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Para muitas empresas que competem no cenário internacional é um importante conseguir vantagens competitivas 
e, para isto, as tem procurado redesenhar os processos organizacionais. Estas vantagens estão, geralmente, 
associadas a critérios financeiros e tempo.  

Este artigo apresenta um modelo que busca melhorar a integração das áreas de conhecimento de projeto e 
manufatura ao longo do processo de desenvolvimento de tecnologia e desenvolvimento de produto, baseada nos 
conceitos de Manufacturing Readiness Level (MRL), Tecnology Readiness Level (TRL) e o Design for Manufacturing 
and Assembly (DFMA).  

Para auxiliar o desenvolvimento dos projetos desde as fases de pesquisa podem ser empregadas duas escalas de 
medida de maturidade de tecnologia tanto do produto que está sendo criado quanto os processos de manufatura. 
Estas escalas são chamadas TRL e MRL e, foram estabelecidas considerando restrições de tempo, escopo e orçamento 
(MARKINS, 2009). 

Segundo Olechowski et al ( 2015) a TRL é uma escala criada pela NASA nos anos 1970 para medir a maturidade das 
tecnologias durante o desenvolvimento de sistemas complexos. O TRL possui uma escala em 9 níveis, sendo eles:  

1. Ter os princípios básicos da pesquisa observados e reportados. 
2. Formular os conceitos de tecnologia e/ou sua aplicação. 
3. Provar de forma analítica e experimental os conceitos de tecnologia já formulados para sua função crítica 

e/ou outra característica relevante. 
4. Validar o uso da(s) tecnologia(s), já analítica e experimentalmente comprovas, , em um ambiente de 

laboratório. 
5. Validar o sistema aonde foi(foram) aplicada(s) a(s) tecnologia(s) em um ambiente relevante.  
6. Demonstração do protótipo do sistema aonde foi aplicada a tecnologia em um ambiente relevante; 
7. Demonstração do protótipo do sistema aonde foi aplicada em seu ambiente operacional; 
8. Sistema real qualificado em seu ambiente operacional; 
9. Sistema real aprovado através do sucesso em uma missão real.  

O MRL foi desenvolvido pela Indústria do Departamento de Defesa Norte Americano (DoD) cujo objetivo foi criar 
uma escala para ter o mesmo propósito para manufatura que a TRL tem para tecnologia. A escala do MRL 
desenvolvida contempla 10 passos como descrito a seguir:  

1. Implicações básicas de manufatura identificadas, ou seja, pesquisa básica e identificação das deficiências de 
manufatura. 

2. Conceitos de manufatura identificados através da tradução de pesq uisa básica em pesquisa aplicada e 
soluções. Nesta fase os riscos e estudos de viabilidade começam a ser identificados. 

3. Comprovação dos conceitos de manufatura desenvolvidos por meio de experimentos analíticos e 
laboratoriais. 

4. Capacidade de produzir a tecnologia em ambiente de laboratório. Esta fase indica que (s) tecnologia(s) 
esta(ão) madura(s) o suficiente para entrar na fase de aquisição e redução de riscos. Os parâmetros de 
perfomance já foram validados e os direcionadores de custos bem como planos de mitigação de riscos 
atualizados. 

5. Capacidade de produzir protótipos de componentes em ambiente relevante de produção. Aqui a base 
industrial já foi acessada e o plano de mitigação de riscos já está integrado a estratégia de manufatura. 
Ferramentais e materiais protótipos bem como equipamentos para testes já foram construídos. 

6. Capacidade de produzir protótipos de sistemas e subsistemas em um ambiente relevante de produção, para 
permitir a entrada na próxima fase chamada de fase de desenvolvimento de Engenharia e Manufatura. 

7. Capacidade de produzir protótipos de sistemas, subsistemas ou componentes em um ambiente 
representativo de produção, para permitir que a fase de projeto detalhado seja finalizada. 

8. Capacidade de produção demonstrada na linha piloto. Nesta fase começam as produções em baixa escala 
com um ambiente completo de produção. 

9. Produção em baixa escala demonstrada através do atendimento das metas estabelecidas. 
10. Capacidade em larga escala demonstrada. Nesta fase o produto já está sendo fabricado em um ambiente 

normal de produção, ou seja, é a manutenção do negócio. 



O Design for Manufacturing and Assembly (DFMA) é uma abordagem que busca por meio de uma série de regras e 
questões tornar o produto mais fácil de ser fabricado e montado. 

Retornando ao processo de desenvolvimento de tecnologias e desenvolvimento de produtos (PDP), observa-se que 
o mesmo é geralmente complexo pois envolve conhecimentos multidisciplinares, (KARNIEL; REICH, 2011). Além disto, 
devido a necessidade de lançar novos produtos no mercado, nem sempre as tecnologias empregadas estão maduras.  

Com o objetivo de integrar o PDP tradicional ao desenvolvimento de tecnologia, Araújo e Mockzydlower (2017) 
desenvolvimento em uma empresa do setor aeronáutico, um modelo para integração do PDP aos níveis de 
maturidade de tecnologia incluindo também os estágios de P&D, como ilustrado na Figura 6. Este processo é dividido 
em duas grandes fases chamadas de Inovação Tecnológica Pré Competitiva e Inovação de Produtos (PDP) além da 
fase de pesquisa básica.   

 

 

Figura 1. P&D Pré Competitivo na Indústria Aeronáutica. Araújo e Mockzydlower (2017) 

 

Segundo Alves (2009 apud Araújo 2017) ao longo do processo de inovação tecnológica pré-competitiva a empresa 
deve apresentar domínio sobre as tecnologias de seu interesse, as quais poderão mais tarde ser adotadas no 
desenvolvimento de novos produtos. Nesta fase, as tecnologias aqui trabalhadas tem baixo nível de maturidade e 
necessitam amadurecimento até que possam ser definitivamente adotadas no desenvolvimento de novos produtos. 

Neste contexto, Biesek (2018) propôs um framework para integração das áreas de conhecimento de Projeto e 
Manufatura na fase de desenvolvimento de tecnologia de produto, o qual está representado na figura 2. 
 

 

Figura 2. Framework do modelo proposto 
 

O modelo está organizado em 4 grandes blocos, os quais correspondem aos níveis de maturidade de tecnologia de 
manufatura proposto. 

Na fase de “DESENVOLVER TECNOLOGIA” ocorre a comprovação dos novos conceitos de tecnologia. Para isto, busca-
se identificar as deficiências tecnologias e selecionar as alternativas de tecnologia para o projeto do produto, ou seja, 
comprovar os novos conceitos de tecnologia. As informações de entrada para a etapa são os problemas de mercado 
e a lista de tecnologias proposta. Ao final da fase tem-se como resultado: as deficiências e oportunidades tecnológicas 
mapeadas; uma lista das tecnologias críticas e sua relação entre manufatura e produto; benefícios potenciais; 
classificação do nível de maturidade das tecnologias; e, o nível de maturidade em que a nova tecnologia está 
classificada (TRL e MRL) 

A fase de “ANALISAR AS SOLUÇÕES” tem como objetivo auxiliar na geração do conceito do produto sob o ponto de 
vista de DFMA. Uma vez selecionadas as possíveis tecnologias para o produto, inicia-se a geração de alternativas de 
produto. O objetivo é gerar opções para o design do produto e demonstrar capacidade de produzi-lo em um 
ambiente de laboratório.  Segundo Mankins (2011), quando se fala em maturidade de tecnologia (TRL), nesta fase, o 
produto já deve ser testado e sua performance identificada. Como resultado é possível tem um modelo funcional e 
sua lista de materiais para uma avaliação de DFMA proposta pelo autor. As principais saídas desta fase são: 



construção de um modelo básico com dimensões e especificações preliminares; análise da maturidade do design – 
DFMA; e, informações sobre investimento, custo e riscos. 

Na fase de “DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO AVANÇADO” tem-se o objetivo de prototipar e demonstrar as 
tecnologias em um ambiente relevante de produção, ou seja, um ambiente com algum realismo de chão de fábrica, 
que pode ser pessoas, ferramentas, matérias, equipamentos e processos.  Esta fase envolve as etapas revisar o 
projeto do componente (RPC) e escalar o projeto avaliado (AEP). 

A revisão do projeto do componente (RPC) ocorre com base em seus requisitos funcionais. Nesta fase, a equipe busca 
avaliar a capacidade de produzir os componentes em um ambiente de produto.  

Na etapa de escalar o projeto avaliado (AEP) é realizada a primeira avaliação de produtividade, o que inicia e valida 
a escalabilidade da produção. Este ponto está associado com a decisão de iniciar o programa de aquisições. O objetivo 
é avaliar a capacidade de produzir o produto em um ambiente de produção relevante. Nesta fase já existe a 
aprovação de preliminar do produto bem como o projeto preliminar dos componentes. Os ferramentais, 
equipamentos e habilidades operacionais já foram demonstradas em um ambiente de produção relevante. O custo 
já está composto ao ponto de fazer uma análise de riscos sobre o atendimento das metas do projeto. Um ambiente 
de produção relevante é um ambiente com realismo de chão de fábrica (operadores, facilities ,ferramentais, 
materiais etc).  

Ao final do modelo tem-se um projeto de produto e manufatura prontos para entrar na fase de desenvolvimento 
com as seguintes características: modelo detalhado do produto; avaliação da maturidade do design do produto sob 
o ponto de vista do DFMA; investimentos e custos atualizados como um nível alto de assertividade, que irão 
possibilitar uma boa análise de viabilidade do projeto; e, análise de riscos para auxílio nas tomadas de decisão e 
definições dos próximos passos do projeto. 

Este modelo foi aplicado em uma multinacional do setor metal mecânico. Os resultados obtidos na empresa 
multinacional onde ocorreu o desenvolvimento deste trabalho, mostra que a proposta melhora a integração das 
áreas de engenharia propostas dentro de um processo de desenvolvimento de produto em seus estágios iniciais, 
refletidos em uma redução do custo do produto de 20% e 25% em investimentos em manufatura, que estão 
relacionados principalmente com redução de 33% no número de peças além das mudanças nos conceitos de união 
e fabricação de componentes. Também ficou comprovada a efetividade do modelo como uma ferramenta de 
trabalho e modelo referência. 
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