóricos e 
definição de termos, caso os artigos não apresentem essas informações, serão excluídos no 
decorrer dos filtros de leitura. Uma explicação dos filtros de leitura está na Figura 4. 

• ETAPA 1.6 Critérios de qualificação – o uso de critérios de qualificação dos artigos é 
especialmente útil para avaliar a importância do artigo para o estudo. É preciso observar 
elementos do artigo tais como: método de pesquisa utilizado, a quantidade de citações do artigo, 
o fator de impacto da revista que o artigo foi publicado, dentre outros. Os critérios de 
qualificação podem variar de acordo com o objetivo da RBS, porém alguns critérios podem ser 
aplicados em qualquer tipo de estudo, por exemplo: o método de pesquisa adotado; quantidade de 
citações que o artigo obteve; se o método adotado é do tipo “levantamento” (survey); se teve 
caráter explicativo ou descritivo; qual o tamanho e diversidade da amostra, etc.. 

• ETAPA 1.7 Método e ferramentas – a definição do método de busca e ferramentas envolve 
definir as etapas para a condução das buscas, definir os filtros de busca, como será realizado a 
busca nos periódicos e bases de dados, como os resultados serão armazenados, etc.. O método de 
busca deve ser iterativo, ou seja, deve contemplar ciclos que favorecem o aprendizado, 
refinamento da busca, e buscas cruzadas, a partir de referências citadas nos artigos encontrados. 
Nesse tópico, este artigo apresenta uma proposta conforme ilustrado na Figura 4. 
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Fase 1 – Entrada 
 
Definição do Problema e Objetivo 
 

Esta revisão bibliográfica tem como objetivo identificar de forma sistêmica 

como os métodos utilizados para medição de desempenho no processo de 

desenvolvimento de produtos de maneira genérica, para o setor do vestuário e quais 

indicadores são utilizados para este processo. 

 

Fontes Primárias 
Uma busca inicial foi realizada no Gloogle Scholar e em Banco de dados dos 

programas de pós graduação da área de engenharia de produção, gerando uma lista 

preliminar de artigos, dissertações e teses. Foram utilizadas para essa busca inicial 

as seguintes palavras chave: product development process, metrics, indicators, 

apparel,  e clothing. Como resultado foram listados 40 artigos de periódicos e 23 

dissertações e teses. 

 

Strings de Busca 
 

A partir da leitura prévia dos artigos, teses e dissertações da lista preliminar 

foi possível reunir um conjunto de palavras chave, como listadas no Quadro 22. 

 
Quadro 22 - Palavras chave utilizadas na busca nas bases de dados 

Palavras chave para busca 
Product Development 
Product development process 
Performance evaluation 
Performance indicators 
Product development metrics 
Metrics 
Indicators 
Apparel 
Clothing 

Fonte: Autoria própria. 

A identificação das palavras chave possibilitou a construção dos strings de 

busca, como mostrado no Quadro 23. Além das palavras chave identificadas na 

busca preliminar foram utilizadas  as palavras “model”, “simulation model” e 



97 

“mathematical model” com o objetivo de buscar trabalhos que utilizam alguma 

ferramenta para a tomada de decisão em relação a medição de desempenho do 

PDP. As palavras chave foram conectadas por operadores lógicos “AND” e “OR”, 

conforme utilizado em buscas booleanas, mostrados no Quadro 23. 

 
Quadro 23 - Strings de busca  

Strings de busca 

String 1 
 (“Product development” OR “Product development process”) AND 
(“performance measurement” OR “Performance indicators”OR 
"Product development metrics"OR Metrics OR indicators) 

String 2 

 (“Product development” OR “Product development process”) AND 
(“performance measurement” OR “Performance indicators”OR 
"Product development metrics"OR Metrics OR indicators) AND 
(Apparel OR clothing) 

String 3 

 (“Product development” OR “Product development process”) AND 
(“performance measurement” OR “Performance indicators”OR 
"Product development metrics"OR Metrics OR indicators) AND 
(model OR "simulation model" OR "mathematical model") 

Fonte: Autoria própria 

 

A busca foi realizada considerando os campos “título, “resumo” e “palavra 

chave”. Foram consideradas 5 bases/fontes para as buscas: Science Direct, 

SCOPUS, Web of Science, Wiley e Scielo. 

 

Definição dos Critérios de inclusão dos artigos 
 
• Documentos devem atender, em algum nível, a questão de pesquisa;  

• Descrição de indicadores para o PDP; 

• Descrição de modelos, métodos, ou frameworks que representem o 

processo de avaliação de desempenho do PDP; 

• Publicações entre os anos de 2005 a 2016; 

 

Não foram utilizados critérios de inclusão relacionados ao Qualis ou ao JCR 

uma vez que o retorno em relação a quantidade de artigos das buscas com os 

seguintes critérios anteriores foi baixo. 
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Fase 2 – Processamento 
 

As buscas nas bases supracitadas resultaram em 1.373 artigos como mostra a 

Tabela 6. As buscas foram arquivadas no software Mendeley. 

 
Tabela 6 - Resultado das buscas nas bases de dados 

Strings Science 
Direct SCOPUS Web of 

Science Wiley Scielo TOTAL 

String 1 84 435 351 3 19 892 
String 2 0 3 1 1 0 5 
String 3 28 142 206 95 5 476 
TOTAL 112 580 558 99 24 1.373 

Fonte: Autoria própria 

 

Foram removidos os artigos duplicados e posteriormente aplicados 3 filtros: 

• Filtro 1 - Leitura do título, resumo e palavras-chave; 

• Filtro 2 - Leitura da introdução e conclusão; 

• Filtro 3 - Leitura completa. 

A Tabela 7 mostra a quantidade de artigos por filtro e por base. É possível 

verificar que houve um aproveitamento de 2% em relação ao resultado da busca 

inicial. 
Tabela 7 - Quantidade de artigos por filtro 

Filtro 1 

Strings Science 
Direct SCOPUS Web of 

Science Wiley Scielo TOTAL 

String 1 - 56 - 2 1 59 
String 2 - 1 1 - - 2 
String 3 - 20 24 16 1 61 
TOTAL 0 77 25 18 2 122 

Filtro 2  

String 1 - 20 - 1 1 22 
String 2 - 1 - - - 1 
String 3 - 5 7 5 1 18 
TOTAL 0 26 7 6 2 41 

Filtro 3  

String 1 - 11 - 1 1 12 
String 2 - - - - - 0 
String 3 - 2 6 5 0 15 
TOTAL 0 13 6 6 1 26 

Fonte: Autoria própria 

 

Analisando a Tabela 7 verifica-se uma quantidade pequena de artigos no 

String 2, chegando a zero no último filtro. Neste String foi incluído as palavras 
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“apparel” e “clothing”, sinônimos para a palavra vestuário, ou seja, não foram 

encontrados estudo (neste período e nestas bases da análise) na área da pesquisa.  

Como resultado da RBS tem-se o tópico 2.2 da fundamentação teórica com 

ênfase nos modelos de sistemas de medição de desempenho para o PDP e os 

indicadores de desempenho para o PDP, reunidos e apresentados no Quadro 10 no 

tópico 3.1 da metodologia. 
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APÊNDICE B - Questionário para avaliação dos indicadores 
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UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

Campus Ponta Grossa 
Doutorado em Engenharia de Produção 

 

 

 

 

 

Questionário de Pesquisa Acadêmica 
(Entrevistadora e responsável pela pesquisa: Prof. Ma. Isabel Cristina Moretti) 

Este formulário faz parte da pesquisa de doutorado e tem como objetivo coletar informações a respeito da 
medição de desempenho sobre o processo de desenvolvimento de produtos em empresas do vestuário que 
desenvolvem produtos de moda. 

O CONTEÚDE DESTE FORMULÁRIO É CONFIDÊNCIAL. O RESPONDENTE/EMPRESA NÃO SERÃO 
DIVULGADOS NA PESQUISA. 
 

Dados Gerais     
 

Cargo do respondente: 
 

 
 

Número de funcionários: Idade da empresa: 
  

 

Tipo de produto: Número de coleções por ano: 
  

Tempo médio por coleção: Tamanho da equipe do desenvolvimento de produto: 
  

 
 

A empresa utiliza algum método/metodologia para conduzir o processo de desenvolvimento de produto?  

 Sim Se sim, qual?  

 Não   
 

  

Medição de Desempenho do Processo de Desenvolvimento de Produto  
 

A empresa mede o desempenho do PDP?         Sim           Não 
 

 
 

Se sim, a medição de desempenho do PDP é realizada de maneira padronizado ou sistematizada?      Sim        Não  

Se sim, quanto tempo vem sendo medido? 
 

São realizadas reuniões de avaliação durante o PDP de cada coleção?         Sim           Não 

Se sim, quantas por coleção? 

Qual a importância da medição de desempenho em relação aos itens abaixo? 
 

 
 

 
Muito 
pouco 

importante 

Pouco 
importante Importante 

Muito 
Importante 

Absolutamente 
importante 

Motivar o pessoal      

Monitorar as atividades em progresso (tempo e 
custo) 

     

Avaliar a rentabilidade dos projetos (custo)      

Selecionar projetos e áreas de investimento      

Melhorar o desempenho do PDP      

Melhorar a comunicação e coordenação      

Reduzir a incerteza      

Estimular a aprendizagem      
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2 

Indicadores de Desempenho do processo de desenvolvimento de produtos 

Medidas a nível do Mercado  

A empresa utiliza? 
Indicadores 

Muito 
pouco 

importante 

Pouco 
important

e 
Importante 

Muito 
Importan

te 

Absolutame
nte 

importante Sim Não 

  Metas de volume      

  Metas de participação no mercado (Market share)      

  Medida de sucesso comercial global      

  Taxa de vendas dos produtos      
 

Medidas financeiras  

A empresa utiliza? 
Indicadores 

Muito 
pouco 

importante 

Pouco 
importante 

Importante 
Muito 

Importante 

Absolutam
ente 

importante Sim Não 

  Metas de receita      

  Gasto em desenvolvimento de produtos      

  Gasto médio de cada projeto      

  Despesas com investimentos      

  Redução de custos derivada de projetos de 
inovação 

     

  Porcentagem dos gastos em desenvolvimento 
sobre as vendas (taxa de rendimento) 

     

  Taxa de gastos em desenvolvimento de  novos 
produtos 

     

  Retorno de investimento (RI) e Taxa interna de 
retorno (TIR) 

     

  Valor Presente Líquido (VPL)      

  Custo de entrega do produto      

  Porcentagem de recursos/investimento em 
sustentabilidade 

     

  Faturamento sobre pessoal de desenvolvimento      

  Despesas de formação das pessoas do 
desenvolvimento de produto 

     

  Porcentagem de projetos dentro do orçamento      

  Custo médio de projetos/produtos abandonados      
  

Medidas a nível do produto  

A empresa utiliza? 
Indicadores 

Muito 
pouco 

importante 

Pouco 
importante 

Importante 
Muito 

Importante 

Absolutam
ente 

importante Sim Não 

  Precisão de interpretação dos requisitos do cliente      

  Número de projetos em curso      

  Porcentagem de produtos aceitos/rejeitados 
durante o desenvolvimento 

     

  Desempenho do produto (usabilidade)      

  Indice de produtividade por projeto (número de 
produtos desenvolvidos) 

     

  Qualidade do produto      

  Taxa de sucesso dos produtos (fama do produto)      

  Total de patentes registradas      
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Medidas de aceitação de clientes  

A empresa utiliza? 
Indicadores 

Muito 
pouco 

importante 

Pouco 
importante 

Importante 
Muito 

Importante 

Absolutam
ente 

importante Sim Não 

  Número de clientes envolvidos na geração de 
ideias 

     

  Aceitação do cliente durante o desenvolvimento      

  Satisfação do cliente (pós lançamento)      
 

Medidas de tempo  

A empresa utiliza? 
Indicadores 

Muito 
pouco 

importante 

Pouco 
importante 

Importante 
Muito 

Importante 

Absolutam
ente 

importante Sim Não 

  Tempo de desenvolvimento      

  Tempo de colocação no mercado      

  Lançamento no tempo      

  Tempo para o ponto de equilíbrio      

  Tempo real versus o tempo limite para a conclusão 
do projeto 

     

  Frequência de introdução de novos produtos      

  Quantidade de produtos lançados no ano      

  Tempo dedicado à análise das razões para o 
fracasso de projetos anteriores 

     

  Tempo médio de atraso na conclusão de projetos      
 

Medidas de gestão  

A empresa utiliza? 
Indicadores 

Muito 
pouco 

importante 

Pouco 
importante 

Importante 
Muito 

Importante 

Absolutam
ente 

importante Sim Não 

  Grau de comunicação entre os gestores      

  Clima nas relações de trabalho entre o pessoal do 
PDP 

     

  Grau de comprometimento da equipe      

  Média de produtos lançados por pessoa de 
desenvolvimento 

     

  Satisfação da equipe      

  Rotatividade média do pessoal      

  Simultaniedade das atividades      

  Relacionamento com fornecedores      

  Identificação dos pontos de gargalo      

  Qualidade e frequência de reuniões      

  Quantidade de funcionários dedicado ao 
desenvolvimento 

     

  
Percentual de projetos que atingem os objetivos 
estabelecidos (redução de custos ou aumento de 
vendas) 
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4 

Indicadores de Desempenho de desenvolvimento de produtos 
específicos do vestuário 
 
A empresa utiliza indicadores de desempenho específicos do vestuários nas fases a seguir? 
 
PLANEJAMENTO DA COLEÇÃO 

(Identificar as partes envolvidas na coleção e levantar as necessidades e controles para o processo) 

Indicadores 
Muito pouco 
importante 

Pouco 
importante 

Importante Muito 
Importante 

Absolutamen
te 

importante 

      

      

      

PLANEJAMENTO DO PORTFÓLIO DA COLEÇÃO  
 (Definir a grade de peças que serão desenvolvidos na coleção) 

Indicadores 
Muito pouco 
importante 

Pouco 
importante 

Importante Muito 
Importante 

Absolutamen
te 

importante 

      

      

      

PESQUISA DE TENDÊNCIAS DE MERCADO  

(Pesquisar as necessidades dos consumidores e tendências do mercado da moda) 
 

Indicadores 
Muito pouco 
importante 

Pouco 
importante 

Importante Muito 
Importante 

Absolutamen
te 

importante 

      

      

      

DEFINIÇÃO DO CONCEITO  

(Desenvolver as alternativas de peças para a coleção) 
 

Indicadores 
Muito pouco 
importante 

Pouco 
importante 

Importante 
Muito 

Importante 

Absolutamen
te 

importante 

      

      

      

DETALHAMENTO 

(Detalhar as especificações do produto e desenvolver as peças piloto) 

Indicadores 
Muito pouco 
importante 

Pouco 
importante 

Importante 
Muito 

Importante 

Absolutamen
te 

importante 
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5 

PRÉ-PRODUÇÃO 

(Desenvolver e detalhar os processos de fabricação para o atendimento da coleção) 

Indicadores 
Muito pouco 
importante 

Pouco 
importante 

Importante Muito 
Importante 

Absolutamen
te 

importante 

      

      

      

LANÇAMENTO DA COLEÇÃO  

 (Colocar o produto no mercado, envolve o planejamento dos processos de venda e distribuição e as campanhas de marketing) 

Indicadores 
Muito pouco 
importante 

Pouco 
importante 

Importante Muito 
Importante 

Absolutamen
te 

importante 

      

      

      

ACOMPANHAR PRODUTO/PROCESSO  

 (Acompanhar, documentar e tratar as informações pós lançamento ) 

Indicadores 
Muito pouco 
importante 

Pouco 
importante 

Importante 
Muito 

Importante 

Absolutamen
te 

importante 
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APÊNDICE C - Respostas do questionário de avaliação dos indicadores 
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Tabela 8 - C

aracterísticas do PD
P das 

em
presas 

Tabela 9 - C
aracterísticas gerais da 

m
edição de 

desem
penho  

das em
presas 

   
 

Tabela 8 - Características do PDP das empresas 

Empresas E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 Média
Número de coleções por ano 3 3 3 3 2 4 2 3 5 4 3 2 3,1
Tempo médio por coleções (meses) 4 4 4 4 6 3 6 4 3 3 4 6 4,3
Tamanho da equipe do desenvolvimento de produto 8 5 6 6 2 7 3 6 4 7 8 3 5,4

Tabela 9 - Características gerais da medição de desempenho das empresas 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12

A empresa utiliza algum método/metodologia 
para conduzir o processo de desenvolvimento 
de produto? S/N

S S S S S S S S N S S N

Se sim, qual? Própria Própria Própria Própria Própria Própria Própria Própria - Própria Própria -
A empresa mede o desempenho do PDP? S/N S S S S S S S S N S S S
Se sim, a medição de desempenho do PDP é 
realizada de maneira padronizada ou 
sistematizada? S/N

S S S S S S S S N S N N

Se sim, quanto tempo vem sendo medido 
(anos)? 5 Sempre Sempre Sempre Sempre 3 anos 3 meses Sempre - Sempre - -

São realizadas reuniões de avaliação durante 
o PDP de cada coleção? S S S S N S S S S S S S

Se sim, quantas por coleção? A cada 15 
dias

4 por 
coleção

A cada 15 
dias 5

Por 
necessidad

e

A cada 15 
dias 5 Por 

necessidade
Por 

necessidade
4 por 

coleção
4 por 

coleção
Por 

necessidade

Sim	(S)/	Não	(N)

EmpresaMedição de Desempenho do Processo de 
Desenvolvimento de Produto

Fonte: Autoria própria. 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 
10 - 

N
úm

eros 
Fuzzy 

       

               

          

 
Tabela 10 - Números Fuzzy 

I1

I1.1

I1.2

I1.3

I1.4

I2

I2.1

I2.2

I2.3

I2.4

I2.5

I2.6

I2.7

I2.8

I2.9

I2.10

I2.11

I2.12

I2.13

I2.14

I2.15

I3

I3.1

I3.2

I3.3

I3.4

I3.5

I3.6

I3.7

I3.8

I
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12

(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00)
(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00)
(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00)
(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (1,00, 2,00, 3,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00)

(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00)
(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00)
(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00)
(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00)
(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (1,00, 1,00, 2,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00)

(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00)

(3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (1,00, 2,00, 3,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00)
(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (1,00, 2,00, 3,00) (1,00, 2,00, 3,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00)
(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (1,00, 2,00, 3,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00)
(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00)
(3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00)
(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (1,00, 2,00, 3,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00)

(3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (1,00, 2,00, 3,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00)

(3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (1,00, 2,00, 3,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00)
(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (1,00, 2,00, 3,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (2,00, 3,00, 4,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00)

(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00)
(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (1,00, 2,00, 3,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00)

(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00)

(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00)
(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (1,00, 2,00, 3,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00)
(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00)
(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00)
(3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (1,00, 1,00, 2,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00)

Números fuzzy correspondentes

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 10 - Números Fuzzy  (Continuação) 

I4

I4.1

I4.2

I4.3

I5

I5.1

I5.2

I5.3

I5.4

I5.5

I5.6

I5.7

I5.8

I5.9

I6

I6.1

I6.2

I6.3

I6.4

I6.5

I6.6

I6.7

I6.8

I6.9

I6.10

I6.11

I6.12

I
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12

(3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (3,00, 4,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (4,00, 5,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (1,00, 1,00, 2,00) (3,00, 4,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (3,00, 4,00, 5,00)
(3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (3,00, 4,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (4,00, 5,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (1,00, 1,00, 2,00) (2,00, 3,00, 4,00) (2,00, 3,00, 4,00) (2,00, 3,00, 4,00)
(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00)

(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00)
(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00)
(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00)
(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00)
(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00)

(3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00)

(3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00)

(3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00)

(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00)

(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00)
(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00)
(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00)
(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00)
(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00)
(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (1,00, 2,00, 3,00) (1,00, 2,00, 3,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00)
(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00)
(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (3,00, 4,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00)
(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00)

(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (1,00, 2,00, 3,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00)

(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (2,00, 3,00, 4,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00)

(4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (3,00, 4,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00) (4,00, 5,00, 5,00)

Números fuzzy correspondentes

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 11 - Nível de utilização dos indicadores 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Medidas a nível do mercado

Metas de volume S S S S S S S S N S S N 83,3%
Metas de participação no mercado (Market share) S S S S S S N S N S S N 75,0%
Medida de sucesso comercial global S S S N S S S N N S N S 66,7%
Taxa de vendas dos produtos  S S S N S S S S S S S S 91,7%

Medidas financeiras
Metas de receita S S S S S S S S S S S N 91,7%
Gasto em desenvolvimento de produtos S S n S S S S S S S S N 83,3%
Gasto médio de cada projeto S S S S S S S N N S S S 83,3%
Despesas com investimentos S S S S S S S S N S S S 91,7%
Redução de custos derivada de projetos de inovação S S S S N S N N S N S S 66,7%
Porcentagem dos gastos em desenvolvimento sobre as 
vendas (taxa de rendimento) S S S N S S S S N N S S 75,0%

Taxa de gastos em desenvolvimento de  novos produtos N S S N N S S S N S S N 58,3%
Retorno de investimento (RI) e Taxa interna de retorno 
(TIR) S S S S N S S S N S S S 83,3%

Valor Presente Líquido (VPL) S S N S N S S S S S S S 83,3%
Custo de entrega do produto S S N S S S S S S S S N 83,3%
Porcentagem de recursos/investimento em 
sustentabilidade N S N N S S N S S S N N 50,0%

Faturamento sobre pessoal de desenvolvimento S S N N N S N S N N S S 50,0%
Despesas de formação das pessoas do desenvolvimento 
de produto S S N N N S N N N S N N 33,3%

Porcentagem de projetos dentro do orçamento S S N S N S S S N S S S 75,0%
Custo médio de projetos/produtos abandonados N S N S N S N N S S S N 50,0%

Medidas a nível do produto
Precisão de interpretação dos requisitos do cliente S S S N S S S S S S S S 91,7%
Número de projetos em curso S S S S N S S S N S S N 75,0%
Porcentagem de produtos aceitos/rejeitados durante o 
desenvolvimento S S S S S S S S S S S S 100,0%

Desempenho do produto (usabilidade) S S S S S S S S S S S S 100,0%
Indice de produtividade por projeto (número de produtos 
desenvolvidos) S S S N N S S S N S S S 75,0%

Qualidade do produto S S S S S S S S S S S S 100,0%
Taxa de sucesso dos produtos (fama do produto) S S S S S S S S S S S S 100,0%
Total de patentes registradas N N N N N N N N S N N N 8,3%

Medidas de aceitação de clientes
Número de clientes envolvidos na geração de ideias N S N N S N N N N N N N 16,7%
Aceitação do cliente durante o desenvolvimento N S S N S N N N N N N N 25,0%
Satisfação do cliente (pós lançamento) S S S S S S S S S S S S 100,0%

Medidas de tempo
Tempo de desenvolvimento S S S S S S S S N S S S 91,7%
Tempo de colocação no mercado S S S S S S S S S S S N 91,7%
Lançamento no tempo S S S S S S S S N S S S 91,7%
Tempo para o ponto de equilíbrio S S N N S S N S N S S N 58,3%
Tempo real versus o tempo limite para a conclusão do 
projeto S S S S S S S S N S S S 91,7%

Frequência de introdução de novos produtos S S N S S N N N S S S N 58,3%
Quantidade de produtos lançados no ano S S S S S S S S N S S N 83,3%
Tempo dedicado à análise das razões para o fracasso de 
projetos anteriores N S S N S S S N N S S S 66,7%

Tempo médio de atraso na conclusão de projetos S S N S S S S S N S S N 75,0%
Medidas de gestão

Grau de comunicação entre os gestores S S N N S S S S S S N N 66,7%
Clima nas relações de trabalho entre o pessoal do PDP S S N N S S N S S S N N 58,3%
Grau de comprometimento da equipe S S N N S S N S S S S N 66,7%
Média de produtos lançados por pessoa de 
desenvolvimento N N N N S S S S N S S N 50,0%

Satisfação da equipe S S N N S S N N S N N N 41,7%
Rotatividade média do pessoal S S N N S N N N N S S N 41,7%
Simultaniedade das atividades S S N S S S S S S N S N 75,0%
Relacionamento com fornecedores S N S N S S N N S N N N 41,7%
Identificação dos pontos de gargalo S S S S S S S S N S S S 91,7%
Qualidade e frequência de reuniões S S N N S S S S S S S N 75,0%
Quantidade de funcionários dedicado ao desenvolvimento S S S N S S N S S S S N 75,0%
Percentual de projetos que atingem os objetivos 
estabelecidos (redução de custos ou aumento de vendas) S N N N S S S S S S S S 75,0%

Indicadores de desempenho Nível de Utilização dos indicadores Taxa de 
utilização
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APÊNDICE D -  Material de avaliação para especialistas  
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Modelo para Medição de Desempenho do Processo de 
Desenvolvimento de Produto do Vestuário (MdDpV) 
(Pesquisadora: Prof. Ma. Isabel Cristina Moretti / Orientador: Prof. Dr. Aldo Braghini Junior)  

Este documento apresenta a composição estrutural do modelo MdDpV. Em anexo, segue um 
questionário objetivo sobre este modelo, que será utilizado exclusivamente para validação deste 
modelo, etapa essencial para finalização da tese de doutorado da pesquisadora. 
 

INTRODUÇÃO 
O processo de desenvolvimento de produtos (PDP) é crítico para muitas empresas 

alcançarem uma vantagem competitiva sobre os concorrentes, reduzindo o tempo de mercado, 
aumentando o desempenho do produto, criando novas áreas de negócio e novas necessidades 
nos clientes. Diante da grande importância do PDP para as empresas, é preciso entender que o 
mesmo precisa ser controlado e bem gerenciado.  

É sabido que só se controla o que se “mede”, e a medição é viabilizada por meio de 
parâmetros, chamados de indicadores. A capacidade de gerenciamento desse trabalho, 
interfere em fatores como, tempo de lançamento do novo produto, inovação, custo e qualidade 
do produto desenvolvido. O controle do PDP depende da padronização e formalização das 
etapas e na mesma ordem, do acompanhamento, por meio de indicadores, deste processo. 
Com o resultado deste acompanhamento é possível reconhecer se a tomada de decisão durante 
o PDP está coerente com as metas da empresa, além disso possibilitam melhorias no processo 
e o desenvolvimento de ações corretivas, durante o desenvolvimento ou em projetos futuros. 

A indústria de confecção do vestuário apresenta algumas particularidades no 
processo de  desenvolvimento de produtos. Seus produtos são desenvolvidos em linhas 
sazonais (coleções) em vez de produtos individuais, constituídas por vários grupos de 
produtos que devem ser geridos simultaneamente com o processo. Consequentemente, o 
processo se mostra mais complexo, pois algumas decisões tomadas durante o PDP têm 
implicações para todos os produtos da linha, enquanto outras apenas se aplicam a um número 
limitado de produtos. Outra característica, são as várias coleções de novos produtos 
desenvolvidos por ano, sendo que este fato não tem implicações só para a modelagem do 
processo, mas afeta a gestão estratégica da empresa. Outro aspecto que torna o PDP neste 
setor ainda mais característico é o fato de que a indústria de confecção do vestuário está 
sujeita à influência da moda, conferindo a esse processo grande dinamismo e alta velocidade 
no tempo de desenvolvimento. 

Assim, o bom gerenciamento e controle do PDP é estratégico para as empresas de 
confecção do vestuário. A adequada escolha de metodologias a serem empregadas no setor de 
desenvolvimento de produto é importante, pois elas determinarão as características do produto 
final, além do design, a qualidade do produto, o custo, o desempenho produtivo, a aceitação 
no mercado, o tempo de produção e de desenvolvimento, etc.  
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METODOLOGIA 

Para a construção do modelo proposto, considerou-se inicialmente uma revisão da 
literatura sobre o PDP, modelos para sua medição de desempenho e seus indicadores. Com 
este estudo foi possível estruturar um modelo para medição de desempenho do processo de 
desenvolvimento de produto e propor indicadores genéricos para o mesmo. Estes indicadores 
genéricos foram ranqueados em grau de importância por empresas de confecção da região de 
Maringá, por meio da ferramenta Fuzzy-QFD1. Na sequência, o modelo e seus indicadores 
foram associados as etapas do modelo para o PDP  do vestuário de Moretti e Braghini Junior 
(2012, 2017). 

Vale observar que o modelo como proposto é genérico, podendo ser aplicado e 
adaptado a diferentes empresas de confecção do vestuário ou utilizado para fins acadêmicos 
de ensino e pesquisa. 

 
MODELO MDDPV 

O modelo proposto na Figura 1, visa possibilitar o controle e melhoria do processo 

de desenvolvimento de produto (PDP) por meio de um conjunto de ações organizacionais. 

Por se tratar de uma ferramenta de controle do PDP, as suas ações devem desenvolvidas 

em paralelo e em conjunto com as atividades de Desenvolvimento de Produto (DP). Na 

primeira fase de Planejamento do PDP a empresa implementa o Sistema de medição de 

desempenho (SMD) por meio do MdDpV, definindo os responsáveis pela condução do 

mesmo, e ambos serão conduzidos conjuntamente. 

 

 
O modelo para o sistema de medição proposto é composto por 3 etapas: 

Caracterização, Implementação e Monitoramento.  

																																																								
1	Fuzzy		Quality		Function	Deployment	

Objetivo
Dimensões de 
desempenho

Indicadores Processo
Plano de ação/ Metas

Caracterização

Estrutura
Gates

Coleta de 
dados

Monitoramento

Análise dos 
resultados

Revisão e 
Melhoria

Sistema de medição de desempenho 
para o Processo de desenvolvimento de produto

Implementação

Figura 1 – Modelo para a medicão de desempenho do processo de desenvolvimento de produtos 
Fonte: autoria própria. 
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A etapa de Caracterização se inicia na definição dos objetivos do processo de 

medição, a partir dos objetivos são definidos quais dimensões de desempenho serão 

investigados e quais indicadores de desempenho dentro de cada dimensão serão utilizados. 

Em seguida é desenvolvido um plano de ação para cada indicador bem como suas metas, e 

por fim quais gates2 serão utilizados para coletar e dados. A etapa seguinte é a Implementação 

do que foi planejado, a partir da coleta de dados, que pode acontecer ao longo de todo o 

processo de desenvolvimento de produtos. Em seguida a coleta de dados vem a etapa de 

Monitoramento com a análise dos resultados dos indicadores e possibilidades de melhoria, 

com o intuito de alimentar o processo novamente no desenvolvimento de um novo produto. 

A Figura 2 apresenta o modelo para o SDM e os responsáveis por casa etapa do 

SMD. 

 
Figura 2 - Responsáveis pelas etapas do SMD 

Fonte: autoria própria. 
 

 
																																																								
2	Portões	de	verificação	

Qualidade MarketingComercial Engenharia DPAlta gerência

Objetivo

Caracterização

Estrutura
Gates

Coleta de dados

Análise dos resultados

Revisão e Melhoria

Sistema de medição de desempenho 
para o Processo de desenvolvimento de produto

Indicadores

Dimensões de desempenho

Processo
Plano de ação/ Metas

Monitoramento

Implementação
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Descrição do MdDpV 

A primeira etapa é a definição do Objetivo do SMD, é esta definição inicial que irá 

nortear as demais ações do SDM. Os objetivos precisam estar alinhados com o planejamento 

estratégico da empresa e do PDP, por exemplo, se a empresa tem como meta se tornar líder 

em qualidade do produto, essa característica do produto e do processo precisam ser 

desdobradas para o PDP e para o SMD. Mas é importante que a empresa foque, 

principalmente se esta começando este controle, nos objetivos essenciais, para não resultar em 

uma grande quantidade de indicadores, dificultando a coleta de informações e inviabilizando 

este processo. Pela necessidade de alinhamento do SMD com o planejamento estratégico da 

empresa a alta gerência deve participar dessas decisões, em conjunto com o comercial, que 

pode traduzir os desejos dos clientes e o desempenho dos produtos no mercado, o responsável 

pelo DP, que conhece a condução do PDP, e a engenharia que vai dar suporte ao 

planejamento e condução do SMD. 

Após alinhar o SMD com o planejamento estratégico da empresa e do PDP a equipe 

formada por representantes do DP, Comercial e Engenharia, define as Dimensões de 

desempenho e em conjunto seus Indicadores. As dimensões de desempenho utilizadas neste 

trabalho são:  

• Medidas à nível de mercado; 

• Medidas financeiras; 

• Medidas à nível de produto; 

• Medidas de aceitação do cliente; 

• Medidas de tempo e; 

• Medidas de gestão. 

Definidas as dimensões de desempenho que a empresa irá utilizar em seguida serão 

definidos quais indicadores serão selecionados dentro de cada dimensão.  

Neste momento o Quadro 1 com um ranking dos indicadores mais importantes por 

dimensão de desempenho, pode ser utilizado. Outra possibilidade seria utilizar o Quadro 2 

que mostra um ranking geral do indicadores mais importantes para o PDP, especialmente se a 

empresa esta começando a implementar um SMD e a utilização de indicadores. 

A quantidade de indicadores a ser utilizado em cada dimensão de desempenho ou de 

maneira geral é um fator importante, e dependerá da capacidade da empresa em gerir este 

processo e dos recursos disponíveis para o mesmo. 
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Quadro 1 - Ranking geral do indicadores mais importantes para o PDP por dimensão de desempenho 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Nesta pesquisa, os indicadores de desempenho  para o PDP foram identificados por 

meio da literatura, em seguida foram analisados por especialistas de empresas de confecção 

do vestuário, e por meio da ferramenta Fuzzy QFD foram ranqueados por nível de 

importância. 

Em seguida as etapas do Processo e Estrutura serão desenvolvidas por representantes 

do DP e da Engenharia da empresa. Na etapa de Processo será desenvolvido um Plano de 

ação para cada indicador  e definido em que momento do PDP o indicador vai ser coletado 

(em qual gate), como mostrado no Quadro 3. O ideal é que a empresa utilize ao menos um 

gate entre cada uma das fases do seu PDP. 

 

Ordem Medidas a nível do produto Ordem Medidas a nível do mercado

1 Qualidade do produto 1 Medida de sucesso comercial global

2 Precisão de interpretação dos requisitos do cliente 2 Metas de volume 

3 Porcentagem de produtos aceitos/rejeitados durante o 
desenvolvimento 3 Taxa de vendas dos produtos  

4 Desempenho do produto (usabilidade) 4 Metas de participação no mercado (Market share) 

5 Taxa de sucesso dos produtos (fama do produto) Ordem Medidas de tempo

6 Indice de produtividade por projeto (número de produtos 
desenvolvidos) 1 Lançamento no tempo

7 Número de projetos em curso 2 Tempo de desenvolvimento

8 Total de patentes registradas 3 Tempo para o ponto de equilíbrio

Ordem Medidas de aceitação de clientes 4 Tempo real versus o tempo limite para a conclusão do 
projeto

1 Satisfação do cliente (pós lançamento) 5 Tempo de colocação no mercado

2 Número de clientes envolvidos na geração de ideias 6 Quantidade de produtos lançados no ano

3 Aceitação do cliente durante o desenvolvimento 7 Tempo médio de atraso na conclusão de projetos

Ordem Medidas financeiras 8 Tempo dedicado à análise das razões para o fracasso de 
projetos anteriores

1 Metas de receita 9 Frequência de introdução de novos produtos

2 Gasto médio de cada projeto Ordem Medidas de gestão

3 Gasto em desenvolvimento de produtos 1 Grau de comprometimento da equipe

4 Despesas com investimentos 2 Clima nas relações de trabalho entre o pessoal do PDP

5 Custo de entrega do produto 3 Identificação dos pontos de gargalo

6 Valor Presente Líquido (VPL) 4 Satisfação da equipe

7 Porcentagem dos gastos em desenvolvimento sobre as 
vendas (taxa de rendimento) 5

Percentual de projetos que atingem os objetivos 
estabelecidos (redução de custos ou aumento de 
vendas)

8 Porcentagem de recursos/investimento em sustentabilidade 6 Grau de comunicação entre os gestores

9 Retorno de investimento (RI) e Taxa interna de retorno 
(TIR) 7 Simultaniedade das atividades

10 Despesas de formação das pessoas do desenvolvimento 
de produto 8 Quantidade de funcionários dedicado ao 

desenvolvimento

11 Redução de custos derivada de projetos de inovação 9 Média de produtos lançados por pessoa de 
desenvolvimento

12 Faturamento sobre pessoal de desenvolvimento 10 Relacionamento com fornecedores

13 Porcentagem de projetos dentro do orçamento 11 Qualidade e frequência de reuniões

14 Taxa de gastos em desenvolvimento de  novos produtos 12 Rotatividade média do pessoal

15 Custo médio de projetos/produtos abandonados

Indicadores por dimensão de desempenho
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Quadro 2 - Ranking geral dos indicadores de desempenho para o PDP 

 
Fonte: autoria própria. 

 
 

Quadro 3 - Plano de ação para os indicadores 

 
Fonte: autoria própria. 

 

 

 

Ordem Indicadores de desempenho Ordem Indicadores de desempenho
1 Medida de sucesso comercial global 27 Valor Presente Líquido (VPL)

2 Qualidade do produto 28 Quantidade de produtos lançados no ano

3 Precisão de interpretação dos requisitos do 
cliente

29 Tempo médio de atraso na conclusão de projetos

4 Porcentagem de produtos aceitos/rejeitados 
durante o desenvolvimento

30 Porcentagem dos gastos em desenvolvimento sobre as 
vendas (taxa de rendimento)

5 Desempenho do produto (usabilidade) 31 Metas de participação no mercado (Market share) 

6 Taxa de sucesso dos produtos (fama do produto) 32 Porcentagem de recursos/investimento em 
sustentabilidade

7 Satisfação do cliente (pós lançamento) 33 Quantidade de funcionários dedicado ao 
desenvolvimento

8 Lançamento no tempo 34 Indice de produtividade por projeto (número de produtos 
desenvolvidos)

9 Metas de receita 35 Tempo dedicado à análise das razões para o fracasso 
de projetos anteriores

10 Gasto médio de cada projeto 36 Frequência de introdução de novos produtos

11 Grau de comprometimento da equipe 37 Média de produtos lançados por pessoa de 
desenvolvimento

12 Metas de volume 38 Retorno de investimento (RI) e Taxa interna de retorno 
(TIR)

13 Tempo de desenvolvimento 39 Despesas de formação das pessoas do 
desenvolvimento de produto

14 Tempo para o ponto de equilíbrio 40 Relacionamento com fornecedores

15 Tempo real versus o tempo limite para a 
conclusão do projeto

41 Redução de custos derivada de projetos de inovação

16 Clima nas relações de trabalho entre o pessoal 
do PDP

42 Qualidade e frequência de reuniões

17 Identificação dos pontos de gargalo 43 Número de projetos em curso

18 Taxa de vendas dos produtos  44 Faturamento sobre pessoal de desenvolvimento

19 Gasto em desenvolvimento de produtos 45 Porcentagem de projetos dentro do orçamento

20 Despesas com investimentos 46 Taxa de gastos em desenvolvimento de  novos produtos

21 Satisfação da equipe 47 Total de patentes registradas

22
Percentual de projetos que atingem os objetivos 
estabelecidos (redução de custos ou aumento de 
vendas)

48 Custo médio de projetos/produtos abandonados

23 Custo de entrega do produto 49 Rotatividade média do pessoal

24 Grau de comunicação entre os gestores 50 Número de clientes envolvidos na geração de ideias

25 Tempo de colocação no mercado 51 Aceitação do cliente durante o desenvolvimento

26 Simultaniedade das atividades

Indicador Dimensão de 
desempenho

Objetivo do 
indicador

Estrutura/ 
Gate

Dep. 
Responsável

Responsável 
pela coleta Periodicidade Qualitativo ou 

Quantitativo Meta Fórmula de 
cálculo

Indica o 
nome do 
indicador de 
forma 
resumida

Indica a 
dimensão de 
desempenho 
que o indicador 
pertence

Explica a 
importância 
do indicador  
para a 
empresa 

Indica em 
qual momento 
do PDP 
(Gate) o 
indicador será 
coletado

Indica o 
Departamento 
responsável 
pela coleta do 
indicador

Indica o 
responsável 
pela coleta do 
indicador

Aponta o 
período de 
tempo de coleta 
do indicador

Informa se o 
indicador será 
quantitativo ou 
qualitativo

Indica qual 
a meta para 
o indicador

Explica como 
o indicador 
vai ser 
calculado 
caso 
necessário
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Após a etapa de Caracterização, na qual foi feito o planejamento das ações do SMD é 

realizado a Implementação do SMD, onde a Coleta de dados é realizada durante a condução 

do PDP, desde o planejamento até o pós-lançamento do produto, pelos departamentos de DP, 

Comercial, Engenharia, Qualidade e Marketing, conforme definido no plano de ação.  

Em seguida tem-se a etapa de Análise dos resultados, onde todas as informações 

coletadas irão ser analisadas, indicador a indicador, comparando o resultado com a meta pré-

estabelecida, identificando as divergências e as razões das mesmas. Esta análise deve ser feita 

pela alta-gerência, comercial, engenharia e desenvolvimento de produto ou por todos os 

envolvidos no PDP, conforme definição da empresa. 

Em seguida tem-se a etapa de Revisão e melhoria  que pode ser feita principalmente 

pela engenharia e o DP, neste momento a equipe revisa o modelo (ações) utilizado para 

conduzir o SMD e pode realizar melhorias para o próximo desenvolvimento. 

É importante lembrar que a indicação dos envolvidos em cada etapa do SMD é 

apenas uma sugestão e a empresa pode ajustar esta proposta aos seus recursos disponíveis e 

ao seu processo. Assim como as etapas do SMD podem servir de referência para a empresa 

adaptar e criar um modelo específico para as suas características. 

 
O MdDpV no Processo de desenvolvimento de produto do Vestuário 

 

A seguir o MdDpV foi agregado ao modelo para desenvolvimento de produto do 

vestuário  (PDPV) proposto por Moretti e Braghini Junior (2012, 2017), propondo 

indicadores específicos do vestuário. 

As etapas que compõem o modelo MdDpV devem ser desenvolvidas em paralelo e 

em conjunto com as atividades do PDP, na primeira fase do PPDV de Planejamento da 

coleção a empresa vai planejar o seu sistema de medição de desempenho, desenvolvendo as 

ações da etapa de Caracterização do modelo, como mostrado na Figura 3. Os produtos de 

vestuário são desenvolvidos por coleções, em média 4 por ano (por marca), onde são 

desenvolvidos uma grande quantidade de produtos por coleção, então a empresa pode optar 

por desenvolver a etapa de Caracterização do SMD uma vez ao ano, e manter esse 

planejamento para as demais coleções ou no começo de cada coleção. 
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Figura 3 – Condução do SMDV ao longo do PDPV 

Fonte: autoria própria com adaptação de Moretti e Braghini Junior (2012, 2017). 
 

Em seguida a etapa de Implementação será desenvolvida ao logo das fases de 

Planejamento do Portfólio do Produto, Pesquisa de tendências de mercado, Definição do 

conceito, Detalhamento, Pré-Produção e Lançamento da coleção, onde os dados serão 

coletados. E por fim a etapa de Monitoramento será desenvolvida na fase de do pós-

desenvolvimento Acompanhar produto/processo, onde os dados serão analisados e o SMD 

pode ser melhorado e ajustado conforme necessário. 

Os valores dos indicadores serão coletados ao longo de cada fase conforme definido 

na etapa de Estrutura do SMD. Os gates são momentos de verificação onde os indicadores 

podem ser coletados ou avaliados conforme necessidade. O Quadro 4 mostra os indicadores 

para cada fase e seus respectivos gates. 

 

Pré-desenvolvimento

Planejamento 
da coleção

Planejamento 
do Portfólio de 

Produtos

Pesquisa de 
tendências de 

mercado
Definição do 

Conceito Detalhamento
Pré-

Produção
Lançamento 
da coleção

Acompanhar 
produto/
processo

Desenvolvimento Pós-
desenvolvimento

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO DO VESTUÁRIO - PDPV

Objetivo
Dimensões de 
desempenho

Indicadores Processo
Plano de ação/ Metas

Caracterização

Estrutura
Gates

Coleta de 
dados

Monitoramento

Análise dos 
resultados

Revisão e 
Melhoria

Sistema de medição de desempenho 
para o Processo de desenvolvimento de produto

Implementação
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Quadro 4 - Indicadores por gates e fases do PDPV 

 
Fonte: autoria própria. 

 

No PDPV proposto por Moretti e Braghini Junior (2012, 2017) são propostos alguns 

gates (Quadro 4) durante as fases do modelo que são específicos do vestuário. Entretanto para 

melhor condução do SMD o ideal é que também sejam introduzidos gates fixos entre cada 

uma das fases, como atividade de fechamento da fase. Estes gates são responsáveis pela auto-

avaliação da fase e de seus indicadores, como ilustra a Figura 4. 

Fase do PDPV Gates Indicadores
Quantidade de peças vendidas na coleção anterior (por 
família de preço)
Quantidade de peças vendidas na coleção anterior (por 
modelo)
Quantidade de peças vendidas na coleção anterior (por 
tecido)
Quantidade de produtos
Quantidade de produtos por modelo
Quantidade de cores de lavagens
Quantidade de peças estampadas e lisas
Meta de peças por estilista

Selecionar ideias Quantidade de tendências (ideias) pesquisadas

Avaliar tema Tempo dedicado à pesquisa de tendências

Meta diária de estampa
Quantidade de cores
Quantidade de estampas
Quantidade de tecidos e cores esclusivos
Quantidade de acabamentos
Meta diária de desenho de peças
Quantidade de modelos (mix de produtos)
Quantidade de peças piloto
Meta diária de peça piloto
Meta diária de modelagem
Grau de facilidade de produção da peça
Meta semanal de prova
Quantidade de peças aceitas /rejeitadas
Classificação dos produtos por família (valor  da peça)
Custo da peça
Quantidade de mostruários
Tempo de fabricação das peças
Quantidade de catálogos
Receita para o marketing
Quantidade de convenções com representantes
Quantidade de pontos de venda
Quantidade de brindes
Quantidade de embalagens
Lançamento no tempo programado
Verificação da modelagem e costura (produção)
Taxa de vendas por peça
Taxa de vendas por tipo de produto
Meta de vendas por representante
Taxa de vendas por família de produtos (preço)
Taxa de vendas por modelagem
Taxa de vendas por tecido
Taxa de estoque das peças
Ranking de vendas

Lançamento da 
coleção

Acompanhar 
produto/processo

Avaliar marketing 
da coleção

-

-

Pré-Produção

Avaliar peças 
piloto

Filtrar modelos

Filtrar matéria 
prima

Detalhamento

Definição do 
Conceito

Pesquisa de 
tendências de 

mercado

Planejamento da 
coleção

Avaliar estratégias 
para coleção

Avaliar grade finalPlanejamento do 
Portfólio da coleção
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Figura 4 - Gates entre as fases  

Fonte: autoria própria. 
 

É importante ressaltar que o modelo para o SMDV, indicadores e boas práticas para 

o PDP desta proposta não são regras de execução e sim um guia para estruturação e controle 

do PDP para o processo do vestuário. 

 
REFERÊNCIAS 

 
Para mais informações sobre o Modelo para o Processo de Desenvolvimento de Produto do 
vestuário (PDPV) seguem as referências: 
 
MORETTI, I. C.; BRAGHINI JUNIOR, A.  Reference model for apparel product development. 
Independent Journal of Management & Production, v. 8, n. 1, p. 232-262, 2017. 
 
MORETTI, I. C. Proposta de um modelo de referência para o processo de desenvolvimento de 
produto do vestuário. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2012. 
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Avaliação da 
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APÊNDICE E - Questionário de avaliação enviado aos especialistas  
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Questionário de Pesquisa Acadêmica 
(Pesquisadora: Prof. Ma. Isabel Cristina Moretti / Orientador: Prof. Dr. Aldo Braghini Junior) 

Este documento tem como objetivo validar e refinar o modelo MdDpV (em anexo) para a 
medicão de desempenho do processo de desenvolvimento de produto do vestuário, segundo a  opinião de 
especialistas. O conteúde deste formulário é confidêncial. o respondente não será identificado na 
pesquisa. 
 
 

Perfil do Avaliador 
 
Nome: 

     

   

Empresa: 

     

 

Qual a sua principal área de especialização/atuação? 

     

 

 
 
Atualmente você atua em que setor?  

 Acadêmico (professor/pesquisador). 
 Indústria de confecção. 
 Instituto de pesquisa.   
 Consultoria.  

 
Qual o seu grau de formação?  

 Graduação. 
 Especialização.   
 Mestrado.   
 Doutorado.   
 Pós-doutorado.   

 

 
 
 
 
 

 
 
Quanto tempo tem de formação?  

 0 a 5anos.  
 6 a10 anos.   
 11 a 20 anos.   
 21 a 30 anos.   
 mais de 30 anos.   

 
 

Qual sua função/experiência?  
 Pesquisador. 
 Professor.   
 Gerente de Desenvolvimento de Produto.  
 Diretor. 
 Consultor. 
 Outro. Especificar: 
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 Avaliação do Modelo MdDpV  

(em anexo) 

1. Como você avalia a adequação do Modelo como suporte no desenvolvimento de produtos 
do vestuário?  

 Muito Ruim      Ruim       Regular      Bom      Muito Bom 

 
2. Como você avalia a proposta do Modelo para o auxilio do controle do processo de 
desenvolvimento de produto do vestuário?  

 Muito Ruim      Ruim       Regular      Bom      Muito Bom 

 
3. Como você avalia a apresentação estrutural do Modelo?  

 Muito Ruim      Ruim       Regular      Bom      Muito Bom 

 
4. Como você avalia o processo sequencial das etapas do Modelo?  

 Muito Ruim      Ruim       Regular      Bom      Muito Bom 

 
5. Como você avalia o nível de detalhamento do Modelo?  

 Muito Ruim      Ruim       Regular      Bom      Muito Bom 

 

 

6. Como você avalia a consistência ou concordância entre as atividades previstas no 
Modelo? 

Comentários: 

     

	

Comentários: 

     

	
	

Comentários: 

     

	
	

Comentários: 

     

	
	

Comentários: 
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 Muito Ruim      Ruim       Regular      Bom      Muito Bom 

 
7. Como você avalia a abrangência dos indicadores propostos no Modelo?  

 Muito Ruim      Ruim       Regular      Bom      Muito Bom 

 
8. Como você avalia a abrangência ou capacidade do Modelo em atender projetos de 
desenvolvimento de produto do vestuário?  

 Muito Ruim      Ruim       Regular      Bom      Muito Bom 

 
9. Se você fosse desenvolver ou propor (indústria ou ensino) o desenvolvimento de um 
produto para o setor de confecção do vestuário, você utilizaria o Modelo para auxiliá-lo no 
controle do desempenho deste processo?  

 Não      Um pouco       Boa Parte      Quase tudo      Totalmente 

 
10. Você tem informação sobre a utilização de outros modelos para o controle do 
desempenho do processo de desenvolvimento de produto do vestuário?  

 Não      Sim 

Comentários: 

     

	
	

Comentários: 

     

	
	

Comentários: 

     

	
	

Comentários: 

     

	
	

Se a sua resposta for “sim”, você saberia informar qual é o modelo?: 

     

	
	


