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4 – PROJETO FINAL – A 

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

 SUBSISTEMA DE PROJETO 

 1. Projeto final e planejamento de novos 

produtos 

 Sistema de planejamento de novos produtos a + 

importante ligação com a produção é o estágio 

final. 
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 Desenvolvimento do trabalho nos estágios finais 

com testes de protótipos, inicia-se a produção. 

Neste estágio o projeto especifica o produto para 

a produção. 

 Desenhos e especificações preparados refletem os 

resultados do trabalho desenvolvido e permite a 

transformação de recursos e equipamentos de 

produção em quantidades de produtos acabados. 
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 2. Projeto e Marketing 

  

  O produto origina-se da necessidade do cliente, 
necessidade de desenvolvimento e pesquisa aplicada. 

 A procura pode ir direto ao projeto final, que produzirá 
todos os desenhos e especificações para a produção.  

 Será feito em relação à:  
 Necessidade dos consumidores; 

 Política de qualidade a empresa 

 Capacidade de produção  

  

 O projeto final é considerado um subsistema no sistema de 
planejamento de novos produtos (FIG 4.1). 

  

 As inter-relações com outras atividades por meio de novos 
produtos e por meio do desenvolvimento para fabricação. 
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FATORES ENVOLVIDOS NO 

PROJETO 

 Relação custo/preço 

  

 No projeto de todo produto, a produção do custo total 
em relação ao preço conduz a taxa de lucro que será 
obtida. No mercado de bens de luxo, pode-se 
estabelecer um preço alto, originando uma taxa muito 
baixa de custo de fabricação, em relação ao preço. 

 Estes custos, cobre despesas indiretas, devem ser 
adicionados dos custos de desenvolvimento e 
investimentos necessários para fabricação do produto. 

 Logo o produto deve ter ciclo de vida longo ou grande 
volume de vendas, para justificar os altos custos de 
desenvolvimento. 
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 Ponto de equilíbrio: quando as vendas do produto 
pagarem custos fixos. 

 Inicia-se a fase em que os lucros darão retornos 
esperados. 

 O projetista estima certo custo unitário para cada 
produto, dentro do qual deve trabalhar, de maneira 
que o produto possa ser eficientemente planejado com 
ótimo retorno financeiro, a longo prazo. 

 Os projetos são viabilizados, tendo em conta o seu 
custo, mais uma margem para lucros. 

 Permite liberdade para reprojetos, particularmente se 
a margem é expressa como % do custo total. 

 Nesta circunstância, deve-se obter equilíbrio entre o 
reprojeto, a alta confiabilidade e o desempenho, 
geralmente através de um projeto global e de 
especificações de desempenho. 
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 4. Gráfico do ponto de equilíbrio e planejamento do novo produto. 

 Gráficos do ponto de equilíbrio, que mostram o relacionamento entre 

custos fixos, custos variáveis e lucro (FIG 4.2). 

1. Nos custos fixos é permitida a inclusão de todas as despesas do 

desenvolvimento, dos custos do projeto e do investimento de capital nas 

instalações e equipamentos. 

2. Custos variáveis incluirão mão de obra, materiais e parte das despesas 

indiretas. 

3. No primeiro caso, um baixo custo fixo pode ser obtido por métodos de 

produção manuais, mas os custos variáveis serão altos.  O ponto de 

equilíbrio ocorre a 50 %  da capacidade de produção. 

4. Para a alta produção o lucro é ainda mais baixo. 

5. O segundo caso o alto custo fixo dado pela mecanização, com custos 

variáveis mais baixos. 

6. O ponto de equilíbrio subiu para 65 % da capacidade , mas para um 

grande  volume há um lucro substancial. 

7. O gráfico não inclui diretamente o tempo. 
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FIGURA 4.1 . O subsistema de projeto 

 



 A importância do projeto como meio de assegurar: 

  

 Um produto satisfatório ao consumidor, que 

então o comprará em quantidade; 

 Um produto facilmente desenvolvido para a 

produção, sem os atrasos causados por problemas 

 Um produto com custo variável baixo. A 

engenharia de avaliação ajudará 

consideravelmente reduzindo variáveis, bem 

como os custos fixos. 
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Caso B 
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FIG. 4.2 Análise do gráfico do ponto de equilíbrio para produtos novos 



 5. Política de qualidade 

  A qualidade do produto é composta da qualidade 

do projeto e da qualidade da conformação.   

 A qualidade do projeto deve ser fixada a nível de 

alta administração e especificada, em detalhes, 

para o projetista do produto. A política da 

empresa, com relação à qualidade do projeto, 

estabelecerá sua tendência futura e as bases da 

“imagem” da qualidade. A empresa estará 

associada a certa qualidade de produto. 
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 Nesta políticas, duas possibilidades seguirão: 

  

1. A empresa oferece uma série de modelos para a venda, com 
certa qualidade do projeto, a qual as pessoas comprarão 

2. A empresa projeta produtos individuais nas especificações do 
consumidor. 

   

 O projetista, tem um roteiro padrão de qualidade do seu 
projeto. É responsabilidade sua projetar o produto que: 

1. Atenda às necessidades dos clientes; 

2. Atenda aos padrões de qualidade da empresa e 

3. Seja capaz de ser fabricado nos equipamentos existentes. Se 
a empresa fixa um alto nível de qualidade do projeto, então o 
equipamento de produto de ser capaz de atender a estes 
nível de qualidade. 
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 A qualidade do desenho: é evidenciada nos 
desenhos e especificações, em tolerâncias reais , 
confiabilidade adequada para o projeto e em 
padrões  visuais apropriadamente especificados. 

 Todos estes valores levarão a consistência da 
qualidade do produto e , quando adicionados ao 
nível daquela qualidade, o total dará o padrão de 
qualidade do projeto.  

  

 A alta qualidade do projeto significa desempenho 
bom e consistente durante certo período de 
tempo, e esta propriedade depende amplamente 
do projetista. 
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 Capacidade do processo. 

  

 O projetista está limitado, de um lado, pela política de 
qualidade da firma ou consumidor e de outro lado 
pela habilidade da fábrica e da maquinaria em atingir 
as especificações. 

 A capacidade de uma simples máquina pode estar 
determinada em termos de desvio padrão daquela 
máquina para determinadas operações.   

   

 As diferenças no desvio padrão apresentado por 
diversas máquinas e o nivelamento desta qualidade 
pela pior máquina é inadequado para encontrar o 
padrão da empresa. 
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 A capacidade do processo deve, atingir as 
necessidades dos projetistas e a qualidade 
estabelecida do projeto. 

  

 A posição do projetista é de que deve conhecer a 
capacidade das máquinas, para as quais está 
projetando produtos, e projetar, para aquela 
capacidade, dentro dos limites de qualidade do 
projeto. 

 A reposição do equipamento usado não é sua 
responsabilidade. É trabalho do gerente de produção 
manter a fábrica trabalhando eficientemente, tanto 
em quantidade como em qualidade e quando um 
investimento na fábrica for necessário, deverá ser 
justificado a nível de administração, a qual está apta 
a autorizar o dispêndio. 

 

16 



 7. Efeitos sobre outros produtos 

 O Projetista e o especialista de marketing consideram o 
efeito dos produtos existentes sobre os novos produtos e 
vice-versa. 

  

 Novo produto substituindo o fracassado deve ser apto a 
tomar a posição no conjunto dos produtos. 

 O novo produto deve encaixar-se dentro dos padrões e 
planos de distribuição do produto original e usar as 
mesmas partes e componentes padronizadas. 

 Um conceito completamente novo pode, impedir a 
existência de produtos, ao forçar mudanças nos arranjos da 
distribuição ao introduzir uma tecnologia diferente, e até 
mesmo tirar vendas de produtos existentes. 

 O quanto isso pode ser tolerado deve ser decidido, e o 
projeto deve ser influenciado de acordo com essa tolerância. 
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 8. Embalagem 

  

 A embalagem por si só, envolve um sistema de 
produção industrial. 

 Finalidade: 

 Proteção do produto 

 Meio de transporte ao consumidor 

 Meio de promoção publicitária 

  

 Os bens de capital são vendidos pelo desempenho, 
preço e reputação da empresa fornecedora, mas não 
em vitrines ou lojas de varejo. 

 São pesados e danificam-se facilmente. 
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 As embalagens são usadas como proteção e meio de 
transporte. 

 Os pallets usados (não retornáveis), como meio de 
armazenagem de produtos acabados. 

   

 Os bens de consumo requerem apresentação: embalagem 
protetora e atraente. 

   

 Gêneros alimentícios > supermercados = grandes volumes, 
separados e pré-embalados para mostra: vegetais, 
embalagens plásticas. 

 Chegam em caixas, embrulhos prontos: manteiga, açúcar, 
conservas. 

 Bens industriais em forma de Kits (montagem final do 
usuário)= facilidade na embalagem, segurança e tamanho. 
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 Outros fatores do projeto da embalagem: 
recipientes especiais, transporte rodoviários, 
ferroviário e marítimos= proteção dos produtos 
altas trepidações. 

  

 Distribuição como atividade de marketing, 
empacotamento imediatamente após a produção, 
o projeto de embalagem conta com a situação da 
produção e necessidades de distribuição. 

 O volume de produção exige equipamentos de 
embalagem altamente mecanizados, integrantes 
do processo de produção, (açúcar e chá). 
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 9. Redução de variedades 

 Idéia velha: o no. de produtos numa linha deve ser reduzido! 

 Exame da linha de produtos: apontará os produtos marginais que 
podem ser eliminados 

 Meios de racionalização no sistema de produto: 

 Eliminação de classes de produtos não lucrativos, uma decisão de 
marketing ou política de empresas, 

 Eliminação de produtos individualmente não procurados, uma decisão 
posterior de marketing ou da política da empresa. Esta é 
frequentemente chamada de simplificação. 

 Padronização ou uso de especificações similares para várias 
aplicações. 

  

 Análise de custos é  uma técnica com propósitos similares às três 
atividades acima citadas. 

 Essencial no planejamento de novos produtos. 

 Não é dirigida a racionalização mas ao melhor projeto global do 
produto para atender as funções. 
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 10. Classes de produtos 

 Empresas fabricam uma ou mais classes de 
produtos: refrigerantes, sucos, bebidas destiladas. 
Cada classe de produto dá uma contribuição ao 
lucro total da empresa. 

 Se a contribuição é calculada e comparada com as 
de outras classes de produtos, pode-se decidir que 
aquela classe será desativada devido à produção 
marginal ou mesmo a prejuízos. A decisão será da 
alta decisão da empresa pelas implicações com a 
estratégia corporativa, investimento na fábrica, 
utilização da mão de obra, habilidades 
administrativas e experiência tecnológica. 
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 Os seguintes fatores afetarão a decisão de abandonar 
uma classe de produtos: 
1. A contribuição de uma classe como porcentagem do lucro 

total 

2. A posição de aumento ou queda das vendas daquela 
classe 

3. O tamanho e as tendências do mercado total. 

4. A situação econômica atual 

5. Os investimentos necessários à conversão da fábrica para 
outras finalidades produtivas, caso possa ser utilizada 
para classes de produtos mais lucrativas. 

6. O efeito na mão de obra na firma e a habilidade de reter e 
empregar mão de obra nos outros produtos. 

7. A situação da direção da firma e a habilidade de manejar 
mudanças tecnológicas e organizacionais com tempo 
mínimo de computação. Este ponto é vital se a mudança 
de estratégia se destina a tomar lugar, sem perdas 
financeiras, por um amplo período de tempo. 
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 11. Produtos Individuais 

 Argumentos idênticos para exame de produtos individuais, 
em cada classe de produtos.  Uma classe de produtos deve 
ser projetada como uma entidade na qual cada produto é 
complementar aos outros: embalagens de sucos precisarão 
ter uma variedade de tamanhos e preços progressivos.   

 A qualidade do produto pode ser alta ou baixa. 

 A classe pode ter características especiais: alta taxa de 
armazenagem/volume. E satisfazer a necessidades dos 
consumidores nos diferentes hábitos de compra e 
alimentação. 

 Cada produto deve ser examinado criticamente, para 
determinar sua posição em seu ciclo de vida, sua 
contribuição para o lucro, o efeito de sua descontinuidade 
nos outros produtos da classe e as implicações de sua 
continuação, se a lucratividade é baixa. 
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 12. Variedade de produtos e padronização. 

 Classe simplificada= os produtos membros daquela classe 
são projetados de modo que a aparente variedade é dada 
dentro da classe usando partes e componentes similares 
quanto possível. 

 A variedade pode ser dada por diferenças no tamanho, 
acabamento, mobiliário e acessórios extras, mas a um 
pequeno custo adicional. 

 Padronização: uso de mesmos componentes,dimensões 
correspondentes, processo efetuado com especificações de 
desempenho de materiais, qualidade do projeto e métodos 
próprios. 

 Significa: eliminação de itens não padronizados em todos os 
estágios no projeto do produto, correspondência do projeto a 
processos padronizados de fabricação, racionalização de 
suprimento de matérias primas e de compras, 
especificações de qualidade e a métodos de trabalho 
determinados nos estudos de trabalho. 
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 13.Aplicações da padronização 

  

 É mais efetiva qdo aplicada em partes e a materiais, qdo usada em 
âmbito nacional para bens básicos, qdo legalizada pela necessidade de 
leis de segurança: código de cores para tubulações elétricas e 
hidráulicas, formato de tomadas, tipos de embalagens e containers. 

  

 Os projetos são concebidos em protótipos para um amplo consumo 
popular, as padronizações são feitas antes da produção em larga 
escala.  

 Somente mercados altamente competitivos a padronização torna-se 
desvantagem. 

 A padronização não restringe a introdução de novos produtos. O 
composto de produtos deve ser sempre dinâmico, com produtos velhos 
saindo de linha e novos sendo lançados.  

 Novos detalhes do projeto e novos materiais serão sempre 
desenvolvidos. 

 Qdo definidos estão sujeitos a padronização. 
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ENGENHARIA DE AVALIAÇÃO 

 14. Análise de valor/ engenharia de avaliação 

  

 A análise de valor pode ser definida com o exame 
crítico das funções do produto, com o,objetivo final de 
dotá-lo de condições para que realize suas funções 
seguramente pelo custo total mínimo. 

 Análise de valor, portanto significa a avaliação do 
valor. 

 Engenharia de avaliação é a expressão usada 
algumas vezes pelos engenheiros como sinônimo de 
análise de valor, eles a consideram como sendo a 
ferramenta especializada da engenharia para análise, 
sem as implicações mais amplas de economia, que 
envolve diferentes funções especializadas, tais como 
compras, marketing e controle de custos. 
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 15. Conceito de valor 

  

 O valor de um produto depende da pessoa que o está 
avaliando. Nós falamos sobre o “valor da moeda” fazendo 
supor que o preço de compra de um produto qualquer 
expressa o seu real valor. Uma parte essencial da análise 
de valor é o estabelecimento de um valor para a parte ou 
componente que está sendo examinado.  Este valor é 
atribuído inicialmente como a base para as análises e 
sínteses que virão em seguida. 

  

 O custo de um produto pode ser rigorosamente expresso em 
termos financeiros. O valor de uso de um produto pode, 
também, ser definido precisamente, para qualquer peça de 
equipmaento, como base para análise de valor. Estes  são os 
dois fatores mais importantes empregados em análise de 
valor. 
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 16. Grupo de análise de valor 

  

 A investigação da função de um produto é diferente da 
tradicionalmente praticada nos projetos. Ela tira a ênfase 
dada à aplicação dos princípios de engenharia para a 
produção ao mínimo custo possível e traz à tona os 
conceitos relacionados à análise das possibilidades 
funcionais do produto. O projetista entende de tecnologia de 
produção, é conhecedor dos princípios de engenharia, mas 
também é escravo das especificações dos consumidores.  
Não pode conhecer as possibilidades comerciais de todos os 
novos materiais, e raramente saberá de imediato a 
capacidade de todo o equipamento de produção. Não está 
acostumado a trabalhos de balanceamento de linhas e 
realmente não conhece os fundamentos mercadológicos do 
produto. Portanto, o grupo de análise de valor é escolhido 
para preencher esse vazio e aumentar o arsenal de dados 
do projetista. 
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 Quando possível, deve haver, tempo integral, um analista 
de valor. Nas grandes empresas isso é possível, mas nas 
pequenas firmas talvez seja necessário empregar um 
consultor. Normalmente o analista em tempo integral é o 
chefe-geral, com os seguintes gerentes seniores no seu 
grupo: 

   

1. Projetista-chefe, ou pelo menos um projetista 
responsável pelo produto. 

2. Orçamentista ou encarregado sênior pelas estimativas 
de custo. 

3. Membro Sênior do grupo de produção 

4. Gerente de vendas ou representante sênior das vendas 

5. Responsável pelo controle de qualidade 

6. Possivelmente um engenheiro de desenvolvimento 

7. Engenheiro de métodos. 
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 17. Tamanho do grupo de análise de valor 

  

 O tamanho ótimo de um grupo de análise de valor é de quatro ou 
cinco elementos, e deve haver procedimentos bem estabelecidos para 
suas reuniões. 

 Cada projeto deve ser tratado com rapidez e eficiência e vigiado 
cuidadosamente enquanto as mudanças são implementadas.  

 As reuniões devem ser curtas e programadas para ocorrer a intervalos 
regularmente freqüentes.  

 Os gerentes em cada reunião atuarão com um grupo , gerando idéias. 
As idéias serão, então, investigadas após as reuniões.  

 Os resultados serão apresentados nas reuniões seguintes, onde 
acontecerão as discussões posteriores.  

 A essência é o grupo de trabalho, que resulta no desenvolvimento de 
pessoas em todas as partes da empresa.  

 Todavia, é importante que os membros do grupo sejam gerentes 
seniores que possam organizar as pesquisas em seus departamentos, 
após cada reunião. 
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 18. Engenheiro de avaliação 

  

 O grupo deve ter um líder dinâmico. Nenhuma 
atividade de meio período pode ter sucesso sem 
orientação e liderança, e o analista  de valor de tempo  
integral pode oferecer essa liderança, se ele for bem 
escolhido. 

 Ele deve ser um  entusiasta como qualquer gerente. 
Deve ser diplomático ao tratar com o pessoal sênior do 
grupo e ter um mente que cada hora de discussão está 
tirando os gerentes das rotinas diárias.  Enquanto 
isso estiver ocorrendo, a análise de valor deve ser o 
assunto principal, a fim de que o interesse seja 
mantido para que esse  gerentes continuem dando 
apoio ativo. 
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 19. Métodos da engenharia de avaliação. 

 O procedimento para análise de valor é importante e pode 
ser dividido em sete  seções ou fases de atividade: 

 Seleção do produto para análise 

 Determinação da função do produto 

 Coleta de dados 

 Fase de especulação 

 Fase de avaliação  

 Fase de recomendação 

 Implementação 

  

Este procedimento segue o padrão normal para pesquisa no 
campo da produção e mostra similaridade com a seqüência 
de atividades envolvidas no estudo de métodos. 
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 20. Seleção do produto para análise 

 Seguindo os princípios alinhados na curva de Pareto, ou na 
curva de Lorenz seria um bom começo para a atividade de 
análise de valor, se um produto fosse escolhido com custo 
total para a função desempenhada.  Inúmeras aplicações 
em potencial poderiam ser relacionadas conforme suas 
economias esperadas, com a maior unidade de economia 
encabeçando a relação. Será então necessário observar o 
volume anual de produção de cada uma, a fim de se 
computar a economia total, a saber: 

     A   
 B 

 Custo por artigo  39  3 

 Economia possível  13  0,42  

 Economia percentual 33   1/3 % 14 % 

 Volume/ano   200  200.000 

 Economia total projetada     $  2600  84.000 
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 A economia total proveniente da análise de valor não é 
sempre calculada em moeda.  

 A redução das partes num produto final economizará tempo 
de maquias e materiais, possibilitará planejamento mais 
preciso de produção e afetará as atitudes das pessoas na 
unidade de produção e até mesmo incrementará as relações 
com os consumidores. 

  

 Geralmente um produto mais complexo trará maiores 
economias, bem como projetos altamente avançados.  

 Para um produto em particular é também útil combinar a 
tecnologia dos membros do grupo com a necessidades 
daquele produto.  

 Os engenheiros eletrônicos serão necessários para a 
complexa peça controle do equipamento, enquanto o 
especialista de marketing informa onde, no produto, o estilo 
é importante para a preferência do consumidor 35 



  21. Determinação da função do produto  

  

 As funções serão orientadas pelas necessidades do 
produto – que se deve fazer para ele trabalhar 
eficazmente.   

 Se uma definição precisa da função pode ser 
estipulada, então meios alternativos de realizar 
aquela função podem ser determinados.  

 Muitas vezes, um componente por si só defini a sua 
função, e, portanto, uma boa definição da função 
eliminará os componentes integralmente.  

 Finalmente , esta definição deve ser descritiva e 
concisa. Por exemplo: caneta utensílio para escrever 
ou símbolo de prestígio. 
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 22. Coleta de dados 

  

 Significa uma exaustiva coleta de informações que serão úteis ao grupo de 
análise. Tais itens incluirão o seguinte: 

  

 Informação de custo, sobre materiais diretos ou indiretos, estimativas de custos 
e tempos de fabricação e montagem, custos indiretos, fixos e variáveis de 
fabricação. 

 Qualidade do projeto e detalhes dos procedimentos e padrões da inspeção. 

 Desenhos do produto  e desenhos das ferramentas. 

 Especificações, folhas de especificações, arranjo físico, detalhes das 
ferramentas, concessões autorizadas e alterações de engenharia. 

 Especificações de compra para materiais, preços, prazos de entrega e 
necessidade de armazenagem. 

 Estimativas de vendas, estimativas do ciclo de vida do produto, a situação da 
concorrência e preferências dos consumidores. 

 Tecnologia do processo, novos métodos, novos processos. 

  

Todas essas informações devem estar disponíveis para reunião, a fim de que a fase 
seguinte possa ser desenvolvida com base nesse conjunto de informações. 
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 23. Fase de especulação 

  

 Esta é a área onde é feita análise pormenorizada 

e onde todas as alternativas são listadas e todas 

as idéias apresentadas.  

 Aqui é possível trabalhar sistematicamente 

através de uma lista de verificação ( check list), 

ou para reunir idéias numa lista especial.  

 A fase de especulação não se preocupa com a 

avaliação detalhada das idéias, mas é criativa. 

 Muitas vezes é conduzida nos moldes de seções de 

dinâmica de grupo 
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 24. Fase de avaliação 

  

 Esta fase se preocupa com o exame de cada proposta. A fase 
de especulação lança idéias como alternativas, sem 
examiná-las minuciosamente.  

 A fase de avaliação classificará as idéias de acordo com os 
seus custos, e cada uma será analisada e avaliada por todos 
os  membros do grupo que possuem melhor conhecimento  
da tecnologia necessária.  

 Cada alternativa é considerada cuidadosamente e 
comparada individualmente com as outras e com a original. 
Finalmente, o custeio é realizado pormenorizadamente. 

 A fase de avaliação será provavelmente um processo em 
que se examinarão idéias, aperfeiçoadas, comparações com 
originais, custos e novos  melhoramentos no produto, 
seguindo-se uma apo a outra, num processo contínuo, até 
que o grupo decida que foi obtido o melhor meio de 
preencher a função. 
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 25. Fase de recomendação 

  

 Uma proposta será submetida a um nível de administração capaz de 
tomar decisões de mudanças sugeridas.  As propostas conterão o 
seguinte: 

 Qualquer item ou produto sob revisão 

 As alterações sugeridas 

 Relatórios detalhados de custo com todas as economias relacionadas, 
tanto em percentagem por unidade quando em ano de produção. 

 O desdobramento dos custos exigidos na implementação da mudança 

  

 Esta fase não será usualmente dramática, mas acontecerá após o 
longo e árduo trabalho gasto nas fases anteriores: alta direção estará 
ciente do conteúdo  das propostas através dos relatórios de progresso.  
Importantes decisões de investimentos na fábrica podem ser 
necessárias nessa fase, tanto que é importante ter estimativas 
atualizadas de vendas, e projeções de vida do porduto, durante o 
período de amortização da fábrica. 
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 26. Implementação 

  

 Nenhum projeto que envolve mudanças radicais 
no modelo pode ser manuseado numa unidade de 
produção peça por peça.  As mudanças devem, ser 
introduzidas no contexto de produção contínua 
sobre outros produtos, que envolvam o mínimo de 
transtorno e de mudança no procedimento.  Neste 
estágio, bons resultados de vendas surgirão. O 
pessoal de, produção que contribuía com o projeto 
e que pode identificar-se com esse projeto será 
mais entusiasta e ajudará na aprovação do 
mesmo. Se o projeto é apresentado À produção 
sem a suficiente preparação, ele fracassa. 
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EXERCÍCIOS NO.4 

 Discuta criticamente os problemas de comunicação encontrados entre 

projeto final, marketing e produção. 

 Qual é a seqüência envolvida no planejamento de novos produtos? Mostre 

o inter-relacionamento entre cada atividade. 

 Quem é responsável por cada uma das seguintes atividades: 

 Determinação da política de quantidade 

 Especificação da qualidade do projeto 

 Medida de conformidade da qualidade? 

 Conformidade da qualidade? 

 Qual é a posição do projeto final na função de planejamento de novos 

produtos? 

 Que função administrativa deve tomar responsabilidade pela embalagem? 

 Que tipo de indústria favorecerá a simplificação da classe de produtos e 

produtos individuais? 

 Por que a engenharia de valor é necessária? Se for, ela é o ponto crítico do 

projetista? 

 Como a engenharia de valor é desenvolvida sem a criação de novos 

impérios? 
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