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Os métodos de modelagem tem papel fundamental no processo de 

desenvolvimento de produtos, pois atuam como um moderador da 

eficácia de um modelo em atingir seu propósito primordial. Entretanto, 

nota-se que as revisões sobre métodos de modelaagem do processo de 

desenvolvimento de produtos existentes na literatura não esgotam o 

tema - não há uma revisão que agregue todos os métodos descritos nas 

demais - e as revisões mais recentes já possuem mais de três anos e 

podem estar desatualizadas. Esta pesquisa busca então agregar, 

complementar e atualizar as revisões existentes, realizando uma 

revisão bibliográfica sistemática da literatura sobre métodos de 

modelagem de processos de desenvolvimento de produtos. A 

metodologia de pesquisa da revisão bibliográfica sistemática incluiu: 

definição e refinamento da string de busca em três iterações; 

realização da busca nas bases de dados ISI Web of Science e SciVerse 

Scopus; definição e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão para 

seleção dos artigos em três filtros; e extração dos métodos de 

modelagem. Foram encontrados 5646 artigos nas bases de dados, dos 

quais 4252 foram submetidos aos filtros de seleção - 1394 eram 

duplicados. Após a aplicação dos filtros, foram selecionados 65 

artigos. Os resultados foram consolidados em uma lista referenciada 

com 65 métodos de modelagem do processo de desenvolvimento de 

produtos, que pode servir como ponto de partida para estudos futuros 

que visem se aprofundar no tema. 
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1. Contexto: a gestão do processo de desenvolvimento de produtos 

A capacidade de inovação por meio do desenvolvimento de novos produtos é, dentre as 

capacidades básicas das organizações, uma das que conferem maior vantagem competitiva, 

por ser de difícil imitação (SLATER, 1996). O processo de desenvolvimento de produtos 

(PDP) é o processo pelo qual uma organização transforma dados sobre oportunidades de 

mercado e possibilidades técnicas em informações de valor para a produção comercial 

(CLARK; FUJIMOTO, 1991). Ao contrário de outros processos de negócio, que procuram 

obter o mesmo resultado repetidamente, o PDP tem por objetivo criar algo novo e único.  

Ele é considerado um processo de negócios com características específicas, pois envolve 

criatividade e inovação e é não linear e iterativo, permitindo o paralelismo entre atividades, 

enquanto outros processos de negócios são em sua maioria sequenciais (KLINE, 1985; 

ROZENFELD et al., 2006). As saídas das atividades do processo de desenvolvimento de 

produtos (PDP) não são tão tangíveis e verificáveis como as de outros processos, pois muitas 

vezes elas consistem apenas em informações (BROWNING et al., 2006; ROZENFELD et al., 

2006). O PDP é multifuncional e exige uma estrutura organizacional que permita o fluxo de 

informações entre as diversas áreas. As dependências entre as atividades são mais claras em 

outros processos de negócios do que no PDP. Isso devido à flexibilidade do processo, que lida 

com criatividade, e à ambiguidade e incerteza envolvidas. Dessa forma, os riscos envolvidos 

no PDP são maiores se comparados a outros processos de negócios (BROWNING et al., 

2006). 

A gestão por processos tem sido vista, desde a década de 90, como a mais adequada para o 

desenvolvimento de produtos, a partir de pesquisas de autores considerados clássicos (PUGH, 

1991; CLAUSING, 1993; PUGH; CLAUSING, 1996). Esta abordagem, que se iniciou com a 

manufatura integrada por computador e a reengenharia, é utilizada hoje em várias áreas 

administrativas, como qualidade, implementação de sistemas de informações e outras 

(VERNADAT, 1996; CRUZ, 2003). Ela se baseia no conceito de processo. Um processo de 

negócio pode ser definido como um conjunto de atividades estruturadas e medidas, com o 

objetivo de produzir um resultado específico para um mercado ou cliente em particular 

(DAVENPORT, 1993).  

A gestão por processos traz diversas vantagens para o processo de desenvolvimento de 

produtos, como tornar claras as relações dentro da organização e entre a organização e o 

mercado (CLARK; FUJIMOTO, 1991); facilitar a visão interdisciplinar, aumentando a 

integração (ROZENFELD et al., 2006); e alinhar toda a organização em torno de um objetivo 

comum, pois enfoca as atividades que agregam valor ao processo e não apenas 

responsabilidades, hierarquias e funções individuais (DESCHAMPS; NAYAK, 1997). Há um 

consenso na literatura de que a aderência a um modelo torna a gestão do processo de 

desenvolvimento de produtos mais eficiente (ENGWALL et al., 2005). 

Modelos de processos são úteis para: auxiliar o time de desenvolvimento a focar nas 

atividades que adicionam valor; proporcionar transparência e visibilidade da situação para a 
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força de trabalho; auxiliar no cumprimento de compromissos de uma forma previsível, 

reproduzível e consistente; indicar as melhores práticas em relação ao processo; auxiliar na 

prevenção de falhas, baseados em processos anteriores; proporcionar um vocabulário comum 

para a discussão do trabalho e resultados; proporcionar uma linha base para a gestão, 

auxiliando na medição de melhorias de processo; proporcionar uma abordagem comum na 

empresa para times de desenvolvimento de diferentes projetos; permitir a análise de 

potenciais mudanças de processo; e auxiliar na compreensão e aprendizado de processos 

complexos, entre outros (BROWNING et al., 2006). 

2. Modelagem do processo de desenvolvimento de produtos  

Segundo Vernadat (1996), o processo de modelagem é o conjunto de atividades a serem 

seguidas para criar um ou mais modelos de algo (definido pelo seu universo de discurso), para 

um determinado propósito (ex. representação, comunicação, análise, design ou síntese, 

tomada de decisão ou controle). Um modelo pode ser definido como “uma representação 

(com maior ou menor grau de formalidade) de uma abstração da realidade expressa em um 

tipo específico de formalismo” (VERNADAT, 1996). Segundo Amaral (2002),  

“um formalismo ou método de modelagem é um conjunto de elementos 

(constructos e regras de sintaxe) capaz de representar uma parte da realidade, 

relativa a um subconjunto do domínio do processo/sistema que está sendo 

modelado.” (AMARAL, 2002, pág 107) 

Os formalismos de modelos (ou métodos de modelagem) tem papel fundamental no processo 

de desenvolvimento de produtos. Um modelo de processo pode ser expresso de diversas 

maneiras diferentes, e que, apesar de ser um aspecto secundário na modelagem de processos, 

o formalismo de um modelo atua como um moderador da sua eficácia em atingir outro 

propósito (BROWNING; RAMASESH, 2007). Reduzindo a complexidade e enfocando os 

pontos de apoio mais importantes, os métodos de modelagem podem ser fator importante para 

a inovação em projetos de sistemas (ALEXANDER, 1964; ZACHMAN, 1986; SIMON, 1996 

apud BROWNING, 2008) e em decisões de desenvolvimento de produtos (KRISHNAN; 

ULRICH, 2001). 

Segundo Browning et al. (2006), a modelagem do PDP possui algumas proposições 

fundamentais: o PDP não pode ser completamente mecanizado, mas, apesar disso, possui uma 

estrutura que se repete; uma abordagem estruturada facilita a gestão de projetos de 

desenvolvimento de produtos, principalmente dos mais complexos, já que um sistema 

complexo pode ser mais bem compreendido quando examinado por suas partes constituintes 

(no caso de um processo, suas atividades e entregas); sempre há um descompasso entre um 

modelo e a realidade modelada, pois é impossível modelar a realidade em toda sua 

complexidade, e modelos são sempre construídos com um propósito e é fundamental escolher 

um modelo observando o propósito para o qual se intenciona utilizá-lo (VERNADAT, 1996; 

AGUILARSAVEN, 2004; BROWNING et al., 2006). O propósito do usuário normalmente 

diz respeito à representação, explicação, design e especificação, análise, ou controle de uma 

realidade ou fenômeno (VERNADAT, 1996).   

Há uma extensa literatura sobre modelagem de processos de negócio. Autores como Kettinger 

et al. (1997); Melão e Pidd (2000); Kalpic e Bernus (2002); Aguilarsaven (2004) e Vergidis et 
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al. (2008) realizaram revisões bibliográficas sobre os métodos de modelagem de processos de 

negócio existentes. É possível também encontrar alguns autores com revisões de literatura 

específicas sobre modelagem de processos de desenvolvimento de produtos (SMITH; 

MORROW, 1999; BUNCH; BLAU, 2002; O’DONOVAN et al., 2005; BROWNING et al., 

2006; BROWNING, 2008; JUN; SUH, 2008).  

Smith e Morrow (1999) agrupam os métodos de modelagem em cinco categorias, de acordo 

com o seu propósito: modelos de sequenciamento e programação, modelos de decomposição, 

modelos de tempo de espera estocástico, modelos de programação de revisões de design, e 

modelos de paralelismo. Os métodos de modelagem são analisados de acordo com quatro 

critérios: se o modelo atende a questões gerenciais importantes; se o modelo é capaz de 

fornecer informações relevantes no momento certo para as tomadas de decisão durante o 

processo; se as premissas e as simplificações do modelo são razoáveis; e se o modelo pode ser 

computacionalmente tratado. Eles concluem que todos os modelos analisados em sua revisão 

atendem ao critério de importância gerencial.  

Bunch e Blau (2002) enfocam sua revisão em modelos que possam apoiar gestores de PDP a 

resolver problemas de alto nível, incluindo planejamento estratégico, seleção de projetos e 

execução do projeto. Eles agrupam os métodos por propósitos e por tipos. Para o propósito de 

estimar recursos necessários para executar um conjunto de projetos de DP, eles listam os 

seguintes tipos de modelos: algébricos, baseados em equações algébricas, e de simulação, que 

são mais adequados para lidar com situações que mudam no decorrer do tempo.  

O’Donovan et al. (2005) enfocam sua revisão na descrição dos métodos de modelagem, suas 

origens, suas características e propósitos. Eles concluem que, apesar da existência de uma 

grande variedade de métodos, eles tendem a ter um núcleo comum, baseado em redes de 

atividades. Eles veem nesse fato a possibilidade de unificar alguns desses métodos de 

modelagem em um único método orientado a objetos. Identificam um descompasso entre os 

métodos oferecidos na literatura e os utilizados pela comunidade prática, que ainda se 

concentra nos mais simplistas. Indicam ainda uma lacuna no que diz respeito ao apoio 

oferecido pelos métodos de modelagem à tomada de decisão durante o processo.  

Browning et al. (2006) apresenta uma tabela síntese dos métodos de modelagem do PDP. Essa 

tabela agrupa os métodos por tipos (por exemplo, modelos baseados em fases, modelos de 

rede de atividades, etc...) e dá uma breve descrição dos pontos de vista dos processos, as 

premissas que os distinguem dos demais, seus propósitos típicos e as principais variáveis-

chave e atributos. Ele chama a atenção para o fato de sua revisão não ser exaustiva e abordar 

apenas os principais métodos. A partir dessa revisão, Browning (2008) elabora uma matriz 

indicando quais atributos de objetos (atividades e entregas), cada método de modelagem 

representa. O seu objetivo principal é prover bases para a elaboração de uma arquitetura para 

visões do processo. 

Jun et al. (2008) fazem uma breve revisão sobre os métodos de modelagem de PDP a fim de 

relacioná-las com as principais características do processo. Eles dividem os métodos em dois 

grandes grupos: métodos baseados em gráficos e métodos baseados em matriz. Eles levantam 

quais características do PDP cada método atende: negociação de iterações, efeito de 

aprendizagem, plano de projeto incerto e rotas alternativas, reuniões, feedback de iterações, 
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refinamento das informações de projeto, análise, iteração de mudanças de engenharia, 

sobreposição de atividades e sintetização. Eles concluem que os métodos de modelagem são 

limitados em relação à representação dessas características. 

Observa-se que nenhuma destas revisões sobre métodos de modelagem existentes na literatura 

tem intenção de esgotar o tema. É possível encontrar métodos descritos em uma revisão que 

não são descritos em outras, e nenhuma agrega todos os métodos descritos nas demais. Outro 

aspecto que se pode observar é que as revisões mais recentes encontradas na literatura já 

possuem mais de três anos e podem estar desatualizadas. Esta pesquisa busca então agregar, 

complementar e atualizar as revisões existentes, realizando uma revisão bibliográfica 

sistemática da literatura sobre métodos de modelagem de processos de desenvolvimento de 

produtos. O principal resultado que se deseja obter é uma lista abrangente dos métodos de 

modelagem, indicando suas fontes de referência.  

3. Metodologia de pesquisa: revisão bibliográfica sistemática 

Para a realização da revisão bibliográfica sistemática (RBS), adotou-se o modelo proposto por 

Conforto et al. (2011), denominado RBS Roadmap, com algumas adaptações. O RBS 

Roadmap foi elaborado para a área de gestão de desenvolvimento de produtos, baseado em 

boas práticas de revisão sistemática adotadas por pesquisadores de outras áreas do 

conhecimento (LEVY; ELLIS, 2006; ALMEIDA BIOLCHINI et al., 2007; DYBÅ; 

DINGSØYR, 2008 apud CONFORTO et al., 2011). 

Para Conforto et al. (2011), revisão bibliográfica sistemática (RBS) pode ser definida como: 

“o processo de coletar, conhecer, compreender, analisar, sintetizar e avaliar 

um conjunto de artigos científicos com o propósito de criar um embasamento 

teórico-científico (estado da arte) sobre um determinado tópico ou assunto 

pesquisado.”(CONFORTO et al., 2011) 

O RBS Roadmap tem como principais características os testes e refinamentos das strings de 

busca; e o processamento dos resultados de forma iterativa, com filtros de seleção dos artigos 

realizados de forma mais detalhada a cada iteração. O Roadmap é composto por 15 etapas 

divididas em 3 fases. A Figura 1 traz uma representação do modelo. Abaixo estão detalhadas 

as principais etapas realizadas na fase de entrada, que detalham a metodologia utilizada.  
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Figura 1 - Modelo para condução da revisão bibliográfica sistemática – RBS Roadmap (CONFORTO et al., 

2011) 

3.1. Definição do problema e objetivo 

As revisões sobre métodos de modelagem de PDP já existentes na literatura não esgotam o 

tema e podem estar desatualizadas. Dessa forma, esta revisão bibliográfica tem como objetivo 

identificar de forma sistemática os métodos que são utilizados na modelagem dos processos 

de desenvolvimento de produtos. A questão que orientou a RBS foi, portanto: Quais os 

métodos são utilizados na modelagem de processos de desenvolvimento de produtos? 

3.2. Definição das fontes primárias 

As fontes primárias consistem nos artigos, periódicos e bases de dados relevantes para o 

assunto pesquisado, que podem ser obtidas por meio de revisões bibliográficas preliminares e 

opinião de especialistas. Elas são úteis para a definição das palavras-chave e identificação dos 

principais autores e artigos da área.  

A lista preliminar de artigos foi definida a partir de uma revisão bibliográfica simples e a 

partir da indicação de especialistas. A revisão bibliográfica simples foi realizada no Google 

Scholar, pelas palavras chave: business process modeling e product development process 

modeling, e os artigos foram selecionados por afinidade com o tema e número de citações. Os 

resultados serviram como ponto de partida para a definição das strings para realização das 

buscas. 

As bases de dados escolhidas para realização das buscas foram ISI Web of Science, da 

Thomson Reuters, e SciVerse Scopus, da Elsevier pela sua abrangência e qualidade. Foram 

considerados artigos e conferências. Os critérios de inclusão das fontes foram: estarem 

indexadas a uma das bases de dados selecionada para essa RBS; serem de livre acesso ou 

assinadas pela Universidade de São Paulo ou rede de periódicos CAPES; e apresentarem 

trabalhos completos na área de estudo no idioma inglês. 
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3.3. Strings de busca 

Uma string de busca compreende uma série de palavras-chave ligadas por operadores lógicos 

(AND, OR, NOT, entre outros). Ela deve ser elaborada de forma iterativa, em ciclos de testes 

e refinamentos, buscando-se esgotar os sinônimos possíveis para as palavras-chave. Nesta 

pesquisa foram realizadas três iterações para elaboração das strings.  

A partir da lista preliminar de artigos e dos ciclos de refinamento, os seguintes termos 

relevantes foram definidos: formalism, framework, model, modeling, modelling, notation, 

structure, workflow, workflows, models, language, languages, visualization, scenarios, 

representation, information management. Já os limitadores adotados foram: product 

development process, concurrent engineering design, new product development, product life 

cycle management.  

Os termos relevantes e os limitadores foram conectados por operadores lógicos “AND”, 

“OR”, conforme o padrão indicado para buscas booleanas pela ISI Web of Science, e pela 

SciVerse Scopus. A busca foi realizada considerando os campos “título”, “resumo” e 

“palavras-chave”.  

3.4. Critérios de inclusão e exclusão 

Os critérios de inclusão e exclusão garantem que a amostra de artigos analisada está de acordo 

com o objetivo da RBS. Os critérios de inclusão (CI) e os critérios de exclusão (CE) utilizados 

estão na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Critérios de inclusão e exclusão 

3.5. Método e ferramentas para a condução das buscas e análise dos resultados 

Envolve a definição das etapas de busca, a definição dos filtros, as ferramentas para 

armazenamento dos dados, entre outros. As etapas realizadas na revisão bibliográfica 

sistemática desta pesquisa estão detalhadas na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2 – Etapas realizadas na revisão bibliográfica sistemática 

4. Síntese dos resultados da revisão bibliográfica sistemática 

A busca pela string refinada resultou em um total de 5646 artigos, combinando os resultados 

das duas bases de dados utilizadas. Desse total, 1394 artigos eram duplicados (sobreposição 

de 33%). Portanto, 4252 artigos foram submetidos aos filtros. Ao final foram selecionados 65 

artigos, em torno de 1% do total analisado.  

O principal resultado desta RBS é a tabela com a síntese dos métodos e técnicas encontrados 

na literatura para a modelagem de PDP, que está na Tabela 3. Essa tabela traz o nome dos 

métodos de modelagem, bem como suas fontes de referência. Alguns dos métodos de 

modelagem encontrados na revisão bibliográfica sistemática não haviam sido descritos nas 

revisões de modelagem de PDP já existentes na literatura. 
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Tabela 3 - Métodos de modelagem de processos de desenvolvimento de produtos 

5. Conclusões e trabalhos futuros 

Pode-se considerar que a revisão bibliográfica sistemática realizada atingiu o objetivo a que se 

propôs. A lista de métodos de modelagem resultante agregou em um só local os métodos 

encontrados nas diversas revisões de literatura. Além disso, foi encontrado um conjunto de 

métodos de modelagem que não são descritos nas revisões existentes. Esse conjunto de 

métodos complementa as revisões anteriores e constitui uma contribuição importante desta 

pesquisa.  

O aproveitamento da RBS foi pequeno, ou seja, um número pequeno de artigos foi 

selecionado em relação ao total analisado. Provavelmente isso se deve à amplitude dos termos 

utilizados na string de busca. Em revisões futuras, sugere-se o uso de termos mais específicos 

que diminuam a inclusão de artigos não relacionados com o tema. A sobreposição entre as 

bases de dados foi aceitável, havendo contribuição expressiva de ambas para o conjunto de 

artigos obtidos com a string. Percebe-se prevalência de fontes (periódicos e congressos) das 

áreas de engenharia e computação. Observa-se um aumento crescente do número de artigos 

sobre o tema, especialmente nos últimos cinco anos. Isso pode ser uma evidência de que o 

assunto ainda apresenta lacunas que despertam o interesse dos pesquisadores. 

Em relação a trabalhos futuros, a lista de métodos de modelagem de PDP pode servir como 

ponto de partida para estudos que visem se aprofundar no tema. Pode constituir uma base para 

pesquisas que: elaborem guias/frameworks para auxiliar na seleção do método mais adequado 

a um propósito; estudem a usabilidade dos diversos métodos de modelagem considerando 

uma aplicação específica; ou que visem desenvolver novos métodos de modelagem, entre 

outros. 
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