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Desenvolvimento de Produtos: Importância e etapas do processo 

 Desde os anos 80, a necessidade de adaptação à nova postura do mercado e atuação de mercados 

globais acarretou numa maior concorrência entre as empresas e consequentemente num consumidor mais 

exigente ávido por uma diversidade de produtos em um tempo muito menor (1). Este ambiente 

competitivo aliado ao progresso constante das tecnologias tem obrigado as empresas a desenvolverem 

produtos inovadores, ou melhorarem produtos já existentes, ou mesmo aperfeiçoarem alguma etapa do 

processamento a fim de obter um produto final mais competitivo no mercado (2).  

Nesse contexto, o Desenvolvimento de Produtos vem sendo reconhecido como uma importante 

ferramenta, podendo ser definido como um processo no qual estão envolvidas pessoas de diferentes áreas 

que analisam e transformam uma oportunidade de mercado em um produto disponível para venda (3). É 

uma tarefa multidisciplinar onde são necessários conhecimentos sobre áreas da engenharia (concepção e 

funcionalidade do produto), design (definição da função estética e simbólica), noções gerenciais 

(coordenação da equipe e andamento do projeto), visão sistêmica do negócio (viabilização da 

comercialização) e relação interpessoal (integração de conhecimentos). 

O sucesso do novo produto é dependente da combinação de um sólido planejamento do projeto 

alinhado à estratégia e plano de negócio da empresa. Todo o processo se inicia com a identificação da 

necessidade ou desejo do cliente e termina com a introdução do novo produto no mercado. Pesquisas de 

mercado eficientes são o primeiro passo de todo o processo, pois a partir delas são geradas novas ideias. 

Em seguida é feita uma triagem destas ideias para a geração do conceito do novo produto (mercado alvo), 

verificação da viabilidade do projeto (recursos necessários e impacto financeiro), comercialização do 

produto e estabelecimento da estratégia de marketing. Após o produto projeto e o protótipo pronto, são 

realizados testes de mercado pela equipe de marketing para avaliar se o produto atende aos objetivos 

previamente definidos. Quando o produto atingir as características de desempenho desejadas, o protótipo 

será produzido em escala de planta piloto para que sejam definidos ajustes finais na sua fabricação. Se 
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aprovado, o produto será produzido e seu lançamento e gerenciamento de mercado serão elaborados de 

acordo com a estratégia de marketing (1). O produto é introduzido no mercado de forma gradual sendo que 

o volume de produção aumenta conforme o crescimento das vendas. 

 
 
Figura 1. Etapas do Desenvolvimento de um Novo Produto (4). 
 

 Atualmente estão disponíveis diversas abordagens para análise e intervenções no processo de 

desenvolvimento de produtos. Estas têm origens em diferentes áreas do conhecimento, sendo que as mais 

utilizadas são Estudos de Harvard e MIT, Stuart Pugh, Don Clausing, Prasad e O Manual de Planejamento e 

Controle da Qualidade do Produto da QS 9000 (5). A escolha da abordagem depende do conhecimento e 

momento mais adequado para sua aplicação, assim como resultados obtidos, categoria no qual o produto 

está inserido e da demanda de recursos pra sua produção e comercialização. 
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