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Resumo 

FERNANDES LUIZ, Cristiano. PLM: Product Lifecycle Management - uma abordagem 

com foco na cadeia de suprimentos. 2008. 78 p. Monografia (MBA em Gerencia de Sistemas 

Logisticos)- Universidade Federal do Parana- CEPP AD. 

Esta monografia tern como objetivo pesquisar e analisar a viabilidade da implantayao de urna 

soluvao PLM e integra-la na cadeia de suprimentos, analisando especificayoes, conceitos e 

teorias, vantagens e desvantagens para a implantayao de tal soluyao em corporay5es. Esta 

monografia esta estruturada de tal maneira que primeiramente se faz entendimento das 

necessidades de integrayao e colaborayao no desenvolvimento de novos produtos. 

Posteriormente seguindo a analise conceitual, realiza-se compreensao dos estagios e formas de 

implantayao de urna soluyao PLM. Continuando, podem-se propor metodologias para que se 

obtenham melhores resultados e que seja realizada a escolha correta na forma da aplicayao. Uma 

vez obtendo este conhecimento, pode-se analisar como se clara a integrayao entre o SCM e PLM. 

Assim analisam-se os beneficios desta soluyao. 

Palavras chave: Gestao da cadeia de suprimentos, SCM - Supply Chain Management, gestao 

do ciclo de vida do produto, PLM -Product Lifecycle Management 



Abstract 

FERNANDES LUIZ, Cristiano. PLM: Product Lifecycle Management - a supply chain 

approach. 2008. 78 p. (MBA in Logistics Management)- UFPR- CEPP AD. 

The main objective of this work is to research and analyze the feasibility of the deployment of a 

PLM solution and its integration in the supply chain, concerning project specifications, concepts 

and theory, and the benefits for the implementation of such solution throughout corporations. 

The work is structured in such way that first we need to understand the needs for integration and 

collaboration in the development of new products. Likewise, following .the conceptual analysis, 

and the comprehension of the PLM implementation on the way it is structured. Next, it is 

possible to understand and propose methodologies for obtaining better results and choosing the 

best scenario for a given type of organization. With all of this in mind, we can fmally understand 

how SCM and PLM can be integrated. Therefore we follow the benefits of this implementation 

for the organizations. 

Key words: SCM - Supply Chain Management, PLM - Product Lifecycle Management, 

Concurrent engineering, collaborative work environments 
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1 Introdu~ao 

A gestao do desenvolvimento de produtos esta passando por uma brutal transforma9ao. Novas 

metodologias e novas ferramentas estao na origem desta nova situa9ao. Ate entao e mesmo na 

maioria das grandes empresas, projeto, fabrica9ao e comercializa9ao dos produtos eram 

executados de forma isolados. Pouco de concreto se podia incorporar no projeto sem 

informa96es sobre as necessidades dos clientes. Da mesma forma, as opera96es de fabrica9ao e a 

comercializa9ao tambem eram executadas sem a necessaria interface com a cadeia de 

suprimentos. 

Com a evolu9ao da tecnologia da informa9ao e o fortalecimento da Sociedade da Informa9ao, 

apareceram as empresas classe mundial. Os profissionais destas empresas sao ricos em tres 

ativos principais: conhecimentos avan9ados e especializados; competencia para operar segundo 

os mais altos padr5es de qualidade; acesso a recursos em todo o mundo atraves de conex5es 

globais [Santos 2004]. As empresas classe mundial conseguem o sucesso em uma economia 

cada vez mais competitiva. Tomaram-se elos essenciais nas cadeias de neg6cios globais. As 

empresas com este perfil contribuem para que os paises desenvolvidos estejam a frente da 

economia mundial. 

Atualmente as empresas de classe mundial posicionam-se em seus mercados focalizando dois 

pontos vitais: manter-se em uma linha crescente de resultados e desenvolver produtos de 

tecnologia superior. Essas necessidades trazem consigo questionamentos do tipo: "como 

podemos fazer mais com os recursos existentes?", e, "como podemos inovar melhor, barato e 

rapido, enquanto nos diferenciamos da concorrencia aos olhos dos nossos clientes?". 

0 Gerenciamento do Ciclo de Vida do Produto (Product Lifecycle Management - PLM) e a 

estrategia de aproxima9ao do neg6cio que pode auxiliar as organiza96es a alcan9arem esses 

objetivos enquanto, de maneira continua, reduzem os custos, melhoram e protegem a 

propriedade intelectual, aumentam a qualidade e diminui o TTM- "time to market", ou seja, o 

intervale de tempo entre a concep9ao e a disponibilidade do produto no mercado. 

Atraves da implanta9ao de uma solu9ao PLM - Gestao do Ciclo de Vida do Produto - uma 

empresa pode entender e visualizar o conceito, desenvolvimento, manufatura, promo9ao ao 

mercado, lan9amento e acompanhamento da maturidade do produto ate sua satura9ao de maneira 



integrada. Significa que o conceito de PLM relaciona a gestao de produtos atraves todo seu ciclo 

de vida, desde o conceito ate a reciclagem. Ele integra a visualiza9ao de CAD - Computer Aided 

Design - a todas as equipes de desenvolvimento, nao importando onde estejam, e sob qual 

plataforma esta equipe esta trabalhando, o que permite posicionar o conceito de Inova9ao e 

Desenvolvimento de Novos Produtos a outro patamar. Mas considerando urn exemplo em que 

seja necessaria redesenhar urn produto, e importante tambem analisar quais sao os impactos em 

termos de canais de distribui9ao da cadeia de suprimentos. 

Em urn cenario onde as empresas sao submetidas a forte pressao para elevar o nivel de servi9o, 

as solu96es devem ser produzidas de maneira cada vez mais nipida. Em determinados segmentos 

como a industria de cosmeticos- e que aqui sera objeto de anaiise -, onde se tern urna elevada 

taxa de lan9amentos de novos produtos, a capacidade em gerenciar interfaces e produzir 

respostas rapidas e fator critico de sucesso dos projetos. 

No setor de cosmeticos a busca por acelera9ao da redu9ao do tempo de lan9amento de novos 

produtos e urna das principais razoes para a implanta9ao do PLM. Atraves de visitas e estudos 

em urna industria de cosmeticos, pode-se observar que para urna dada taxa de lan9amento anual, 

e preciso urn grande e continuo alinhamento entre diferentes areas funcionais. Este fato e 

agravado por caracteristicas particulares do setor: em muitas ocasioes, o produto e desenvolvido 

para urn curto e Unico periodo do ano e nao podera ser reaproveitado em outras situa96es. A 

biotecnologia foi primeiramente apresentada no inicio dos anos 70, levando a novas pesquisas e 

produtos ja nos anos 80 e 90. Neste novo seculo, novas tecnologias como nanotecnologia 

surgiram, levando a ainda mais a novos produtos. Durante os anos 90, muitos mercados se 

abriram, despertando inlimeras novas oportunidades. A preocupa9ao e os cuidados com a saude 

criaram novos mercados para a industria de cosmeticos em paises desenvolidos e em 

desenvolvimeto. Por este motivo, foi observado que dentro desta industria urn produto pode ficar 

obseleto em menos de 24 meses, portanto da necessidade de ter gestao de portfolio bern 

integrado com desenvolvimento, marketing e planejamento logistico. 

Atraves de visitas a outra industria de segmentos de maquinarios de equipamentos de constru9ao, 

onde a gama de produtos e extremamente diversificada e ha muitos fornecedores de materias 

primas, ou ate mesmo de produtos ou componentes que fazem parte de urn produto final maior, 

este nivel de integra9ao se faz de extrema importancia. Dada a diversidade no portfolio nota-se 

que as mudan9as em linhas de produ9ao tern impactos muito grandes, e onde o lead times ja e 



elevado, acaba por ocorrer indisponibilidade de pec;as, atrasando o projeto de desenvolvimento 

de produto como urn todo. Isto ocorre devido a demanda de clientes ser especifica para cada tipo 

de aplicac;ao de maquina, onde a soluc;ao PLM pode auxiliar na simulac;ao de qualquer 

configurac;ao requerida por clientes, estimando custos e verificando a viabilidade de produc;ao de 

urn modelo novo muito mais rapidamente, com seguranc;a e qualidade. 

Em anexo podem-se encontrar dois estudos de caso em relac;ao a este tema da integrac;ao entre a 

cadeia de suprimentos e o desenvolvimento de novos produtos, urn deles realizado na industria 

de cosmeticos e outro realizado em urna fabricante de equipamentos de construc;ao. Em ambos 

os casos nota-se que o nivel de integrac;ao das industrias ainda nao e o desejado, e que de 

maneiras diferentes sofrem com os mesmos problemas. Tambem podera notar que as formas e a 

maneira como a soluc;ao foi conduzida e dada a especificidade do mercado e da demanda de seu 

proprio mercado. Contudo, as melhores praticas de cada urna podem ser aplicadas para ambos 

segmentos. 

Outro ponto importante deste estudo e o fato de que ainda nao se tern urna soluc;ao PLM em 

termos de TI muito bern desenvolvida, fazendo uso de toda foram de colaborac;ao desejada pelos 

clientes. Em nivel conceitual o PLM esta muito bern desenvolvido, porem a soluc;ao tecnica, 

todavia nao consegue programar todos os conceitos de base de maneira integral. Sera 

apresentado estudo das ferramentas atuais disponiveis em mercado e suas vantagens para cada 

tipo de aplicac;ao e segmento da industria. 

Considerando que as margens atuais nao estao somente baseadas em reduc;ao de custos, mas sim 

em urna forte reduc;ao de lead-times; reduzir custos de desenvolvimento; aperfeic;oar a 

colaborac;ao entre parceiros intemos e extemos; alinhar o sistema de gerenciamento de 

docurnentos e interac;ao de inovac;ao e desenvolvimento de produtos revela-se cada vez mais urna 

grande saida para as empresas. Estes sao os principais desafios para obter e excelencia em 

responsividade. 
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Figura 1: Impacto de decis5es durante a vida de urn produto [Fonte: SAP PLM Seminar- Orlando 2008] 

Nota-se urna oportunidade de reduvao de custos internes e urna transformavao do projeto PLM 

em urn diferencial competitive, onde e observado que reduzir o tempo de lanyamento de urn 

produto esta diretamente relacionado ao tempo despendido na conceitualizavao do produto e na 

integrayao dos departamentos responsaveis em entregar este aos clientes. Segundo [Infosys, 

2005], o custo de determinayao do conceito do produto chega aos 75% do custo total do ciclo de 

vida. Entende-se, portanto que oportunidades de reduyao estao estimadas em ganhos de 25% a 

50o/o. 



2 Hist6rico e necessidade de colabora~ao 

A inspirac;ao para o desenvolvimento de novas metodologias para processes de negocw 

atualmente conhecidos como PLM vieram quando a American Motors Corporation (AMC) 

estava buscando urna forma de acelerar o processo de desenvolvimento de novos produtos a flm 

de poder competir face a grande concorrencia em 1985, de acordo com Franc;ois Castaing, Vice 

Presidente de Engenharia de Desenvolvimento de Produtos. Ap6s introduzir no mercado o 

modelo compacto Jeep Cherokee, veiculo o qual fez decolar o mercado de veiculos esportivos 

utilitarios no mercado dos EUA, a AMC iniciou o desenvolvimento de urn novo modelo que 

posteriormente tomou-se mundialmente conhecido pelo Jeep Grand Cherokee. A primeira parte 

para esta jomada para evoluir mais rapidamente no desenvolvimento de novos produtos foi o 

computer-aided design (CAD)- sistema de software que permite que engenheiros sejam mais 

produtivos. A segunda parte neste esforc;o foi o novo sistema de comunicac;ao que permitiu a 

resoluc;ao de problemas e minimizac;ao de conflitos de forma mais rapida e otimizada, da mesma 

forma em que reduziu custos de engenharia, urna vez que todos os desenhos e docurnentos 

estavam centralizados em urna Unica base de dados. A gestao de dados de produto foi tao 

eflciente que ap6s a AMC ser comprada pela Chrysler, este sistema foi expandido atraves da 

empresa, conectando todos os envolvidos no processo de design e construc;ao de produtos. Sendo 

urna das primeiras empresas a adotarem urna soluc;ao da tecnologia PLM, Chrysler pode se 

tomar na industria de custos mais baixo de desenvolvimento no setor automotive, gravando 

custos de desenvolvimento que registravam metade da media da industria em meados dos anos 

90. 

A utilizac;ao do conceito de Processo de Desenvolvimento de Produto (PDP) pelas empresas, a 

partir dos anos 90, trouxe importantes vantagens competitivas amparadas na possibilidade de 

reduc;ao dos ciclos de introduc;ao de novos produtos no mercado, viabilizadas atraves de tecnicas 

orientadas a integrac;ao das atividades e departamentos, baseadas nos conceitos de 

multifuncionalidade, desenvolvimento simultaneo e integrado do produto [Fachinello e Cunha 

2004]. A efetivac;ao do conceito de PDP como urn dos mais importantes processes de neg6cio da 

empresa supoe que o desenvolvimento de novos produtos e urna constante ciclicamente presente 

na vida da empresa, pressuposto da inserc;ao da inovac;ao de forma permanente na vida da 

empresa. Isto veio a demandar a realizac;ao de urna serie de estudos no campo da analise 

organizacional, especialmente no que diz respeito a estruturac;ao dos procedimentos e do fluxo de 

informac;ao inerentes a efetivac;ao deste processo no ambiente empresarial. 



Apesar do processo de desenvolvimento variar de produto para produto e de industria para 

industria, o comparative entre os estudos de caso mostraram-se importantes na definivao de urn 

processo generico para o design de produtos. A maioria das atividades que devem ser atingidas 

pelas equipes de desenvolvimento durante este processo de design sao similares. Contudo, e 

importante entender que para urn produto de sucesso, de alta qualidade e em tempo, as atividades 

no processo de desenvolvimento de produtos devem ser influenciadas durante todo o ciclo de 

vida do produto. Alem dos beneficios de alta qualidade e de desenvolvimento nipido, e mais facil 

oferecer servivos relacionados ao produto nas fases finais do ciclo de vida do produto. Urn 

exemplo bern conhecido tirado da industria automotiva mostra que ap6s a venda de urn 

autom6vel, os fabricantes venderao produtos e servivos adicionais no valor de seis vezes o valor 

do veiculo. Alem de mostrar foco no cliente, pode-se garantir retenvao do mesmo devido a 

melhor gestao do ciclo de vida do produto. 

0 desenvolvimento de produto tambem pode ser entendido como urn processo de transformavao 

da informavao, o qual manipula urna grande variedade e volume de informav5es. Esta 

caracteristica constitui urn aspecto critico para o gerenciamento deste processo, fazendo que as 

pniticas de sistemas de gerenciamentos de informav5es se tomem relevantes na tentativa de 

garantir que as informav5es estejam disponiveis para toda a organizavao no formato, no locale 

no tempo adequado. Neste contexto, portanto, e que surge o conceito de Gestao do Cicio de Vida 

do Produto (PLM), com a proposta de organizar o fluxo de informav5es e os procedimentos 

inerentes a gestao de produto. 

Recyde 

Raw Material 

Figura 2: Vida de urn produto [Aberdeen 2005] 

Conforme ilustrado na figura 2, a vida de urn produto geralmente comeva no desenvolvimento 

do produto. Durante esta fase e identificado as necessidades de mercado, entao e planificado o 

processo de design, as especificav5es de engenharia e conceitos de design sao gerandos e 

finalmente o produto e desenhado em detalhamento especifico. A proxima fase e a produvao e 

entrega, onde o produto e fabricado, montado e distribuido ao cliente. Quando o produto foi 



finalmente entregue ou instalado devidamente, este mesmo entra na fase de utiliza<;ao e 

manuten<;ao. Ap6s o produto nao possuir mais utilidade este sera descartado, o que significa que 

sera devidamente desmontado e suas pe<;as serao recicladas, remanufaturadas ou reutilizadas. 

Dado este conhecimento do ciclo de vida do produto, as fases de design do produto podem ser 

discutidas. No caso do processo generico de desenvolviento, existem varias fases diferentes que 

podem ser divididas em atividades e tarefas especificas. Tais tarefas serao apresentadas no 

proximo capitulo no detalhamento de metodologias do processo PLM. 

A visao apresentada do gerenciamento do ciclo de vida do produto - PLM, pode antever a 

necessidade de urn ambiente para gestao incluindo processes, aquisi<;ao de dados e 

possibilidades de cruzamento de recursos de toda a empresa - sem a necessidade de revis5es da 

fabrica ou da infra-estrutura de urna organiza<;ao. Baseada neste conceito sera apresentada 

metodologia para integrar a solu<;ao PLM com as ferramentas de software. Aqui se mostra na 

figura 3 as atividades funcionais correlatas as areas e departamentos de trabalho: 

Gerente Marketing 
de Produto I 

I 

-~"J~ ~ . ~"':k~":;~ ~ ~~ .'+~/-l;i ~' ~~:'-~~~lU~i~,5~: 
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Figura 3: Processo do ciclo de vida do produto [Santos 2005] 
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Este processo em certas industrias pode levar de 5 a 10 anos como urn todo, o que do ponto de 

vista das necessidades de mercado nos dias de hoje e urn periodo muito longo. Por este motivo, o 

PLM esta ocupando urna pon;ao do espa<;o de tempo para urn novo produto que urna vez 

ocupou. Urn produto pode mover do conceito a reciclagem em urn periodo onde antigamente 

leva-se somente para comercializar urn novo produto. Todas as fases de NPD (design, prot6tipos, 

testes, modifica<;5es; fomecimento e manufatura) se sobrep5e devido a necessidade de 

responsividade. Isto leva a que os processes sejam adaptados para serem colaborativos em urn 

ambiente de troca de informa<;5es em tempo real. Com a urgencia de lan<;ar produtos, as 



empresas nao podem perder tempo caso haja falhas no processo, onde se levava a vanas 

itera<;5es ate que o proximo no pudesse agir, gerando imenso retrabalho ( conforme. Figura 4). 

NPD (New Product Development) Sustentabilidade do Produto Phase-Out do Produto 
Desenvolvimento de Novos Produtos 

Design 

Prot6tipos I Testes 
Manufatura em Massa Suporte a descontinuyaO 

Modifica9oes 
(1-2 anos) (1-2 anos) 

Fomecimento 

Manufatura 

Figura 4: Novo processo do ciclo de vida do produto [Infosys 2005] 

Para observar as vantagens e desafios em que somos apresentados quando se trabalha em urn 

ambiente colaborativo de desenvolvimento, e de extrema importancia compreender por completo 

o processo de desenvolvimento do produto. Este processo envolve todo tipo de atividade; desde a 

identifica<;ao das necessidades de nossos clients, ate ao design e manufatura de urn produto que 

va de encontro a estas necessidades. Por este motivo o foco no desenvolvimento de produtos, o 

qual e responsavel na afirma<;ao e posicionamento de urna industria no mercado fortemente 

competitivo como nos dias de hoje. 

0 design de produto foi identificado como urn processo de iteratividade na resolu<;ao de 

problemas que transforma a defini<;ao de urna "doen<;a" em urn produto acabado [Ullman, 1997]. 

Para apresentar o contexto no qual o processo de desenvolvimento esta inserido, serao 

apresentadas as dificuldades na interdisciplinaridade da resolu<;ao destes problemas, na tomada 

de decisao e gestao do conteudo de design. 

2.1 Estruturas Organizacionais e Metodos de Design 

Tradicionalmente empresas organizaram suas equipes de desenvolvimento de produto em 

estruturas funcionais e as atividades no processo do design sendo desenvolvidas 

sequencialmente. Mesmo que organiza<;5es funcionais tenham seus beneficios no 

aprofundamento, expertise e na especializa<;ao de suas equipes, estas frequentemente oferecem 

problemas na integra<;ao de diferentes fun<;5es para atingir urna meta comurn [Ulrich e Eppinger, 

1995]. A coordena<;ao entre as diversas equipes funcionais normalmdente leva a processos lentos 

e burocraticos quando a informa<;ao e simplismente jogada para a proxima pessoa responsavel no 

processo. Este conceito e chamado de design over the wall ou sequencia!. Estas barreiras sao 



nitidas conforme mostra a figura 5 a seguir, onde departamentos e equipes funcionais percebem a 

baixa integra<;ao e colabora<;ao com as diversas equipes envolvidas no projeto: 
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Figmt 3.1. The ""Over-tlte-waill,. d~ concept 

Figura 5: 0 conceito "Over-the-wall" [Johansson et al., 2001] 

Este metodo de design chamado de over-the-wall e caracterizado pela comunica<;ao unilateral e 

os produtos que sao resultado da utiliza<;ao desta metodologia sempre encontraram dificuldades 

em atender as espectativas dos clientes. A figura 3 mostra claramente como os resultados de cada 

etapa no processo sao passadas para o proximo atuante no projeto. Para reparar os estragos 

causados e corrigir os erros devidos a falta de comunica<;ao, solicita<;oes de corre<;ao e altera<;ao 

sao enviadas de maneira reversa no processo para as fun<;oes anteriores, que deverao atender as 

especifica<;oes novamente. Estes ciclos de redesign transformam este tipo de organiza<;ao em 

inflexivel e extrema consumidora de tempo. 

No inicio da decada de 80, a filosofia de design simultaneo, ou engenharia concorrente tomou-se 

popular. Este metodo de engenharia possui enfase na comunica<;ao da correta informa<;ao para as 

pessoas certas no momento oportuno, utilizando-se de processos e ferramentas de design que 

cubram todo o ciclo de vida do produto e involvam todos os stakeholders. Conforme mostra a 

figura 6 a seguir, o desenvolvimento concorrente de novos produtos significa copera<;ao entre os 

membros da equipe com larga bagagem em areas distintas, tais como marketing, desenho 

industrial, planifica<;ao de processos, servi<;os e suporte. Estas pessoas sao membros ou fazem 

parte da equipe chefe ou estao envolvidas em uma equipe auxiliar a qual inclui clientes e 

fomecedores. Segundo [Ullman 1997], uma equipe de design eficiente deve ser mais do que a 

soma de suas partes. Ele define como equipe "um pequeno numero de pessoas com habilidades 

complementares as quais estao comprometidas para um prop6sito comum, metas de 

desempenho comuns, e uma abordagem co mum para o qual estes sao mutualmente assignados". 
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Figura 6: 0 conceito de engenharia concorrente [Johansson et al., 2001] 

Produtos sao frequentemente desenvolvidos atraves de rela<;oes temporaries e e de grande 

imporatancia obter urna visao compartilhada da evolu<;ao do produto e seus prazos restritos. Por 

este motivo a organiza<;ao do proj eto em forma de matriz e a mais adequada estrtura 

organizacional para o desenvolvimento de produtos e hoje em dia e a mais comumente utilizada 

[Ohrwall Ronnback, 2002]. 

2.2 De CA e PDM para PLM (perspectivas tecnol6gicas) 

A redu<;ao do tempo de ciclo de desenvolvimento de produtos e os avan<;os na qualidade do 

design tern sido suportados pela a implanta<;ao de sistemas avan<;ados de computa<;ao tais como 

tecnologias de sistema 2D e 3D - CAD (Computer Aided Design), CAE (Computer Aided 

Engineering and Analysis), CAM (Computer Aided Manufacturing), entre outros. Todas estas 

ferramentas visam acelerar, automatizar e integrar varios processos de engenharia e manufatura. 

Com a introdu<;ao de ferramentas CA (Auxilio de Computador), contudo, na epoca era somente 

baseado em tarefas e nao orientado a processos. Departamentos tentaram automatizar seus 

processos da melhor maneira possivel e criar urn ambiente que melhor auxilia em atingir metas. 

Na pnitica, pouco avan<;o foi visto no campo da integra<;ao. Cada urna destas ferramentas 

produzia seu proprio tipo de informa<;ao (formato de arquivos) o que levava ao que se pode 

chamar de "ilhas de automa<;ao". Este problema poderia ser somente parcialmente resolvido 

atraves de vcirias interfaces e intercfunbio de dados como, por exemplo, IGES e STEP que foram 

desenvolvidos para facilitar a comunica<;ao entre as diversas ferramentas CA. Portanto, o 

resultado era frequentemente heterogeneo, fragmentado, em urn ambiente multi sistema 

espalhados por diversas divis5es da companhia e especialmente em correntes de 



desenvolvimento por defmi<;ao de produto. Na cadeia de suprimentos de engenharia, a 

manufatura e os fomecedores deveriam trabalhar como parceiros no desenvolvimento, contudo 

seus sistemas de informa<;ao relacionados a estas atividades sao frequentemente incompativeis. 

Isto acarreta em significativas perdas de tempo e aumento de custos na tentativa de compartilhar 

as informa<;oes. 

Alem disso, o grande volume de informa<;oes geradas pelos varios sistemas de informa<;ao (CA) 

dificilmente estava organizado de maneira centralizada e por este motivo inacessivel para as 

outras partes de projeto. Novos desenvolvimentos apresentavam consequencias de custos 

elevados devido a falta de integra<;ao. 

Compreendendo este problema e associado a oportunidade de neg6cio varias empresas de 

software come<;aram em meados dos anos 80 a desenvolver sistemas Product Data Management 

(PDM) - Gestao de dados de produto, onde inicialmente proviam gestao de arquivos para 

documentos de engenharia do tipo desenhos CAD em 2D. Ao fmal dos anos 80 e inicio dos anos 

90 a gestao de altera<;6es de engenharia de projetos para controlar e rastrear as mudan<;as no 

projeto foi inserido esta funcionalidade juntamente com a capacidade de configura<;ao e 

classifica<;ao de dados. Como resultado de sistemas 3D- CAD e abordagens de trabalho em 

equipe entrando no mercado, os sistemas PDM com<;aram a realizar a gestao de relacionamentos 

complexos entre as partes, montagens, desenhos, metadata, pessoal e grupos de pessoas. Em 

meados dos anos 90 muitas das empresas desenvolvedoras de sistemas PDM realizaram a 

mudan<;a de sistema operacional de UNIX para Windows/NT e varias atualiza<;oes e melhorias 

nas interfaces de usuario foram adicionadas. 

Sendo a maior funcionalidade dos sistemas PDM realizarem a gestao de dados e fluxos de 

informa<;oes CAD, era quase que basicamente utilizado pelos departamentos de engenharia, e 

algumas vezes pelos departamentos de manufatura. Isto devido ao fato da dificuldade que a 

tecnologia existente que proporcionou a acessibilidade a informa<;oes de engenharia a outras 

areas da organiza<;ao como urn todo. 0 software nao era amiga.vel e somente poderia ser 

utilizado ap6s treinamento extensivo e os arquivos somente poderiam ser visualizados nos 

sistemas nativos CAD em que foram criados. 



Ao final dos anos 90 uma nova classe de software chamada de Product Lifecycle Management 

(PLM) se desenvolveu de sistemas PDM. Alem do termo PLM outras companhias de 

desenvolvimento e pesquisa estabeleceram diferentes nomenclaturas para esta nova solu9ao. 0 

CPC, por exemplo, que significa Collaborative Product Commerce - Comercio de Produto 

Colaborativo, e que foi establecido pelo Aberdeen Group; alem do cPDM - collaborative 

Product Definition Management - Gestao Colaborativa de Defini9ao de Produtos - utilizado 

pela CIMData. Outros termos que surgiram foram o ePLM (electronic Product Life cycle 

Management), o PDC (product definition and commercialization) e o PIM (Product Information 

Management). 

Urn hist6rico evolutivo das ferramentas e solu9oes de gestao para o ciclo de vida de produtos e 

apresentado pela figura 7 [ 2000]. Neste pode-se observar uma analise dos processos evolutivos 

das ferramentas contra a colabora9ao e o envolvimento extemo destas ferramentas com os 

processos de desenvolvimento de novos produtos. 
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Figura 7: Evoluc;ao das tecnologias [Neto et al., 2007] 



Com os avan<;os nas interfaces e nos bancos de dados, visualiza<;ao tanto quanto a tecnologia de 

intera<;ao com a Internet foi possivel obter colabora<;ao de dados mais facilmente. Fornecendo 

visuliza<;ao integrada e ferramentas de Digital Mock-Up (DMU), os sistemas PLM se tornam 

mais poderosos em termos de possibilidades de visualiza<;ao, marcar e sublinhar dados de urn 

sistema CAD nativo sem haver a necessidade de ter acesso ao mesmo sistema CAD nativo 

utilizado para a cria<;ao do desenho. A Internet serve como uma plataforma de comunica<;ao 

efetiva para a troca de informa<;oes de produtos que vai muito alem dos departamentos de 

engenharia. 

A visao para o PLM e ser muito mais do que uma simples ferramenta de gestao de dados CAD e 

fluxos de processes e informa<;oes mas sim transformando-se em uma aplica<;ao empresarial que 

unifica todas as fontes de informa<;ao em uma corpora<;ao. 

Urn sistema PLM pode ser descrito como uma infra-estrutura de suporte a gestao de produtos 

atraves de seu ciclo complete de vida que atravessa todas as fronteiras de uma corpora<;ao ( desde 

o conceito inicial ate a obsolescencia do produto ). Incluindo a gestao de fluxos de informa<;ao, os 

sistemas PLM, tornando-se a Unica fonte de informa<;ao relative a produtos, certifica que toda 

informa<;ao atualizada sobre produtos esteja disponivel e acessivel para as pessoas certas no 

formate certo e no tempo certo. 0 PLM tambem e visto como uma ferramenta de gestao da 

cadeia de suprimentos de produtos servindo como uma ponte de informa<;ao ligando os OEM's

Original Equipment Manufacturer - Fabricante Original de Equipamento, parceiros, 

subcontratados, distribuidores, consultantes e clientes. 

Estes sistemas PLM fornecem uma visao consistente de informa<;oes relativas a produtos atraves 

de toda a corpora<;ao, proporcionando o facil compartilhamento de dados de produto em tempo 

real e colabora<;ao sem fronteiras departamentais e geograficas dispersadas entre pessoas e 

equipes. Consequentemente o Aberdeen Group define como CPC e respectivamente PLM como 

"uma classe de software e servi<;os que utilize a tecnologia da Internet para perrnitir que pessoas 

- sem importar qual seu papel na comercializa<;ao de urn produto, nao importando a ferramenta 

computacional que e utilizada, nao importando onde estao localizados geograficamente ou 

atraves da cadeia de suprimentos- colaborem desenvolvimento, constru<;ao e gestao de produtos 

atraves de todo o ciclo de vida dos produtos." 



Tambem por volta do final da decada de 90, surge urna nova perspectiva com rela<;ao a gestao 

dos dados dos produtos, com o desenvolvimento dos Sistemas de Gestao Integrada de Recursos 

Empresariais (ERP), assumindo o papel principal na automatiza<;ao da gestao da informa<;ao 

gerencial. Resultado de urna evolu<;ao dos sistemas de gestao de estoques (tecnologia MRP) e 

dos sistemas de gestao de recursos de fabrica<;ao (tecnologia MRP-II), adicionando solu<;5es em 

gestao de finan<;as, de controladoria e de recursos hurnanos associadas as de produ<;ao, surgiram 

os sistemas baseados na tecnologia ERP, que continuaram sua expansao de funcionalidades sob 

urna 6tica de integra<;ao total dos processes de neg6cio da empresa. Os fornecedores dos 

sistemas desenvolveram, entao, varios tipos de m6dulos para a gestao da informa<;ao de interesse 

a administra<;ao do processo produtivo, muitos dos quais vieram a incorporar as principais 

funcionalidades dos sistemas PDM. 

A superposi<;ao de funcionalidades entre os sistemas ERP e PDM promoveu o surgimento de 

diversas propostas no sentido de permitir o melhor uso da integra<;ao dos sistemas. 0 resultado 

dessa visao integrada das informa<;5es de produto gerou a possibilidade de efetiva gestao de toda 

a informa<;ao relativa ao seu ciclo de vida, proporcionando a viabiliza<;ao da integra<;ao 

eletronica da informa<;ao de produto. 

Deste modo, para tornar a empresa competitiva perante a este mercado, nota-se urna intensa 

busca em sentido de colabora<;ao entre os stakeholders gerenciando os fluxos de processes da 

empresa, do ponto de vista estrategico do neg6cio. Deste modo, nota-se que com a evolu<;ao das 

ferramentas de desenvolvimento de produto integrado, a empresa pode estar focada em seu 

neg6cio, que e o desenvolvimento do produto, deixando que a ferramenta PLM possa gerenciar 

os demais processes, como a gestao de projetos. Este modulo da a visibilidade necessaria do item 

I produto como urn todo, sendo que desta forma e possivel obter urna visao estendida do projeto 

deste novo produto como urn todo e de maneira integrada, conforme apresentado na figura 7. 

Esta figura mostra ate onde poderiamos encontrar a capacidade de gestao de informa<;ao de cada 

urna dos sistemas de gestao de produtos atraves do ciclo de vida. 0 que notamos e o fato de que 

inicialmente dada a concep<;ao dos sistemas CAD somente tinha-se urna visao sobre o design de 

produtos e baixa gestao de visualiza<;ao de dados e do digital mock-up (DMU). 0 CAD somente 

contemplava a etapa de desenvolvimento de produtos, ou seja, apenas urna parcela do ciclo de 

vida. Com o avan<;o das tecnologias, pode-se obter colabora<;ao em termos de gestao de 

docurnentos e altera<;5es de engenharia nos projetos, ja incluindo outros departamentos no 



processo de gestao. Pode-se notar entao a interatividade entre os processos de desenvolvimento e 

as linhas de produvao do produto. No est<igio PLM, obtem-se o maior grau de interatividade, 

onde a ferramenta se toma util na gestao de conhecimento, ou seja, realiza a gestao de toda 

informavao referente aos produtos, fomcendo informav5es mais precisas para uma gestao de 

projeto de urn produto mais eficiente, e integrando players extra-company, como fomcedores e 

clientes, conforme ja citado. 

Figura 8: Evoluyao das tecnologias x nfvel de colaborayao [Neto et al., 2007] 

Portanto, para estar alinhado com tanto com a industria como com as tendencies sociais, e 

visando urn diferencial competitivo, urna nova abordagem integrada para o diz respeito a gestao 

de todo o ciclo de vida de urn produto deve ser levada em consideravao. A integrayao deve ser 

atingida primeiramente intemamente, ou seja, entre os diferentes departamentos, e 

posteriormente extema, com fomecedores e clientes. Por este motivo, podemos tambem defmir o 

PLM como "a gestao de informav5es complexas, precisas e temporais atraves do ciclo de vida do 

produto" para possibilitar a colaboravao no desenvolvimento. Deste modo, sistemas PLM sao 

tambem vistos como urn facilitador para a integrayao do desenvolvimento de produtos de 

maneira integrada de analistas industrias de pesquisa. 



3 Processos e Estagios do PLM 

0 PLM e, conforme descrito na seyao anterior, o processo de gestao de todo o ciclo de vida de 

urn produto, desde a concepyao, atraves do design e da manufatura, passando pela 

comercializayao e descarte. Portanto nos dias de hoje este tipo de aplicayao forma urn dos quarto 

pilares da estrutura corporativa de TI, conforme ilustrado pela figura 8 [PTC, 2004]. Todas as 

empresas necessitam realizar a gestao da comunicayao e informayao com seus clientes (CRM 

Customer Relationship Management) e fomecedores (SCM - Supply Chain Management) e os 

recursos dentro da empresa (ERP - Enterprise Resource Planning). Incluso a este fato, empresas 

de engenharia de manufatura devem tambem desenvolver, descrever, supervisionar e comunicar 

a informayao sobre seus produtos (PLM). 

Figura 9: Quatro pilares de TI nas corpora96es [PTC, 2004] 

Podemos citar como beneficios trazidos desta abordagem: 

• Reduyao do tempo de lanyamento em mercado 

• Aurnento da qualidade do produto 

• Custos de prot6tipos reduzidos 

• Reduyao de custos devido a reutilizayao de informayao 



• Modelo de otimiza9ao de produto 

• Redu9ao de desperdfcios 

• Integrayao completa dos fluxos de engenharia 

E importante ressaltar que 0 sistema de Product Lifecycle Management (PLM) e, portanto mais 

relevante a gestao de descri96es e propriedades de urn produto atraves de seu desenvolvimento e 

vida util, em maioria em urn ponto de vista comercial e de engenharia; onde o Product life cycle 

management (PLCM) e referente a vida de urn produto no mercado com respeito a medidas de 

custos e faturamento. 

0 Product lifecycle management (PLM) e a ferramenta de software normalmente aplicada a 

sistemas para permitir o processo de desenvolvimento de novos produtos - New Product 

Development (NPD). 

Existem quatro areas primarias para a solu9ao PLM: 

1. Product and Portfolio Management (PPM): Gestao de aloca9ao de recursos, 

monitorar progresso ante o plano de projetos nos NPDs que estao no processo; 

2. Product Design (CAD): Engenharia de concepyao e informa9ao sobre novos e 

altera96es de produtos; 

3. Manufacturing Planning (MPM): Programayao dos insurnos necessarios para a 

fabrica9ao do produto e programa9ao de produ9ao (PCP); 

4. Product Data Management (PDM): Capturar e manter informayao de produtos 

e servi9os no seu ciclo de vida. 

3.1 Processo de desenvolvimento 

0 "cora9ao" do PLM esta ligado a cria9ao e a gestao centralizada de toda informa9ao referente 

aos produtos e na tecnologia utilizada para acessar tais informa96es e conhecimento. 0 PLM, o 

qual exposto acima e o resultado de urna evolu9ao dos sistemas ja existentes CAD, CAM e 

PDM, atraves de metodologias, pessoas e processos atraves de todo o ciclo de vida do produto. 

Deste modo pode-se dizer que nao e apenas urna ferramenta tecnol6gica e sim urna estrategia de 

neg6cios e urn diferencial competitivo entre as empresas. 



Cita-se abaixo urn esbo<;o simples dos estagios de urn processo tradicional de engenharia. A 

ordem exata dos eventos e tarefas varia de acordo com cada tipo de produto e cada tipo de 

industria, porem os processos padroes sao validos: 

• Concep<;ao 

o Especifica<;ao 

o Conceito 

• Design 

0 Design detalhado 

0 Valida<;ao e analise 

0 Simula<;ao 

0 Design de ferramentas 

• Produ<;ao 

0 Plano de manufatura 

0 Manufatura 

0 Constru<;ao I Montagem 

0 Teste de qualidade 

• Servi<;o 

0 Venda 

o Entrega 

o Uso 

o Manuten<;ao e Suporte 

o Descarte e Reciclagem 

Porem os maiores pontos chave no processo sao: 

• Pedido 

• Ideia 

• Lan<;amento 

• Congelamento do design 



A realidade, contudo e muito mais complexa: pessoas e departamentos nao podem realizar suas 

tarefas de maneira isolada e urna atividade nao pode simplesmente aguardar o fmal de outra 

atividade para come9ar a proxima tarefa. 0 design e urn processo interativo, onde 

freqiientemente os mesmos necessitam ser modificado devido a restri9oes de manufatura ou urn 

cademo de encargos conflitante. Onde exatamente urn pedido de cliente entra nesta linha do 

tempo depende do tipo de industria, onde os produtos podem ser: 

• BTO- Build to Order (Construido para o pedido ); 

• ETO -Engineer to Order (Desenvolvido para o pedido ); 

• ou ATO -Assemble to Order (Montado para o pedido ). 

Muitas solu9oes de software foram desenvolvidas para organizar e integrar diferentes fases do 

ciclo de vida do produto. 0 PLM, portanto nao deve ser visto apenas como urn simples sistema 

de informayao, mas sim como urna cole9ao de ferramentas e metodologias integradas 

endere9adas para atingir as metas nas fases iniciais do ciclo de vida do produto, ou conectar 

diferentes tarefas, ou ate mesmo realizar a gestao de todo o processo. 

Como serao mostrados, alguns fomecedores de solu9oes tentam cobrir todo o escopo PLM 

enquanto outros realizam apenas partes desta solu9ao. Alguns aplicativos conseguem explorar os 

diversos campos do PLM atraves de urna mesma modelagem de dados. Contudo deveni ser 

notado que simples classificayoes de dados nem sempre estao relacionadas de maneira correta, 

portanto muitas das areas se sobrepoem e muitos produtos de software cobrem mais de urna area 

e ainda assim nao oferecem toda a solu9ao desejada. Tambem nao se deve esquecer que urna das 

principais metas da solu9ao PLM e de coletar conhecimento que possa ser reutilizado para outros 

projetos e realizar a coordena9ao de desenvolvimento de varios produtos simultaneamente. Por 

isto, sempre se retrata a processos de negocio, pessoas e metodos tanto quanto urn aplicativo de 

software. Apesar de o PLM estar em surna associado com tarefas de engenharia ele tambem 

envolve atividades de marketing tais como Product Portfolio Management (PPM)- Gestao de 

Portfolio e New Product Introduction (NP I) - Introdu9ao de Novos Produtos. 

3.1.1 Fase 1: Concep~ao (Imaginar, Especificar, Planejar, Inovar) 

0 primeiro esta.gio nesta ideia e a defini9ao das necessidades baseados em requerimentos de 

clientes, empresas, mercado e legisla9ao. A partir desta defmi9ao sao especificados os principais 



parfunetros tecnicos do produto. Apesar de que freqiientemente esta tarefa e realizada utilizando 

ferramentas basicas de software (Office Tools), existem hoje disponiveis varios sistemas 

especificos para completar os campos de gestao de requisitos e cademo de encargos. 

Paralelamente as especificac;oes, o trabalho do conceito inicial de maneira estetica e visual do 

produto ja pode ser analisado com seus principais atributos. Para o desenho industrial, o 

desenvolvimento pode dar-se atraves da simples utilizac;ao de urn lapis e papel, modelagem em 

argila e ate o nosso ponto de estudo, o design 3D CAID (Computer aided industrial design 

software). 

3.1.2 Fase 2: Design (Descrever, Definir, Desenvolver, Testar, Analisar e Validar) 

Neste ponto pode-se observar o design detalhado e o desenvolvimento da forma do produto, 

progredindo de teste em prot6tipo para piloto de lanc;amento ate o produto acabado estiver pronto 

para ir ao mercado. Pode tambem envolver redesenho e necessidades de melhorias em produtos 

existentes assim como o planejamento da obsolescencia. A principal ferramenta utilizada para o 

design e o desenvolvimento e o CAD (Computer-aided design). Este pode ser urn simples 

desenho ou esboc;o em 2D ou ate modelagem renderizada em 3D. Tais softwares incluem 

tecnologias tipo modelagem lnbrida, engenharia reversa, KBE (Knowledge-Based Engineering), 

NDT (Nondestructive testing),construc;ao e montagem. 

Este passo cobre muitas disciplinas de engenharia tais como: Meciinica, Eletrica, Eletronica, 

Software, e dominios especificos, incluindo Arquitetural, Aeroespacial, Automotiva, etc. 

Juntamente com a criac;ao existe a analise de componentes e montagem de partes do produto. 

Tarefas de simulac;ao, validac;ao e otimizac;ao sao realizadas utilizando sistemas CAE 

(Computer-aided engineering) seja integrado no pacote do sistema CAD ou de maneira stand

alone. Estes sistemas sao utilizados para realizar tarefas como analise de stress, FEA (Finite 

Element Analysis); Cinetica; Meciinica de Fluidos; e MES (Mechanical Event Simulation). 0 

CAQ (Computer-aided quality) e utilizado para tarefas como analise de tolerancia dimensional. 

Outra tarefa importante que sera detalhada em outro capitulo especifico e o suprimento de 

componentes, atraves de sistemas de Procurement (compras). 



3.1.3 Fase 3: Prodw;ao (Manufaturar, Construir, Produzir, Vender e Entregar) 

Uma vez o design dos componentes de urn produto esteja completo a metodologia de manufatura 

e entao defmida. Isto inclui tarefas realizadas e desenvolvidas em CAD como desgn de 

ferramentas; criayaO de instruyOeS de maquina para as partes do produto, utilizando ferramentas 

de CAM (Computer-aided manufacturing) integrado ou em separado. Isto tambem ira envolver 

ferramentas de analise para simula9ao de processos de operayao como modelagem, prensagem, 

entre outras. Uma vez urn metodo de manufatura esteja identificado, CPM entra em ayao. Este 

envolve ferramentas de CAPE (Computer-aided Production Engineering) ou CAP/CAPP -

(Production Planning) para auxiliar a fabrica, as plantas de manufatura e o layout de fabrica 

alem de outras simula96es de manufatura. Por exemplo: simula9ao de linha de manufatura; e 

ergonomia industrial; assim como a gestao de ferramentas de simula9ao. Uma vez os 

componentes manufaturados e seus aspectos geometricos de forma e tamanho podem ser 

verificados contra as especificayoes originais dos desenhos em CAD com o auxilio de software 

CAl - (Computer Aided Inspection). Paralelamente as atividades relacionadas a engenharia, a 

configura9ao de venda do produto e docurnenta9ao de marketing ja come9am a ser 

desenvolvidas. Isto pode incluir transferencia de dados de engenharia (geometria e lista de peyas 

e Part Numbers) para, por exemplo, a urn sistema de vendas baseado na web ou outros sistemas 

de publica9ao na internet. 

3.1.4 Fase 4: Servi~o (Usar, Suportar, Descontinuar, Reciclar e Descartar) 

A fase fmal do ciclo de vida envolve a gestao de informayao de serviyo. Fomecer aos 

engenheiros de servi9o ao cliente a informa9ao necessaria para reparar e manter, tanto quanto a 

gestao da logistica de reciclagem de descarte de material. Isto envolve ferramentas como MRO -

(Maintenance, Repair and Operations Management). 

3.1.5 Todas as fases: Gestao do Cicio de Vida (Comunicar, Gerir e Colaborar) 

Nenhurna das fases apresentadas acima pode ser vista de maneira isolada. Obviamente urn 

projeto colaborativo nao acontece de forma perfeitamente seqliencial ou isolado de outros 

projetos de desenvolvimento. Com isso, a informayao flui atraves de diferentes processos, 

departamentos e pessoas. Uma grande parte do PLM pode-se dizer que esta representada por 

coordenayao e gestao de dados referentes as defini96es de produtos. Isto inclui gestao de 

mudanyas em projetos de engenharia e status de lan9amento de componentes; varia96es de 

configurayoes; gestao de docurnenta9ao; planejamento de recursos de projeto, cronograma e 

assessoria de risco. 



Para estas tarefas, informa<;oes gnificas, textuais e metadata como BOMs (Bill of Materials) de 

produtos devem ser coordenadas. Ao nivel dos departamentos de engenharia o envolvimento e 

no nivel do PDM- (Product Data Management), e no nivel gerencial do EDM (Enterprise Data 

Management) , o qual por vezes ambos acabam se confundindo em grandes empresas, uma vez 

que e muito comum encontrar mais de urn sistema de gestao de informa<;oes de produtos na 

mesma empresa. Estes sistemas estao integrados com outros sistemas da empresa como SCM, 

CRM, e ERP. Associado a estes sistemas estao os de gestao de planejamento de projetos. 

Estes sao os papeis centrais das inillneras ferramentas colaborativas de produtos que percorrem 

as organiza<;oes e processos. 

3.2 Modelo de Referencia PLM 

Os modelos de referencia PLM sao exemplos de como se pode programar a solu<;ao de maneira 

estruturada, considerando a sinergia entre todos os departamentos. A figura abaixo mostra como 

estao relacionados os tres eixos principais na decisao de qual modelo de referencia deve ser 

adotado: 

Areas de 
con hecim en to 

Fases do desenvolvimento de produtos 
Fases do ciclo de vida dos produtos 

Figura 10: Dimens5es do model a de referencia [Rozenfeld, 2008] 

0 PLM Best Practice foi lan<;ado pelo PLMIG no ano de 2005, atraves de conferencia 

intemacional chamada Open Days, onde imediatamente tomou-se claro que os desafios eram 

muito mais complexos que simplesmente observar o que as principais empresas estao utilizando 

e consolidar os dados obtidos. A melhor compreensao destes desafios levou ao desenvolvimento 



e lan<;amento do P LM Benefits Reference Model, que e estruturado no modelo de referencia Best 

Practice, porem visa atingir uma parte pre-definida no conceito inicial. 

Muito trabalho foi realizado sobre o Benefits Reference Model em Londres e Boston, mostrando 

as necessidades da industria para uma padroniza<;ao dos modelos de referencia, e 

conseqlientemente na implanta<;ao de sistemas e metodologias PLM. 0 P LM Maturity foi en tao 

desenvolvido e assim dando segmento aos tres modelos de referencia que estao relacionados da 

seguinte maneira (PLMIG, 2008): 

• P LM Maturity: "Estamos neste ponto, e aqui e onde queremos chegar" 

• P LM Benefits: "Isto e o que deveriamos ter ganhado ate agora, e podemos esperar estes 

ganhos na continua<;ao" 

• P LM Best Practice: "Isto e o que a melhor industria no meu segmento conseguiu" 

0 mais importante e aceito destes tres modelos sem duvida e o PLM Maturity. 

3.2.1 Modelo de Referencia: PLM Maturity 

A necessidade do modelo de referencia PLM Maturity Reference Model (MRM) tomou-se clara 

durante o lan<;amento do modelo Benefits Model. Para algumas empresas, a maioria dos 

sistemas PLM oferece a seguinte questao: "0 que n6s ganhamos com a implanta<;ao do PLM?", 

porem "Quanto da solu<;ao PLM n6s caminhamos, e para onde vamos agora?" nunca e 

perguntado [PLMIG, 2008]. 

A ideia do PLM maturity model (refere-se ao COBIT generic maturity model) e a de descrever, 

de maneira geral, como uma empresa e seu corpo gerencial podem desenvolver e ampliar os 

conceitos de uma solu<;ao PLM para seus processos e sistemas de informa<;ao. A origem deste 

modelo esta concentrada na ideia de fases e estagios, os quais normalmente as empresas 

atravessam quando passam por mudan<;as em sua cultura corporativa, processos, praticas 

gerenciais, conceitos de neg6cios, e modo de opera<;ao. Estes estagios representam o crescimento 

organizacional, aprendizado, e desenvolvimento que ocorre quando novos metodos sao 

implantados em grandes corpora<;6es. 



Uma das melhores aplicav5es pniticas deste modelo pode ser determinada pela maturidade ou 

velocidade para urna grande corporavao intemacional pode implantar urn programa corporativo 

de PLM. Usualmente, as varias partes envolvidas de urna grande empresa multinacional 

desenvolvem as soluv5es em diferentes ritmos e com pouco sincronismo. Algumas partes da 

corporavao foram adquiridas ou rearranjadas e outras ate mesmo desenvolvidas pelo puro 

desenvolvimento da corporavao como urn todo. Este tipo de desenvolvimento leva ao ponto onde 

os processos atuais, o conteudo e as informav5es de produtos, a qualidade, e as habilidades dos 

empregados existem em diferentes niveis e em diferentes partes da organizavao. Para obter 

sucesso no desenvolvimento do negocio - e por consequencia no PLM- os processos e 

informavao de cada BU (business unit), unidade regional, ou area de produto deve ser 

reconhecida e entendida. Por este motivo o modelo de referencia PLM Maturity pode ser muito 

util neste tipo de analise. 

0 Maturity Model fomece urn ponto de referencia neutro para Benchmark absoluto do PLM. Ao 

inves de solicitar consultoria a outra empresa ou assessoria a urna empresa parceira para realizar 

benchmark, pode-se comparar sua propria implanta9ao contra o modelo Maturity. Existem 

ferramentas disponiveis neste modelo para medir o progresso do projeto, e para produzir urn 

mapa estrategico da implantavao. 

0 modelo Maturity tem como principais utilizav5es: 

• Descrever a maturidade de urna organizavao contra urn padrao neutro; 

• Demonstrar competencia para parceiros potenciais; 

• Fomecer informavao para planejamento estrategico; 

• Ajudar a definir atividades de implantavao em medio prazo; 

• Ajudar a defmir estrategia e objetivos de longo prazo. 

0 modelo Maturity esta em desenvolvimento pelo orgao regulador PLMIG atraves de duas 

atividades paralelas: 

• Estabelecimento de urn modelo de maturidade de PDM com empresas que estao 

buscando completar sua base PDM para no proximo passo mover para PLM; 



• Desenvolvimento de padroniza9ao estrategica de implanta9ao para as empresas, ou 

"Road to PLM', para empresas que necessitam urna visao em medio prazo, ou seja, visao 

de estrategia PLM para os pr6ximos 1-5 anos. 

Em muitas empresas, o mais visivel, mas, porem mais complicado e como passar de urna 

plataforma PDM para urna estrategia PLM. Esta limita9ao pode ser tao grande que alguns 

podem se perguntar: "Nao conseguimos passar ao PLM ate que tenhamos completado nosso 

programa PDM atual". E necessaria entender que urn modelo previamente baseado em PDM 

servini de referencia para o lan9amento do MRM- modelo Maturity. A tabela abaixo mostra os 

niveis de integra9ao de urna empresa entre sua cultura eo modelo de referencia PLM Maturity. 

# 

1 

2 

Defmi~ao 

Nao 
estruturado 

Repetitivo 
mas 

Intuitivo 

PLM maturity 

0 PLM foi reconhecido e sua importancia entendida. Deve se realizar 
trabalho para defmir e desenvolver o conceito e padroes PLM. Contudo, 
neste momento, nao ha defmi9ao de sobre gestao do ciclo de vida de 
produtos; todo tipo de ciclo de vida de produtos e gestao de produtos e 
resolvida caso a caso e nao de maneira integrada. 

Processos de gestao de ciclo de vida e gestao de produtos estao 
desenvolvidos ate o ponto de que procedimentos similares sao seguidos 
por diferentes pessoas com mesmas fun96es dentro de urna organiza9ao 
(procedimentos estao defmidos em departamentos, porem processos 
atraves da organiza9ao nao estao bern claros). Nao ha desenvolvimento 
formal, defmi9ao, treinamento, ou padroniza9ao de processos; entao 
toda responsabilidade e atribuida a individuos. Existe alta dependencia 
do conhecimento individual de cada urn e, portanto ha suscetibilidade a 
erros. 

3 Defmido Processos e conceitos basicos estao padronizados, defmidos, 
docurnentados, e comunicados atraves de manuais e treinamento (em 
nivel corporativo, e em todas as unidades de neg6cio ). Contudo, o fator 
hurnano ainda e muito importante, nao ha processo completo PLM 
suportado por TI, todo trabalho e feito parcialmente ou completamente 
manual, do ponto de vista de processos. Os sistemas de TI suportam 
apenas partes dos processos PLM. Os processos ou conceitos basicos 
PLM nao sao os melhores, tao pouco uniformes atraves da corpora9ao, 
porem estao formalizados. Existe entendimento comurn sobre como os 
processos PLM devem estar definidos no futuro. 

4 Gerencial e E possivel monitorar e medir o comprometimento entre processos e 
Mensuravel onde ag1r sobre estes processos cuJos nao estao funcionando 

corretamente. Processos e conceitos sao constantemente revisados e 
melhorados e fomecem melhores praticas. Sistemas de TI que suportam 
a solu9ao PLM funcionam bern. A automa9ao de processos e feita 
manualmente ou de maneira limitada. Processos e conceitos sao 
desenvolvidos claramente em toda a corpora9ao. A uniformidade de 



5 Otimo 

processos e clara. 

Processos e conceitos sao refinados ao nivel de melhores pniticas, 
baseado em melhoria continua e benchmarking com outras empresas. 
As solu<;oes de TI sao utilizadas de maneira integrada e automa<;ao de 
processos existe atraves de todo o processo PLM. 

Tabela 1: Modelo PLM Maturity [PLMIG, 2008] 

3.2.2 Modelo de Referencia: PLM Benefits 

A necessidade para urn modelo padrao para a industria toma o modelo PLM Benefits cada vez 

mais de alta prioridade tanto para fomecedores de solu<;ao e membros da PLM Interest Group 

(PLMIG). 

A maioria das empresas pode explicar como iniciativa para o surgimento deste modelo em 

referencia a problemas que encontraram em explicar e justificar os beneficios do PLM em uma 

dada situa<;ao. E frequentemente entendia-se que encontrar tal justificativa era complexo e longo, 

mal sustentado, e medidas qualitativas nem sempre sao bern aceitas pelo corpo gerencial. 

Muitas pessoas conseguem explicar os beneficios de urn born modelo atraves de algo que 

tiveram experiencia. Por exemplo, urn usuario de urna empresa que acaba de se defrontar com o 

PLM dini, "urn modelo de referencia PLM Benefits ajudara a explicar aos gestores porque se 

precisa de urna solu<;ao PLM, e quais serao os beneficios de tal solu<;ao". 

E nao sao somente os fabricantes dizem que ajudara a reduzir os longos ciclos de vendas de 

solu<;oes PLM; consultores e integradores de sistemas tambem dizem que o mercado aurnentara 

para seus servi<;os; pesquisadores e academicos veem grandes oportunidades de pesquisa e 

desenvolvimento neste ambito. 

0 modelo de referencia PLM Benefits respondera perguntas do tipo: "quais serao os beneficios 

do PLM para urna empresa em particular em urn segmento da industria especificamente em uma 

determinada situa<;ao?". Seguramente utilizando este modelo a resposta sera: "De acordo como 

entendimento geral da empresa eo modelo de referencia PLM Benefits, os beneficios do PLM 

para esta determinada situa<;ao serao A, B, C e D". Este modelo apresenta excelentes resultados 

que para o CEO (Chief Executive Officer- Presidencia) e o CFO (Chief Financial Officer

Diretor Financeiro) poderao entender de forma simples e clara, facilitando o rapido 



desenvolvimento do PLM, e conseqiientemente urn alcance rapido de resultados para o neg6cio 

daempresa. 

0 modelo otimiza tempo quando e necessario identificar urna nova situa<;ao, tornando-se mais 

facil de se comunicar novas solu<;oes em PLM, e fornecendo embasamento para decisoes sobre 

investimentos em novos aplicativos e processes PLM. 

3.2.3 Modelo de Referenda: PLM Best Practice 

Apesar de haver urna infinidade de exemplos de boas praticas e desenvolvimento avan<;ado nas 

implanta<;oes atuais de solu<;oes PLM, estas ainda nao podem ser consideradas "melhores 

praticas" devido a falta de parfunetros ou metricas face ao que se pode ser medido efetivamente 

como Best Practice. 

Estudos de caso sao publicados para ilustrar casos de sucesso, mas seu nivel de detalhamento e 

insuficiente para qualquer que corpora<;ao possa realmente tirar li<;oes sobre a implanta<;ao. Nao 

ha grandes defmi<;oes deste modelo pois ainda ha indefini<;ao de seus conceitos, os quais nao 

estao amplamente difundidos. 

Os problemas referentes a implanta<;ao do modelo PLM Best Practice estao relacionados com 

sua defmi<;ao, mais do que resultados. Todavia ainda nao temos muitos casos de sucesso 

presentes em ampla gama em diferentes segmentos de industrias e por isso o dificil 

reconhecirnento para que o modelo seja validado e utilizado por mais empresas. 

Porem pode-se encontrar alguns casos de sucesso de empresas classe mundial que utilizam 

gerenciamento de ciclo de vida de produto. A Johnson & Johnson, com 250.000 especifica<;oes 

de produtos, 26 plantas fabris que trabalham com outras 56 empresas da area de marketing. 

Introduzindo PLM em sua planta conseguiu reduzir 25 sistemas de controle, segundo a 

Matrixone. Na area automobilistica, alem da FORD, VOLVO, FIAT e RENAULT, a HONDA, 

caso mais recente, conseguiu otimizar seus investimentos em TI, compartilhar as infonna<;oes de 

seus produtos com seus fornecedores e clientes, gerenciando 30 milhoes de objetos, com 6 

milhoes de rela<;oes entre esses mesmos. Outro caso interessante tambem e o da GE que trabalha 

com 16.753 usuaries de urn sistema de PLM colaborando entre si e com 4.005 fornecedores. Na 



GE sao 1 milhao de arquivos sendo gerenciados, que auxiliam inclusive na implanta<;ao de 

estrategias de "seis sigma" e para a redu<;ao de custos. 

3.3 Analise mercadol6gica 

Uma analise mercadol6gica conduzida pelo [CIM data group, 2006] pode ilustrar de maneira 

mais clara o crescimento do mercado de solu<;5es PLM em ambito mundial. Nota-se na figura 

abaixo que o mercado PLM cresceu tres vezes de tamanho em cinco anos. Apesar de o mercado 

oferecer solu<;oes ha bastante tempo, somente nestes ultimos anos o conceito de gestao 

colaborativa do ciclo de vida de produtos foi mais bern difundido e analisado a importancia deste 

metoda. Os principais fabricantes tern desenvolvido simp6sios e conferencias sobre o tema e 

acredita-se que por este motivo estao sendo mais bern sucedidos em rela<;ao ao faturamento com 

suas ferramentas. 
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Figura 11: Mercado de PLM [Neto et al., 2007] 

Cada vez mais nota-se uma grande diversidade de desenvolvedores de solu<;ao de ferramentas 

PLM. Hoje em dia os principais fabricantes do mercado sao IBM, EDS, PTC, SAP e MatrixOne. 

Talvez o exito destes fabricantes esteja associado ao fato de haverem conseguido traduzir de 

melhor maneira o conceito do PLM aliada as necessidades de cada cliente. Apesar disto, cada 

fabricante possui suas particularidades na solu<;ao e urn estudo e necessaria antes da defmi<;ao do 

melhor parceiro para implantar a solu<;ao. 



Na atualidade, os principais usuarios das ferramentas proporcionadas por programas de PLM sao 

da industria automotiva, de bens de consumo, eletronicos, alta tecnologia, de defesa e 

aeroespacial. Para essas companhias, segundo urn dos maiores provedores dessas solu9oes no 

mundo, a taxa de . retorno (ROI) pode ser conseguido rapidamente e com baixo 

comprometimento dos recursos em TI. Para isso se requer adotar processos de classe mundial e a 

boa utiliza9ao de metodologias PLM pode auxiliar na determina9ao de tais processos. 
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Figura 12: Volume de vendas de solu96es por fabricante [Neto et al., 2007] 

Apesar do estudo acima ser datado de dois anos ilustra de maneira fiel como esta divido o 

mercado de solu9oes PLM. Hoje em dia entende-se que a SAP cresceu significativamente seu 

faturamento por ser urn integrador de solu9oes ERP e nao somente focar no PLM. Assim como a 

IBM que possui a maior representa9ao no mercado destes sistemas. Porem para o autor a 

ferramenta que apresentou ser mais completa em termos da solu9ao PLM e o Windchill PTC, 

por cobrir mais fases do processo, porem a baixa integra9ao com outros ERPs o toma menos 

competitivo. 

3.4 Ferramentas Atuais 

0 conceito de PLM refere-se a "capacidade de gerenc1ar, coordenar e executar todas as 

atividades de engenharia e gerenciamento durante todo o ciclo de vida do produto, para entregar 

o produto fmal com o melhor custo de aquisi9ao e utiliza9ao". Para esses auto res, o conceito de 

PLM integra uma variedade de disciplinas, metodos, ferramentas e sistemas, abrangendo desde o 



Desenvolvimento de Produto e a gestao dos Sistemas de Fabrica<;ao, com todas suas atividades e 

ferramentas (Computer-Aided Design-CAD, Computer-Aided Process Planning-CAPP, 

Computer-Aided Engineering-CAB, Computer-Aided Manufacturing-CAM, Product Data 

Management-PDM) ate os Sistemas de Gerenciamento (Enterprise Resources Planning-ERP, 

Manufacturing Resources Planning-MRP, Customer Relationship Management-CRM, Supply 

Chain Management-SCM). 

Com a consolida<;ao da Internet como novo ambiente de neg6cios, esta nova abordagem orienta

se a gestao efetiva do produto durante todo o seu ciclo de vida, desde o gerenciamento do 

portfolio de produtos da empresa, passando pela gera<;ao, desenvolvimento e estrutura<;ao do 

conceito em ambientes colaborativos, pela gestao das mudan<;as de produto, chegando ate a 

obsolescencia e descarte do mesmo. 

0 fomecimento de sistemas de gestao de produto e engenharia pela industria de TI atualmente 

fomece solu<;5es de integra<;ao e colabora<;ao em ambito vertical para as empresas. Vimos que 

para o born funcionamento de solu<;5es colaborativas, as empresas devem se preparar para 

trabalhar de forma transversal, ou seja, uma organiza<;ao definida por processos. Tambem foi 

notado que normalmente as empresas de maneira geral optam por solu<;5es proprietarias quando 

se trata de assuntos colaborativos. Sistemas de suporte integrado verticalmente nao fomecem a 

oportunidade de difundir inova<;5es e novas ideias atraves dos usuarios do time de projeto. Os 

desenvolvedores de solu<;ao, em particular o setor que suporta sistemas PLM, devem passar 

pelos mesmos processos de outras organiza<;5es transversais, para que possam assim fmalmente 

fomecer solu<;oes adequadas ao novo contexto de mercado e as inova<;5es de empresas com alto 

grau de maturidade em desenvolvimento de produtos. 

V arias arquiteturas para suporte ao PLM foram sugeridas. Em todos os casos, as duas principais 

funcionalidades existentes na atualidade sao: 

• Suporte de intercfunbio de informa<;5es atraves dos departamentos de pesquisa e 

desenvolvimento da empresa; e 

• Suporte a dados, informa<;ao e integra<;ao do conhecimento interdepartamental. 



Urn estudo conduzido por [Subrahmanian, 2005] identificou que as ferramentas de suporte ao 

PLM, conforme abaixo, mostra que ainda temos deficiencias e solu<;oes incompletas. 0 estudo 

apresenta resultados que vao alem do design colaborativo. Alguns fabricantes cobrem varias 

areas, enquanto existem outras areas que estao parcialmente cobertas ou totalmente descobertas. 

Portanto nos dias de hoje, as empresas nao podem simplesmente confiar todas as areas cobertas 

pelo PLM para urn Unico provedor de solu<;ao, pois nenhurn apresenta urna ferramenta completa. 

Sem haver padroniza<;ao, torna-se inviavel para urn desenvolvedor introduzir uma ferramenta 

que seja tecnologicamente inovadora do ponto de vista da interoperabilidade atraves das 

necessidades funcionais das corpora<;5es. Somente algumas empresas de TI possuem urna 

solu<;ao parcialmente integrada que possa ajudar no suporte ao PLM. 

Figura 13: Analise de fomecedores para desenvolvimento colaborativo [Johansson e Uvhagen, 2001] 

Os estudos conduzidos e mostrados ac1ma e as informa<;oes relativas a cobertura e 

interoperabilidade que e viavel nas ferramentas disponiveis no mercado mostram que nao estao 

preparadas para os desafios modernos de desenvolvimento e gestao de produtos. Alem disso, nao 

possuem a padroniza<;ao de maneira apropriada para permitir integra<;ao total com outros 

sistemas. Sem possuir esta padroniza<;ao adequada, as PME' s poderao necessitar de varias 

ferramentas e solu<;oes para servir diferentes clientes ou ate mesmo utilizar diferentes servi<;os 

que sao externos as organiza<;oes, para estar apto a traduzir os formatos de informa<;ao 

necessaries pelos clientes PME' s. 

Os padroes atuais, particularmente na area de CAD, tern produzido melhorias diretamente em 

termos de produtividade, especialmente no campo da manufatura, atraves da redu<;ao de custos 

transacionais e ainda mais por ter aurnentado a riqueza das intera<;oes entre fornecedores e 



clientes atraves da cadeia de suprimentos. Os custos reais da baixa interoperabilidade sao dificeis 

de serem medidas e normalmente esquecidas devido as atividades rotineiras dimas associadas as 
fun96es individuais, causando certo esquecimento das necessidades de transferencias e 

interatividades ligadas ao intercambio de informa9aO. Devido a esta problematica, pode-se notar 

a grande dificuldade de empresas PME's para entrar fmalmente na era da informa9ao, utilizando

se de solu96es adequadas de TI. 

Os pre-requisites tecnicos para ferramentas de colabora9ao tern aurnentado radicalmente nos 

ultimos anos e existe especialmente urna gama de ferramentas de design colaborativo disponivel 

no mercado hoje. Os desenvolvedores de solu9ao fornecem vanos niveis de colabora9ao ( desde 

urn simples viewer assincrono 2D mas tambem ambientes avan9ados que facilitam modifica96es 

simultaneas de mockups digitais em tempo real. Apesar do mercado para este tipo de produtos 

ser relativamente imaturo, ele oferece produtos para todo tipo de usuano. 

Outro estudo [Johansson e Uvhagen, 2001] mostra urn comparative entra alguns aplicativos e 

ferramentas disponiveis no mercado para o design e desenvolvimento colaborativo de novos 

produtos. 

Nota-se que a tecnologia necessaria para facilitar o design colaborativo existe, porem devido ao 

fato de nao haver provas concretas de casos de sucesso ou de companhias em que a solu9ao 

esteja funcionando realmente, algumas empresas hesitam em realizar investimentos. Caso a 

ferramenta apresente problemas, esta pode causar interrup96es no processo, entende-se que se 

faz necessaria saber sea ferramenta e realmente confiavel antes de implanta-la. Mas desde que 

algumas empresas comecem a utilizar estas ferramentas, outras empresas seguramente as 

seguirao e assim os aplicativos de hoje serao mais avan9ados em termos de colabora9ao e com 

funcionalidades mais avan9adas. 
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4 Metodologia PLM para suportar projetos de desenvolvimento de novos 
produtos 

A organiza<;ao deve procurar sistemas que aurnentem a flexibilidade e a agilidade de seus 

neg6cios, permitindo assim responder, de maneira eficiente e efetiva, as novas mudan<;as, novos 

mercados e concorrencia. Essas caracteristicas sao os diferenciais encontrados em estrategias de 

PLM para urna empresa de classe mundial. Especificamente, acredita-se que tres fatores criticos 

de sucesso devem conduzir a estrategia de PLM de urna organiza<;ao [Santos 2004]: 

• Inova~ao - empresas devem aproveitar seu capital intelectual e inovar, dentro dos 

processes e organiza<;5es diretamente relacionados ao produto; 

• Execu~ao - redu<;ao de custos, melhoria da qualidade, achatamento do "time to market" 

e urn alto ROI (retorno sobre investimento) somente podem ser conseguidos com 

transparencia total na gestao dos processes. A gestao de urn programa global e a 

colabora<;ao de todos os envolvidos e evidente atraves da cadeia de valor da empresa; 

• V elocidade - urna estrutura reconfiguravel, processes e a escolha de ferramentas 

independentes sao essenciais para proporcionar velocidade e manuten<;ao do controle 

como oposi<;ao a mera pretensao de se fazer as coisas de maneira vel oz. 

0 que se constata na pratica e que, para urna empresa ser bern sucedida no mercado global de 

hoje, a escolha de urna solu<;ao e de urna estrategia correta de PLM nao e urna op<;ao- e urna 

necessidade competitiva. 

Por este motivo, considerando os pontos citados acima e analisando a necessidade de integra<;ao 

entre as areas e departamentos de empresas e indo alem destas fronteiras passando por 

fomecedores e ate mesmo clientes, podemos definir na figura abaixo qual o processo na gestao 

do ciclo de vida de urn produto. Esta gestao passa por niveis de engenharia colaborativa onde a 

solu<;ao PLM pode definitivamente sanar os problemas de comunica<;ao e interatividade entre as 

areas e os processes definidos desde o desenvolvimento, passando pela maturidade e chegando a 

descontinua<;ao de urn produto, facilitado a visibilidade entre todas as partes envolvidas no 

projeto. 
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Figura 15: Ciclo de atividades efetuadas na gestao do ciclo de vida do produto [Fachinello e Cunha, 2004] 

Pautado por esta perspectiva de facilitar o acesso a informa<;ao, o conceito de PLM baseou-se 

ainda em algumas metodologias desenvolvidas nas ultimas decadas, como a Engenharia 

Concorrente (CE)- Engenharia Simultanea- eo Desenvolvimento Integrado de Produtos (DIP). 

Por ter suas bases em tais metodologias de Desenvolvimento de Produtos, o conceito de PLM 

engloba pessoas de todas as areas e de todas as fun<;oes intervenientes no processo, constituindo

se, assim, num processo de gestao de conhecimento de natureza notadamente transdisciplinar. 

Note-se que o conceito de PLM tambem se baseia no fato de que poucas companhias, na 

economia modema, criam produtos usando apenas seus pr6prios recursos. 0 enquadramento do 

conceito de trabalho colaborativo ao cenario da opera<;ao em cadeias de empresas tern conduzido 

rnuitas organiza<;oes a obten<;ao de sucesso nas atividades relacionadas ao desenvolvimento de 

urn produto, atraves da organiza<;ao de redes colaborativas (Collaborative Networks). A base de 

estrutura<;ao dessas redes tern sido a capacidade de uma adequada realiza<;ao do Gerenciamento 

de Alian<;as (parcerias) e do Gerenciamento do Portfolio de forma distribuida, rnais do que o 



desenho da cadeia propriamente dita. Fomecedores e parceiros de neg6cio que nao conseguem 

responder aos novos requisites tendem a ficar de fora dos novos empreendimentos. Assim, o 

PLM, conceito nascido neste contexte, pauta-se tambem pela 16gica do trabalho colaborativo 

interempresarial, expandindo, portanto, a natureza do trabalho interfuncional no modo inspirado 

pela Engenharia Concorrente e pelo Desenvolvimento Integrado de Produto. 

Outra forma de se entender como o conceito PLM abrange o processo de desenvolvimento de 

novos produtos pode ser visto conforme descric;ao na figura 16 abaixo. 

lnicio: 
1 a ideia 

Libera~ao Final da Fim da 
vida da produ~ao produ~ao 

~-----------Cicio de vida. do produto--------------~ 

Figura 16: Defini96es de PDP/GDP x PLM [Rozenfeld, H., 2008- adaptado] 

Deste modo podemos notar que o PLM deve se estender por todo o ciclo de vida do produto 

auxiliando tambem no suporte a p6s-vendas, produc;ao e descontinuac;ao, pois alguns destes 

processes, por exemplo, tern implicac;ao direta em re-engenharia, o que acarreta em re

desenvolvimento. Tambem no plano estrategico deve estar bern claro o acompanhamento do 

desempenho do produto como urn todo, desde sua concepc;ao ate a descontinuidade. 



4.1 Solu~oes Atuais 

Urn grande nUm.ero de metodologias forma adotadas pelas solu96es PLM e foram aprimoradas. 

Juntamente com tecnicas digitais de engenharia PLM, estas foram mais bern desenvolvidas para 

atender as metas das empresas tais como reduzir tempo para o mercado, e menores custos de 

fabrica9ao. A redu9ao de lead times e urn fator importante para colocar urn produto disponivel 

no mercado mais rapidamente que a concorrencia, auxiliando com maiores margens e 

faturamento e aurnentando participa9ao de mercado. 

Dentre estas tecnicas podemos encontrar: 

• Engenharia concorrente; 

• Desenho industrial; 

• Bottom-up design; 

• Top-down design; 

• Design contextual; 

• Design modular; 

• NPD (New product development); 

• DFSS (Design for Six Sigma); 

• DFMA (Design for manufacture I assembly); 

• Engenharia de simula9ao digital; 

• Design para especifica96es; 

• Outros. 

Aqui serao apresentadas algumas das metodologias mais utilizadas na implanta9ao de projetos 

PLM, assim como urna proposta de metodologia utilizando mllitiplas tecnicas. 

4.1.1 Engenharia concorrente 

Este e urn fluxo de trabalho mais do que trabalho em fases seqiienciais, que carrega urn nU.mero 

de tarefas em paralelo. Por exemplo: iniciar o desenho da ferramenta de design antes que dos 

desenhos detalhados do produto fmal esteja terminado, ou a engenharia come9ar a trabalhar no 

design detalhado de modelagem s6lida antes que o conceito de design superficies esteja 

completo. Apesar de isto nao necessariamente reduzir a quantidade de recursos hurnanos 



necessaries para urn projeto, isto reduz o tempo de implantavao consideravelmente e 

conseqlientemente o tempo para lan9amento no mercado deste produto. Sistemas baseados em 

CAD permitiram por muitos anos o trabalho simultaneo em modelagem 3D e os desenhos 2D 

em trabalho iterative em dois arquivos diferentes, assim sendo quando o modelo muda o desenho 

associado a ele e automaticamente atualizado. Tendo em vista o carater incremental de 

aprimoramento do processo de projeto, urn primeiro e importante passo na configura9ao da 

pnitica de projeto simultaneo e o desenvolvimento em conjunto e integrado de todas as 

caracteristicas do produto e de sua produ9ao (integra9ao projeto- produvao), tendo como ponto 

de partida os anseios e necessidades dos clientes, conforme a figura abaixo: 
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Figura 17: Intera9ao de etapas no desenvolvimento [Fabricio e Melhado, 2000]. 

A engenharia concorrente tambem tnis o beneficia em fomecer urna melhor e imediata 

comunica9ao entre departamentos, reduzindo a chance de custosas modifica96es nos ultimos 

estagios de desenvolvimento. Adota urn metodo de preven9ao de problemas ao inves da simples 

resoluvao dos mesmos e o metodo de redesenho na engenharia seqiiencial tradicional. Pode-se 

considerar que este metodo e urn dos melhores visando a otimizavao de processes, fazendo com 

que seJa amplamente adotado atualmente por diversas empresas de desenvolvimento de 

produtos. 



4.1.2 Bottom-up 

0 design Bottom-up e onde por defini9ao os modelos 3D de urn produto come9am com a 

constru9ao de modelos individuais de componentes. Estes entao sao virtualmente acoplados em 

subdivisoes do produto ate que a defmi9ao completa do produto esteja digitalmente finalizada. 

A lista de materiais (BOM) que contem todos os componentes fisicos; e tambem pode conter 

outros itens necessaries para a defini9ao do BOM tais como pintura e cola, oleos e outros 

materiais comurnente descritos como itens granel para concep9ao do produto final. Itens granel 

sao tipicamente inseridos nos projetos com massa e quantidade, porem nao podem ser modelados 

geometricamente. 

Esta metodologia funciona de modo que o desenho e efetuado a partir de modulos independentes 

(ao inves de decomposi9ao). Com esta metodologia sao criados pequenos modulos que poderao 

ser agrupados para criar modulos cada vez maiores ate compor novamente o sistema como urn 

todo. Como exemplo do mundo real, pode-se pensar na cria9ao de urn computador em que as 

pe9as sao criadas independentemente urna das outras e encaixadas logicamente para compor o 

modulo principal. Isto mostra que dificilmente urna empresa constroi todas as pe9as que compoe 

urn computador, pois implicaria em desenvolver chips, placas, fontes, BIOS, etc, o que 

inevitavelmente seria urna empreitada muito perigosa devido a incrivel velocidade com que a 

Informatica se renova a cada dia; esses componentes estariam obsoletes em pouco tempo. Ao 

inves disso, utilizam-se pe9as que se encaixam para produzirem novas pe9as podem ser 

produzidas ate por terceiros [Leite, 2000]. 

Isto e criar pequenos modulos que se encaixam a outros como objetivo de compor o todo. Essa 

tecnica e chamada de reutiliza9ao, e muito embora leve mais tempo para criar programas 

modulares devido a procura de solu96es genericas, estaria sendo criado urn codigo reutilizavel; 

pois algumas partes do proximo programa ja estariam prontas e depuradas. Assim, dentro de 

pouco tempo estaria disponivel urna biblioteca de modulos genericos que poderiam ser inseridos 

no proximo software, aurnentando a produtividade e facilitando a manuten9ao. 

4.1.3 Top-down 

Entende-se como estrategia top-down a constru9ao de modelos dinfunicos atraves de urn 

refinamento sucessivo, em que cada refmamento acrescenta novos detalhes aos modelos que 

eram abstratos no refinamento anterior. Parte-se da modelagem da colaborayao entre 



subsistemas, para a modelagem do comportamento dos subsistemas. Este processo resulta 

geralmente, porem nao sempre, em urn modelo hierarquizado, em que cada nivel ou camada, no 

sentido do topo ao fundo da hierarquia, e mais detalhado, e, portanto, menos abstrato. 

No design Top-down ha urn verdadeiro desenho de processos. Este come9a com urn modelo de 

lay-out, normalmente urn simples rascunho em 2D definindo os tamanhos basicos e alguns 

parfunetros em grande escala. No desenho industrial, sao adicionadas ideais criativas para o 

desenvolvimento do produto. Os aspectos geometricos deste desenho sao entao passados para o 

proximo estagio, que representa diferentes subsistemas de urn produto. A geometria destes 

subsistemas e entao usada para definir maiores detalhas nos pr6ximos niveis. Dependendo da 

complexidade do produto, urn grande nfunero de niveis de montagem e criado ate que as 

defini96es basicas dos componentes possam ser identificadas. Esta informayao e entao associada 

aos arquivos dos componentes. N estes arquivos os componentes sao detalhados; e neste estagio 

pode-se dizer que a montagem classica do bottom-up comeya. 

4.1.4 NPD- New product development 

Urn processo efetivo de NPD de modo geral segue os cinco passos descritos pela figura 18, de 

maneira sequencia!, altamente interativo e por vezes ate mesmo concorrente. Este processo 

basicamente engloba todos os outros em diferentes fases da metodologia, desde a concepyao 

(bottom-up e top-down), filtro (business cases e estudos de viabilidade), design 

(desenvolvimento de prot6tipos, Quality Function Deployment - QFD, Design for 

Manufacturing- DFM), testes e lanyamento. 

Processo NPD 

Figura 18: Projeto NPD [Hornak, 2008] 



Idealizas;ao 

0 A idealiza9ao de novos produtos (linhas de produto ou caracteristica) pode ser obtida 

atraves de analise SWOT, analise de mercado e tendencias de consume, 

desenvolvimento de P&D, analise de concorrencia, necessidade de vendas. 

0 Brainstorming pode ser iniciado ap6s urn estudo de viabilidade para suportar as ideias 

que chegarao a proxima fase de desenvolvimento. 

Filtragem 

0 Reduzir conceitos inviaveis e sem foco no cliente 

0 Estimativa de pre9o publico com base na concorrencia e estimativa de custos 

0 Previsao de vendas e gestae da demanda 

0 Estimar rentabilidade e ponte de retorno de investimento 

0 Detalhamento de especifica96es de marketing e engenharia 

0 Teste do conceito com pesquisa de mercado 

Projeto 

0 Prototipagem 

0 Teste do prot6tipo com consumidores 

0 Re-engenharia e revis5es de projeto 

Produs;ao e Testes 

0 Cademo de encargos e especifica96es 

0 Planejamento operacional de produ9ao e engenharia 

0 Cronograma 

0 Colaboravao de fomecedores 

0 Planejamento logistico 

0 Planej amento de recursos 

0 Plano de contingencia 



Comercializacao 

0 Lan9amento do produto 

0 Promo9ao do produto 

0 Abastecimento da cadeia de suprimentos 

A maioria de lideres do mercado ve o desenvolvimento de novos produtos como urn processo 

dinfu:nico onde os recursos estejam alocados para identificar mudan9as de mercado e apreender 

sobre as oportunidades de produtos antes que ocorram (em contraste com urna estrategia reativa 

em que nada e feito ate que os problemas ocorram ou a concorrencia introduz alguma inova9ao ). 

Muitos destas industrias lideres veem o desenvolvimento de produtos como urn processo em 

constante revisao (referido como o desenvolvimento continuo) em que a organiza9ao inteira esta 

procurando sempre novas oportunidades. 

Como o processo NPD exige tipicamente tanto da engenharia quanto do born conhecimento do 

mercado, as equipes inter-funcionais sao urna maneira comurn de organizar projetos. A equipe e 

responsavel por todos os aspectos do projeto, da gera9ao inicial da ideia a comercializa9ao fmal, 

e relatam geralmente a alta administra9ao (:freqiientemente para urn vice-presidente ou a urn 

gerente de projeto ). Nas industrias onde o desenvolvimento de produtos apresenta maior 

complexidade tecnica, os custos com pesquisa e desenvolvimento sao tipicamente altos, e os 

ciclos de vida de produto sao relativamente curtos, estrategicas entre diversas organiza96es 

auxiliam a "espalhar" os custos, fomecendo acessibilidade ao processo como urn todo. 

4.1.5 DFSS- Design for Six Sigma 
Considerando-se o Design for Six Sigma em sua defini9ao mais abrangente e simplificada, ou 

seja, que o DFSS e urna aplica9ao do Seis Sigma para projetos e desenvolvimento de novos 

produtos e servi9os, assim como o Seis Sigma, os dois pontos fundamentais sao: a metodologia 

fortemente estruturada eo alto comprometimento da dire9ao da empresa [Fioravanti 2005]. 

Ha urna grande diferencia9ao entre as duas vertentes que pode ser mais bern visualizado atraves 

da figura 15 abaixo. Ela mostra a rela9ao em que estao situadas as estrategias de Seis Sigma, 

com foco na resolu9ao de problemas de produ9ao e manufatura em contrario ao DFSS, que 

aborda as mudan9as e controles relativos ao design, as pesquisas e ao desenvolvimento de novos 

produtos. 
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Figura 19: Compara9ao entre Six-Sigma e DFSS [Werkema, 2002]. 

A metodologia DMADV, e o metodo utilizado para aplica<;ao do DFSS em projetos em grandes 

corpora<;5es. Este metodo e constituido por cinco etapas que sao descritas a seguir, enfocando 

seus objetivos e os principais resultados esperados. 

0 DEFINIR: nesta etapa, o objetivo e defmir claramente o novo produto ou processo a ser 

projetado. Como principais resultados esperados tem-se: a justificativa para o 

desenvolvimento do projeto, o potencial de mercado para o novo produto, a analise 

preliminar da viabilidade tecnica e economica, previsao da data de conclusao do projeto e 

a estimativa dos recursos necessaries; 

• Analise de Regressao I Fatorial: definir e avaliar os mercados alvo; 

• Diagrama de Rela<;5es I Matriz: avaliar a viabilidade tecnica; 

• Diagrama de Gantt: elaborar urn cronograma detalhado do projeto; 

• Diagrama do Processo Decis6rio: preparar a proxima etapa MEDIR. 

0 MEDIR: seu objetivo e identificar as necessidades dos clienteslconsumidores e traduzi

las em caracteristicas criticas para a qualidade, mensura.veis e priorizadas do produto. Os 

resultados esperados sao o de obter uma analise detalhada do mercado e a formula<;ao de 

caracteristicas criticas do produto para o atendimento as necessidades dos 

clientesl consumidores; 

• Plano de Coleta de Dados: estudar as necessidades dos clientes; 

• Benchmarking: analisar os principais concorrentes; 



• Diagrama de Causae Efeito I QFD: estabelecer as caracteristicas criticas 

para a qualidade do produto a ser projetado; 

0 ANALISAR: selecionar o melhor conceito dentre as altemativas desenvolvidas para o 

projeto eo objetivo desta fase. Como resultados esperados tem-se: obter a defini9ao das 

principais fun96es a ser projetado para o atendimento das necessidades dos 

clienteslconsumidores, obter a avalia9ao tecnica dos diferentes conceitos disponiveis e a 

conseqiiente sele9ao do melhor e, por Ultimo, obter a amilise financeira detalhada do 

projeto; 

• Amilise de Pugh I TRIZ I DFMIDF A: identificar as funyoes, gerar os 

conceitos e selecionar o melhor deles para o produto; 

• Fluxo de caixa projetado: analisar a viabilidade economica; 

• Diagrama de Gantt: planejar as pr6ximas etapas DESENVOLVER e 

VERIFICAR; 

• Design Charter: resumir as conclusoes das etapas anteriores MEDIR e 

ANALISAR; 

0 DESENVOL VER: como o proprio nome diz, o objetivo desta etapa e desenvolver o 

projeto detalhado, realizar os testes necessaries e preparar para a produ9ao em pequena e 

em larga escala. Como principais resultados esperados tem-se: o desenvolvimento fisico 

do produto e a realizayao de testes, a aruilise do mercado e a receptividade esperada dos 

clienteslconsumidores sobre os prot6tipos avaliados, o planejamento da produyao, o 

planejamento do lan9amento no mercado, a analise fmanceira atualizada do projeto; 

• FMEA I Planejamento de Experimentos: desenvolver o projeto detalhado 

do produto, construindo prot6tipos; 

• Testes de Vida Acelerados: realizar testes funcionais; 

• Carta de Controle I Indice de Capacidade de Processo: planejar a 

produ9ao. 

0 VERIFICAR: nesta ultima etapa, o objetivo e testar e validar a viabilidade do projeto, e 

lan9ar o novo produto no mercado. Tem-se como resultados esperados a obten9ao de 

exito no lan9amento do produto no mercado, bern como a obten9ao das avalia96es do 

desempenho do projeto. 

• Metricas do Seis Sigma: iniciar a produ9ao; 

• Plano de Marketing: lan9ar o produto no mercado; 



• Avalia9ao dos Sistemas de Medi9ao: sumarizar o que foi aprendido e 

fazer recomenda9oes para trabalhos futuros. 

4.1.6 DFMA- Design for manufacture I assembly 

DFMA e uma filosofia que se utiliza de diversos conceitos, tecnicas, ferramentas e metodos para 

aperfei9oar a fabrica9ao de componentes ou simplificar a montagem de produtos, utilizando para 

tal desde a analise de valores de tolerancias, a complexidade do produto, nUm.ero minima de 

componentes necessarios, layout do produto dentre outros. DFM traduz a busca durante o 

projeto, em tamar mais facil a manufatura dos componentes que formarao o produto depois de 

montado. Enquanto DF A tern por objetivo tamar a montagem do produto menos custosa e mais 

otimizada possivel [Moscheto 2006]. 

Tanto a implementa9ao do DFM quanta do DF A foi considerada de grande valia, ja que diversas 

melhorias no desenvolvimento de produto passaram a ser notadas: 

0 Redu9ao no nUm.ero de pe9as- simplifica9ao; 

0 Aumento da qualidade do processo I produto; 

0 Utiliza9ao de componentes em comum com o portfolio de produtos; 

0 Redu9ao dos tempos de montagem; 

0 Redu9ao no custo do produto; 

Ap6s este periodo, outros aspectos passaram a ser considerados no desenvolvimento de produtos: 

0 Facilitar o processo de desmontagem visando a reciclagem; 

0 Melhoria da manuten9ao dentro da p6s-venda; 

0 Aumento da confiabilidade do produto; 

Os criterios do DFMA da podem ser entao definidos da seguinte forma: 

0 Minimizar 

o Elementos de fixa9ao 

o V ariantes de produto 

o Manuseio 



o Direy5es de montagem 

0 Prover 

o Acesso facil 

o Peyas simetricas ou exageradamente assimetricas 

o Transporte 

o Simples manipulayao 

o Alinhamento facilitado 

0 Evitar 

o Obstruy5es visuais a montagem das peyas 

o Reajustes 

Ap6s seguir os criterios acima, a equipe de projeto pode utilizar indices para mensurar o tempo I 

custo de montagem, seja atraves de tabelas padr5es encontradas na literatura, ou mesmo como 

uso de softwares especializados no assunto. A composiyao do tempo de montagem pelos indices 

toma possivel comparar diferentes projetos podendo facilitar a escolha da melhor soluyao ou ate 

revisa-las. Para entender melhor o resultado que pode-se chegar ao aplicar esta tecnica, basta 

comparar a diferenya de conceitos encontrados na Figura 19. 

\tLIIile, 
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Solu~ao revisada 

Figura 20: Soluc;ao de desenvolvimento em DFMA [Moscheto 2006]. 

Enquanto a soluyao apresentada na parte superior da figura teria urn tempo de montagem igual a 

160 segundos e urn custo em peyas de U$ 35,44, a soluvao revisada teve o tempo de montagem 

reduzido para apenas 46 segundos, diminuindo tambem o custo de peyas para U$ 21,73. Assim 



fica comprovado os beneficios que o DFMA pode trazer quando utilizado nas fases iniciais do 

desenvolvimento do produto. 

4.2 Solu~ao proposta 

Ainda hoje, pode-se perceber uma vasta gama de problemas relacionados a falta de formalizayaO 

e estrutura9ao dos procedimentos no desenvolvimento de produtos e processos nas empresas. 

Conforme [Fachinello e Cunha, 2004], pode-se citar, por exemplo: 

• Falta de defini96es estrategicas no gerenciamento do portfolio de produtos; 

• Desenvolvimento de produtos planejados fora do escopo e foco do neg6cio; 

• Ausencia da participayao de gerentes e parceiros na defmi9ao dos procedimentos de 

desenvolvimento de produtos e processos; 

• Falta de defini9ao do desenvolvimento dos produtos e processos como uma sequencia 

16gica de atividades, as quais devem ser documentadas, disseminadas e bern entendidas 

pelos membros da companhia; 

• Falta de pontos de verifica9ao I valida9ao em rela9ao aos estagios de desenvolvimento de 

produtos e processos; 

• Falta de uma metodologia especifica de desenvolvimento de produto - procedimento 

empirico; 

• Falta de integra9ao com outras areas e departamentos da empresa; 

• Falta de compreensao do todo e das responsabilidades das diversas fun96es dentro da 

empresa; 

• Falta de conhecimento referente as aplica9oes das metodologias e tecnologias 

recentemente desenvolvidas. 

A partir da constata9ao dessas dificuldades e carencias, e com o intuito de auxiliar a estrutura9ao 

dos procedimentos de Gestao do Cicio de Vida do Produto nas empresas, se desenvolveu urn 

modelo referencial que compreende todos os estagios do PLM. 

A solu9ao proposta para ado9ao sobre o contexto PLM pode ser dividida em seis estagios com 

mliltiplos subprocesses. Pode-se afirmar a semelhan9a da metodologia de implanta9ao do 



processo PLM como modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference). Porem dada solu9ao 

nao e seqliencial e sim colaborativa entre cada celula, sendo que estas trabalham paralelamente 

com alto grau de comunica9ao entre as partes (cf. Tabela 1): 

PLANEJAMENTO DESIGN FORNECIMENTO CONSTRll(:.,\0 VENDA SERVI(O 

Conceito Design Demanda Manufatura Marketing P6s-vendas 

Planejamento Engenharia Financeiro MRP Vendas Distribuic;:ao 

Gestao da Qualidade I Gestao de Projetos I Gestao de Mudanc;:a I Gestao de Portfolio 

Tabela 2: Processes e Estagios do PLM [Infosys, 2005 - adaptado] 

N ota-se que deste modo grande parte dos departamentos da empresa estao interligados em esta 

segmenta9ao baseada em processos. Hoje em dia as empresas estao conseguindo trabalhar na 

cadeia de valor para a cria9ao do produto. 

Do ponto de vista pnitico, podem-se defmir seis passos para o sucesso da implantavao do projeto 

PLM de forma em que sua integra9ao com a cadeia de suprimentos seja eficaz; traduzindo em 

valor agregado a todos os elos da cadeia. Sao eles: 

• BOM integrado: cada fase do projeto de desenvolvimento do produto passa por urn BOM 

( conceitual, design, produ9ao, manufatura e entrega do produto propriamente dito ). Uma 

integrayao dos BOMs faz com que todos os elos da cadeia possam defmir de maneira 

conjunta os pr6ximos passos a serem dados na tomada de decisao do projeto de 

desenvolvimento do produto; 

• Visualiza~iio dos dados: considerando que as equipes de projeto podem estar utilizando 

ferramentas e aplicativos diferentes devido a sua funvao no processo, estas devem poder 

visualizar o produto desde sua concep9ao e design, ate a manufatura eo produto acabado. 

Esta visualiza9ao deve estender-se aos setores de embalagem, transportes e armazenagem, 

de forma que ja se possa obter urn status de como e onde este produto sera armazenado; 

como e quando sera transportado e entregue ao cliente I parceiro; e como sera embalado 

dos pontos de vista do marketing e logisticos; 

• Colabora~iio em TI: a integrayao dos sistemas e aplicativos e as interfaces com as quais os 

sistemas se comunicam e de vital importancia no processo. Deste modo as alterav5es 

realizadas em urna fase do projeto sao observadas por todos na cadeia, minimizando a 

variabilidade e instabilidade do sistema como urn todo. Portanto ajudando na tomada de 

decisao e estes colaborando na visao global do projeto; 



• Organiza(;iio orientada por processos: conduzir a mudan<;a da estrutura tradicional por 

fun<;5es e substituir por processos. Excelentes exemplos e o OTC - Order to Cash, onde se 

obtem urn controle total do fluxo do produto atraves da cadeia de valor. A jun<;ao destes 

processos pode ser de grande beneficio para a empresa; 

• Colabora(;iio com fornecedores: A habilidade da empresa em trabalhar em conjunto 

dentro de sua cadeia de valor para produzir produtos com excelencia esta se tomando urna 

grande vantagem competitiva. Considerando que as empresas mantem controle de 

copyright do produto, contribui<;5es no design podem ser originadas por fomecedores 

extemos e parceiros na manufatura, assim como clientes. Em alguns casos esta 

colaboras:ao pode chegar a 70% do design do produto acabado [Windchill, 2002]. 

• E por fim, Compartilhamento do capital intelectual: onde deve ser conduzida a 

colabora<;ao entre os elos do processo, de modo em que enalte<;a os conhecimentos 

adquiridos por todos no projeto. Deste modo faz-se que todos os departamentos conhe<;am 

e falem a mesma linguagem, podendo assim servir de ferramenta para as pr6ximas 

tomadas de decisao, minimizando os riscos associados. 

Sup5e-se que cada parcela de informa<;ao gerada em qualquer estagio deva ser transferida para 

urn reposit6rio de informa<;ao, onde essas informa<;5es devem permanecer disponiveis a todos os 

intervenientes no processo de neg6cio. A tecnologia desenvolvida a partir dos sistemas PDM 

surge para dar suporte a este tipo de estrutura. A concatena<;ao de tarefas a executar, a partir da 

disponibiliza<;ao de informa<;5es geradas ao longo da execus:ao do processo; e a efetiva utiliza<;ao 

das diversas ferramentas, inclusive, nos estagios iniciais do processo, visa reduzir 

consideravelmente o tempo de resposta a demanda de clientes e melhorando a percep<;ao destes 

em rela<;ao a agilidade da corporas:ao, alem dos beneficios de reagir a concorrencia de forma 

rapida e efetiva. Abaixo como demonstra [Fachinello e Cunha, 2004], pode-se entender melhor 

como estas atividades podem ser sobre postas de maneira a auxiliar na gestao do ciclo de vida do 

produto: 
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Figura 21: Modelo proposto para estrutura9ao do ciclo de vida do produto [Fachinello e Cunha, 2004]. 

4.3 Ferramentas de TI em design colaborativo 
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Quando designers em diferentes empresas colaboram no desenvolvimento de urn produto eles 

precisam discutir e compartilhar uma infunera serie de informa9oes. Para tomar isto possivel 

para todas as partes, se faz necessaria que tenham acesso a mesma informa9ao. Isto 

anteriormente era obtido atraves da troca de informa9oes por e-mail, disquetes, entre outros. 

Porem as ferramentas de troca de informa9ao nao sao 100% seguras. Quando dados sao enviados 

pore-mail e muito facil que pessoas nao autorizadas consigam ter acesso a estas informa9oes. 

Outros fatores irnportantes sao o tempo para a troca de informa9oes (nao em tempo real) e a 

dificuldade em saber se todos possuem a mesma versao do documento em pauta. A melhor 

situa9ao seria que os dados de projeto pudessem ser transferidos rapidamente e seguros para que 

todas as pessoas do time de projeto tenham a mesma informa9ao ao mesmo tempo. Felizmente, 

as possibilidades tecnicas para comunicar e interagir durante o processo de desenvolvirnento de 

produtos aumentou atraves dos ultimos anos. Diversas ferramentas foram desenvolvidas para 

facilitar a colabora9ao. 



Esta e urna forma de se obter sucesso em urn projeto de integra<;:ao, onde urna organiza<;:ao 

orientada por processos deve possuir em s6lida estrutura de TI em urn escopo 

interdepartamental. Baseado nessa premissa e necess:irio a integra<;:ao de aplicativos e bases de 

dados em urn ambiente comurn. Isto significa que urna solu<;:ao de TI deve ser colaborativa 

atraves dos processos e aplicativos de TI da companhia. Portanto a Unica maneira de atingir este 

objetivo e fazendo com que os tomadores de decisao colaborem entre os diferentes estagios de 

cada elo da cadeia, onde se deve entender e visualizar cada altera<;:ao ocorrida no ciclo de vida de 

produto como urn todo. A arquitetura PLM-TI e responsavel por integrar e apresentar todo tipo 

de informa<;:ao produzida por cada passo do ciclo de vida do produto para todos os responsaveis 

dentro da organiza<;:ao do projeto, estendido para parceiros extemos. 0 processo PLM e urn 

processo transversal e de forte interface com os principais processos de sustenta<;:ao aos 

resultados do neg6cio como ERP, CRM e SCM. 

As principais funcionalidades a serem respeitadas sao: 

• Visualiza~ao: Visualizar urn arquivo e analisar seu conteudo. Seja em 2D ou 3D- urn 

formato neutro utilizado em algumas ferramentas e VRML, o que significa que sao 

versoes simplificadas do modelo ou desenho, ajustada para que determinado software ou 

computador possa analisar corretamente. Porem utilizar formatos de arquivos neutros 

pode causar perda de precisao nos desenhos devido a conversao. De mesma maneira, 

visualizar dois ou mais arquivos permite comparar solu<;:oes, porem requer monitores 

maiores. 

• Anota~oes: Para lembrar tudo que foi discutido, e de grande vantagem poder realizar 

anota<;:oes no docurnento. Inserir linhas ou figuras onde algo requer determinada aten<;:ao 

sao formas comuns de realizar tais anota<;:oes. 

• lmpressao: A impressao de docurnentos e quase sempre inclusa no pacote. Em algumas 

ferramentas, urna imagem pode ser impressa da mesma maneira que aparece em tela. Isto 

e importante quando se quer levar urna imagem para determinada reuniao e de poder 

mostrar as pessoas exatamente o que foi observado no modelo. Caso contrano somente o 

docurnento original se pode imprirnir, que pode ser urna limita<;:ao de desempenho da 

ferramenta. 

• Medi~ao: Dependendo que quem utilize as ferramentas, a necessidade de medidas exatas 

varia. No caso de pessoal de marketing ou nao-tecnicos, seria mais importante visualizar 

os conceitos de maneira geral do que obter as dimensoes exatas do modelo ou desenho. 

A situa<;:ao e completamente oposta quando os usu:irios sao grupos de engenharia; onde a 



habilidade de mostrar as dimensoes exatas e uma das mais importantes funcionalidades 

da ferramenta colaborativa. 

• Intera~ao em tempo real: Tradicionalmente as tecnologias para comunica9ao sincrona, 

como teleconferencias, e hoje em dia complementada por intera96es em tempo real. Para 

dividir e compartilhar ideias e projetos em tempo real sem estar no mesmo local se 

transforma mais facil atraves de ferramentas colaborativas. V arias pessoas podem entao 

visualizar, e por vezes trabalhar e realizar mudan9as no documento em questao 

simultaneamente. Isto constitui em uma facilidade ponderosa de cooperayao. 

4.3.1 Criterios de avalia~ao 

E de senso comum entre diversas empresas que consideram implantar ferramentas de projeto 

colaborativo, que acham dificil saber como tomar decisao sobre qual tipo de ferramenta se aplica 

a seu tipo de necessidade e de neg6cio. Para ajudar a encontrar urn produto que suporte suas 

necessidades existentes, alguns pontos devem ser entendidos antes de dar o proximo passo na 

solu9ao PLM: 

• Formatos de arquivos: A quantidade de formatos suportados :freqiientemente e grande, 

mas apesar disto, nao se deve desconsiderar que todos os formatos desejados estao 

inclusos. Este ponto e urn dos mais criticos dada a escolha de urn produto ou solu9ao. 

Caso seja impossivel trabalhar com os arquivos que se queira colaborar ou distribuir, a 

ferramenta nao sera util para a empresa nao importando quao boas funcionalidades ela 

tenha. 

• Interfaces: Uma das razoes para implantar ferramentas de projeto colaborativo e para 

habilitar usuarios a acessar modelos, desenhos, e outros tipos de documentos que 

anteriormente necessitavam da instala9ao do software original e licen9as. Para 

possibilitar pessoas que nao trabalham com aplicativos CAD diariamente, para visualizar 

e comentar sobre os documentos de maneira rapida e direta. Uma interface de usuario 

adaptavel e algumas vezes a melhor solu9ao, especialmente com niveis de usuarios que 

requerem habilidades diferentes. 

• Escalabilidade: Trabalhar em empresas estendida que mudam constantemente se faz 

dificil monitorar quantos usuarios havera no futuro e onde estarao localizados. 

Escalabilidade possibilita adaptar a ferramenta para o nfunero existente de usuarios ao 

inves de comprar, implantar e treinar a nova ferramenta dado o crescimento da empresa. 



• Salvar dados: Quais os tipos de dados que devem ser salvos e como estarao 

estruturados, dependendo de como os dados serao utilizados quando forem salvos. 

Algumas vezes ha possibilidade de mostrar e discutir docurnentos de forma simples, e 

por este motivo as empresas investem em ferramentas de projeto colaborativo. Em outros 

casos serve para auxiliar os colaboradores a trabalharem de maneira estruturada enquanto 

podem gravar anota96es para assegurar que as mudan9as estejam claras para todos ap6s 

cada sessao. E sempre importante pensar que a ferramenta deve se adequar as atividades 

da empresa para que obtenha melhores resultados. 

• Infra-estrutura: A infra-estrutura refere-se a interconexao do hardware e do software, 

simplesmente, tudo que suporta o fluxo e o processamento da informayao eletronica. 

Pode nao ser importante para urn usuario saber como a informayao esta segurada dentro 

da ferramenta, mas ao conectar a ferramenta com outros sistemas e importante que 

interatividade e possam tirar proveito de se em vez de se impedir o uso de uns aos outros. 

Urn produto que seja acessivel atraves da Internet e urn produto que possa ser utilizado 

de quase em qualquer lugar. Toma a visao possivel atraves da empresa e, se desejado, ir 

alem das barreiras da companhia. 

• Instala~ao: Antes de poder usar a ferramenta ha processes que podem tomar mais tempo 

do que esperado, exemplos sao a instala9ao e configurayao. Para ganhar no uso destas 

ferramentas, tern que ser integradas com outros sistemas. Igualmente ha o fator tempo 

que precisa ser considerado. Uma vez que tudo esteja de acordo, come9ar usar urna nova 

ferramenta necessita treinamento dos usuaries. 0 tempo de treinamento depende da 

complexidade da ferramenta e em quanto os usuaries tern trabalhado com produtos 

sirnilares antes. E importante pensar sobre o valor da hora, e se a ferramenta sera usada 

por urn grande grupo de pessoas, portanto os custos para a instru9ao nao devem ser 

subestimados. 

• Administra~ao e Suporte: Quando a ferramenta e urna parte do trabalho diario no 

processo de projeto, os problemas tecnicos podem causar a interrupyao. Para minimizar o 

impacto destas avarias, o suporte tecnico deve estar disponivel. Se a companhia nao tern 

o acesso as pessoas qualificadas para assegurar a manutenyao, pode ser importante ter 

consultores dos fabricantes que podem fomecer a soluyao quando necessaria. Mesmo 

sem problemas tecnicos urna determinada quantia da administrayao do sistema e 

necessaria. Esta quanti dade pode variar muito e hoj e com muitas ferramentas de 

monitoramento na web ha pouca administrayao disponivel em nivel de usuario. Isto exige 

algum trabalho da administrayao de usuario no servidor. 



• Seguran~a: Desenvolver urn produto significa gerar vanas ideias e resolver diversos 

problemas. 0 conhecimento adquirido nos modelos e outros docurnentos sao vitais e 

estrategicos. Portanto e importante garantir que pessoas nao autorizadas nao tenham 

acesso a este tipo de informas:ao. Uma maneira de aurnentar a seguran<;:a de dados e de 

armazenar a informas:ao em urn ambiente seguro de propriedade da empresa. 0 problema 

em relas:ao a seguran<;:a afeta todas as empresas no projeto de colaboras:ao. A seguran<;:a 

na utiliza<;:ao de urn produto colaborativo depende diretamente da seguran<;:a de rede e de 

conexoes a internet. Os riscos ocorrem dados o envio de informas:oes em redes publicas e 

nao na utilizas:ao de produtos. Criptografia de dados pode ser urna altemativa. Portanto a 

implantas:ao da ferramenta nao ira reduzir o nivel de seguran<;:a comparada as rotinas de 

e-mail de hoje. 

• Custos: Ha varias considera<;:oes sobre os custos da ferramenta. As despesas com 

treinamento e instala<;:ao podem ser mais altas do que o planejado. Alguns problemas 

tecnicos como conexoes lentas ou custos de manuten<;:ao pode causar mais incomodos do 

que os beneficios que a ferramenta pode oferecer. 0 maior custo normalmente esta 

relacionado aos custos de licen<;:as, que pode ser considerado de diversas maneiras; 

usuarios simultaneos ou stand-alone. Deve-se levar em consideras:ao a forma da empresa 

trabalhar para decidir qual e a melhor altemativa. 

• Empresa estendida: Como urna empresa estendida se parece e qual o papel que esta 

possui na cooperas:ao e de grande importancia. Ferramentas de projeto colaborativo 

supostamente devem auxiliar parceiros a trabalhar em conjunto e simplificar o 

intercfunbio de informas:oes, porem nenhurna empresa quer muitos usuarios para 

diferentes colaboras:oes. Portanto cada empresa deve se ajustar urna a outra para fazer a 

escolha correta. Urn exemplo disto e a SAAB que trabalha como fomecedor da Airbus 

que e o OEM (Original Equipment Manufacturer- Fabricante Original) e deve se ajustar 

aela. 

4.4 Mudan~a organizacional e cultural na implanta~ao do PLM 

Nao importa o estagio do desenvolvimento, seja na seles:ao, na configuras:ao, na parametrizas:ao, 

ou no re-design a falta de informas:oes detalhadas no come<;:o do processo e a constante pressao 

nos prazos de entrega fazem do trabalho de desenvolvimento urna tarefa desafiadora. Durante 

este processo, a equipe tern de utilizar a diversidade e o conhecimento de cada individuo para ser 

criativo como urn todo. Aliado a isso, eles devem identificar as necessidades, entender o 

problema, gerar solu<;:oes altemativas, comparar e validar as solus:oes, e finalmente comunicar o 



resultado. A figura abaixo mostra como as pessoas envolvidas no projeto podem ter sua propria 

visao e entendimento de urn determinado produto. lsto ilustra a necessidade ter chegar a urn 

senso comurn da visao do produto nos estagios iniciais do projeto, sendo dentro da empresa 

como para seus fomecedores e clientes. 

Manufacturing's 
vision 

Figura 22: Diferentes visoes de urn mesmo produto 

Ha urn grande nlimero de obstaculos organizacionais e culturais para se superar a fim de 

conseguir implantar a colabora9ao em todos os niveis da empresa. As pessoas normalmente 

resistem a novos metodos e procedimentos. Compartilhar dados ou passar a propriedade destes 

com outros enquanto o proj eto passa por suas diferentes fases pode ser ponto de conflitos. 

Equipes que anteriormente operavam de maneira aut6noma podem resistir a ter que coordenar 

suas atividades com outras equipes, onde o estilo de trabalho pode variar deste 

interdepartamental ate atraves de urna empresa global. 

Neste mesmo contexto, o design colaborativo de produtos implica especialmente na necessidade 

de urn alto grau de abertura e confian9a para obter melhores resultados. Na via de obtenyao de 

sucesso, problemas culturais podem ser tao importantes quanto as solu96es tecnicas. A 

importancia de levar em considera9ao as implica9oes culturais e organizacionais e tambem 

suportada em urn estudo realizado com usuarios de sistemas PDM: 



• As organiza96es com fortes redes de inform~ao e linhas de comunica9ao estao mais 

aptas para implantar e consequentemente tern maior chance de obter sucesso no projeto; 

• Apesar dos usuaries concordarem em sua forte comunica9ao na empresa e quao bern 

estao desempenhando seu sistema PDM, ainda veem uma grande barreira as estruturas 

organizacionais e culturais na via de crescimento e amadurecimento do desenvolvimento 

de produtos. 

Implantar mudan9as organizacionais atraves do intercfunbio para uma organiza9ao em rede e 

uma maneira fundamentalmente diferente de abordar tarefas que requerem transforma96es 

estruturais radicais. Para obter sucesso em tal situa9ao, a cultura corporativa deve mudar para 

uma baseada em abertura e confian9a. 

4.5 Quais empresas implantam o PLM? 

Como foi apresentado, o Product Lifecycle Management evolui de seus predecessores de 

Engineering Data Management (EDM) e Product Data Management (PDM) nos ultimos vinte 

anos. Contudo, as solu96es PLM em termos de sistemas de informa9ao sao bastante jovens. Por 

isso, a experiencia das empresas com softwares PLM e relativamente pequena. As empresas que 

implantam solu96es PLM possuem larga experiencia com outras ferramentas de 

desenvolvimento computacional tanto quanto implanta96es de sistemas de porte amplo 

empresarial como Enterprise Resource Planning (ERP). Na maioria dos casos tais empresas sao 

lideres en seu segmento e podem ser descritas como corpora96es multinacionais em opera96es 

intemacionais. As pequenas e medias empresas (PME) realizam implementa96es pr6prias de 

PLM. Tais solu96es encontradas nas empresas nos dias atuais funcionam, em sua maioria, 

esporadicamente. Estas solu96es caseiras e baratas que muitas vezes, no longo prazo, saem caras. 

Os fabricantes de eletronicos e na industria de cosmeticos, onde os ciclos de vida sao curtos e a 

pressao por redu9ao de custos e intensa fez com que ja se farniliarizem com conceitos de 

engenharia concorrente, Business Process Reengineering (BPR) e Total Quality Management 

(TQM). A gestao de mudan9a neste tipo de ambientes nao e novidade e a administra9ao de tais 

empresas tende a ser mais modema do que tradicional. 

Para que se possa estar ainda mais envolvido pelo cenario que come9a a se desenhar acima, e 

importante a compreensao sobre 0 que e a gestao de projetos globais. Afinal, e atraves de 



projetos que as empresas classe mundial realizam o movimento de suas estrategias. A gestao de 

projetos globais e a aplica<;ao da teoria atual e de processos a oportunidades globais. Qualquer 

projeto domestico ou global pode demandar em urn sistema de gerenciamento que, com 

pequenas adapta<;oes, se defme pelos seguintes subsistemas: 

0 De planejamento estrategico amplo, o qual integra o todo observando sempre a 

pertinencia entre os resultados do projeto a missao, aos objetivos e as metas do 

patrocinador do projeto; 

0 De concep~ao organizacional que estabelece como sao conduzidas autoridade, 

responsabilidade e demais atribui<;oes no ambiente de urn projeto; 

0 De atitude cultural que inclui valores, atitudes, cren<;as, tradi<;oes e comportamento dos 

stakeholders (pessoas e organiza<;oes direta ou indiretamente envolvidos) do projeto; 

0 De capital humano que inclui as pessoas, sua motiva<;ao, comunica<;ao e a habilidade 

para gerenciar sua parte do projeto; 

0 De planejamento por meio do qual os objetivos, metas e estrategias do projeto sao 

influenciadas; 

0 De informa~ao atraves do qual se pode rastrear informa<;oes referentes a custos, prazos e 

desempenhos tecnico e administrativo e; 

0 De monitoramento e controle cujo objetivo e o de determinar a situa<;ao das metas de 

custos, prazos e desempenho tecnico do projeto. 

Esses subsistemas apresentados podem parecer, a primeira vista, urn tanto genericos, mas sao de 

extrema importancia na gestao de qualquer projeto, seja qual for sua dimensao ou complexidade. 

Aqui tambem ja se evidenciam, dentro desses subsistemas, importantes elementos que podem 

justificar a necessidades de sistemas de gerenciamento do ciclo de vida de urn produto. 

Por estes motivos apresentados acima, as empresas que buscam solu<;oes PLM devem pensar que 

esta filosofia estara presente no planejamento estrategico da empresa como urn todo, e nao 

somente como urna ferramenta de auxilio ao desenvolvimento colaborativo de novos produtos. 

Isto deve ser feito de maneira integrada, conforme propoe a solu9ao PLM, e nao de maneira 

seqliencial (conforme Figura 23): 



Modele Sequencia! 

Figura 23: Desenvolvimento Seqliencial de Produto [Neto et al., 2007] 

Modelo lntegrado 

Figura 24: Desenvolvimento Integrado de Produto [Neto et al., 2007] 

Analisando a maioria das corporav5es pode-se notar que na area de TI os sistemas de controle de 

compras e estoques, de acompanhamento de projetos, de recursos humanos e financeiro ja 

passaram j a foram alguma vez atribuidos a area de TI. Esses sistemas podem facilitar ou 

simplesmente bloquear, esconder e ate "maquiar" as informav5es necessarias ao gerenciamento 

do ciclo de vida do produto. Ou seja, a qualidade do produto pode estar sendo diretamente 

afetada sem que saibamos suas raz5es e em que ponto desse ciclo foi comprometido. Podemos 

dizer que o mesmo servira para os casos de produtos de sucesso. Com informa9ao de qualidade, 

armazenada, com facil acesso aos interessados, que registre a hist6ria do projeto, e seus 

meandros de acertos e desacertos pode ajustar tais deficiencias de TI da organizavao. 



Por isso urna primeira a<;ao a ser sugerida e a completa revisao desses sistemas para que se possa 

buscar eficiencia maxima das areas de apoio as atividades produtivas de urna organiza<;ao. 

Devem-se revisar estes sistemas e processos antes que se estabele<;a urn cronograma de 

implanta<;ao de sistemas PLM. A continuidade passa pela revisao dos sete subsistemas de 

Clealand, descritos anteriormente, e pelo estabelecimento primeiramente, na estrategia 

empresarial, de meta de implanta<;ao de urn sistema de gerenciamento do ciclo de vida de urn 

produto. Reorganizar-se para que metodos e ferramentas possam ser incorporados ao dia a dia 

das atividades da empresa. 



5 Integra~ao do projeto PLM com a cadeia de suprimentos 

0 mercado em que cada empresa atua tern caracteristicas pr6prias que precisam ser respeitadas e 

atendidas pelo sistema de informac;ao que vai ser aplicado ao seu neg6cio. Alem das 

caracteristicas pertinentes ao segmento, cada empresa desenvolve processes individuais para o 

gerenciamento do seu neg6cio, que tambem precisam ser consideradas na escolha e implantac;ao 

de urn sistema administrative integrado. 

A industria manufatureira esta sempre na ponta, adotando novas tecnologias para atender os 

constantes desafios do dia a dia. Fabricantes originais de equipamentos (OEM) estao sempre 

repassando pressao sobre os seus fomecedores das camadas de sua cadeia de abastecimento para 

reduc;ao de custos, aumento de numero de entregas, aumento de qualidade. Adicionalmente 

novos mercados globais estao emergindo bern como o gosto do consumidor esta mudando. Ao 

mesmo tempo, prec;os, qualidade e tempo de projeto mudaram radicalmente nas ultimas duas 

decadas. Estes desafios colocam demanda sobre fabricantes e fomecedores para que aperfeic;oem 

a qualidade e aumentem a flexibilidade dos seus sistemas produtivos. Uma infra-estrutura de 

computac;ao robusta toma facil a troca de dados e informac;oes sobre produtos e projetos 

enquanto que suporta a rapida evoluc;ao dos processes de neg6cios. 

Segundo [Bowersox, 2006], existem seis regras operacionais que devem ser alcanc;adas para 

obter sucesso em projetos de logistica integrada: 

• Responsividade: capacidade da empresa em atingir as expectativas de seus clientes; 

• Variabilidade: controlar variac;oes nos ambientes logisticos, infra-estrutura e TI; 

• Inventtirios: otimizac;ao de estoques e gerenciamento de armazens; 

• Transporte: reduc;ao do custo unitario de transporte; 

• Qualidade: inserir produtos de valor agregado na cadeia de suprimentos; 

• E Gerenciamento do ciclo de vida: assegurar que o produto esta alinhado com seu 

prop6sito e com a estrategia de neg6cios da companhia. 



Pode-se definir, portanto alguns pontos chave na integra9ao de sistemas de informavao para 

realizar a gestao dos diversos processos presentes nas organizav5es atuais. Dividindo atraves das 

areas das empresas busca-se integrar os seguintes processos atraves de TI: 

Departamento Processo 

Integra9ao 
Infra-estrutura Confiabilidade, Estabilidade, e Seguranya 

G l o baliza9ao 

Pesquisa e Desenvolvimento 
Projeto e Engenharia Colaborativos 

Administra9ao de Programas 

Vend as e Marketing 
Customer Relationship Management (CRM) 

Administra9ao de Entregas 

Business Intelligence 
Fabrica~ao Montagem por Modelo 

F abrica9ao Hibrida 

Controle de Qualidade QS-9000/IS0-14000 

Conectividade da Cadeia de Abastecimento 
Distribui~ao EDI e suporte a XML 

Controle de Embarques 

P6s Venda Servi9os e Acompanhamento da Garantia 
- ~. .. ;", ··' . 

- Conformidade Sarbanes-Oxley . •, 
,· '~· ·~ .. ,. 

Ordens de Compras 

Administra~ao de Compras 
Cota96es 

Controle de Inventarios 
Inventario de F ornecedores (VMI) 

. "'' '· • • , .·.'<•. . .•. , •. . ,, . 
Gerenciamento de Logistica 

Logistica 
Almoxarifados 

. , .. . •· ,;: .· ·!;;: , . 

Tabela 3: Integra9ao de processos e departamentos [ adapatado] 

• Integra~ao: Empresas que sao subsidiarias de grandes organizav5es podem se sentir 

pressionadas a usar o sistema de ERP que a matriz da empresa esta utilizando. Todavia, o 

custo de uma soluvao implantada na matriz pode nao ser suportado para a filial. Outras 

empresas possuem sistemas aplicativos que sao criticos para o seu neg6cio e nao querem 

substitui-los quando mudar para ou atualizarem seus ERP's. Facilidade de conexao e 

integridade de dados sao parfunetros fundamentais nestes casos. 



• Confiabilidade, Estabilidade e Seguran~a: Manter urn ambiente de computa9ao seguro 

fomecendo estrategias que resultem na diminui9ao dos riscos de seguran9a para toda a 

organiza9ao, e de fundamental importancia em urn sistema ERP. 

• Globaliza~ao: Porque muitas empresas do segmento automotive atuam em muitos 

paises e culturas, capacidades como multi-moedas, multi-idiomas, funcionalidades 

regwnms como legisla9ao local, e suporte mundial sao fatores criticos em uma 

implanta9ao de ERP. 

• Projeto e Engenharia Colaborativa: Se voce e urn fabricante de componentes 

automotivos, voce sabe como muito bern o quanto estreitamente voce trabalha em 

colabora9ao com fabricantes de pe9as originais (OEMs) e com as montadoras. Solu96es 

que permitam a colabora9ao nos estagios de projeto e engenharia, e depois administrem 

toda a vida util do produto, podem reduzir significativamente o tempo para trazer novos 

produtos ao mercado. 

• Administra~ao de Programas: Para se ganhar novos neg6cios, fomecedores da 

industria automotiva precisam rastrear atividades de projeto, tais como propostas, 

estimativas, prototipa9ao de novos produtos, e o desenvolvimento de novos 

relacionamentos de neg6cios. As funcionalidades de administra9ao de programas devem 

fomecer estes meios para se gerenciar o projeto. 

• Customer Relationship Management (CRM): Clientes sao a razao de ser de qualquer 

neg6cio, deixar de atuar de acordo com suas expectativas pode ter custos financeiros para 

a empresa e resultar na exclusao da cadeia de abastecimento da industria. Atender bern 

aos clientes e coordenar sua comunica9ao com todos os setores funcionais da empresa 

sao elementos chave no provimento de urn born servi9o e no desenvolvimento de urn 

6timo relacionamento de neg6cios. 

• Administra~ao de Entregas: Companhias no segmento automotive utilizam EDI para 

dar suporte a urna variedade metodos de entrega. Algumas organiza96es enviam 

requisi96es eletronicas para urna quantidade especifica a ser entregue em dias especificos 

que se somam ate alcan9ar uma quantidade total. Urn sistema de ERP de qualidade deve 

aceitar estas informa96es de quantidades em formato eletronico, traduzir em quantidades 

fixas para ordens para processamento intemo, e entao atualizar a quantidade acurnulada 

no momento do embarque. Outras companhias usam tecnicas de Kanban para "puxar" o 

abastecimento, o que requer urna quantidade e urna identifica9ao. 0 sistema de ERP 

precisa ser habil em aceitar o mesmo item para o mesmo cliente no mesmo pedido de 

compras (blanket order), no mesmo dia com urna identifica9ao diferente de Kanban. 



Previsoes de longo prazo tipicamente contem 13 a 26 semanas de requerimentos 

planejados para cada pe9a, assim como outras proje96es de vendas tais como para o 

mercado de reposi9ao. Tudo isto precisa ser alimentado no Planejamento de 

Abastecimento (MRP) de urn sistema ERP para desenvolver pianos de fomecimento 

tanto para fomecedores como para a produ9ao. 

• Business Intelligence: Juntar os dados corretos em tempo real e critico no processo 

decis6rio. Dadas as condi96es apropriadas de acesso seguro, os usuarios podem acessar 

dados operacionais e de neg6cios, atraves de dispositivos da Web. 

• Montagem por Modelo: Como os fomecedores da indlistria automotiva passa a assumir 

maior responsabilidade sobre subsistemas principais, eles precisam construir e entregar 

produtos com alto numero de opy5es na sequencia para linhas de montagem 

progressivas. Estes requerimentos sao passados para os fomecedores de componentes 

para coordena as opy5es dos clientes e o sequenciamento da linha em toda a cadeia de 

abastecimento. 

• Fabrica~ao Hibrida: Produtos de baixo volume, tais como pe9as de equipamentos 

pesados e algumas pe9as usinadas, nao justificam uma linha de produ9ao dedicada sendo 

produzidos contra ordens de trabalho. Ambientes flexiveis de fabrica9ao e manufatura 

perrnitem mudan9as nipidas nos programas de produ9ao e no desenho de produtos. 

• QS-9000: Aderencia as normas, contando com ferramentas que possibilitem o 

mapeamento de processos, analise de fomecedores, tabelas de desempenho, ferramentas 

conforrnidade, sao elementos criticos na administra9ao da cadeia de suprimentos. 

• Conectividade da Cadeia de Abastecimento: As organiza96es automotivas operam 

globalmente, movendo rapidamente a demanda e o suprimento dentro da teia de 

relacionamentos de neg6cios. Uma comunica9ao eficiente com os parceiros comerciais e 

fundamental, para que os documentos de negocias possam ser trocados e de uma forma 

integrada alimentar aplica96es na retaguarda. 

• Suporte a EDI e XML: Prover recursos para facilitar a troca de informa96es entre 

sistemas das companhias que integram a cadeia de suprimentos e mandat6rio neste 

segmento. 

• Controle de Embarques: Produtos precisam ser etiquetados de acordo com as 

necessidades do cliente para facilitar a verificayao do embarque e capturar nfuneros de 

serie para comunica9ao avan9ada de embarque (ASN). Urn sistema de ERP precisa estar 



habilitado a cnar varios formatos de c6digos de barra extraindo informa96es de 

transa96es EDI e incorporando em etiquetas. 

• Servi~os e Acompanhamento da Garantia: Completando o ciclo temos tarefas p6s

venda que podem envolver servi9os e seu controle em termos de recursos aplicados bern 

como o controle dos prazos e limites da garantia oferecida aos clientes. 

• Ordens de Compras: Ter o item certo em inventario e critico, porque uma situa9ao de 

falta de estoque pode significar a perda de uma venda, ou ate mesmo a perda de urn 

cliente. Desta forma se toma crucial obter informa9ao dos seus clientes, processando toda 

a informa9ao recebida na gera9ao de previsoes para demanda futura, mas tambem e vital 

contar com urn processo correto de reposi9ao e com alta precisao do inventario. 

• Administra~ao de lnventario: Tres questoes basicas precisam ser respondidas quando 

se trata de inventario. Quanto e necessaria? Quando isto e necessaria? Onde isto e 

necessaria? Voce nao pode tratar de forma igual todos os itens estocados. Parfunetros sao 

necessarios para que se administrem os mais importantes com maior cuidado, e que 

regras por exce9ao possam ser aplicadas na questao do reabastecimento. A base para 

decidir quanto comprar advem de urn programa bern feito tendo como entradas as vendas 

e outras contribui96es relevantes. Este programa aliado aos parfunetros do sistema ira 

ajuda-lo a comprar e manter os estoques do que e necessaria. 

• Planejamento da Demanda: Como os neg6cios passaram a girar mais e mais no sentido 

de servir aos clientes, o planejamento da demanda se toma extremamente importante 

como urn fator de sucesso critico para o neg6cio. A previsao gerada pelo sistema de 

planejamento da demanda tern rela9ao direta com os volumes de estoque do produto 

acabado ou de materias primas, com a baixa utiliza9ao do parque instalado e obviamente 

com baixas margens. 

• Administra~ao de Vendas: Quando urn cliente pede uma data de entrega e urn pre9o, a 

clareza da sua resposta, freqiientemente determina se voce ganha ou nao o pedido. Caso 

voce nao possa dar uma resposta claro urn concorrente o fara. Para se atrair e manter 

clientes, voce precisa de uma organiza9ao de vendas que entenda o que e servi9o ao 

cliente. Ter a capacidade de aceitar pedidos de canais diferentes, alavancar o maximo de 

vendas possivel, e estar preparado para responder a todo tipo de pergunta sobre 

disponibilidade ou pre9os, sem contar com a capacidade de trabalhar com inevitaveis 

devolu96es de alguns itens. 

• Logistica: A logistica dentro da cadeia de abastecimento tern papel importantissimo, pois 

e extremamente necessaria entregar os produtos certos na quantidade e tempo certos para 



todos os clientes. Para isso e necessaria que os itens certos estejam nos almoxarifados 

corretos, e ter urn sistema flexivel de transportes. 

• Almoxarifados: Os processos que sao executados nos almoxarifados podem ser a 

diferen<;a entre ter urn resultado positivo ou negativo. As opera<;5es dos almoxarifados 

(recebimento, separa<;ao, embalagem, movimenta<;ao, entrega, inventarios fisicos e 

ciclicos) podem canter urn alto grau de sofistica<;ao, quanta mais otimizadas aliadas a urn 

layout eficaz, sistemas de movimenta<;ao e acuracidade, mais lucrativo o almoxarifado se 

toma, e por conseqtiencia o seu negocio. 

Na figura abaixo podemos notar como estao sobrepostos os sistemas de informa<;ao atraves do 

ciclo de vida dos produtos: 

Figura 25: Integra9ao entre ERPs: CRM, SCM e PLM [Neto et al., 2007] 

5.1 Colabora~ao entre empresa e seus fornecedores 

Podem-se descrever alguns cenarios onde o impacto da tomada de decisao no projeto PLM 

ocasiona urn enorme efeito chicote no processo da gestao da cadeia de suprimentos. Analisando 

urn simples cenario de re-engenharia: pequenas altera<;5es no design do produto podem produzir 

mudan<;as em sua embalagem. Mundando a embalagem, pode ocorrer mudan<;a no tipo de pallet, 



e consequentemente na forma como o produto e armazenado e transportado. Outro caso a ser 

considerado e o da renegocia9ao de fomecedores na cadeia, com aspectos que podem mudar o 

lead-time de alguns produtos ou pe9as. Desta maneira, entende-se que a menor varia9ao no BOM 

-Bill ofMaterials- do projeto pode significar em urna opera9ao mais complexa de MRP. Assim 

e dada a importancia a integra9aO e colabora9aO dos aplicativos de TI. 

Uma pesquisa conduzida por [Monczka et al., 2007] mostra que dentre as varias empresas 

participantes ha. urn nurnero significativo que obteve melhorias em seu NPD atraves da 

integra9ao com seus fomecedores, comparado a outros projetos onde estes nao estiveram 

envolvidos. Isto acaba por se tomar urna vantagem competitiva para as organiza96es que buscam 

obter sucesso com integra9ao e colabora9ao. Porem mesmo apresentando estas melhorias e de 

senso comurn entre os entrevistados a dificuldade em integrar de forma colaborativa os 

fomecedores em seus processos de negocio. 

lndicador de Desempenho 
Custo de Materiais Comprado 
Qualidade de Materiais Comprado 
Tempo de Oesenvolvimento 
Custo de Oesenvolvimento 
Funcionalidades I Tecnologia 
Custo de Manufatura de Produto 

Taxa de 
Melhoria 

15.0% 
20.0% 
20.0% 
15.0% 
10.0% 
10.0% 

Desvio 

2.6%-60.0% 
2.0%-50.0% 
5.0%-60.0% 

-1.0%-50.0% 
5.0%-60.0% 
0.0%-30.0% 

Tabela 4: Desempenho alcan9ado atraves de integra9ao de fomecedores [Monczka et al., 2007] 

Em seu estudo apresenta dois modelos de integra9ao de fomecedores, onde no primeiro destes 

apresenta urn processo de planejamento estrategico de integra9ao de fomecedores enquanto o 

segundo apresenta o processo de execu9ao desta integra9ao. Estes modelos mostram que para 

atingir em longo prazo a vantagem competitiva com a colabora9ao e necessario que seja 

abordada "top-down". Primeiramente e necessario entender onde e possivel abordar o fomecedor 

junto ao processo de desenvolvirnento de novo produtos. 

Como se pode notar na figura 26, e ja descrito aqui, o desenvolvimento de novos produtos 

envolve varios processos intercalados, dos quais durante este processo estao sujeitos a altera96es 

constantemente. Em outras palavras, o projeto pode ser modificado varias vezes e a qualquer 

momento ate que seja finalizado. Fomecedores extemos proveem materiais e servi9os que 

podem comprometer o custo total de novos produtos. Alem disso, alguns fomecedores podem 



ate mesmo oferecer tecnologias inovadoras durante o processo, que acabam se tomando criticas 

durante todo o projeto. Isto leva ao entendimento que muitas vezes o fomecedor possui mais 

entendimento sobre tais tecnologias que o stakeholder do projeto, portanto a integra9ao pode-se 

dar em qualquer ponto do projeto. 

PONTOS DE POSSiVEL INTEGRA~O ) 

Figura 26: Processo NPD e integra9ao com fomecedores [Monczka et al., 2007] 

Pode-se notar que o envolvimento do fomecedor nos primeiros estagios do processo de 

desenvolvimento de produtos pode trazer grandes beneficios para a organiza9ao. Porem esta 

claro que nem sempre todos os fomecedores necessitam estar integrados ao processo e ate 

mesmo em diferentes graus de envolvimento. Dentre os varios niveis de integra9ao pode-se 

classificar de nao-integrado; onde somente e fomecido o que see solicitado, ate Black Box; onde 

o fomecedor tern co-responsabilidade no projeto do produto. E certo que sempre, ate nos casos 

de integra9ao Black Box a tomada de decisao final sempre sera do comprador, ou seja, da 

organiza9ao dona do projeto . 
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Figura 27: Niveis de integra9ao com fomecedores [Monczka et al., 2007] 



Alem do nivel de envolvimento, outros fatores podem determinar qual o tempo exato de 

envolver o fomecedor no processo. Melhores resultados podem ser obtidos com uma abordagem 

sistematica nos processos da organizavao para determinar o envolvimento do fomecedor. 
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Figura 28: Tempo de integra9ao com fornecedores [Monczka et al., 2007] 

5.1.1 Processo de Planejamento Estrategico de Integra~ao de Fornecedores 

0 processo de integra9ao de fomecedores no desenvolvimento de novos produtos deve estar no 

planejamento estrategico da organizavao. Para alcan9ar estes objetivos, uma empresa necessita 

desenvolver uma boa base de fomecedores a qual permita a empresa atingir esta excelencia e 

uma ampla gama de soluv5es tecnol6gicas que possam ser utilizadas para as demandas futuras 

do mercado. 

Tendo isto em mente, a figura abaixo apresenta cinco passos no processo de integra9ao de 

fomecedores. Atraves do alinhamento deste processo se obtem os resultados necessaries para ter 

uma boa integra9ao entre a organizavao e seus fomecedores. A determina9ao de o melhor 

caminho a seguir depende diretamente de qual direcionamento estrategico a empresa quer tomar 

em termos desta integra9ao. 
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Figura 29: Processo de Planejamento Estrategico de Integra9ao de Fomecedores [Monczka et al., 2007] 

Passos 1, 2 e 3 - Determinacao das necessidades atuais e futuras: 

A chave para integrar fomecedores ao planejamento estrategico e estabelecer as tecnologias e 

capacidades tecnol6gicas que a empresa ira buscar no mundo extemo e qual ira desenvolver 

intemamente. Muitos novos produtos requerem a aplica9ao de uma variedade de tecnologias de 

produtos e processes. N enhuma empresa possui conhecimento suficiente para intemalizar to do o 

processo de desenvolvimento e produ9ao de produtos, o que na realidade pode se tornar uma 

desvantagem competitiva. Toda empresa necessita definir e focar no que e mais critico para seu 

sucesso competitive, o que esta mais bern equipada e capacitada a fazer e o que considera mais 

rentavel, e confiar em recursos externos para entregar os demais processes. 

Urn comparative entre as competencias para os projetos atuais e futuros ira entao definir os 

objetivos em termos de base de fomecedores. Muitas empresas entendem que equipes intra- · 

funcionais de alto nivel sao a chave para a tomada desta decisao. Representantes de times de 

design, manufatura, compras, gestao de projetos, e qualidade podem desenvolver uma estrategia 

que estara alinhada com as prioridades estrategicas de corpora9ao como urn todo e as 

necessidades do mercado. Urn processo sistematico de decisao por insourcing ou outsourcing 

deve entao ser conduzido levando em considera9ao posicionamento de mercado, custos, 

qualidade, tecnologia, disponibilidade logistica, entre outros. Este tipo de decisao e levada destas 

equipes intra-funcionais para a alta dire9ao da empresa. 



Passos 4a e Sa- Desenvolvimento de uma boa base de fomecedores: 

A grande maioria das empresas espera que fomecedores que estej am envolvidos no processo de 

design tambem possam fomecer uma parte do volume de produ9ao para o item. Portanto urn 

born criteria de decisao para fomecedores e importante. Com isso pode-se considerar urn 

fomecedor que esteja alinhado com a estrategia da empresa e que possa ser integrado de maneira 

produtiva ao processo de desenvolvimento de novos produtos. A importancia deste processo 

varia de empresa para empresa e de projeto para projeto. 0 fundamental e conseguir alinhamento 

entre as necessidades do contratante e as capacidades do fomecedor em termos tecnicos, 

comportamentais e culturais. 

Neste ponto do processo e talvez mais importante considerar as capacidades futuras do 

fomecedor do que as atuais, para seguir melhorando os processos e a integra9ao entre as duas 

partes, e garantindo que o fomecedor entregue o que o comprador esta esperando, atendendo as 

suas expectativas. 

Para assegurar uma boa base de fomecedores podem-se apontar as seguintes praticas: 

o Compartilhar pianos de planejamento de produtos com fomecedores chave; 

o Compartilhar o plano de desenvolvimento tecnol6gico com fomecedores chave; 

o Solicitar aos fomecedores chave seu plano de desenvolvimento tecnol6gico; 

o Permitir acesso aos fomecedores a demonstra9ao de novas tecnologias; 

o Criar urn grupo operacional responsavel pelo desenvolvimento de tecnologias; 

o Desenvolver tecnologias em conjunto com fomecedores; 

o Desenvolver alian9as e relacionamento de longo prazo com fomecedores; 

o Utilizar acordos de melhoria continua com fomecedores. 

Outro elemento importante para aumentar o comprometimento do relacionamento e garantir que 

ambas as partes entendam os ganhos e beneficios que podem obter nesta rela9ao, tanto a curto 

como em longo prazo. Algumas empresas neste ponto utilizam acordos para deixar claro o que 

cada lado podera esperar deste relacionamento. E tambem importante que ambas as partes 

tenham claro metas e metricas de desempenho mutuas. 



Passos 4b e 5b - Desenvolvimento de urna boa base tecnol6gica: 

Alem do desenvolvimento de urna base de fomecedores, muitas empresas tentam gerir e obter 

melhores tecnologias atraves do desenvolvimento de urna base de tecnologias atuais e em 

desenvolvimento, e dos fomecedores responsaveis por tais tecnologias. Estas empresas 

monitoram o desenvolvimento de tecnologias e para as quais aparentam apresentar aplica96es 

promissoras, realizam a gestao para introduzi-las no processo de desenvolvimento de novos 

produtos. A ideia e de manter urna lista de tecnologias que possam ser aplicadas em novos 

produtos a qualquer memento necessaria no processo. 

5.1.2 Estudo de Caso 

Em urn estudo conduzido por [Camargo 2003] mostra atraves de urna simulavao para a mesma 

empresa os estudos de casos tres diferentes cenarios, como o projeto PLM pode auxiliar na 

reduvao e otimizavao de processes, gerando reduvao de custos para as empresas. Neste estudo 

podemos verificar tambem o enfoque da cadeia de suprimentos e a importancia do envolvimento 

do fomecedor na tomada de decisao nos primeiros estagios do desenvolvimento. 

No caso 1, urna empresa que nao possui integra9ao entre seus sistemas CAD e nao trabalha de 

maneira colaborativa, podemos notar que os processes sao realizados basicamente de maneira 

sequencia! e departamental, onde cada urn aguarda o proximo passo para dar continuidade no 

projeto. Com isso, ha pouca interatividade entre a empresa no departamento de desenvolvimento 

de produtos e os fomecedores. Pode se considerar que esta empresa possui urn total de 13 

processes por mes. Sendo que cada processo tern urn valor equivalente a R$ 10.000,00 para a 

empresa, o setor de desenvolvimento gasta por mes R$ 130.000,00 com estes processes. 
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Figura 30: Caso 1- Sistemas CAD nao interligados [Camargo 2003] 

Se considerarmos em urn caso 2 que esta empresa implemente EDI com seu fomecedor, notamos 

que neste grau de integrayao realiza-se reduv5es consideniveis nos processos, pois ha 

transferencia e colaboravao automatica entre as duas partes. Com isso, reduzimos o nlimero de 

processos para dez, ou seja, apresentamos urna reduvao de 23% nos custos, equivalente a R$ 

30.000,00. 
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Figura 31 : Caso 2- Integra9ao entre CAD, CAM, CAE e EDI [Camargo 2003] 



No caso 3, podemos notar urna nova arquitetura para a troca de informa96es entre a empresa eo 

fomecedor, onde ha inclusao ah~m do EDI, urn processo com servidor distribuido, ou seja, o 

maior grau de integra9ao proporciona menor intercfunbio de dados, ganhando tempo de projeto e 

reduzindo os custos. Neste caso podemos no tar que o nfunero de processes foi reduzido para 

oito, portanto correspondendo a urna redu9ao de 38% em custos e totalizando R$ 50.000,00. 

Nota-se tambem deste modo que ha uma redu9ao equivalente no nfunero de processes, ou seja, 

de 13 para 8, o que significa urn ganho de 38% em produtividade e tempo de resposta do projeto 

total, atraves de urna melhor colabora9ao como fomecedor. 
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Figura 32: Caso 3- Integra9ao com sistemas distribuidos [Camargo 2003] 

5.2 Gestao de Seguran~a e Confian~a 

Urn aspecto que deve ser considerado quando se comenta em compartilhar informa9ao eo nivel 

de confian9a entre as partes envolvidas. Para evitar falta de seguran9a e mal entendidos, urn 

acordo de gestao de informa9ao confidencial deve ser desenvolvido [Dyer, 2000]. Sendo que a 

confian9a entre as partes pode levar certo tempo para ser desenvolvida ate urn nivel confortavel, 

parcerias sao negociaveis atraves deste acordo de informa9ao confidencial. 



Quando se trabalha com equipes colaborativas empresariais e importante, assim como todas as 

novas ideias, comevar com abordagem bottom-up. Isto e feito de forma parcial para que seja 

possivel detectar problemas antes que se tomem muito grandes e importantes, e feito para obter 

casos de sucesso a fun de compartilhar com todos dentro da empresa. 

Seguranva em TI tambem e urn ponto importante. Se a informavao e compartilhada for a de 

sistemas intemos da empresa sempre ha urn risco envolvido em que pessoas nao autorizadas 

podem ter acesso a informaviio confidencial. Para isso, o aplicativo PLM tambem deve 

contemplar de forma explicita de alguma forma de sistema de seguran9a de informaviio para que 

dados importantes das etapas de projeto nao acabem por ser roubadas e envidas a concorrencia. 



6 Beneficios da implanta~ao da solu~ao PLM 

Hoje em dia, fomecedores extemos proveem mais de 50% dos componentes de produtos 

acabados industrias de manufatura [Dyer, 2000] e uma demora de seis meses na entrega deste 

produto ao mercado (time-to-market delay) acarretam em perdas de lucratividade de ate 33 o/o 

[Wheelwright and Clark, 1992]. Portanto, visando simplificar e tomar mais nipido o 

desenvolvimento de novos produtos, a industria percebe o quanto e importante o envolvimento 

de fomecedores e subcontratados nos estagios iniciais do desenvolvimento. Tomou-se cada vez 

mais obvio que o sucesso na interatividade e na comunica~ao atraves da organiza~ao e barreiras 

culturais e geograficas conduz para urn melhor design devido a melhores ideias assim como 

menor desentendimento e falhas desnecessarias. 
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Figura 33: Evolu9ao das ferramentas e a produtividade [Camargo 2003] 

Time 

Entende-se que dada a implanta~ao da solu~ao PLM, pode-se observar ganhos significativos 

atraves da cadeia de suprimentos do produto (cf. Tabela 5): 

Defini~ao Design Promo~ao Fornecimento Lucratividade 

% do total faturamento atual 4% 5% 14% 65% 10% 

Potencial de desenvolvimento 30% 60% 30% 15% 63% 

Potencial de melhoria de processos 10% 30% 10% 5% 176% 

Tabela 5: Ganhos fmanceiros da implanta9ao da solu9ao PLM [fonte: Infosys 2005]. 



A soluvao PLM em cosmeticos apresenta ganhos em colaboravao de requerimentos de 

legislavao, formulas, materias-prima, testes, entre outros compartilhados em urn ambiente 

multinacional de P&D, engenharia, e controle de qualidade, assim como fomecedores. Ou seja, 

urna forma de desenvolver produto rapidamente tanto quanto reduzir custos. Estes fatores 

podem-se traduzir em: desenvolvimento de produtos invadores em ambientes de legislavao 

complexa; redu9ao do custo de fabricavao do produto; melhora na produtividade do P&D; 

redu9ao de redundancias em f6rmulavao e materiais; garantir acordo com legislavao e iniciativas 

de qualidade da companhia; e automatizar gestao de sampling para obter alta taxa de retorno. 

Segundo estudo conduzido pela IBM para industria farmaceutica, os resultados obtidos com a 

implantavao da soluvao PLM sao significativos, conforme mostrado a seguir: 
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Figura 34: Beneficios com a implantac;ao da soluc;ao PLM [fonte: IBM 2004] 

Urn segmento de industria de extreme detalhamento em nivel de cliente e o de equipamentos 

pesados, como neste caso ode colheitadeiras e plantadeiras. 0 nivel de especificidade para cada 

aplicavao toma extremamente dificil a previsao de vendas e por conseqliencia as alterav5es de 

projeto se tomam demoradas e complexas. Com a utilizavao de urna ferramenta PLM a redu9ao 

do tempo de alteravao de projeto e significativa. Segundo a Deere, a nova Plantadeira e utilizada 

para plantar em areas com elevada densidade vegetal. Ela alcan9a urn comprimento total de 

8.000 mm (315 polegadas), com 5 a 19 configurav5es de linhas plantadeiras e 400 a 900 mm 



(15,8 a 35,5 polegadas) de espa9amento. Com o uso total de urn software PLM CAD "foi 

possivel simular qualquer configura9ao de plantadeira requerida por clientes, estimar custos e 

verificar a viabilidade de produ9ao de urn modelo novo muito mais rapidamente, com seguran9a 

e qualidade, minimizando horas de projeto, possiveis retrabalhos, prot6tipos e, em conseqi.i.encia, 

melhora a produtividade. Em outras palavras, e urna ferramenta real e dinfunica para 

configura9ao de produtos. Uma nova configura9ao de plantadeira poderia requerer 24 horas de 

trabalho de engenharia para obter os mesmos resultados que hoje levam menos de 3 horas, uma 

redu9ao de aproximadamente 87%. 0 trabalho de outros departamentos e tambem reduzido, por 

exemplo, o pessoal de Marketing pode mostrar o produto aos clientes e o de Manufatura pode 

desenvolver procedimentos e ferramentais baseados no produto final.". 

Outro caso e o de urna empresa fabricante de ferramentas, que fabrica de simples alicates ate 

complexas ferramentas. A CooperTools apresenta urn ambiente de desenvolvimento de projetos 

e manufatura que ha sete anos conta com apoio de urn software PLM. 0 aliado se encaixou de tal 

maneira as expectativas da companhia, que atualmente e utilizado nas fabricas da Coopertools 

localizadas em mais de 120 paises sob urn acordo corporative de licen9as. Atualmente, a ultima 

versao esta presente em todas as opera96es referentes ao desenvolvimento de produtos e de 

equipamentos voltados a linha de produ9ao, alem de apresentar recursos para os processes de 

manufatura da CooperTools, cuja fabrica brasileira esta localizada em Sorocaba. Essa vantagem 

e responsavel pela redu9ao de 95% nos erros envolvendo o desenvolvimento, uma vez que ao 

alterar qualquer objeto, todos os projetos sao atualizados automaticamente. "Esse recurso 

possibilita ainda a rastreabilidade dos projetos, facilitando a avalia9ao ISO 2000 que temos na 

fabrica, alem do prazo de desenvolvimento tambem foi reduzido em 60%, em media". Por tratar

se de urn software pesado, os 14 funcionarios que o utilizam dispoem de licen9as em modelo 

client server, cujas esta96es de trabalho estao conectadas por meio de uma intranet, enquanto 

todas as aplica96es rodam em cima do banco de dados da propria fabricante de solu9ao. 



7 Conclusoes 

0 trabalho conclui inferindo que urn projeto PLM pode impactar de forma significativa na 

transforma<;ao da filosofia de como a empresa desenvolve seus produtos, transformando o 

departamento de P&D e cobrindo atraves da colabora<;ao todos os departamentos da empresa. 

Para isto a empresa deve estar preparada para aceitar e difundir a nova cultura, pois sistemas 

colaborativos atravessam as fronteiras departamentais das empresas, onde processos tomam-se 

primordiais e interativos entre as diversas areas das corpora<;oes ( desde o design de engenharia 

ate os servi<;os de p6s-vendas e suporte ao cliente ). 

0 aurnento do nivel de competitividade de mercado, devido a configura<;ao de urn progressivo 

equilibrio entre demanda e oferta, ocasionado pelo aurnento da produ<;ao ao longo do periodo; 

determinou o surgimento de urn cliente mais exigente quanto a qualidade do produto ( entendida, 

principalmente, como o atendimento das suas necessidades pelo mesmo ), alicer<;ado no poder de 

op<;ao entre as diversas altemativas que lhe sao oferecidas. Este fato foi, ainda, acentuado pelo 

surgimento de mercados de dimensoes globais. 

Alem disso, o incremento da complexidade tecnol6gica, tanto em nivel de tecnologia de produto 

e de processo produtivo, como das tecnicas de apoio a execu<;ao das tarefas a cargo do 

desenvolvimentista do produto, segue proporcionando a realiza<;ao dos mais diversos produtos e 

a concretiza<;ao de ideias inovadoras. 

Devido a estes motivos ha urna maior necessidade em empregar metodos e tecnicas de gestao de 

projetos ( controladoria) para fazer frente ao crescimento da complexidade da atividade de gestao 

do desenvolvimento de produtos, suscitado pelo advento das modemas metodologias de 

organiza<;ao na area, como a engenharia concorrente e a solu<;ao de PLM se encaixa 

perfeitamente neste cenario. 

A evolu<;ao dos modelos de gestao do desenvolvimento de produtos propicia, atraves do PLM, 

mudan<;as significativas no modo de atua<;ao dos profissionais envolvidos na atividade. 0 

desenvolvimento de ferramentas computacionais que permitam o mapeamento preciso do 

con junto completo de informa<;oes utilizaveis ao longo do ciclo de vida do produto ( o que se 

poderia, talvez, denominar de tecnologia e-PLM); a efetiva compreensao do ciclo completo do 

desenvolvimento de produto em termos de etapas incorrentes, da utiliza<;ao de metodos e 



tecnicas de suporte, e da informa<;ao produzida e requerida por estas; a cria<;ao de modelos de 

referencia para suporte a implementa<;ao do PLM, evitando a imposi<;ao de solu<;oes 

informatizadas que engessem de modo distorcido e incomplete; o fluxo de informa<;oes 

subjacentes ao PLM (urn pouco a moda do que ocorre, com freqi.iencia, na implementa<;ao de 

sistemas de informa<;ao, de que e exemplo a tecnologia ERP) traz beneficios imensos para as 

organiza<;oes em termos de gestao de produtos, de inova<;ao, de mudan<;a e do conhecimento. 

Dentre os principais beneficios podemos notar a integra<;ao da gestao de portfolio com P&D; 

mudan<;a de comportamento de uma organiza<;ao por fun<;ao para processes e aplicativos; 

eficiencia na colabora<;ao atraves das fun<;oes; e redu<;ao do tempo para mercado com aumento 

de responsividade da empresa. 

0 envolvimento de fomecedores e a colabora<;ao que eles podem oferecer nos estagios iniciais 

do projeto tambem correspondem a ganhos significativos na integra<;ao entre a gestao da cadeia 

de suprimentos e o desenvolvimento de novos produtos. Por este motivo, o foco desta 

monografia em especial nesta integra<;ao entre o PLM e o SCM necessita de mais esfor<;os, pois 

os sistemas PLM ainda nao estao amplamente difundidos na maioria das corpora<;oes e os 

impactos e beneficios ainda nao podem ser analisados em todas as empresas de maneira 

quantitativa. Pode-se notar que e de extrema importancia a colabora<;ao entre as partes, pois uma 

acaba se tomando uma negocia<;ao onde todas as partes ganham: o fomecedor anteve as 

necessidades de seus clientes corporativos e aas corpora<;oes podem receber seus componentes 

de maneira mais eficiente e renegociar pre<;os de suprimentos em maior escala. 
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