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Resumo – Ter o melhor produto, a maior fatia do mercado: a competição do mercado atual e a 
geração dos melhores produtos e bens impõem aos responsáveis pelas organizações e projetos 
serem mais precisos, com estimativas cada vez mais complexas envolvendo fatores qualitativos 
e muitas vezes sujeitas a mudanças constantes. Quer-se o melhor produto, em menos tempo e 
com menos recursos financeiros e humanos e com esse panorama de mercado, estar com a 
empresa preparada é tarefa cada vez mais complexa e desafiadora. Nesse sentido, foi 
organizado o presente trabalho para analisar a metodologia da Engenharia Simultânea (ES), que 
pretende realizar uma otimização ao integrar diversos elementos chave de gestão no 
desenvolvimento de produtos e, assim, tanto capacitar a organização para fazer frente às novas 
tendências do mercado, como, para aqueles que lidam no dia-a-dia com projetos complexos e 
de muitas dependências, agilizar etapas ao permitir a atuação de equipes multifuncionais. 

Palavras-chave: Engenharia Simultânea, Projetos Ágeis, Projeto de Produtos, Equipes 
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INTRODUÇÃO 

O processo de desenvolvimento de produtos 
(PDP) é um dos mais importantes dentro de uma 
empresa, que precisa estar atenta ao mercado, 
suas tendências e inovações. Aumento da 
concorrência, mudanças tecnológicas, curto ciclo 
de vida dos produtos e maior exigência dos 
consumidores requerem das empresas agilidade, 
produtividade e alta qualidade, relacionadas à 
eficiência e eficácia de todos os interessados no 
processo em estarem disponíveis para trabalhar 
em harmonia. 

Há grande importância da atividade de 
desenvolvimento de produtos no mundo dos 
negócios, determinando de 70 a 90% do custo 
final dos produtos e de outros desempenhos 
relacionados à qualidade, à diversificação e ao 
tempo de introdução no mercado, pois traduz 
objetivos, intenções e ideias em algo concreto: o 
produto ou as soluções pelos quais os 
consumidores pagarão com satisfação. Portanto, 
o desenvolvimento de produto é importante por 
agregar de valor aos negócios (TAKAHASHI & 
TAKAHASHI, 2007). 

Desta forma, gerenciar as incertezas envolvidas 
num PDP, no qual as decisões de maior impacto 
têm que ser tomadas no momento em que 

existem um maior número de alternativas e grau 
de incerteza, é por si só um desafio. 

Soma-se a isto: 

 Se o processo se baseia num ciclo 
interativo de projetar-construir-testar; 

 ser uma atividade multi-disciplinar e mais 
complexa; 

 a existência de uma quantidade grande de 
ferramentas, sistemas, metodologias, 
soluções, etc., que nem sempre se 
"conversam"; e 

 e a presença de várias visões parciais no 
processo de desenvolvimento de produtos. 

A Engenharia Simultânea (ES) aplicada ao 
processo de projeto e de gestão pode ser 
percebida como uma filosofia de projeto que 
demanda e fomenta a introdução de inovações na 
forma de gestão dos agentes e tarefas de projeto. 
A própria ES se coloca como indutora da inovação 
da gestão do setor, sendo sua aplicação 
dependente dos responsáveis em inovarem suas 
práticas gerenciais (FABRICIO & MELHADO, 
2003). 

Segundo (MELLONI, 1998), a ES é proposta 
como uma arma estratégica e constitui-se de um 
conjunto de atitudes que proporciona o 
desenvolvimento de um novo produto, de forma 
concorrente, tomando-se proveito de grupos de 
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trabalhos multifuncionais, em oposição à 
convencional na qual os projetistas projetam, 
depois os processistas processam, e depois, e 
depois ...  

Apresenta-se a ES como uma saída para as 
empresas pós-industriais conceberem seus novos 
produtos, pois suas vantagens são maiores que 
as do método tradicional.  

Afirma (HADDAD, 1996) em pesquisa numa 
indústria automobilística, o uso de times 
multifuncionais gera responsabilidade pelo 
projeto do início ao fim, permitindo aos 
membros do time um maior poder de decisão 
nos vários níveis e gerando um espírito 
coletivo de propriedade pelo projeto. Quanto 
às ferramentas usadas, (EVANS, 1991) 
demonstra que há três grandes categorias de 
ferramentas para a ES: as ferramentas de base 
tecnológica, as técnicas e a ferramenta 
essencial que é o trabalho em time (grifos 
meus). 

Este artigo tem como objetivo analisar a ES e seu 
uso para habilitar as organizações a fazer frente a 
constantes novidades, bem como expor seu 
alinhamento à metodologia Ágil. Além da 
introdução, há: uma revisão sobre o 
desenvolvimento de produto e sobre a ES, na qual 
apresenta-se a conceituação, aspectos 
comparativos entre as abordagens tradicionais e 
simultânea e as ferramentas empregáveis; indo 
além, incluiu-se uma visão sobre a atuação da ES, 
projetos e a filosofia Ágil. Ao final, as principais 
conclusões e referências utilizadas. 

REVISÃO DA LITERATURA 

Neste item, há dois assuntos principais: os 
modelos de desenvolvimento de produto e 
processo de desenvolvimento do produto (PDP), 
fundamentais para a conceituação das bases e 
em seguida a motivação sob as quais a proposta 
da ES foi concebida. 

Modelos de Desenvolvimento e 
Processo de Produto 

Como metodologias para organizar a disciplina 
desenvolvimento de produto e seu respectivo 
processo de implantação (PDP), podemos 
destacar algumas propostas que têm origens em 
diferentes áreas do conhecimento. Conforme 
((NUMA/USP), 2009) temos o seguinte: 

 Estudos de Harvard & MIT:  projetos de 
pesquisa usando manufatura enxuta e gestão 
do PDP. Estes trabalhos tornaram-se clássicos 
e geraram muitos conceitos desta área, tendo 
sido  também a base de visão de gerência deste 
processo, sendo apresentada nos livros de 

(CLARK & WHEELWRIGHT, 1993). Os autores 
dividem o PDP em três etapas maiores:  

o Estratégia de Desenvolvimento; 

o Gerenciamento do Projeto Específico;  

o Aprendizagem. 

 Stuart Pugh: Em (PUGH, 1991), baseado 
em sua experiência de anos como projetista e 
gerente de projetos na indústria, o autor 
preocupa-se com a busca de uma visão total do 
projeto, ou seja, uma que unisse as parciais 
presentes em cada setor tecnológico específico, 
tendo para isso desenvolvido o modelo Total 
Design, no qual há um conjunto  etapas 
interativas, aplicáveis a qualquer tipo de projeto 
(independente da disciplina tecnológica 
envolvida). 

 

Seguindo a revisão, passemos agora à 
apresentação do PDP, definido por um conjunto 
de atividades por meio das quais se busca chegar 
um produto e seu processo de produção, a partir 
das necessidades do mercado, das possibilidades, 
restrições tecnológicas, aliado às estratégias 
competitivas da própria empresa. O objetivo final 
é a manufatura ser capaz de produzir o produto 
no menor tempo e custo possível e maior 
qualidade. (ROZENFELD, et al., 2006). 

Decisões e ações na Gestão do Desenvolvimento 
do Produto são pertinentes tanto à alta 
administração quanto às áreas fim da empresa, 
sendo dependentes do horizonte e amplitude 
destas. O sucesso empresarial, o aumento do 
faturamento, lucratividade e participação no 
mercado têm sido creditados a uma boa gestão 
do desenvolvimento de produtos (CHENG & 
FILHO, 2007). 

Críticas aos modelos clássicos 
 

Segundo ((NUMA/USP), 2009), embora não seja 
uma regra, o PDP era tratado de forma isolada 
pelas diferentes áreas de conhecimento e 
profissionais especialistas. Quando em conjunto, 
essas diferentes visões do processo podiam levar 
a problemas e ineficiências, pois qualquer 
desenvolvimento, por maior conteúdo tecnológico 
presente, requer o conhecimento de várias destas 
visões carregando cada uma uma linguagem e 
valores próprios, que dificultam a integração e 
sinergia entre os agentes do processo. 

Exemplificando, para os modelos clássicos, nos 
quais os projetos das diversas fases da criação de 
um produto são organizados separados e, após 
há um projeto de integração para organizar o todo, 
é comum observar retrabalho e partes que 
precisam ser ajustadas e, em casos mais 
extremos, até mesmo refeitas.  

Mesmo não se encontrando muitos estudos para 
otimização de tais modelos, a ineficiência das 
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atividades das fases e resultados com aumento 
do tempo de entrega e de custos exigiram 
modelos mais modernos, como os sob o enfoque 
da ES, tema do próximo tópico. 

Engenharia Simultânea 

Conceituação 
 

O termo Engenharia Simultânea é a tradução 
mais aceita da expressão Concurrent Engineering. 
A palavra concurrent tem o sentido de 
concomitante e, assim, a tradução por simultânea 
expressa bem a ideia contida no termo em inglês. 
Segundo (FABRÍCIO, 2006), “Concurrent 
Engineering” foi proposto primeiro pelo Institute 
for Defense Analysis (IDA) do governo americano. 
Seguem-se algumas definições (sem esgotar o 
assunto):  

"A ES é uma abordagem sistemática para o 
desenvolvimento integrado e paralelo do projeto 
de um produto e os processos relacionados, 
incluindo manufatura e suporte, procurando 
fazer com que as pessoas envolvidas no 
desenvolvimento considerem, desde o início, 
todos os elementos do ciclo de vida do produto, 
da concepção ao descarte, incluindo qualidade, 
custo, prazos e requisitos dos clientes." 

Acrescenta (MOTTECY, 1990) apud. (SANTOS, 
1995): 

“(...) a integração e colaboração entre as áreas 
especialistas que estão envolvidas no projeto”; 
“forma-se um grupo de trabalho responsável 
pelo projeto, composto de especialistas de 
várias áreas, que devem agir de uma maneira 
multidisciplinar, usando simultaneamente todos 
os aspectos do projeto”.  

Percebe-se com esses aspectos que o conceito 
de ES é amplo e adequado na organização das 
múltiplas necessidades de um time de projeto, em 
quaisquer área do conhecimento, bastando gerar 
adaptações exigidas no caso prático.  

 

Figura 1 

Síntese dos principais elementos presentes na 
ES para o PDP 

Prosseguindo, podemos sintetizar na Fig. 1, as 
principais características e conceitos mais 
relevantes da ES. 

Vamos agora apresentar alguns modelos de 
trabalho para compará-los à proposta da ES. 

Comparativo dos modelos Sequencial x 
Simultâneo 
 

O grande diferencial entre os dois modelos 
concentra-se na redução das etapas para 
compatibilização e integração das partes 
envolvidas. Por exemplo: para a construção de 
um edifício é necessária a elaboração de vários 
projetos multidisciplinares: elétrico, arquitetônico, 
paisagístico, estrutural,  dentre outros, conforme 
proposta da Figura  2, pesquisada em (PRETTI, 
2013).  

 

Figura 2 

Construção usando o modelo sequencial  

No projeto sequencial, como visualizado na 
Figura , cada sub-projeto é feito de forma isolada, 
por equipes de trabalho diferentes, apesar de ser 
o mesmo empreendimento. Ao fim, com os sub-
projetos, cria-se o projeto de integração – que os 
analisa e une, para resolver pendências nos sub-
projetos.  

Dessa forma, onera-se o tempo para o 
desenvolvimento do projeto total, dado que a 
solução desses conflitos exige novas revisões dos 
sub-projetos, atrasando mais o processo. A 
lentidão acaba diminuindo a qualidade e nível de 
detalhamentos e prejudica o início e/ou 
andamento das obras. 

Já usando a técnica simultânea, todos os projetos 
são feitos por uma mesma equipe multidisciplinar 
que, através da facilidade do compartilhamento de 
informações produz todos os projetos de forma 
paralela e integrada e  proporciona rapidez nas 
tomadas de decisão pois considera todos os 
aspectos projetuais, fazendo com que se ajustem 
ao outro de forma eficaz. 

Além disso, é importante frisar que a ES extrapola 
o desenvolvimento de produtos, gerando canais 
de comunicação entre todas as equipes da 
empresa, da manufatura a aos clientes, 
fornecedores e usuários, como pode perceber-se 
na Figura 3, abaixo: 
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Figura 3 

Comunicação entre as várias partes interessadas 
no PDP utilizando a ES 

 

Figura 4 

Sequencial X Simultâneo. (IOCH, 2016) 

Como resultado, os projetos são concebidos de 
forma harmônica, sendo o projeto de 
compatibilização facilitado e feito de forma mais 
rápida e eficiente, já que a ES gera encurtamento 
da fase projetual e contribuiu para o cronograma 
de obras, como observado na Figura  já que a 
qualidade do projeto gerado minimiza erros e 
problemas na execução. 

Após a análise dos principais elementos da 
literatura sobre o desenvolvimento de produtos, 
abordaremos sobre as ferramentas para a ES. 

As ferramentas para a ES  
 

As ferramentas para a ES objetivam aumentar 
ainda mais a concorrência do projeto, permitindo 
aos projetistas e membros do time se 
comunicarem mais rapidamente através do uso 
de informações compartilhadas com uma base de 
dados comum. O ambiente computacional possui 
suporte à decisão e dados de gerenciais de 
produtos e de processos. Entre eles pode-se citar: 
CAD, CAM, CSCW, sistemas de informações 
distribuídas, e de suporte a decisões de grupos.  

EVANS (1991) demonstra que há três grandes 
categorias de decisão quanto à introdução das 
ferramentas em ES: tecnológicas, técnicas e 
times.  

As ferramentas de base tecnológica dizem 
respeito às atividades de informação, 
principalmente do projeto, como o CAD e bases 
de dados de engenharia, que permitem 
compartilhar informações com um mínimo de 
esforço. Podemos citar também o BIM como 
Banco de dados de engenharia. 

Não há dúvidas de que ferramentas 
computacionais e a interligação em redes são 
essenciais para uma comunicação eficaz dos 
membros e demais interessados. O CAD 3D, por 
exemplo, permite que o projeto seja desenvolvido 
em uma reunião e alterado em tempo real, além 
de permitir reuso de soluções de outros projetos.  

As ferramentas de base técnica são várias e a 
avaliação de seus potenciais deve dar-se de 
acordo com as necessidades. Dentre as 
ferramentas técnicas conhecidas temos: 
Desdobramento da Função Qualidade (QFD), o 
Custo alvo (Target cost/ Target profit), o 
Envolvimento antecipado (Early Involvement), o 
DFM e DFMA; dentre outras. 

Os objetivos são: a otimização do processo de 
projetar e do projeto físico ou o produto atual. 
Assim, após o processo de projetar, ser otimizado, 
o produto deve então ser reprojetado para 
permitir: melhor método de produção, aumento da 
qualidade e da produtividade e redução do “time-
to market”.  

Como última ferramenta, os times multifuncionais 
são essenciais para a existência da ES. Sem os 
times, não há condições de interações que 
propiciem o atingimento dos objetivos de redução 
do tempo de lançamento de um novo produto no 
mercado, melhoria de qualidade dos produtos ou 
diminuição dos custos de desenvolvimento. 

Após a análise dos principais destaques da 
literatura sobre os elementos da ES, vamos 
abordar um ponto importante: a Engenharia 
Simultânea em projetos. 

Atuação da ES em projetos 
 

De acordo com o (PMI, 2017), numa tradução livre, 
um projeto é definido como “um esforço 
temporário para criar um produto, serviço ou 
resultado exclusivo”.  

Utilizando-se de um empreendimento de 
construção civil como exemplo, pode-se compará-
lo a um projeto, já que há a criação de produtos 
exclusivos com data de início e de término. Indo 
além, pode-se dividir as fases desse 
empreendimento como as de um projeto tal qual 
indicado pelo PMI e gerar nesse caso um 
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processo geral e genérico de desenvolvimento, 
como exibido na Figura 5. 

 

Figura 5 

Área de atuação mais forte da ES num projeto 
típico de construção de Edifício. 

É importante ter em mente esse processo 
genérico, pois a ES consegue ser utilizada em 
todas as etapas, embora haja atuação maior em 
algumas delas. Pelo próprio conceito busca-se a 
minimização de problemas que possam acontecer 
por meio da interação dos intervenientes no 
início do processo e do adiantamento de 
tomada de decisões. Infere-se assim que sua 
maior ação será nas fases de iniciação/concepção 
e planejamento do empreendimento. 

Pode-se dizer que nesse processo, o projeto e 
seu próprio gerenciamento de integração 
assumem posição de destaque, uma vez que ele 
consolidarão todas as decisões e discussões 
realizadas até aquele momento. Entretanto, não 
se pode afirmar que os projetos são o único foco 
de atuação da ES, como se depreende dos 
estudos anteriores. As empresas e a sua 
interação interna ou externa também têm papel 
importante, uma vez que deve-se considerar o 
processo construtivo todo: a atividade de 
monitoramento/controle, planejamento de obra e 
orçamento, até produção e cadeia de suprimentos. 

Percebe-se assim o caráter pluralista da ES, que 
envolve todo o processo de concepção de um 
edifício, todo seu ciclo de vida, seus participantes 
intervenientes e a organização como um todo. 

DISCUSSÃO: PODE-SE CONSIDERAR 
A ES UMA METODOLOGIA ÁGIL? 
 

Os métodos ágeis são uma alternativa à gestão 
tradicional de projetos. Eles nasceram nos braços 
do desenvolvimento de software, mas hoje podem 

ser aplicados a qualquer tipo de projeto (inclusive 
os que não se remetem ao software). 

Os métodos ágeis organizam o processo de 
gerenciamento de projetos empregando inspeção 
e adaptação frequente. É uma filosofia que acaba 
por incentivar o maior trabalho em equipe, a auto-
organização, a comunicação, o foco no cliente e a 
entrega de valor. Basicamente, os métodos ágeis 
são um conjunto de práticas eficazes que se 
destinam a permitir entregas com alta qualidade 
do produto, tendo uma abordagem de negócios 
que alinha o desenvolvimento do projeto com as 
necessidades do cliente e com os objetivos da 
empresa. 

O Manifesto Ágil 
 

Em fevereiro de 2001, uma reunião em Snowbird, 
nas Montanhas Nevadas em Utah - USA, marcava 
o surgimento e propagação do paradigma dos 
métodos ágeis. Essa reunião desencadeou o que 
conhecemos hoje como Manifesto Ágil, se 
tornando um grito de guerra para a indústria de 
software e para as dezessete pessoas presentes 
ao evento. O manifesto ágil possui doze princípios 
e quatro valores, sendo eles: 

o Indivíduos e interação entre eles mais que 
processos e ferramentas; 

o Software em funcionamento mais que 
documentação abrangente; 

o Colaboração com o cliente mais que 
negociação de contratos; 

o Responder a mudanças mais que seguir 
um plano. 

Cada método ágil existente (Crystal, Scrum, 
Kanban, Lean, XP, dentre os mais famosos) 
carrega consigo os valores e princípios arraigados 
no Manifesto Ágil. Nesse sentido e diante de tudo 
já estudado nesse artigo, podemos visualizar a 
Engenharia Simultânea dentro desse contexto? 

Claramente, tanto a filosofia Ágil quanto a ES têm 
muitos pontos em comum, embora percebamos 
que a ES esteja mais associada às fases incial, 
conceitual e de criação de artefato ou produto, 
haja vista sua preocupação em unificar o 
entendimento do trabalho pelos vários atores 
envolvidos no processo de tradução das ideias 
para o mundo concreto. 

Destaca-se que o afinamento do time em ambas 
as metodologias é fator de sucesso, desde que 
auxiliado por ferramentas computacionais e bases 
de dados que gerem agilidade e adequação em 
cada iniciativa. A partir daí, o objetivo de entregas 
mais adequadas e melhor ajuste de mudanças ao 
longo das interações e fases de cada projeto dá-
se de forma natural. 
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Pelas características identificadas, podemos sim 
inferir que filosofia Ágil se adequa à ES, podendo 
essa, até por uma questão de antiguidade, sido 
talvez precursora desse movimento na origem. 

CONCLUSÕES 
 

Voltando a (MELLONI, 1998), pode-se extrair: “a 
engenharia simultânea é uma metodologia de 
desenvolvimento de novos projetos que tem uma 
proposta de realização de vários processos de 
forma paralela, ou simultânea, usando um grupo 
de projeto multidisciplinar e dinâmico. Este time 
deve conter pessoas com conhecimentos nas 
mais diversas áreas referentes ao projeto em 
desenvolvimento e gerar, pela da colaboração e 
tomadas de decisões consistentes, a redução dos 
tempos da concepção e aumento da qualidade 
com reduções de custo, devido à redução de 
surpresas e retrabalho, suas principais virtudes.” 

Ao longo da revisão bibliográfica pôde-se notar 
que a ES foi desenvolvida nos últimos 30 anos 
permitindo uma forma consistente de geração de 
valor para as organizações, ao estimular que 
times multifuncionais criassem produtos tão 
competitivos quanto possível, visando diminuição 
de retrabalho e o encurtamento entre a fase 
criativa e de concepção do produto e sua entrega 
ao mercado consumidor.  

A ES, como filosofia, tem impactos em toda a 
dinâmica organizacional ao encurtar o 
atendimento aos desejos dos clientes à efetiva 
produção de novos produtos desenvolvidos. E, 
conforme visto, dada às suas características de 
entregas otimizadas e organização de times 
multidisciplinares pôde ser comparada à filosofia 
Ágil, fato que lhe assegura bastante destaque no 
momento de estruturar a organização e suas 
áreas operacionais, permitido às empresas 
vantagens competitivas para introduzir no 
mercado novos produtos e serviços, com 
conteúdo tecnológico e características de 
qualidade, desempenho, custo e distribuição que 
satisfazem seus consumidores.  

Desenvolver novos produtos que atendam as 
exigências dos clientes, ou, até melhor, que as 
antecipem, constitui um ponto fundamental para a 
longevidade das organizações e, certamente, por 
meio do uso da dinâmica da Engeneharia 
Simultânea e toda a sua potencialidade 
representada por times experientes, criativos e 
engajados e uma organização afinada para 
proporcionar tal ambiente, é um ponto bastante 
positivo para alcançar esse objetivo.  
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