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RESUMO 

 

Em um mercado cada vez mais dinâmico em que são constantes os lançamentos de produtos 

inovadores e tecnológicos, os ciclos de vida dos produtos estão cada vez mais curtos. Para que 

o fabricante se antecipe ao fim da vida útil de seus produtos, a análise de ciclo de vida do 

produto pode ser um importante aliada. Com isso, conceitos importantes são abordados nesse 

trabalho na busca de melhor compreender a importância dessa ferramenta e assim dar base 

para a presente pesquisa descritiva de estudo de caso com abordagem qualitativa, que teve 

como objetivo compreender, avaliar e propor melhorias sobre as fases do ciclo de vida da 

plataforma de colheita de milho. Para tal, foi necessário implantar a ferramenta SWOT para 

coletar, sintetizar e selecionar informações relevantes com a finalidade de dar uma resposta 

rápida para o mercado e para a empresa, aproveitando o melhor de cada fase e aprendendo 

com ela, para o lançamento de novos produtos. Por fim, foi possível compreender o 

posicionamento do produto estudado na matriz BCG e avaliar o seu ciclo de vida. 

 

Palavras-chave: Ciclo de Vida do Produto. Plataforma de Colheita de Milho. Desenvolvimento de 

Produto.   
 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O Brasil é um dos mais importantes produtores de grãos do mundo e, em se tratando 

de milho (safra 2017/2018), ocupa o terceiro lugar, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e 

China (GERAIS, 2017). Aqui a produção de grãos representou 70% do aumento de 1% do 

PIB em 2017 (NEDER, 2018). Esses números mostram como esse é um negócio de constante 

desenvolvimento e representatividade no nosso país. 

Com essa crescente evolução do setor, surge a necessidade de produtos confiáveis, e 

eficazes para que assim seja possível, de forma rápida, eficiente e com o mínimo de perdas, 

preparar o solo, plantar, cultivar, colher, transportar e armazenar.  

O aumento de competitividade no mercado e a mudança de poder aquisitivo do 

agricultor que anseia por novas tecnologias e está disposto a pagar por isso, faz com que as 

empresas do segmento estejam constantemente pesquisando e desenvolvendo equipamentos 

que estejam alinhados com essas necessidades. No desenvolvimento de uma nova linha, 

alteração de série ou criação de produtos totalmente inovadores, o levantamento de 

informações referente aos clientes, ao Ciclo de Vida do Produto (CVP) e ao próprio 

agronegócio é de fundamental importância para que seja possível analisar e comparar as 

informações obtidas com as necessidades do mercado atual.  

A análise do ciclo de vida do produto plataforma de colheita de milho se faz 

necessária como ferramenta estratégica, pois com as informações certas, é possível se 

antecipar frente a concorrência, alinhando as perspectivas do agronegócio com os objetivos da 

empresa.  

Existe uma constante procura por soluções no segmento, o que inunda o mercado com 

produtos inovadores. Contudo, é possível analisar o Ciclo de Vida dos Produtos, inclusive dos 

que já saíram de linha, e extrair alguma informação substancial relevante para criação de 

novos equipamentos. 

Com a visão de todas as fases do CVP, é possível entender seu comportamento e se 

antecipar ao fim de sua vida útil, com programas de descarte ou reutilização. Assim novos 

produtos poderão ser mais assertivos, refinados e aperfeiçoados no desenvolvimento. Isso irá 

garantir para a organização, menores solicitações de garantias e manutenções, dessa maneira, 

poupando também custos.  



Este estudo tem como objetivos específicos compreender o ciclo de vida do produto 

plataforma para colheita de milho, voltado para a agricultura. Conhecer sua aplicação e 

funcionalidades, verificar se existe algum acompanhamento do seu ciclo de vida, avaliar sua 

obsolescência e como essas informações podem melhorar o desempenho no processo de 

desenvolvimento de novos produtos. Dessa maneira, atingir o objetivo geral de transformar 

essas informações em oportunidades de melhorias, para o desenvolvimento de equipamentos 

mais competitivos. Dando assim uma resposta mais rápida para o mercado, em forma de 

produtos alinhados com a necessidade do cliente. 

 

  

2 ANÁLISE DO CICLO DE VIDA DO PRODUTO 

 

Durante a revolução industrial o foco das empresas era a produção e o lucro. Não se 

pensava na descontinuidade dos produtos, tampouco no quanto esses produtos e suas matérias 

primas interfeririam no meio ambiente. Na abordagem atual de desenvolvimento de produto é 

inadmissível não considerar esses fatores. 

Segundo Rozenfeld et al. (2006, p.10) “o processo de desenvolvimento de produto 

deve integrar desde atividades de planejamento estratégico e competitivo da empresa até a 

descontinuidade ou retirada do produto do mercado”. Ou seja, antes mesmo do produto tomar 

forma, seu processo de desenvolvimento deverá ser pensado em todos as condições a serem 

atendidas durante e após sua vida útil. O planejamento do descarte é a última fase do 

desenvolvimento de produto e pode ser descrito como sendo:  

O passo final no processo de projeto, onde acontece o planejamento do que será 

feito com o produto após o término de sua vida útil. Algumas diretrizes são  

utilizáveis nesta fase, como: projetar para a redução da razão de obsolescência 

(considerando efeitos dos desenvolvimentos técnicos), projetar para uma vida física 

mais longa que a vida útil, projetar para vários níveis de utilização (de modo que ao 

fim da vida útil o produto possa ser utilizado de forma menos exigente), projetar 

para a reutilização de materiais e componentes e, finalmente, testar e examinar em 

laboratório os produtos inutilizados e seus subprodutos a fim de obter informações 

úteis para esse planejamento. (CARPES JÚNIOR; 2014, p.19) 

Quando o produto é desenvolvido considerando sua obsolescência, é possível ter uma 

visão da sua longevidade, do seu impacto ambiental e ainda extrair dados úteis para os novos 

produtos. O planejamento da obsolescência é uma fase de projeto que descreve:  



Características são incorporadas ao produto, de forma a reduzir a razão de 

obsolescência e para garantir uma vida física maior do que a vida útil. Nesta etapa, 

também, procura-se considerar a reciclagem do produto e a possibilidade de 

utilização em vários níveis, quando a utilização normal não for mais possível. Além 

disso, procede-se com exames e testes de produtos inutilizados visando à obtenção 

de informações úteis a novos projetos. (CARPES JÚNIOR; 2014, p.27) 

A acirrada concorrência entre as empresas faz com que o ciclo de vida dos produtos 

fique cada vez mais curto. Por esse motivo, é importante mapear e entender todas as suas 

fases, extraindo o máximo do produto e das lições aprendidas durante sua vida útil. Através da 

análise do CVP, é possível observar o comportamento do produto perante o mercado em suas 

diversas fases e com esses dados, saber quais diretrizes tomar, como por exemplo: 

investimento em publicidade, diminuição de margem de lucro, permanência do produto no 

mercado. 

Para Rozenfeld et al. (2006), a atividade de detalhamento do ciclo de vida do produto 

e definição de clientes, é tratada no projeto informacional e descreve os estágios pelos quais o 

produto passa desde as primeiras atividades, até o final do suporte pós-venda ou até que a 

empresa deixe de fabricar e fornecer peças para produtos descontinuados. São ilustradas para 

a atividade, pela Figura 1, tais tarefas. 

Figura 1 – Atividades da fase de detalhamento do ciclo de vida do produto.  

 

Fonte: Rozenfeld et al. (2006, p.216) 

Detalhar o ciclo de vida do produto identificando os clientes de cada fase exige uma 

atenção especial. Quanto aos clientes, esses podem ser divididos em: 

a) Internos – são os setores interdependentes  



b) Intermediário – distribuidor, lojista, atacadista que irá revender o produto. 

c) Externos - aquele que irá utilizar o produto diretamente. 

Os produtos atenderão a diferentes clientes durante sua vida útil e a sua duração ou 

sobrevivência no mercado dependerá entre outros fatores do suprimento das necessidades 

desses diversos públicos. Cada tipo de produto tem seu próprio tempo de duração, existindo 

aqueles com vida curta e outros com ciclo de vida longo, dependendo do comprador e da 

aplicação.  

A análise do ciclo de vida do produto permite que o item seja concebido com foco na 

redução do impacto ambiental. Mas na visão de Baxter (2011, p. 269), “nessa aplicação 

ampla, chamada também “do berço ao túmulo”, desde o seu nascimento até o descarte final, a 

atenção não é concentrada somente nos impactos ambientais”.  

Para Baxter (2011) a análise de ciclo de vida se faz em três etapas que devem ser 

abordadas em cada fase do CVP, e essas etapas são apresentadas no quadro 1. 

Quadro 1 – Etapas da análise de CVP segundo Baxter. 

Princípios gerais da análise do ciclo de vida 

1. Descrição CVP 

1.1 Identificação de materiais  
Oportunidades de 

melhorias 

incluindo custos, 

valores para o 

consumidor, 

eficiência 

produtiva e 

facilidade 

transporte, podem 

ser avaliadas em 

todas as etapas. 

1.2 Energia empregada  

1.3 Descrição das transformações 

(resíduos e sucata) 

2. Analise das etapas 

2.1 Objetivos  

2.2 Atribuição de custos de cada etapa 

3.Oportunidades de 

melhorias 

3.1 Impacto ambiental 

3.2 Projeto em geral 

Fonte: Adaptado de Baxter (2011, p.269). 

Durante a concepção e desenvolvimento do produto, essa análise permite uma 

compreensão das necessidades que o item terá que atender durante a sua fabricação, 

transporte, armazenamento, logística, usabilidade, manutenção e eventual descarte ou 

reaproveitamento para outra função, explorando assim todas as oportunidades de melhorias. 

O gráfico do ciclo de vida de produto, pode representar um produto, uma família de 

produtos ou ainda produtos concorrentes. Essa representação gráfica tem, em seu eixo 



vertical, o volume de vendas e, em seu eixo horizontal, o tempo decorrido desde o 

desenvolvimento, passando pela fase de lançamento, crescimento, maturidade e por fim, o 

declínio. Nesse modelo de gráfico genérico apresentado na Figura 2, pode-se relacionar a 

curva de vendas com a curva de lucro proporcionado.  

Figura 2 – Fases do ciclo de vida do produto relacionado com as vendas. 

 

Fonte: Razzolini Filho (2012, p.64) 

A primeira fase chamada de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), engloba a pesquisa, 

planejamento, projeto e fabricação. É nessa etapa que os esforços são concentrados para 

transformar os anseios dos clientes em premissas do produto. Nessa etapa a organização deve 

registrar todas as patentes de inovação para proteger o trabalho realizado.  

Em seguida na etapa de introdução ou lançamento é onde se iniciam as vendas do 

produto. Nessa fase naturalmente estima-se poucas vendas, mas no caso de um produto 

totalmente inovador, o mesmo pode encontrar certa resistência por parte do público, e por isso 

se faz necessário essa análise para estabelecer estratégias de marketing e vendas que possam 

impulsionar e fortalecer a confiança para esses clientes iniciais. Dessa forma, Jugend e Silva 

(2013) destacam que o foco desse momento é tornar o produto conhecido e empresas que já 

possuem marcas consolidadas terão menores dificuldades na introdução de um produto novo 

do mercado.  

Por outro lado, ao lançar um produto que deriva de outro, ou um acréscimo de 

variação que amplia o portfólio da empresa, se espera custos menores e uma aceitação maior 

do mercado, considerando que a marca já é conhecida. 



A partir da fase de lançamento é possível dividir os clientes em grupos com 

características distintas, e os compradores nessa fase são categorizados como inovadores, e 

estão dispostos a pagar para serem os primeiros, muitas vezes influenciadores em seu meio. 

O crescimento é a fase em que a linha do lucro aparece no gráfico acima de zero, as 

receitas geradas pelas vendas já superam os custos iniciais. O trabalho feito na fase anterior 

resulta em aprendizagem e a retroalimentação dessas informações geram otimizações de 

processos produtivos e comercialização, aumentando a margem de lucro por produto. Os 

clientes que dessa fase são os “adotantes imediatos”, indivíduos que avaliam que o produto é 

bem aceito no mercado, por isso confiável. 

A maturidade é o ápice de vendas e lucros, os produtos e processos estão maduros os 

consumidores fiéis estarão sustentando boa parte dessas vendas, o produto e a marca já são 

conhecidos pelo mercado, mas o crescimento é pouco ou nenhum. Pode-se avaliar os 

benefícios que o produto proporcionou ao cliente e analisar a evolução do perfil desse cliente 

fidelizado, usando essas informações como base para criação de novos produtos, ou variação 

dos mesmos. Os clientes são aqueles que adquirem o produto por imitação e são categorizados 

como “maioria inicial”.  

Declínio é a fase em que as vendas caem e seguem em queda, diversos são os fatores 

que trazem o produto a esse ponto, acomodação por parte da organização em não inovar, 

substituição por produtos semelhantes que surgiram, concorrência com produtos melhores 

e/ou mais baratos. O importante é que a organização identifique essa fase logo no início, para 

que seja possível avaliar a descontinuidade do produto ou a reestruturação do mesmo 

inovando, agregando tecnologias e funcionalidades que prolonguem sua vida no mercado. 

Essa fase as vendas são praticamente em sua totalidade para clientes fiéis a marca e/ou 

produto, caracterizado como um público resistente as novas tecnologias.  

Por fim a fase de descontinuidade do produto é marcada pelo fim das vendas. Com 

isso será possível planejar e formalizar o encerramento da fabricação do item ou da família de 

itens, nessa fase tanto os  

Fatores internos (novos projetos, lições aprendidas, estoques de itens, implicações 

para produção, implicações econômicas, entre outros) quanto externos (assistência 

técnica, meio ambiente, legislação, peças de reposição, imagem da empresa, 

concorrência etc.) sejam levados em conta no planejamento. (ROZENFELD et al. 

2006, p. 449)  



Os ciclos de vida de produtos estão cada vez menores em virtude de fatores 

tecnológicos, concorrência ou obsolescência precoce quando surgem outras alternativas 

substitutivas para solucionar os problemas ao qual o produto era proposto. 

Para Jugend e Silva (2013) outra ferramenta que é muito utilizada por várias empresas 

para identificar o posicionamento de um produto em seu portifólio e no mercado é a matriz 

BCG (criada pela Boston Consulting Group). Que classifica os produtos em quatro categorias: 

estrelas, pontos de interrogação, vacas leiteiras e por último vira-latas ou abacaxis. Essas 

categorias são atribuídas aos produtos basicamente de acordo com a participação de mercado 

e potencial de crescimento. 

Compreender o posicionamento do produto no portifólio da empresa com o auxílio da 

matriz BCG, e fazer uma leitura do seu posicionamento através do tempo no mercado não é o 

suficiente. É preciso trabalhar em cada fase do ciclo de vida do produto, buscando sintetizar 

as informações e transforma-las em ações que busquem prolongar a vida útil do produto. 

Como ferramenta de organização dessas informações uma importante aliada pode ser a 

análise SWOT, sigla para Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities 

(Oportunidades) e Threats (Ameaças). Para Jugend e Silva (2003, p.142) “a análise SWOT 

visa apresentar essas informações por meio de matrizes, o que facilita o diagnóstico das 

oportunidades, das ameaças externas e dos pontos fortes e fracos internos”. 

Outra ferramenta importante que pode auxiliar na organização de informações sobre as 

possíveis falhas do produto é o FMEA (Failure Mode and Effect Analysis - Análise dos 

Modos de Falha e seus Efeitos): 

O FMEA é utilizado para analisar as falhas de potenciais do produto e identificar as 

características importantes, relacionadas a essas falhas, e, portanto, fonte de 

preocupação que deve ser quantificada em parâmetros críticos, para poder ser 

controlada durante o Processo de Desenvolvimento de Produtos. (ROZENFELD et 

al. 2006, p. 314) 

Rozenfeld et al. (2006), contudo, esclarece que embora essa ferramenta tenha sido 

criada para auxiliar no desenvolvimento de novos produtos e processos com o objetivo de 

prever possíveis falhas e focar as ações de prevenção, esta passou a ser utilizada também em 

processos e produtos existentes, focando em ações corretivas e evitando reincidência de 

falhas. 

Um implemento agrícola é um equipamento mecânico usado na agricultura, que é 

acoplado ou conectado a um mecanismo tração. Essa tração geralmente mecânica em sua 

maioria é feita através de tratores e colheitadeiras. A plataforma de colheita de milho (figura 



3) é um equipamento que vai acoplado em uma colheitadeira, e tem como principal função 

recolher a espiga de milho do pé e encaminhá-la para o interior da colheitadeira que irá 

processar a separação do grão. 

Figura 3 – Plataforma de colheita de milho. 

 

Fonte: Adaptada de Deere & Company (2019).   

Uma plataforma pode ser acoplada em diferentes marcas de colheitadeiras, variando 

poucas peças para essa interconexão. Além disso ao adquirir uma plataforma é preciso saber o 

espaçamento entre linhas, ou seja, a distância de uma fileira até a outra, conforme foi feito o 

plantio. Fora isso, o produto pode ter diversos outros opcionais que influenciam no seu 

desempenho, facilidade de regulagem, lubrificação, velocidade de colheita, entre outros. 

Desprezaremos para esse estudo os tamanhos das plataformas e quantidades de linhas 

(unidades de colheita) por plataforma. 

 

 

3 METODOLOGIA  

 

Esta é uma pesquisa descritiva de estudo de caso, com abordagem qualitativa, voltada 

para a observação, análise e registro de informações sobre o ciclo de vida do produto 

plataforma de colheita de milho que foi realizada em uma empresa brasileira de médio porte 

do segmento de implementos agrícolas.  



As informações expressadas na fundamentação teórica foram coletadas através de 

várias pesquisas em livros e reportagens on-line. Os dados apresentados nesse estudo de caso 

foram coletados através de entrevistas com colaboradores de diferentes níveis hierárquicos e 

observações in loco. Com base nos dados coletados foram identificadas oportunidades de 

melhorias na coleta de informações para o desenvolvimento de novos produtos.  

Com o objetivo de entender mais sobre o produto e o segmento, toda informação 

coletada e organizada a seguir, demonstra pontos importantes a serem analisados nas fases do 

ciclo de vida do produto.  

Sabendo que o modelo analisado, denominado neste trabalho de “premium”, é um 

entre vários da divisão de plataformas de colheita de milho que a empresa objeto de estudo 

produz, inicialmente foi realizado uma análise colocando-o na matriz BCG para entender sua 

real posição no portfólio da empresa. Na sequência comparou-se seu clico de vida com o de 

um produto que já saiu de linha, denominado neste trabalho de “max-deluxe”, uma vez que o 

atual acabou substituindo o anterior quanto a público alvo e representatividade.  

Como sugestão proposta para melhoria no processo de desenvolvimento de novos 

produtos, além da implementação da análise do ciclo de vida e publicação da mesma de forma 

de clara e visual no setor onde são desenvolvidos os produtos, foi recomendado também a 

aplicação da análise SWOT e FMEA incialmente pelo menos uma vez por ano para cada 

produto. Dessa maneira é possível avaliar a fase do ciclo de vida que o produto se encontra e 

quais ações podem ser tomadas com base nas informações obtidas, trazendo para dentro da 

engenharia de desenvolvimento de produto dados que poderão contribuir efetivamente na 

criação de novos produtos. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O produto premium avaliado detém patentes exclusivas, e suas características são bem 

específicas, dessa maneira sua participação no mercado também é alta, uma vez que os 

produtos concorrentes com características diretas são em sua maioria importados com custos 

mais elevados e dificuldade de financiamento nacional. O potencial de crescimento de 

mercado é grande, principalmente focado em clientes emergentes e exportação. E essas 

características classificam o produto como estrela, como é possível observar na matriz BCG a 

seguir: 



Quadro 2 – Posicionamento do produto premium Matriz BCG. 

MATRIZ 

BCG 

Participação de mercado 

Grande Pequena 

P
o

te
n

ci
al

 d
e 

cr
es

ci
m

en
to

 d
e 

m
er

ca
d

o
 G

ra
n

d
e 

Estrela Ponto de interrogação (?) 

Produto Premium Produto Max-Deluxe 

P
eq

u
en

o
 Vacas Leiteiras Vira-latas ou abacaxis 

Produto Standard Produto X 

Fonte: O autor (2019). 

O produto antecessor max-deluxe, por outro lado, quando esteve presente no mercado 

era categorizado como ponto de interrogação, como podemos ver no quadro 2, pois não era 

possível ter certeza de que o mercado pagaria a mais pela nova tecnologia empregada. A sua 

participação de mercado era inicialmente pequena, mas seu potencial de crescimento foi 

considerado grande. 

Embora previamente acredite-se no potencial de crescimento do produto, foi analisado 

a sua atual situação e posição avaliando o seu ciclo de vida. Os dados apresentados abaixo 

(gráfico 1) foram coletados com o PCP (Planejamento e Controle de Produção) da empresa e 

representam as vendas anuais do produto premium desde seu lançamento em 2010 até o ano 

de 2018. 

Grafíco 1 – Ciclo de Vida do Produto Premium. 

 

Fonte: O autor (2019). 



Com os dados coletados, foi possível ver claramente as fases de introdução em 2010, 

seu crescimento até 2012, maturidade atingida em 2013 e declínio de 2014 até 2015. Esse 

período de declínio coincide com a recessão pela qual o país passou, isso mostra também o 

quanto o setor da agricultura foi impactado. Nesse período a empresa optou por reestruturar o 

produto e lançar uma nova série deste, dando assim uma sobre-vida ao mesmo como podemos 

ver de 2016 até 2018. Dessa maneira iniciou-se um novo ciclo que apresentou crescimento até 

2017 e declínio em 2018. 

Para análise do produto max-deluxe foi preciso entender que o mesmo derivou de 

outro produto, o max que havia sido lançado em 2004, e após sofrer uma reestruturação, foi 

lançado em 2007 já com uma forte aceitação de mercado. Os dados apresentados abaixo 

(gráfico 2) foram coletados com o PCP da empresa e representam as vendas anuais do produto 

Max-Deluxe de 2007 até 2015. 

Gráfico 2 – Ciclo de Vida do Produto Max-Deluxe. 

 

Fonte: O autor (2019). 

Analisando os dados apresentados e considerando que a fase de penetração de 

mercado aconteceu por meio do produto antecessor lançado em 2004, podemos observar em 

seguida o crescimento de 2007 até o atingimento da maturidade em 2009, e posteriormente 

notamos o declínio até 2015 quando foi descontinuado. Mais uma vez claramente observamos 

no gráfico as fases do ciclo de vida do produto.  

Sabendo que os dois produtos atingem o mesmo público e que o produto premium 

atualmente ainda é comercializado, enquanto o max-deluxe foi descontinuado, observa-se o 

ciclo de vida dos dois produtos sobrepostos no gráfico 3 a seguir: 

 



Grafíco 3 – Ciclo de Vida do Produto Premium vs Max-Deluxe. 

 

Fonte: O autor (2019). 

No ano seguinte ao atingimento da maturidade do produto max-deluxe o produto 

premium é lançado, ou seja, um produto já está em fase de declínio e o outro está sendo 

introduzido ao mercado. Mesmo somando as vendas dos dois produtos nesse ano (2010), estes 

ficaram 17,6% a baixo das vendas do ano anterior.  

Observa-se também que a empresa manteve ainda o produto em seu portfólio, mesmo 

em declino, enquanto o recém lançado ainda era um produto “ponto de interrogação” 

segundo sua posição na matriz BCG.  

Durante o período de crescimento do novo produto, fica evidente um pico de vendas 

somadas entre 2012 e 2013 graças a escolha de manter o produto antigo max-deluxe em seu 

portifólio. O gráfico 4 a seguir demonstra esse feito que acontece entre o lançamento do novo 

produto e a descontinuidade do antigo.  

Grafíco 4 – Ciclo de Vida dos Produto Premium e Max-Deluxe somados. 

 

Fonte: O autor (2019). 



Durante toda coleta de dados, foi possível verificar que empresa não conhecia a 

análise do ciclo de vida do produto e, que embora monitorasse e registrasse as vendas, não 

existiam ações claras em cada fase do ciclo de vida do produto.   

Na busca de compreender os fatores internos, tanto os pontos fracos quanto os pontos 

fortes, entender também fatores externos como ameaças e oportunidades, foi sugerido o 

preenchimento do formulário de análise SWOT pelos seguintes setores: produção/manufatura, 

controle de qualidade, pós-venda (técnicos de campo), comercial e marketing. 

No modelo sugerido, demonstrado na tabela 3, cada quadrante ficou divido em duas 

partes a serem preenchidas. À esquerda, os pontos fortes, fracos, oportunidades e melhorias 

são preenchidos pelos setores citados, os quais foram instruídos a preencherem enumerando 

da ocorrência de maior para a de menor relevância. Na outra metade de cada quadrante, à 

direita, as ações são preenchidas pelo setor de desenvolvimento de produtos. 

Quadro 3 – Formulário de análise SWOT e plano de ação integrados. 

 

Fonte: O autor (2019). 

Dessa maneira integrou-se um plano de ação, para que os pontos fracos sejam 

revertidos, os pontos fortes sejam potencializados, as oportunidades sejam aproveitadas e as 

ameaças minimizadas ou eliminadas. As ações da equipe de desenvolvimento de produto 

ficaram focadas principalmente nos fatores internos, porém os fatores externos não devem ser 

desconsiderados. 

A implantação e aplicação da ferramenta FMEA não foi efetuada na prática, devido ao 

tempo limitado de realização do trabalho. Porém, foi sugerido a elaboração de uma planilha 

FMEA de produto para levantamento de falhas ocorridas, e enumeradas do item de maior 

representatividade e incidência para o de menor. Dessa maneira esses dados poderão ser 



processados para uma mudança de série ou para criação de um produto novo. Apesar dessa 

ferramenta ter sido criada em sua essência para aplicação antes do lançamento do produto, o 

foco do modelo proposto é pós-falha em produtos atualmente em linha. Dessa maneira por 

exemplo, se durante a fase de crescimento e maturidade tenham sido levantados todas as 

ocorrências, e nesse período a empresa já está criando um produto substituto, as falhas do seu 

antecessor não deverão ocorrer no novo. A ferramenta FMEA age nesse caso como 

importante registro de lições aprendidas. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A realização desse estudo possibilitou observar que realmente os ciclos de vida de 

produtos estão cada vez mais curtos, o que dificulta a identificação de pontos a serem 

melhorados nos produtos por parte da equipe de desenvolvimento. 

Observou-se que não existia nenhuma ação de acompanhamento do ciclo de vida do 

produto por parte da empresa, tão pouco um conhecimento claro das fases e em qual fase o 

produto avaliado se encontrava. Foi constatado também, que a organização não avalia o fim 

da vida útil do produto durante o projeto inicial e dessa maneira não existe uma estratégia 

focada nisso. No entanto conhecendo melhor o produto, foi possível entender que ele é criado 

para ter uma vida física útil muito além da sua obsolescência tecnológica. E isso somado aos 

fatos de que muitos dos componentes acabam sendo reutilizados por clientes e revendas em 

reformas de máquinas usadas e que vários dos materiais usados têm uma alta procura para 

reciclagem, mostrou que o próprio mercado desenvolveu alternativas de fim de vida útil para 

o referido produto. 

Após entender o posicionamento do produto na perspectiva da matriz BCG, foi 

possível conhecê-lo, assim como sua aplicação, além de compreender o seu ciclo de vida. 

Com isso foram identificadas oportunidades de melhorias no desenvolvimento de novos 

produtos. Desse modo, foi então aplicado a análise SWOT, que atingiu o objetivo de capitar 

informações de qualidade e sintetizá-las, para assim empregá-las em um plano de ação que 

poderá ser usado em melhorias imediatas, mudanças de séries ou confecção de novos 

produtos semelhantes, permitindo que a empresa crie assim produtos alinhados com a 

necessidade dos clientes. 

A análise do ciclo de vida do produto permitiu que a organização verificasse o 

comportamento do produto no mercado com o passar do tempo, para assim saber quais 



decisões tomar, como por exemplo, quando lançar ou tirar do seu portifólio um produto, 

verificar comportamento do nicho de clientes para produtos semelhantes, entre outras ações. 

A análise do produto avaliado mostrou que o mesmo foi lançado em um momento em que o 

produto antecessor atingia a sua maturidade e considerando que os dois atingem o mesmo 

público, foi um momento oportuno. 

Porém, apesar de estratégias de reestruturação terem sido usadas para dar uma sobre 

vida ao produto avaliado, ele encontra-se novamente em declínio. O cenário econômico do 

país não ajudou e considerando as características exclusivas do produto, o seu preço não é 

competitivo com os novos concorrentes. Com tudo, essas características específicas garantem 

uma grande participação no mercado, com boa capacidade de crescimento, focando 

principalmente em clientes emergentes e no mercado externo. 

A implementação da análise SWOT integrada com plano de ação foi aceita com 

sucesso pelos envolvidos, assim como a sugestão de aplicação da mesma ao menos uma vez 

por ano pelos setores relacionados. A efetividade das realizações derivadas dos planos de 

ações só poderá ser constatada a longo prazo, uma vez que esse estudo preliminar foi 

desenvolvido durante estágio obrigatório do curso. Devido ao tempo limitado de realização do 

trabalho, também não foi possível implementar a ferramenta FMEA. Porém a sugestão de usá-

la como principal fonte de informação para a criação de novos produtos 
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