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PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO GLOBAL DE PRODUTOS USANDO DSM | TEORIA 

NO DIA 30 DE JUNHO DE 2011, O GERENTE DE DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTOS PARA AMÉRICA LATINA DE UMA GRANDE MULTINACIONAL 

RELATOU CALMAMENTE, EM UMA CONVERSA COM UM DOS 
AUTORES, A SITUAÇÃO ATUAL E AS TENDÊNCIAS PARA A ÁREA DE 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS DA SUA EMPRESA: 

“Em 1985, nosso portfólio de produtos 
era 15 vezes menor que o atual, o mercado 
de clientes era essencialmente local, nossa 
base de parceiros fornecedores de 1a posição 
não passava de 70 empresas americanas, eu-
ropeias e brasileiras envolvidas em poucos 
projetos de baixa complexidade. Hoje, ainda 
que de forma incipiente em termos de know-
how nesta nova prática, temos operações de 
desenvolvimento contratadas e em contrata-
ção nos Estados Unidos, China e no Brasil, 
atendemos boa parte do mercado mundial 
com um portfólio de alta complexidade para 
pelo menos 35% dos itens que, por sua vez, 
são e serão cada vez mais responsáveis pela 
rentabilidade do nosso negócio. 

Desde o final de 2009, começamos a 
identificar a falta de capacidade interna para 
responder à grande parte das novas exigên-
cias que os clientes iriam enfatizar e come-
çamos a pensar em formas de antecipar a 
resolução dos problemas decorrentes desse 
cenário. Atualmente, nosso percentual de 
projetos atrasados aumentou e infelizmen-
te também não é raro deixarmos de fazer a 
proposta técnica detalhada para clientes por 
falta de recursos em quase 10% dos casos. 

Ainda não temos a solução final em 
termos de estratégia e metodologia para o 
desenvolvimento global de produtos que 
será imposto ao setor. O desenvolvimento 
global de produtos tem múltiplas dimen-
sões de oportunidades e riscos e nós ainda 
não temos consolidada a cultura de desen-
volvimento global de produtos. Trata-se de 
um real desafio para o qual esperamos obter 
adequadas respostas dentro de um aceitável 
horizonte de tempo. Acredito que um razo-
ável número de empresas brasileiras estão 
e estarão cada vez mais submetidas a uma 
situação semelhante”.

Esse é um caso particular? Sim. Toda-
via, ilustra uma tendência que progressiva-
mente deve se generalizar para inúmeros 
setores que dependem do esforço de de-
senvolvimento de novos produtos com alto 
valor agregado para a manutenção e cres-

cimento da rentabilidade de seu negócio. 
Percebe-se que poucas empresas no país es-
tão realmente preocupadas com a questão, 
talvez até porque a maturidade em termos 
de desenvolvimento de novos produtos se-
gundo as melhores práticas ainda não é o 
modelo dominante no país. 

A cultura na área de desenvolvimento 
de produtos, ainda fortemente presente nas 
empresas, pode ser ilustrada no comentário 
de outro executivo da área de engenharia de 
desenvolvimento de produto de uma grande 
exportadora: “muitas empresas pedem a des-
valorização do valor do real frente a outras 
moedas mais fortes achando que com isso é 
possível garantir uma real sustentabilidade 
na competição internacional. No entanto, 
quase nada se investe em pesquisa a fim de 
se criar um diferencial com base em valor 
(e não em custo). Ninguém quer assumir a 
responsabilidade de fazer o que tem que ser 
feito para termos um posicionamento com-
petitivo sustentável. É um círculo vicioso, 
desastroso para as empresas e para o país”.

Neste artigo, efetua-se uma primeira 
discussão sobre o problema do gerencia-
mento de projeto de desenvolvimento glo-
bal de produto usando o método de Matriz 
de Estrutura de Projeto (método de Design 
Structure Matrix, DSM).

Desenvolvimento global
de produtos 

Nos últimos anos, tem sido notável o 
crescimento do esforço de pesquisa na área de 
desenvolvimento de produtos. No MIT (Massa-
chusetts Institute of Technology), na Sloan School 
of Management, as pesquisas lideradas pelo 
professor Steven Eppinger sobre o desenvolvi-
mento global de produtos (Eppinger e Chitka-
ra,	2009;	Eppinger	e	Tripathy,	2010)	destacam	
diversos aspectos que podem e devem ser ana-
lisados com especial interesse por empresas de 
países emergentes, como o Brasil, no momen-
to de organizar suas estratégias para proje-
tos de desenvolvimento de novos produtos. 

Os principais fundamentos deste artigo 
têm como referência parte dos trabalhos rea-
lizados pelo professor Eppinger, considerado 
o guru americano da área de gerenciamento 
de projetos de engenharia de alta complexi-
dade com uso da matriz de estrutura de pro-
jeto (Design Structure Matrix, DSM).

Segundo Eppinger e Chitkara (2009), 
a globalização tem impactado consideravel-
mente as práticas de desenvolvimento de 
produto em diferentes segmentos indus-
triais. O desenvolvimento cada vez mais dei-
xa de ser um processo de colaboração local 
e interfuncional e passa a ser realizado por 
meio da colaboração global. De forma cres-
cente, as empresas passaram a utilizar ser-
viços especializados, localizados ao redor do 
mundo, de forma colaborativa. Desta forma, 
as atividades empresariais dispersas em dife-
rentes países, além de unificadas, se tornam 
operações caracterizadas pela forte coesão, 
sendo capazes de gerar crescimento e inova-
ção de forma eficiente. 

No intervalo 2000-2010, times interfun-
cionais de desenvolvimento de produto tive-
ram a oportunidade de simultaneamente exe-
cutar uma vasta gama de atividades de forma 
próxima e colaborativa, desde a compreensão 
do mercado até as necessidades dos clientes, 
passando pelos testes, análises, prototipagem, 
engenharia de manufatura e suporte técnico 
pós-venda (Ulrich e Eppinger, 2008). Como 
resultado dessa forma de organizar o trabalho, 
gerou-se melhores soluções de projetos, mais 
agilidade para lançar o produto no mercado e 
menor custo de produção.

Atualmente, o desenvolvimento de produ-
to se apoia em um processo de desenvolvimen-
to disperso ao redor do mundo e, ao mesmo 
tempo, com equipes eficientemente conecta-
das através das tecnologias digitais. É a era do 
desenvolvimento global de projetos (Global Pro-
duct Development – GPD). Nessa nova forma de 
se trabalhar em projetos, é desnecessário dizer 
que profissionalizar a gestão da comunicação 
em projetos ganha importância para ajudar 
no planejamento e controle das tarefas. 


