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RESUMO

Com o avanço tecnológico e a competitividade entre as empresas, torna-se
necessário aderir a sistemas que reduzam custos, aumentem a produtividade e
reduzam erros. O gerenciamento do ciclo de vida de produtos ou Product Lifecycle
Management (PLM) é um conceito que visa organizar, controlar e gerenciar todas as
informações relacionadas ao desenvolvimento de produtos desde sua concepção
até seu descarte, integrando todas as áreas da empresa, para uma eficiente troca de
informações num ambiente altamente colaborativo. São apresentadas as diferenças
entre cenários de empresas sem e com a implantação de uma solução PLM.
Inicialmente as soluções PLM foram desenvolvidas para empresas de grande porte,
porém com a evolução da tecnologia, hoje existem algumas aplicações PLM que
foram desenvolvidas para pequenas e médias empresas, a baixo custo de
implantação e com rápido retorno do investimento. Os conceitos para melhor
entendimento de soluções PLM são apresentados nesta obra, desde o
gerenciamento de requisitos, passando pela criação de um novo projeto, até sua
distribuição e aprovação eletrônica com todo o controle de acesso e histórico da
evolução no desenvolvimento de novos produtos devidamente controlados e
gerenciados. Foram realizados questionários em empresas que implantaram
soluções PLM com o objetivo de comparar como era antes da implantação do PLM e
o que mudou após a implantação do mesmo, avaliando quais os benefícios após a
implantação, sendo que, em empresas de grande porte as soluções PLM se
mostraram eficientes, já em microempresas ou empresas com pouco volume de
dados, o custo-benefício dessas soluções não justifica sua implantação.

Palavras-chave: implantação PLM; gerenciamento do ciclo de vida de produtos;
soluções PLM.

ABSTRACT
Implementation of a PLM system for product lifecycle management and for
process optimization in industries.
With technological advancement and competitiveness among companies, it
becomes necessary to adhere to systems that reduce costs, increase productivity
and reduce errors. Product Lifecycle Management (PLM) is a concept that aims to
organize, control and manage all information related to product development from
conception to disposal, integrating all areas of the company, for an efficient exchange
of information in a highly collaborative environment. The differences between the
scenarios of companies without and with the implementation of a PLM solution are
presented. Initially PLM solutions were developed for large companies, but with the
evolution of technology, today there are some PLM applications that were developed
for small and medium sized companies, at low implementation costs and with a fast
return on investment. The concepts for a better understanding of PLM solutions are
presented in this work, from the management of requirements, through the creation
of a new project, to its distribution and electronic approval with all access control and
evolution history in the development of new products properly controlled and
managed. Questionnaires were carried out in companies that implemented PLM
solutions to compare how it was before PLM implementation and what changed after
PLM implementation, evaluating the benefits after implementation, and in large
companies PLM solutions have proved to be efficient, whether in micro-enterprises or
companies with low data volume, the cost-benefit of these solutions does not justify
its implementation.

Keywords: PLM implementation; Product Lifecycle Management; PLM solutions
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1 INTRODUÇÃO

A dissertação abordará cenários antes e após a implantação de soluções
Product Lifecycle Management (PLM) para gerenciamento do ciclo de vida de
produtos, visando otimização de processos, aumento na produtividade e redução de
custos.
Conforme as empresas lançam novos projetos, a quantidade de documentos e
informações aumentam gradativamente, peças novas são criadas e revisões são
geradas, dificultando o gerenciamento desses arquivos com o passar dos anos.
Com o crescente avanço tecnológico e concorrência entre as empresas, uma
indústria não pode ficar parada no tempo e cada vez mais, há a necessidade de
estar na frente de seus concorrentes com a redução do tempo de lançamento de
seus produtos no mercado, além de redução de custos operacionais e de mão de
obra, reduzindo erros em projetos, e aumentando lucro, produtividade e eficiência
das empresas, melhorando a qualidade dos produtos.
Segundo a CIMdata (2003), na década de 80 foi desenvolvida a primeira geração
de sistemas Product Data Management (PDM), para o gerenciamento de
documentos de Computer Aided Design (CAD).
O objetivo dos sistemas PDM é de gerenciamento de dados do produto em um
banco de dados bem estruturado.
O conceito de PDM evoluiu ao PLM onde há a integração entre todas as áreas
da empresa num sistema único de troca de informações com o uso de bancos de
dados, controles de segurança de informação e troca de dados entre diferentes
departamentos da empresa, bem como a troca de dados com fornecedores, clientes
ou parceiros de negócios.
Cada fornecedor de solução PLM adota a sua visão particular para a definição
do termo e assim algumas empresas que buscam sua implantação não
compreendem como esta abordagem pode apoiar seus processos e gerar
resultados.
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Surge então o conceito de soluções PLM

“a plataforma PLM, com sua arquitetura aberta e colaborativa, pode
personalizar e integrar todas as informações geradas durante o
desenvolvimento de um produto em um único ambiente permitindo a total
colaboração entre todos os envolvidos e, desta forma, impulsionando ao
máximo a inovação.
Essa plataforma é a ponte entre as funcionalidades e os geradores das
informações, tais como o planejamento e gestão de produtos que usam a
“governança invisível” para facilitar a tomada de decisões em tempo real, o
relacionamento com clientes estratégicos que introduz as preferências dos
consumidores no processo inicial de desenvolvimento de produto em um
processo real de co-criação, introduz a parceria colaborativa com
fornecedores, praticamente eliminando problemas no processo de
desenvolvimento do produto, estabelece de forma natural a qualidade e
conformidade como base para a prevenção de problemas, um fator-chave
em qualquer lançamento global de produtos de sucesso e por último
determina a classificação da informação com relação a propriedade
intelectual e segurança que servem para proteger uma empresa e gerenciar
essas informações corretamente.” (LWT SISTEMAS, 2016)

A SIEMENS PLM SOFTWARE (2015), afirma que

“o PLM é um sistema de gerenciamento de informações que pode integrar
dados, processos, sistemas de negócio e, em último caso, pessoas em uma
empresa estendida. Permite que você gerencie estas informações ao longo
de todo o ciclo de vida inteiro de um produto, de maneira eficiente e
econômica, desde a idealização, passando pelo projeto, até a manufatura”.

Conforme a definição de SAMORA (2011),
“o propósito da implantação de uma solução PLM é suportar o processo de
desenvolvimento de produtos, para integrar pessoas, processos e sistemas.
Ele fornece um depósito de informações do produto para as organizações.”

Pode-se entender que PLM é uma solução para o gerenciamento de ciclo de
vida do produto, usando colaboração entre as diversas áreas da empresa, facilitando
a troca de informação entre as mesmas, e mantendo um histórico da evolução do
desenvolvimento de peças desde sua concepção até seu descarte.
O PLM não apenas gerencia dados do produto, mas também ferramentas e
folhas de processos e montagem na manufatura, criação e testes de protótipos na
engenharia experimental, áreas de compras, marketing, vendas e financeira.
Assim, o PLM pode ser implantado em todas as áreas das empresas, integradas
num ambiente colaborativo e comunicante, visando a otimização dos processos.
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A solução PLM, faz diversos beneficíos, dos quais são a rapidez de lançamento
de produtos no mercado , aumento de produtividade, maior eficiência do projeto,
maior qualidade do produto, menor custo de introdução de novos produtos, melhor
compreensão sobre os processos de negócios, melhoria nos relatórios e análises.
(SAMORA, 2011)
Segundo CIMdata (2017),

"2016 foi um bom ano para a economia PLM, com crescimento de 5% e
poucos dos efeitos cambiais. Com US $ 7,2 bilhões em 2016, os Estados
Unidos são o maior mercado e prevê crescer a uma taxa de crescimento
anual composta (CAGR) de 5,9% até 2021. As receitas do Japão foram de
US $ 3,68 bilhões e uma CAGR de 5,8%. As receitas de PLM na Alemanha
foram de US $ 3,45 bilhões e um CAGR de 5,6%. Esses três países
dominaram o mercado PLM há anos e manterão essa posição. No entanto,
a Coréia do Sul (US $ 608 milhões e uma CAGR de 5,8%) e as emergentes
economias PLM do Brasil, China, Rússia e Índia têm grande potencial.
Estima que as receitas PLM 2016 no Brasil foram de US $ 267,7 milhões
(4,1% CAGR), na Índia US $ 563 milhões (7,6% CAGR) e na Rússia $ 246
milhões (3,5% CAGR) e que essas altas taxas de crescimento (juntamente
com o potencial para a Rússia) irá colocá-los entre os líderes globais de
receita PLM. Para 2016, estima as receitas de PLM na França foram de US
$ 1,48 bilhão com uma CAGR de 5,8%, na Itália em US $ 526 milhões e
5,7%, e no Reino Unido em US $ 1,01 bilhão e 6,0% ".

Entende-se que, o PLM é uma solução que traz benefícios financeiros a empresa
e que o crescente mercado mundial prevê o aumento do uso do mesmo, pelas
vantagens descritas anteriormente. Permitindo que a empresa lance os seus
produtos no seu mercado antes que a concorrência, aumentando o índice de
vendas.
A justificativa na escolha do tema desse trabalho é documentar o porquê as
soluções PLM são uma tendência para as empresas se manterem competitivas no
mercado, gerenciando todo o ciclo de vida do produto e abordar a importância do
PLM para as empresas, com seus benefícios.
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2 OBJETIVO

A motivação do presente trabalho é de descrever quais são as melhores práticas
a serem adotadas para implantar uma solução PLM levando em conta o nível
estratégico de negócios das empresas.
Os objetivos específicos são:
•

Analisar as vantagens em utilizar uma solução PLM e quais são as
melhores

práticas

para

uma

implantação

do

PLM,

identificando

dificuldades e soluções para a mesma.
•

Explanar a viabilidade da implantação em pequenas, médias e grandes
empresas e se há benefícios, já que estamos na era de mercados
competitivos e tecnológicos.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 A Indústria 4.0

Segundo TROPIA et al. (2007, p.4)

“a indústria 4.0 ou quarta revolução industrial foi precedida por outras três
revoluções industriais na história, cada uma com o seu respectivo impacto
na dinâmica da economia mundial, na relação laboral e na aplicação de
tecnologia para a fabricação de novos produtos. A primeira revolução
industrial ocorreu na segunda metade do século 18, sendo intensificada no
século 19 e surgiu com a introdução de facilidades mecânicas na produção.
A partir de 1870, a adoção da eletricidade e da divisão do trabalho na
indústria deu início à segunda revolução. A terceira revolução, também
chamada de “revolução digital”, teve seu início em 1970, quando se
desenvolveram avançadas técnicas de eletrônica e de tecnologia da
informação para automação dos processos de produção. Dos anos 90 em
diante, houve um incremento de princípios mecânicos, elétricos e
eletrônicos para inteligência artificial no contexto de fábrica, dando origem à
quarta revolução industrial”.

A indústria 4.0 proporciona ambientes conectados via rede, garantindo a
competitividade industrial, baseado em tecnologias de internet, troca de informações
e comunicação entre pessoas, máquinas e recursos aplicados em um ambiente
conectado por objetos físicos e sua representação virtual, resultando na Internet das
Coisas. (DURAO et al., 2016).

“o uso de tecnologias digitais no ambiente fabril tem sido potencializado e
considerado como responsável por promover a próxima revolução industrial,
também chamada indústria 4.0, uma revolução não atribuída a mecanização
dos processos de trabalho e sim a uma sofisticação deles, ao utilizar de
forma intensiva a tecnologia da informação e de ferramentas que estarão
disponíveis. Considera a interface entre o universo físico de produção e a
conectividade em redes no ambiente virtual, permitindo que recursos,
informações, objetos e pessoas estejam conectados”. (TROPIA et al., 2017,
p.1)

A quarta revolução industrial é uma nova abordagem para a cadeia de
manufatura que visa integrar sistemas de fabricação e criar um ambiente
autocontrolado e inteligente. Um ambiente controlado pode promover todas as
informações sobre o ciclo de vida, desde sua concepção até o descarte. Os
ambientes conectados, promovidos pela Indústria 4.0, consideram a produção de
produtos mais individualizados sem parar a produção, uma vez que os pedidos dos
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consumidores são diretamente conectados ao planejamento da produção, via rede
(PICCARD; SCHLUND, 2014 Apud DURAO et al., 2016).
Segundo DURAO et al. (2016)

“as fábricas estão se tornando rapidamente adaptáveis enquanto ainda se
mantém economicamente produtivas. Fábricas inteligentes estarão
conectadas em uma rede de colaboração interorganizacional,
compartilhando informações relevantes para uma base de dados e, assim,
criando um ambiente dinâmico. A implantação de fábricas inteligentes é
possível considerando a evolução da manufatura e tecnologias de
informação, sendo capazes de receber diferentes informações de diferentes
fontes e produzir itens que são mais complexos em um tempo reduzido e
em localidades diferentes.”

A indústria 4.0 é um caminho sem volta que garante a competividade para o
futuro, e a empresa que não aderir aos conceitos, não será capaz de ser competitiva
futuramente. Esta tecnologia permitirá tomar decisões extremamente rápidas
assertivas, detectar problemas, evitar falhas e reduzir custos. (MENDES, 2017)
Hoje em dia, a cadeia de produção se torna mais inteligente e autônoma,
substituindo a relação entre o homem e a máquina, pela chamada comunicação
Machine 2 Machine (M2M), que informatiza, integra e automatiza as diversas etapas
da

produção

por

meio

de

softwares

e

dispositivos

digitais,

reduzindo

significativamente os custos e a margem de erros. (LWT SISTEMAS, 2017).
Segundo TROPIA et al. (2017)

“a Indústria 4.0 está focada em criar produtos, procedimentos e processos
inteligentes. Algumas companhias já são capazes de produzir seus produtos
em fábricas escuras, sem luzes ou calefação, onde robôs automatizados
são responsáveis pela produção. Na organização da produção das fábricas
inteligentes, o uso da TI para disposição dos dados não somente pode
acelerar a produtividade global na fábrica por meio do aumento da
comunicação e eficiência, mas também pode manter a qualidade ao
controlar o processo.”

A indústria 4.0 promove melhoria contínua em termos de eficiência, segurança,
produtividade das operações e especialmente no retorno do investimento. (COSTA,
2017)
DOMBROWSKI et al. (2014) Apud TROPIA et al. (2017) afirmam que

“uma abordagem adequada para entender os impactos e transformações na
produção que estão em curso na Indústria 4.0 seria a partir do conceito de
sistema sociotécnico. Esse conceito poderá criar uma nova estrutura de
organização do trabalho, a qual abrirá possibilidades de inovações
baseadas no envolvimento dos trabalhadores nos processos, exigindo
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novas competências. De fato, a Indústria 4.0 terá que prover sinergia e
colaboração entre os sistemas ciber-físicos e os trabalhadores, suportando
uma efetiva interação na operação de tarefas complexas e no controle de
processos e máquinas. O trabalho deverá deixar de estruturar-se em torno
de tarefas específicas e passar a contar com cooperação interdisciplinar; do
mesmo modo, as competências migrarão de capacidades técnicas
específicas e relativas a um único processo para capacidade de
pensamento complexo, abstração e habilidade de resolução de problemas,
além da visão de processos sobrepostos”.

A indústria 4.0 precisa se estender muito além da integração horizontal e vertical
dentro da organização. Empresas pioneiras alcançam desempenho inovador ao
entender as necessidades dos consumidores utilizando tecnologias digitais para
criar e fornecer valor ao cliente em uma solução integrada e inovadora,
desenvolvendo soluções de produtos e serviços completos para os seus clientes.
(VALINO et al., 2017)
Segundo MENDES (2017, p.16)

“benefícios para a indústria automotiva podem ser obtidos com o uso da
manufatura avançada:
• A disponibilidade e flexibilidade da indústria 4.0 fornece aos
fabricantes de equipamentos originais e fornecedores a agilidade para
adaptar rapidamente as espeficificações de fabricação em resposta a
padrões em mudança.
• As fábricas habilitadas para a indústria 4.0 terão sistemas de
monitoramento robustos para identificar potenciais problemas de
manutenção antes de causarem o tempo inatividade.
• Os condutores de automóveis expressam o desejo de personalizar a
configuração do veículo, o que não é permitido no processo tradicional de
fabricação automotiva.
• Fabricantes da indústria 4.0 conectam estrategicamente todas as
estações fabris em todo o mundo.”

As empresas líderes estão aumentando seu portfólio de produtos com
funcionalidades digitais e introduzindo serviços inovadores baseados em dados.

“as empresas, tanto no Brasil como globalmente, preveem um aumento
drástico dos seus níveis de digitização. Atualmente, apenas 9% das
empresas brasileiras se classificam como avançadas em níveis de
digitização, mas em 2020 esse percentual deve saltar para 72%.
No fim do processo de transformação, as empresas bem-sucedidas se
tornarão verdadeiramente digitais, com produtos físicos em seu núcleo,
potencializados por interfaces digitais e serviços inovadores baseados em
dados. Essas empresas digitais trabalharão em conjunto com os clientes e
fornecedores em ecossistemas digitais industriais. Esse desenvolvimento
vai mudar fundamentalmente cada empresa e também a dinâmica do
mercado. Isso ocorrerá em todo o mundo, tanto em países desenvolvidos
quanto emergentes. Aqui estão os principais fatores que direcionam a
mudança:
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• Aumento da receita digital: A maioria das empresas brasileiras prevê
aumento de mais de 10% em sua receita anual com a digitização. Empresas
do mundo todo esperam US$ 493 bilhões de receita adicional.
• Redução significativa de custos: Tecnologias digitais permitem prazos
de entrega menores, melhor utilização dos ativos e qualidade máxima dos
produtos. Graças a isso, as reduções de custo são consideráveis.
Praticamente dois terços das empresas brasileiras vão reduzir, em custos,
mais de 10% de sua receita. Para as empresas globais, a economia chega
a US$ 421 bilhões de dólares por ano.
Para gerar essas receitas adicionais, as empresas lançarão novos produtos
industriais com características digitais e aumentarão o portfólio existente.
Serviços digitais com base na análise de dados, ou mesmo em soluções
digitais completas que servem ao ecossistema de clientes, conduzirão o
crescimento das receitas.
Globalmente, as empresas planejam investir US$ 907 bilhões por ano na
indústria 4.0 (cerca de 5% das receitas). Esses investimentos estão focados
em tecnologias digitais (como sensores ou dispositivos de conectividade),
softwares e aplicações (sistemas de execução de manufatura, por
exemplo), treinamento de funcionários e na condução da mudança
organizacional. As empresas brasileiras investem pouco atualmente –
apenas 1 em cada 10 investe mais que 8% de suas receitas – mas esse
número deve dobrar nos próximos cinco anos. Ao mesmo tempo, 63%
esperam o retorno do seu investimento em até dois anos”. (VALINO et al.,
2017)

Segundo VALINO et al. (2017) o maior desafio das empresas, mundialmente é a
adoção das pessoas a novas tecnologias, e não a tecnologia propriamente dita. A
maneira como os líderes conduzem e comunicam a transformação, além da
qualificação dos funcionários para implementar produtos e serviços digitais, pode
garantir o sucesso, já que grandes transformações normalmente não são
confortáveis para as pessoas, sendo necessário o trabalho de gestão da mudança
nas empresas.
A segurança da informação, bem como a propriedade intelectual da empresa são
itens essenciais para que os ecossistemas digitais funcionem de forma eficiente. O
investimento para proteger a empresa e garantir a confiança digital é alto. Nas
empresas brasileiras, a segurança de dados ainda é um assunto muito preocupante,
e deve ser tratado como prioridade (VALINO et al., 2017).

“a própria organização também poderá sentir algumas alterações na sua
comunicação entre áreas e na sua estrutura organizacional. Nesse sentido,
destacam três transformações: uma integração vertical, uma integração
horizontal e uma integração de ponta a ponta que considere as duas
integrações anteriores. A integração vertical no campo da produção, da
automação e da tecnologia da informação refere-se à integração de vários
sistemas de tecnologia da informação (TI) em diferentes níveis de hierarquia
(por exemplo, atuadores e sensores, controle, gestão da produção,
manufatura e planejamento em níveis corporativos). A integração horizontal
está na integração de vários sistemas de TI usados em diferentes estágios
da manufatura e do negócio, envolvendo troca de materiais e informação
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que fluem na organização como, por exemplo, logística, produção,
marketing etc”. (TROPIA et al., 2017)
Segundo VALINO et al. (2017), “para as empresas brasileiras os maiores
desafios para a digitização se concentram em questões internas, como
cultura, habilidades, organização e liderança, como por exemplo, a falta de
cultura digital e treinamento. A única questão externa que leva preocupação
às empresas brasileiras é a dos problemas não resolvidos de segurança e
privacidade de dados. Isso demonstra que o Brasil ainda é um país que
enfrenta problemas com segurança de dados e, consequentemente, tem
mais dificuldade para construir a confiança digital.
Daqui uns anos, as empresas brasileiras tendem a dar mais importância à
melhoria do relacionamento com o cliente e da inteligência sobre o cliente
ao longo do ciclo de vida do produto, bem como à otimização do
planejamento e controle geral do negócio. Para ter sucesso, as empresas
terão de usar dados que ajudem a entender a evolução do mercado e o
comportamento do cliente e a desenvolver novos produtos e serviços ou
melhorar os existentes”.

Para a indústria brasileira percebe-se uma escassez de mão de obra qualificada
para trabalhar com as interfaces tecnológicas nas fábricas, logo a adaptação para
Indústria 4.0 será ainda mais difícil. (VALINO et al., 2017)

“até 2020, 72% das empresas brasileiras acreditam que estarão
consolidadas com níveis avançados de digitização. Esse salto representa
um aumento de 63 pontos percentuais em relação aos níveis atuais. Os
ganhos significativos esperados pelas empresas brasileiras envolvem
melhoria de eficiência, redução de custos e aumento de receita. A maior
parte das empresas concorda que os ganhos relacionados a esses temas
serão maiores que 10% de sua receita. No caso da redução de custos, por
exemplo, 64% das empresas brasileiras acreditam que ela será maior que
10% de sua receita anual. Essa diminuição poderá ser alcançada por meio
da implementação de iniciativas inteligentes de produção. A maior parte das
empresas brasileiras (57%) espera obter ganhos adicionais de receitas
provenientes da digitização superiores a 10% até 2020. Além disso, 69%
afirmam ter a intenção de desenvolver algum novo produto ou serviço digital
que traga retorno expressivo. Entre as possibilidades apresentadas, o maior
foco estará em soluções digitais completas que beneficiem o ecossistema
do cliente e gerem crescimento de receita”. (VALINO et al., 2017)

Com a adoção dessa nova indústria possivelmente postos de trabalho tenderam
a

desaparecer

progressivamente,

sobretudo

aqueles

que

exigem

menor

qualificação, impactando consideravelmente no mercado de trabalho. Assim o
profissional que quiser manter-se no mercado deverá desenvolver suas capacidades
técnicas e conhecimento da variedade de tecnologias que está em jogo neste novo
cenário, sendo a formação uma das principais armas a favor do profissional. (LWT
SISTEMAS, 2017)
Buscar cursos de capacitação para conhecer e operar os novos softwares e
dispositivos é um investimento certo e urgente.
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Isso significa que os profissionais das fábricas inteligentes devem conquistar
diferentes habilidades para atender ao perfil do funcionário da indústria 4.0.

“de acordo com a primeira pesquisa nacional sobre a adoção de tecnologias
digitais nos processos industriais, desenvolvida pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI), em janeiro de 2016, quase da metade das 2.225
empresas brasileiras pesquisadas já utiliza pelo menos um tipo de
tecnologia digital, com destaque para automação digital, prototipagem
rápida ou impressão 3D e projetos de manufatura por computador
CAD/CAM. Fica evidente então, que a indústria 4.0 apresenta aos novos
profissionais oportunidades de trabalho não só na operação para
interconexão de dispositivos em rede, mas principalmente nas etapas de
desenvolvimento, criação, avaliação e processamento de dados. Sendo
assim, é um cenário que exibe um mercado favorável para quem se atenta
às mudanças tecnológicas e quer se atualizar” (LWT SISTEMAS, 2017)

As novas tecnologias serão fundamentais, assim a área de TI deverá ser ágil,
respondendo as demandas de negócios com maior flexibilidade, identificando e
reunindo os dados corretos, implantando-os e realizando análises eficazes. (TROPIA
et al., 2017)
Segundo TROPIA et al. (2017)

“outra capacidade de tecnologia importante será a gestão da internet das
coisas (IoT, na sigla em inglês) para monitorar, controlar e orquestrar
grandes quantidades de diversos dispositivos e fornecer serviços centrais
de IoT. Isso inclui o fornecimento de funcionalidades (por meio de
atualizações de software), padrões de comunicação e conectividade,
assegurando um nível adequado de segurança. Para COSTA (2017) “o
termo internet das Coisas “Internet of Things (IoT)” refere-se a objetos
físicos e virtuais ligados à internet, tem as suas raízes no MIT
(Massachusetts Institute of Technology) quando, em 1999, um grupo
desenvolvia o seu trabalho na área da identificação por rádio frequência
conectada. Desde então, tem sido impulsionada pelo aparecimento e uso
generalizado de sensores cada vez menores e baratos, assim como um
avanço nos dispositivos móveis, comunicações wireless e tecnologias
cloud”.

Segundo NILSSON (2016, p.3)

“a IoT (internet of Things) ou Internet das Coisas suporta atividades de
engenharia de sistemas e desenvolvimento de software ao longo do ciclo de
vida do desenvolvimento de produtos, ajudando as equipes de engenharia a
fornecer resultados de alta qualidade previsivelmente e a responder com
agilidade à mudanças. Ao usar as soluções PLM e IoT juntas, as empresas
podem gerenciar atividades de engenharia de sistemas, desenvolvimento
de hardware e desenvolvimento de software ao longo do ciclo de vida do
desenvolvimento de produtos.”
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O departamento de tecnologia da informação trabalha no sentido de digitalizar os
processos, unificar ferramentas computacionais e adquirir maquinário moderno e
modular.
Segundo TROPIA et al. (2017)

“os principais propulsores para o estabelecimento da Industria 4.0 são o
relacionamento entre sistemas ciber-físicos e fenômenos como “Internet das
Coisas” e “Internet dos Serviços”, que poderão fornecer interoperabilidade,
virtualização, descentralização e informações em tempo real das operações.
Um importante facilitador da Indústria 4.0 é a fusão entre o mundo físico e o
virtual a partir dos sistemas ciber-físicos. Eles são usados onde quer que
sistemas físicos complexos requeiram se comunicar com o mundo digital
para permitir melhor desempenho e eficiência. Já a internet das coisas (Iot)
refere-se à integração de objetos físicos e virtuais em redes conectadas à
Internet, permitindo que as “coisas” coletem, troquem e armazenem uma
enorme quantidade de dados, em que, uma vez processados e analisados,
esses dados gerem informações e serviços em larga escala (ALMEIDA,
2015 Apud TROPIA et al. 2017). Além desses, está o conceito de internet
dos serviços que basicamente é a utilização da Internet para criar novas
alternativas de valor para o setor de serviços (TERZIDIS et al, 2011 Apud
TROPIA et al. 2017). Por fim, as fábricas inteligentes, que representam o
elemento principal da Indústria 4.0, são aquelas unidades nas quais os
sistemas ciber-físicos presentes comunicam-se entre si e com outras
entidades, por meio da Iot e da internet dos serviços, auxiliando máquinas e
pessoas na execução de suas tarefas (ZHANG et al, 2015 Apud TROPIA et
al. 2017).”

As empresas vão usar a internet para construir e fornecer um grande número de
novos tipos de serviços que possam ser interligados entre si, abrindo um mundo de
oportunidades e desafios. (COSTA, 2017)

“as empresas têm gerado ações de maior valor agregado em suas
estratégias de produtos e serviços baseados no conceito de “Internet das
Coisas”. Nessas relações, as informações de consumo e estilo de vida
estarão disponíveis para que as empresas possam dispor de maior
capacidade de customização de produtos e assertividade nos serviços
oferecidos. Essa orientação ao serviço (HERMANN et al., 2015 Apud
TROPIA et al., 2017) poderá integrar novos modelos de negócios
inteligentes, refletindo em alternativas tecnológicas e novos segmentos de
mercado com foco em nichos especiais (ACCENTURE, 2015 Apud TROPIA
et al., 2017). Outro aspecto, é que a presença de restrições tecnológicas,
know-how etc podem dificultar a entrada de novos concorrentes em vários
mercados e muitas indústrias poderão optar por fusões ou estabelecer
parceria na busca pela continuidade do negócio. Na outra ponta da cadeia,
a integração com fornecedores também poderá ser aprimorada.” (TROPIA
et al., 2017)
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3.1.1 PLM na nuvem

Segundo Franco Junior (2012, p. 22)
“No mundo globalizado, as empresas mudam rapidamente, e as tecnologias
se renovam em períodos cada vez menores, pois a concorrência entre as
empreas tornou-se internacional, as mudanças geraram a necessidade e a
preocupação constantes com uma produção de melhor qualidade e maior
eficiência, numa busca de competitividade que passa, obrigatoriamente,
pela adoção de ações flexíveis para a revisão de processos e tecnologias,
mudanças na forma de atuação e adoção de modelos adminsitrativos que
possam simplificar os processos e tornar as tarefas mais simples”.

Algumas soluções PLM já estão utilizando a tecnologia de armazenar dados na
nuvem.
A solução PLM em nuvem é uma opção segura, de baixo custo e de rápida
implantação do sistema para pequenas e médias empresas.
As novas soluções PLM da nuvem podem promover uma maior participação dos
clientes durante todo o ciclo de vida do produto.
Isso simplificará a adoção do PLM com uma alternativa flexível de subscription
em

nuvem

que

atenderá

as

demandas

de

gerenciamento

do

ciclo

de

desenvolvimento e fabricação de produtos/projetos e de colaboração entre os times
nas empresas.
Esta opção permite o pagamento por usuário e a facilidade de se utilizar o
sistema sem qualquer preocupação em relação a recursos de TI, com toda a
segurança de um ambiente protegido e gerenciado.
Alguns exemplos de pacotes hoje comercializados:
✓ Ambiente compartilhado e pré-configurado do PLM para go-live em curto
prazo de tempo;
✓ Ambiente dedicado a empresa do PLM que permite configurações específicas
para o cliente e go-live em curto prazo de tempo e integração com sistemas
corporativos da empresa.

“os recursos na nuvem destinam-se a fornecer opções de implantação mais
rápidas e flexíveis, o acesso aprimorado aos usuários e a colaboração em
equipes de projetos remotos. Licenças e preferências de usuários podem
ser armazenadas na nuvem, permitindo que os usuários acessem seu
ambiente pessoal a qualquer momento e de qualquer lugar.
Existem também opções de armazenamento que, na nuvem, permitem
armazenar dados de projeto e compartilhá-lo com fornecedores e clientes
externos”. (NILSSON, 2016)
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Não há como negar que há alguns benefícios para a nuvem, por exemplo,
backup de dados.
Mas, quando um dado é colocado na nuvem, a incerteza da proteção da
propriedade intelectual entra em jogo. Se você estiver em uma indústria com
controles de exportação, colocar dados na nuvem pode resultar em uma violação do
ITAR (International Traffic in Arms Regulations). Sem trabalhar na nuvem, seus
dados são seus, armazenados em seus servidores, acessados localmente. Isso
significa que você é responsável por seu próprio arquivamento e recuperação de
longo prazo.

“você não precisa se preocupar com uma empresa que hospeda dados em
servidores que julga não ser mais rentável. Se os servidores se afastarem
geograficamente, seus dados também se afastam;
Você não precisa se preocupar em ter uma conta ativa para acessar seus
dados. Está sempre lá, exatamente onde você deixou. Sem conta ativa
significa sem acesso aos seus dados;
Você não precisa se preocupar com quedas de internet que afetem sua
produtividade, ou problemas de banda larga diminuindo sua velocidade”.
(WERTEL,2013)

A nuvem está modificando o status do design e gerenciamento de produtos,
trazendo finalmente essas soluções para o mundo moderno. As novas soluções de
cloud computing PLM e cloud 3D agora permitem que os engenheiros, vendedores,
parceiros, clientes e qualquer outra pessoa atualizem modelos CAD 3D
simultaneamente, que se torne possível ver como as atualizações impactariam seus
produtos e clientes e entregariam os produtos mais recentes ao mercado.
As equipes de projeto podem aumentar a transparência ao cliente, melhorando a
qualidade do produto com colaboração ao longo do ciclo de vida do produto e,
consequentemente acelerando o tempo com uma resposta mais rápida aos
comentários dos clientes a problemas do produto.

3.2 A origem do PLM

A origem do PLM se deu através da necessidade resultante das várias
mudanças no ambiente de produtos manufaturados. O rápido crescimento da
quantidade e complexidade de informações na cadeia de valor das empresas
compreende uma dessas mudanças. As empresas buscam vantagens competitivas

25

e, para manter-se em vantagem frente aos seus concorrentes, apoiam-se em teorias
e tecnologias emergentes. (STARK, 2006 apud FERRARO, 2010).

“o atual estágio de desenvolvimento da gestão do ciclo de vida de produtos
é resultado da evolução das abordagens de gestão de dados de produtos e
dos avanços da tecnologia na informação nos últimos 20 anos.” (ZANCUL,
2009)

O PLM se desenvolveu como uma ferramenta para empresas que buscam
maximizar a vantagem de trazer novos produtos para o mercado com maior
agilidade.

“uma das primeiras aplicações registradas do PLM foi em 1985 pela
American Motors Corporation, que procurava uma maneira de acelerar o
processo de desenvolvimento do produto do Jeep Grand Cherokee. O
primeiro passo foi o uso de ferramentas CAD com o objetivo de aumentar o
nível de produtividade dos projetistas. A precisão e a consistência foram
aprimoradas porque os desenhos e documentos foram armazenados em um
repositório central em seu banco de dados.
Isso facilitou o processo de atualizações de dados de engenharia, com fácil
acesso à documentação correta, permitindo uma resolução rápida e efetiva
de erros de projeto. Esta nova abordagem foi tão eficaz que, quando a
Chrysler comprou a American Motors em 1987, a manteve, e isso ajudou a
torná-los o fabricante americano de menor custo na próxima década.”
RUDECK (2014)

O termo PLM é usado para representar o conjunto integrado de ferramentas de
software utilizadas no projeto, revisão e fabricação de produtos e linhas de produto
desde a concepção inicial, desenvolvimento, fabricação, distribuição até final de
vida, ou seja desde a idealização do produto até o seu descarte, controlando todo o
ciclo de vida do produto. RUDECK (2014)
Segundo Grieves (2006) o PLM é uma abordagem integrada orientada a
informação, composta por pessoas, processos, práticas e tecnologia, abrangendo
todas as características da vida do produto, desde sua concepção, passando pela
produção e manutenção até sua retirada do mercado e seu descarte.
O PLM define o produto como um elemento central que pode agregar
informações variadas da empresa e de sua cadeia de suprimentos (ZANCUL, 2009).
O controle do ciclo de vida do produto é necessário para ter melhor controle na
gestão de portfólios de projetos, em estudo das necessidades da empresa,
sincronismo de idéias até o produto final, pesquisa e o desenvolvimento (P&D), a
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concepção do produto, as operações de produção, o lançamento do produto no
mercado, serviço de pós-venda, a retirada do mercado, a reciclagem e a revisão.
Segundo NAPPI (2014, p. 94), inúmeras atividades são desenvolvidas ao longo
do ciclo de vida industrial do produto, variando de acordo com o setor da indústria no
qual a organização está inserida.
Em suma, o uso do PLM serve para eliminar o modelo de projetar e fabricar o
produto separadamente. A solução produz a eficácia que a empresa precisa,
racionalizando processos e gerando uma melhor integração ao sistema de
informação da empresa, especialmente em torno do ERP (Enterprise Resource
Planning).

“com a empresa realizando o controle do ciclo de vida dos produtos, ela
consegue reduzir o tempo de lançamento de produto no mercado, o controle
efetivo sobre a qualidade do produto, a melhoria na integração dos
processos de engenharia, permitindo reduzir bastante o tempo nas etapas
de desenvolvimento de prototipagem, elimina inúmeros desperdícios,
fornece funcionalidades de captura e de gestão do conhecimento
produzindo visibilidade em tempo real sobre as informações do produto e
dados técnicos do produto disponíveis à outras aplicações (simulação,
produção, vendas, entre outros)”. (CIMDATA, 2016)

As soluções PLM facilitam na definição de normas de qualidade que devem ser
respeitadas, as especificações técnicas ficam mais precisas, sobretudo quanto à
conformidade, desempenho, segurança, gerenciamento de riscos, melhoria na
gestão da rastreabilidade (histórico das operações, histórico das pessoas que
efetuaram as operações, localização de documentos, entre outros), diminui o risco
de erro e reduz a documentação física. A empresa desenvolve capacidade de
aprendizagem para resolver problemas de projeto e de gestão.

“o ciclo de vida de um produto engloba todas as fases pelas quais o produto
passa, desde a sua concepção, até a destinação final após o seu uso. De
maneira geral, o ciclo de vida pode ser organizado em quatro fases:
desenvolvimento do produto, produção, uso do produto em conjunto com
serviços agregados, descarte. (ZANCUL, 2009, p.16)
O ciclo de vida tem início a partir da análise de oportunidade de mercado,
na fase de planejamento do produto. Nessa fase, o portfólio de produtos e
de projetos é definido levando em consideração o planejamento estratégico
da empresa (ROZENFELD et al., 2006, p. 45-46). Os produtos que forem
selecionados pela empresa passam para a fase de projeto de engenharia e
dos processos de manufatura, e é nessa fase onde são definidas
características do produto que podem impactar em todo o ciclo de vida do
mesmo. (ZANCUL, 2009, p. 16)
Com planejamento do uso de recursos de manufatura, a produção é
iniciada, sendo que, de acordo com esse planejamento, o produto é
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fabricado e montado. No final dessa fase, o produto é entregue ao cliente.
(ZANCUL, 2009, p. 16)
Após o uso, o produto é descartado, sendo que o descarte envolve a
desmontagem do mesmo. Peças recicláveis podem ser reaproveitadas,
sendo que as demais peças são destinadas para a disposição final.
(ZANCUL, 2009, p. 16-17)
Com isso, o ciclo de vida é concluído com o fluxo de informações e de
materiais das fases finais para as fases iniciais”. (ZANCUL, 2009, p. 17)

Segundo SAAVEDRA (2010, p.21), a gestão do ciclo de vida é uma abordagem
que integra ferramentas e conceitos de alternativas sustentáveis e repassa as
informações relevantes às partes interessadas. A proposta engloba a avaliação do
produto em todas as fases do ciclo de vida.
O PLM não deve ser visto como um único software, mas como uma coleção de
ferramentas de software e metodologias de trabalho integradas para abordar etapas
únicas do ciclo de vida do produto, conectar tarefas ou gerenciar todo o processo.
Engloba

importantes

áreas

de

processo,

não

apenas

processos

de

gerenciamento de programas e projetos, mas também os processos necessários
para fabricar o produto ou planta, operá-lo no campo e descartá-lo ou desativá-lo no
final de sua vida útil.
As soluções PLM ajudam a definir, executar, medir e gerenciar os principais
processos de negócios relacionados ao produto. Os planos de produção e
processos operacionais, uma vez vistos discretamente, agora são vistos como uma
parte inerente do PLM.
Processos e os mecanismos de fluxo de trabalho que os controlam ajudam a
garantir feedback digital completo tanto para usuários como para outros sistemas de
negócios em todas as fases do ciclo de vida do produto.
Segundo CUNICO et al. (2007),

“na área químico-farmacêutica, os sistemas avançados de PLM permitem
integrar processos de negócios para obtenção de um fluxo de trabalho mais
eficiente, com maior produtividade e menores custos, além de reduzir o
tempo dos ciclos de gerenciamento farmacêutico em lote e de prescrições
médicas, assim como de boas práticas de produção, controle de processo,
gerenciamento de qualidade e produção de medicamentos”.

3.3 Comparativo entre cenários de empresas sem e com o uso do PLM
Segundo FRANCO JUNIOR (2012), a primeira forma de produção foi artesanal,
no qual o artesão era responsável pela realização e acabamento do produto,
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estabelecendo a forma de trabalho e valor ao seu produto e encomenda. Com o
crescimento de consumo o artesão passa a dividir o trabalho ficando responsável
por apenas uma parte. Em 1764, a Revolução Industrial acontece e os produtos são
realizados em larga escala, o trabalho humano foi substituído por máquinas. Durante
o século XX, o foco das empresas se volta para eficiência, qualidade das operações
e a globalização, onde o avanço tecnológico trouxe o lançamento do produto com
maior agilidade, a concorrência e a integração industrial.
Sem a implantação de soluções PLM, a realidade das empresas pode se deparar
com seguintes situações:
✓ Modificação de um arquivo: cópia de arquivos de um servidor para a máquina
do usuário, duplicando arquivos, consequentemente sendo necessário mais espaço
em disco HD (Hard Disk) perdendo o controle de ter o dado mais recente disponível
para outros usuários do projeto, pois não há o controle de acesso único ao arquivo,
ou seja, vários usuários (por falta de informação), podem estar executando a mesma
alteração na mesma peça ao mesmo tempo, cada um em seu computador;
✓ Plotagem de arquivos para aprovação de desenhos, onde são gerados custos
de papel, tinta de impressora e ainda, caso o arquivo impresso apresente erros, o
mesmo deve ser modificado no CAD (Computer Aided Design) e impresso
novamente. Dependendo do processo de aprovação de desenhos da empresa,
pode-se perder muito tempo para colher todas as assinaturas, exemplo: do
supervisor, do engenheiro de materiais, do engenheiro de simulação, do engenheiro
de tolerâncias, etc.;
✓ Não é possível o uso da engenharia simultânea: todas as informações
(desenhos de engenharia 2D (Duas Dimensões), arquivos de CAM (Computer Aided
Manufacturing), arquivos de CAE (Computer Aided Engineering) relacionadas ao
modelo 3D devem ser criadas no mesmo arquivo, com isso, o projeto 3D é
executado e somente após finalizado, são feitos estudos de CAM, CAE e geração do
desenho 2D. O arquivo fica pesado, provocando mais lentidão na abertura do
mesmo e também em cada operação de salvar o arquivo, além de que, caso o
arquivo corrompa, perde-se toda a informação;
✓ Dificuldade para encontrar a última versão salva dos arquivos: como não há o
controle sobre cópias de arquivos, não há a garantia de qual a versão mais atual e
quem foi o projetista que a executou;
✓ Dificuldade para distribuir tarefas entre usuários;
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✓ Não há o histórico de evolução do desenvolvimento das peças (quem foi o
projetista que alterou a peça em cada fase do projeto, qual foi a data de cada
alteração);
✓ Não existe o conceito de grupos e funções para controle de permissões de
acesso aos arquivos de cada projeto;
✓ Não é possível fazer uma busca de peças por atributos (exemplo: material,
diâmetro, comprimento, fornecedor, entre outros) definidos no arquivo, exemplo:
procurar todos os parafusos de aço com diâmetro de 30 mm e comprimento de 100
mm do fornecedor X.
A implantação de gestão do ciclo de vida de produtos está geralmente vinculada
à adoção de ferramentas de TI (tecnologia da informação) nas empresas,
conhecidas comercialmente como sistemas PLM (ZANCUL, 2009).

“em busca de agilidade no desenvolvimento de produtos, e para ajudar a
impulsionar melhorias nos processos de engenharia, identificou-se a
necessidade de mudança para um ambiente de desenvolvimento de
produtos mais padronizado e unificado. Então, a empresa começou a
procurar um PLM para reduzir custos em todo o Grupo Kawasaki.
O objetivo era compartilhar as inovações de processos entre as empresas
mais rápido
e reduzir
bastante
o
excesso de
encargos.
Hoje mais de mil usuários aproveitam o PLM para gerenciamento de dados
CAD, gerenciamento de BOM, gerenciamento de documentos,
gerenciamento de informações de vendas, gerenciamento de dados de
design, colaboração de sistemas de infraestrutura, colaboração visual,
relatórios de autoatendimento, aplicativos móveis da Apple e muito mais.
Quando se trata de sua principal área direcionada de desenvolvimento de
produtos e redução de custos, a empresa superou os objetivos iniciais.
Além disso, há uma empresa que reduziu o custo para criar um ambiente de
produção entre 51 e 83%. A empresa acredita na melhoria, em grande
parte, da sua capacidade de ser auto-suficiente e apoiar as empresas com o
PLM.” MISHIMA (2016, p1-3).

Segundo ARAUJO (2017), as empresas não ficaram imune á transformação dos
ciclos de produto longos para ciclos muito curtos, pois todas estão preocupadas em
encurtar seu ciclo de produtos para diminuir o risco de lançar produtos ultrapassados
em relação as outras empresas.
A solução PLM, pode ser implantada em todos os ramos de empresas visando a
otimização dos processos, com integração das áreas das empresas num ambiente
colaborativo e comunicante. Auxilia o gerenciamento de todos os processos,
aplicações e informações requeridas para projeto, manufatura, e suporta um produto
durante seu ciclo de vida.
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Segundo ZANCUL (2009), algumas desvantagens das soluções PLM são a
necessidade de grande esforço para manter atualizada a base de dados de
capacitação de sistemas PLM e o retrabalho em modificar os processos da empresa
já modelados na solução PLM.
A implantação de soluções PLM, necessita de profissionais altamente
especializados, devido à extrema dificuldade da mesma.
Os custos dos softwares PLM e da implantação do mesmo são elevados. Devese levar em conta também todo o custo e definição da infraestrutura de TI com
máquinas que garantam um bom desempenho do sistema a ser implantado, já que
são necessários servidores de banco de dados e servidores para armazenamento
de todos os arquivos a serem gerenciados.

Prasad e Tata (2005) apud GAMA (2014, p. 13), o PLM é uma abordagem
integrada que inclui uma série de métodos, modelos e ferramentas com foco
na informação e gerenciamento de processos, durante os diferentes
estágios do ciclo de vida de um produto. As ferramentas PLM, basicamente,
desempenham as funcionalidades para a gestão do conhecimento, o
gerenciamento dos dados e informações, e o gerenciamento do fluxo de
trabalho, necessárias para os ambientes de colaboração. Wang e Nee
(2009) apud GAMA (2014, p.13), complementam descrevendo que a
abordagem PLM é composta de ferramentas do tipo groupware (categoria
de aplicativos destinados a auxiliar grupos de usuários que trabalham juntos
em rede ou de forma corporativa).

A tecnologia PLM provê caminhos de acesso integrados, controlados e seguros
a toda informação relacionada à definição e desenvolvimento do produto. Permite ao
usuário organizar e localizar o estado do produto (se o produto está liberado ou em
trabalho). Em algumas soluções PLM é possível trabalhar com engenharia
simultânea.
Segundo Crespo (2009) a engenharia simultânea é uma abordagem sistemática
para a criação, o desenvolvimento integrado e paralelo do projeto de um produto
bem como de processos relacionados, incluindo manufatura e suporte.
As soluções PLM ajudam a atingir os objetivos para um desenvolvimento
organizado e eficiente, bem como:
✓ Ajuda a reduzir dados duplicados, reduzindo requisitos de espaço em disco;
✓ Simplifica a procura pelo dado e a distribuição do mesmo para quem precisa;
✓ Oferece controle de revisões e garantia do dado mais recente;
✓ Gerencia conjuntos e relacionamentos entre peças;
✓ Mantém um histórico da evolução do desenvolvimento do produto;
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✓ Ajuda a deter a síndrome de “reinventar a roda”; ou seja, não criar algo novo sendo
que já existe um similar, podendo esse ser reaproveitado.
✓ Cria relacionamentos entre requisições, especificações e peças;
✓ Oferece controle de acesso e gravação para garantir a integridade do dado;
✓ Gerencia processos e procedimentos;
✓ Restringe o acesso ao dado a pessoas ou grupos específicos;
✓ Ajuda a busca de peças através de atributos, como exemplo: material, diâmetro,
entre outros;
✓ Pode ser integrado a sistemas CAD, CAM, CAE e ERP;
✓ Permite a engenharia simultânea, através do conceito Master Model (maiores
detalhes sobre esse conceito se encontram no Anexo ll).

“o software PLM pode agilizar processos de desenvolvimento de produtos,
aumentar a produtividade e criar um ambiente mais efetivo para implantar e
alcançar iniciativas de negócios estratégicas. Algumas funções do PLM são
gerenciar design e processar documentos, construir e controlar registro de
materiais (estrutura do produto), fornecer um repositório eletrônico de
arquivos, incluir metadados incorporados e personalizados de peças e
documentos (atributos), identificar conteúdo de materiais para conformidade
ambiental, permitir atribuições de tarefas focadas em itens, permitir o fluxo
de trabalho e o gerenciamento de processos para aprovar mudanças,
controlar o acesso seguro, incluindo assinatura eletrônica, e exportar dados
para sistemas.
Hoje, os desenvolvimentos de PLM estão em crescimento. Esses incluem
terceiros (revendas) dispersando tempo para o desenvolvimento e
atualização de produtos, atividades de suporte em diferentes organizações,
muitas vezes em diferentes continentes. Gerenciar uma empresa
verdadeiramente estendida é difícil.
A funcionalidade dos produtos está aumentando, tornando seu
desenvolvimento e suporte mais complexos. Os consumidores estão
exigindo cada vez mais produtos personalizados, que são mais difíceis de
desenvolver e suportar do que os produtos padrão”. (CIMDATA, 2016)

Cada empresa que adquire um sistema PLM deve configurar ou customizar o
software para atender às suas necessidades a fim de retratar a realidade de seus
processos.
Nos dias atuais, soluções PLM possuem aplicações especificas para alguns
ramos de indústrias, como por exemplo, aplicativos para indústria automotiva,
aeroespacial, de bens de consumo, de moda, dentre outros.
O maior investimento do PLM é nos setores automotivos e transportes,
fabricação e montagem, eletrônico e telecomunicações e aeroespacial e de defesa,
bens de consumo, educação, energia, financeiro, alimentos e bebidas, cuidados e
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saúde, governo, dispositivos médicos e farmacêuticos e indústrias eletrônicas de alta
tecnologia. É menor nas indústrias de processos e utilitários. (CIMDATA, 2017)
A figura 1 mostra o crescimento das soluções PLM nas indústrias em milhões de
dólares. As indústrias automotivas e de outros transportes lideram na adoção à
tecnologia PLM, seguida por indústrias de fabricação e montagem, indústrias de
eletrodomédicos, telecomunicação e alta tecnologia, industrias aeroespaciais e de
defesa. Já com menos investimento nas soluções PLM estão empresas de utilitários,
de processos petroquímicos, entre outras.
Apesar da figura 1, demonstrar um discreta projeção de crescimento em PLM,
das insdústrias químicas e farmaceuticas (em comparação as aeroespaciais e
automobilisticas), as projeções de crescimento nesses setores são grandiosas,
segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Química, em 2008 estima-se
que a participação do setor no PIB Brasileiro tenha atingido 3,1%, detendo a terceira
maior participação setorial. Em 2009 faturou US$ 103,3 bilhões. Segundo o Diário do
Comércio da Insdústria & Serviços, em 2018 a distribuição de produtos químicos
deve crescer entre 3% e 5%, com a projeção de 40 % da demanda no País. Com
esse grande potencial o PLM poderia ser mais expressivo nesse setor, contudo até o
presente momento não foram relatados em trabalhos acadêmicos o crescimento do
PLM e a insdústrias químicas e farmacêuticas em buscas realizadas na Biblioteca
Digital da USP e da Scielo.
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Figura 1 - Projeção de crescimento das indústrias em PLM ao longo dos anos

Fonte: ARBOR (2017)

As empresas têm como objetivo aumentar a produtividade e reduzir custos de
projeto e desperdício.
Com o PLM é possível se comunicar com aplicativos externos, o que diminui o
tempo e o esforço associados à transferência de informações. Melhora a
comunicação entre a equipe de desenvolvimento de produtos e departamentos de
suporte, além de melhorar a rastreabilidade de dados e colaboração no projeto do
produto.
Algumas soluções PLM possuem gerenciamento de requisitos e de defeitos na
plataforma de desenvolvimento de produtos.
A sequência é: quando o software descobre um defeito, todo o processo é
capturado no registro do produto. Ao invés da informação ficar presa somente com
uma pessoa, a solução permite que a informação alcance as pessoas certas, tanto
internamente quanto dentro da cadeia de fornecedores.
O gerenciamento de requisitos também está integrado no registro do produto,
para que essa informação crítica possa ser compartilhada com todas as pessoas
interessadas relevantes.
Engenheiros, projetistas, gerentes de qualidade, técnicos de operações e
técnicos de montagem e fornecedores, precisam de acesso aos dados do produto
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para que eles possam trabalhar juntos e produzir o produto da mais alta qualidade
no menor período de tempo.

“as práticas de desenvolvimento de produtos “orientadas por computador” e
"orientadas por modelo" evoluíram de forma constante desde a década de
1960, possibilitando o crescimento da tecnologia moderna. As empresas
usam softwares para criar geometria digital 2D / 3D e avaliam essa
geometria usando cálculos de elementos finitos. A indústria avançou
rapidamente a partir de ferramentas criadas e usadas exclusivamente em
área de trabalho da engenharia, como design (CAD), simulação (CAE),
teste e avaliação (CAT), fabricação (CAM), gerenciamento de dados de
produtos (PDM), gerenciamento de ciclo de vida do produto (PLM),
gerenciamento de ciclo de vida do software (ALM) e gerenciamento de ciclo
de vida de serviços (SLM).” (CIMDATA, 2017)

Ao olhar para o PLM, muitos conceitos entram em jogo. Para as empresas de
produtos, o conceito de PLM leva em consideração a visão de gerenciar e conectar
efetivamente todas as informações relacionadas ao processo e aos dados de
produção necessários para projetar, produzir, validar, apoiar, manter e eliminar os
produtos manufaturados. Muitas vezes usado como um conceito de guarda-chuva
que inclui engenharia de CAD, PLM é uma solução para ajudar a conectar,
organizar, controlar, gerenciar, rastrear, consolidar e centralizar todas as
informações de missão crítica que afetam um produto.
Tão importante quanto possível, o PLM oferece um processo para agilizar a
colaboração e a comunicação entre as partes interessadas do produto, engenharia,
projeto, fabricação, qualidade e outras áreas fundamentais.
O PLM ajuda a rastrear informações relacionadas à segurança e ao controle de
componentes, especialmente nas indústrias aeroespacial, automotiva, médica,
militar e nuclear. Foram essas indústrias que lideraram o caminho do gerenciamento
de configuração (CM), que evoluiu para sistemas eletrônicos de gerenciamento de
dados (EDMS), que evoluiu para o gerenciamento de dados do produto (PDM).
CIMDATA (2017)
Uma estrutura PLM melhora o desenvolvimento e gerenciamento da Lista de
Materiais de Engenharia (EBOM), Lista de Materiais de fabricação (MBOM),
gerenciamento de requisitos, armazenamento de documentos, colaboração, fluxo de
trabalho, além de outras áreas fundamentais para o desenvolvimento de produtos.
Aumentando a complexidade do produto ao longo do tempo, torna-se importante o
gerenciamento do ciclo de vida do produto pelo PLM, possibilitando colaboração e
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processos flexíveis em toda a empresa estendida, incluindo fornecedores, clientes,
parceiros dentre outras partes interessadas. CIMDATA (2017)

“o PLM também pode servir como repositório central para informações
secundárias, como notas de aplicativos de fornecedores, catálogos,
comentários de clientes, planos de marketing, agendamentos de projetos
arquivados, e outras informações adquiridas ao longo da vida do produto. É
importante notar que o PLM é uma abordagem para resolver o problema de
gerenciar o conjunto completo de informações de definição de produto. O
PLM não é apenas uma tecnologia, mas é uma abordagem em que os
processos são tão importantes ou mais importantes que os dados.”
(CIMDATA, 2017)

As soluções PLM gerenciam arquivos CAD (NX, Creo, Catia, Ideas, Solid Edge,
Solid Works, Autocad, Inventor, etc), arquivos CAM, arquivos CAE, imagens (TIF,
GIF, CGM, JPEG), arquivos TEXTO, pacote Office (Word, Excell, PowerPoint),
arquivos de visualização com extensão JT, arquivos PDF dentre outros.
Os arquivos de visualização JT são arquivos 3D associados a arquivos CAD,
sendo muito úteis para usuários que não possuem softwares CAD instalados em sua
máquina. Maiores informações sobre arquivos de visualização JT se encontram no
Anexo II.
Alguns softwares de PLM conseguem criar e gerenciar montagens heterogêneas,
ou seja, criar um conjunto contendo peças modeladas em diferentes softwares CAD.
Através de arquivos JT, é possível verificar essa montagem contendo peças de
diferentes softwares CAD.
As ferramentas de controle de acesso ao dado garantem a segurança e a
integridade do dado, para que somente o usuário certo da área certa da empresa
possa modificar o dado. Maiores informações sobre regras de acesso se encontram
no Anexo II.
Segundo ZANCUL (2009, p. 117), as funcionalidades de controle de acesso
garantem que o documento não seja alterado indevidamente por mais de uma
pessoa simultaneamente. Os documentos cadastrados no PLM podem ser
relacionados com outros objetos do sistema.
Como todo sistema PLM trabalha usando o conceito de banco de dados para
centralizar e controlar as informações, é necessário um sistema gerenciador de
banco de dados para a gestão da solução PLM.
Os custos do projeto de implantação de uma solução PLM devem incluir, além
da licença do software PLM, o custo da licença do sistema gerenciador do PLM.

36

Os arquivos físicos não ficam armazenados no banco de dados e sim em
volumes. Volumes são diretórios onde são armazenados os arquivos gerenciados
pelo banco de dados das soluções PLM.
Existe um servidor próprio de volumes, ou seja, os arquivos ficam armazenados
num servidor e não na máquina cliente do usuário.
Conforme há o aumento de arquivos nos volumes, pode haver a necessidade da
criação de novos volumes.
Os volumes podem ser armazenados num mesmo servidor ou em outro servidor.
As empresas desenvolvedoras de soluções PLM recomendam um servidor com
todos os volumes da empresa e, além disso, que seja feito um backup diário dos
volumes.
Os bancos de dados possuem as referências ou links entre os objetos, e para
um usuário acessar um arquivo armazenado num volume gerenciado através do
software de PLM, é necessário que o mesmo esteja conectado ao software PLM e
que realize uma busca ao arquivo inserindo seu número de identificação. Serão
checadas as permissões do usuário quanto a somente leitura ou modificação e o
aquivo será aberto na máquina do usuário, se o mesmo possuir o software
correspondente ao arquivo instalado em sua máquina.
Existem duas interfaces para os softwares de PLM: portal ou web. O que difere
uma interface da outra é que na interface portal o software deve ser instalado na
máquina do usuário, já na interface WEB, o acesso ao banco de dados se dá
através do endereço do servidor numa página da internet. Maiores informações
sobre as interfaces Portal e WEB se encontram no Anexo II.

3.4 Critérios para escolha de soluções PLM

Selecionar um sistema de gerenciamento do ciclo de vida do produto (PLM) pode
não ser tão fácil. Algumas perguntas devem ser respondidas:
Como ter certeza de que o PLM terá os recursos necessários para minha
empresa?
Como ter certeza de que o sistema em que irei investir irá funcionar de acordo
com as expectativas?
Existem melhores práticas e estruturas de tomada de decisão para obter a
seleção da solução PLM.
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Muitas vezes, os clientes ou fornecedores, querem saltar direto para
demonstrações de produtos quando começam a procurar o sistema PLM certo. Eles
querem ver, por si mesmos, o que o software pode fazer e quais opções estão no
mercado. Isso pode funcionar para algumas seleções de ferramentas de software,
mas é uma maneira ruim de começar com a pesquisa da solução PLM. Isso porque
o software PLM pode ser usado de várias maneiras diferentes para reduzir erros e
corrigir diversos tipos de problemas.
É essencial definir o que se deseja de um sistema PLM, identificando o que se
espera da solução hoje e no futuro. Desta forma, será possível avaliar ganhos a
curto prazo e criar uma base para iniciativas futuras.
Segundo BROWN (2016), as empresas obtêm um ROI (retorno do investimento)
positivo ao implantar o PLM nos primeiros projetos e, ao longo do tempo, obtém um
ROI ainda maior em seus projetos futuros, pois os mesmos estão aproveitando o
investimento inicial do projeto de implantação.
A escolha de um software adequado para atender às necessidades da empresa
é fundamental para o sucesso do projeto de implantação. Os fracassos são comuns
quando os recursos do software não atendem os requisitos dos processos de
négocio. (ZANCUL, 2009)
A figura 2 representa como o valor de negócios aumenta ao longo do tempo e
maturidade do projeto de implantação de soluções PLM. É possível notar que o valor
de negócios é baixo durante a fase de PDM (Product Data Management), há um
aumento quando são englobados processos e projetos e torna-se maior quando há
integração entre pessoas, produto, processos e o ciclo de vida do produto, formando
o ambiente colaborativo na empresa.
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Figura 2 - Aumento do valor de negócios ao longo do tempo e da maturidade durante
implantações de PLM

Fonte: BROWN (2016)

Segundo BROWN (2016), existem quatro categorias principais para critérios de
avaliação a serem considerados ao selecionar um sistema PLM, pois os mesmos
sofrerão impacto na implantação do PLM. Afirma que "produtos, infraestrutura,
implantação, serviços e requisitos de negócios afetam todos os benefícios
alcançados e o custo total da solução”. (observe na figura 3).
Na fase de negociação, são realizados estudos de viabilidade econômica do
projeto com base nas condições comerciais definidas com os fornecedores.
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Figura 3 - Critérios de avaliação para seleção de um sistema PLM

Fonte: BROWN (2016)

3.4.1 Começando com o escopo

Examinar os objetivos da estratégia de implantação a curto e longo prazo deve
ajudar a identificar o escopo do sistema PLM que atende aos requisitos que a
empresa necessita.
Para seleção do software PLM, as áreas a serem consideradas devem possuir a
capacidade de gerenciar produtos e dados relacionados ao produto, incluindo
recursos PDM (Product Data Management) para controlar, acessar e compartilhar
dados, acompanhar e executar projetos de desenvolvimento de produtos e
engenharia, definir e otimizar portfólio de produtos, gerenciar e executar processos
de negócios (tendo em mente que os processos suportados pelo PLM estão se
expandindo), coordenar e apoiar os esforços de design (que vão desde o projeto
mecânico, elétrico e de software até o planejamento de operações de fabricação),
garantir que os projetos sejam validados com base nos requisitos do produto,
incluindo transparência e rastreabilidade. Uma pergunta-chave é: Qual a integração
que você gostaria que seu sistema PLM tivesse com suas ferramentas CAD ?
É importante selecionar um PLM de acordo com o CAD usado na empresa,
verificando se há integração entre o PLM e o CAD.
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Outro ponto, é saber se os softwares PLM e o CAD foram desenvolvidos pela
mesma empresa, para que futuramente não ocorra risco de incompatibilidade entre
integração de softwares de diferentes desenvolvedores.

3.5 Requisitos de serviço

Os recursos do serviço são fundamentais para as implantações de software PLM
bem-sucedidas. Os requisitos variam de acordo com os recursos da empresa e nível
de experiência PLM, mas geralmente dividem-se em três áreas: implantação,
adoção e suporte.
A implantação bem sucedida leva em consideração as necessidades técnicas e
não técnicas.
As considerações técnicas incluem a infraestrutura necessária para suportar o
sistema,

incluindo

servidores,

sistemas

operacionais,

hardware,

software,

customizações entre outros.
É aqui que as perguntas sobre a implantação ou o software na nuvem devem ser
avaliadas porque eles têm um impacto significativo nos requisitos de recursos de
implantação.
Também é importante entender como a solução irá suportar o negócio de acordo
com complexidade, tamanho e sites (plantas).
Deverá ser analisado o quão fácil é o sistema para adaptar-se às
particularidades da empresa e entender se é necessário o uso de configuração ou
se será necessário escrever um novo código de software para adequá-lo à empresa.
A implantação vai muito além do trabalho técnico, pois também requer avaliação
de processos de negócios e gerenciamento de mudanças.
Ao adquirir um sistema PLM, é importante entender quem será responsável pelo
gerenciamento de pessoas e quem será responsável pelos processos da
implantação, além das melhores práticas a serem adotada e também, quanto do
trabalho será executado pelo fornecedor do PLM / revendas e quanto do trabalho
será executado por funcionários da empresa que adquiriu o PLM.
É importante saber quem serão as pessoas que implantarão o sistema, para que,
em caso de dúvidas, as mesmas possam ser facilmente encontradas, economizando
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tempo e dinheiro para a solução de problemas que podem ocorrer durante ou após a
implantação.
Além da implantação deverá haver a adoção à solução, que inclui treinamentos e
usabilidade.
Muitos vendedores oferecem treinamento on-line, o que pode ser valioso para
empresas distribuídas globalmente.
Alguns sistemas PLM exigem que uma empresa adote novos processos de
aprovação de dados (workflows). Neste caso, os treinamentos no software devem
ser customizados para o cliente, incluindo esses novos processos de aprovação.
A solução PLM a ser escolhida deve ser de fácil usabilidade para que usuários
aproveitem a capacidade do software ao máximo.
Finalmente, é importante entender os requisitos de suporte e determinar como o
fornecedor pode atender às suas necessidades. Deve-se perguntar ao fornecedor
como eles suportam migrações e outros trabalhos personalizados.
É importante saber se o fornecedor da suporte ao sistema em todas as áreas em
que o software irá operar.
Os requisitos de suporte variam significativamente dependendo do fornecedor,
especialmente se o suporte estiver sendo feito por terceiros, como por exemplo,
revenda.
É importante entender quem irá dar suporte e como será o suporte. O suporte
pode ser: telefônico, via internet ou suporte on-site (equipe de suporte local na
empresa).

3.5.1 Implantação de solução PLM

Antes de se comprometer com um produto, é crucial entender a importância do
relacionamento da sua empresa com o fornecedor da solução PLM.
A posição financeira de um fornecedor e o respeito no mercado são aspectos
fundamentais na seleção do PLM.
Se o fornecedor oferecer produtos além do software PLM, é importante observar
quanto desenvolvimento eles estão investindo em seus produtos PLM.
Uma linha aberta de comunicação entre a empresa e o fornecedor PLM também
é vital.

42

Se um fornecedor é de difícil contato ou não escuta as necessidades da
empresa, não vale a pena fazer parceria com ele.
Talvez o ponto mais importante a ser compreendido é o quão bem o fornecedor
PLM pode dar suporte os detalhes da empresa.

“o sucesso de uma empresa está diretamente ligado à sua capacidade de
entender as necessidades do cliente e de desenvolver rapidamente
produtos com preços justos para o atendimento dessas necessidades. O
processo deve abranger todo o planejamento e gerenciamento do portfolio
de produtos (produtos que já estão no mercado, ou que estão sendo
lançados ou em fase de descontinuidade) e do portfolio de projetos (projetos
em fase de planejamento, em andamento ou concluídos) para garantir a
compatibilidade com as estratégias da empresa. Uma das principais
explicações para a ampliação da visão do desenvolvimento de produto é a
preocupação com o gerenciamento do ciclo de vida completo do produto.”
SORDI et al. (2009, p.39 – 40).

Segundo PMBOK (2004) Apud. Carli et al. (2010, p.7), com relação à
composição adequada do time do projeto de implantação, as seguintes
características são importantes ao selecionar os membros internos ou externos da
equipe de implantação:
• Disponibilidade: quem e quando estará disponível ?
• Capacidade: quais competências as pessoas possuem?
• Experiência:

as

pessoas

já

realizaram

satisfatoriamente

trabalhos

semelhantes ou relacionados?
• Interesse: as pessoas estão interessadas em trabalhar no projeto?
• Custo: quanto custará cada membro da equipe, especialmente se contratado
de fora da organização?
Conforme Tondaladinne et. al. (2006) Apud Carli et. al. (2010, p.7),

“cabe à liderança do projeto elaborar e divulgar um documento de visão
sobre a implantação de um sistema PLM. Esse documento deve conter uma
visão clara das principais etapas do projeto, metodologia e fases da
implantação, pontos de verificação e validação, benefícios esperados e o
retorno sobre o investimento.”

Para a validação da escolha certa da solução PLM, devem ser solicitadas junto
aos fornecedores, demonstrações de seus softwares com o objetivo de ver qual se
adequa mais às necessidades da empresa. Essas necessidades podem ser
simplemesmente de armazenamento, controle e gerenciamento de informações
usando os processos já existentes na empresa num ambiente colaborativo entre
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diversas áreas ou então a necessidade de ter uma solução PLM para otimizar
processos já existentes na empresa. Deve-se atentar também ao ROI e aos
beneficios do software, em especial as empresas de médio e pequeno porte.
Segundo Carli et al. (2010),

“a implantação da fábrica digital, além de demandar grandes esforços nas
mudanças dos processos das empresas, envolve expressivos valores de
investimentos. Para que os resultados esperados na implantação, relativos
a escopo, custos, prazos e qualidade sejam atingidos é necessário um
criterioso planejamento de implantação, que considere os ciclos potenciais
envolvidos.”

O gerenciamento do escopo do projeto trata principalmente da definição e
controle do que está e do que não está incluido no projeto, sendo esse um fator
crítico de sucesso.
Segundo CARLI et al. (2010), o sucesso na implantação de um sistema PLM
depende de membros da equipe de implantação que sejam tomadores de decisão.
Cabe então ao lider do projeto identificá-los e prepará-los para esse fim. Um líder
para mantêr a motivação da equipe, deve ter as seguintes características:
autoconfiança,

empatia,

iniciativa,

trabalho

em

equipe

e

cooperação,

desenvolvimento dos demais entre outros.
Com relação à infraestrutura do projeto, cabe à liderança prevêr e providenciar
todos os recursos necessários como computadores, rede de informação, servidores,
bancos de dados, ambiente para equipes, etc. O líder do projeto deve garantir que
sua equipe tenha o conhecimento necessário do software a ser implantado. Em
relação ao conhecimento dos sistemas legados, deve existir integração entre os
sistemas novos e outros sistemas que permanecem em operação, cabendo ao lider
do projeto identificar os membros da equipes que detenham o conhecimento desses
sistemas. (CARLI et al., 2010).
BONSIEPE (2011, p.84) Apud ARAÚJO (2017, p.139), “softwares complexos que
reúnem informações de diferentes partes da cadeia têxtil precisam ter uma forma
simples e didática de transmití-las aos usuários. Somente através de recursos de
design visual, essas informações ficam claras.

“o índice de rejeição por parte dos usuários, em empresas brasileiras que
tiveram a iniciativa de implantar as plataformas de PLM e abortaram a idéia,
em grande parte foi porque as interfaces eram muito pouco atrativas, o
design interativo e a ergonomia eram pouco amigáveis e nada intutivos.
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Uma grande rede de varejo de moda, muito ligada a estética e a aparência
visual da tecnologia, investiu num projeto piloto PLM. Os usuários
habituados aos aplicativos e computadores da Apple, concluíram que o
aspecto visual dos aplicativos da plataforma piloto eram mais feios e
“quadrados” que planilhas de Excel. O projeto foi abortado em seguida. Em
outro projeto em empresa de porte médio, a rejeição veio porque o
fornecedor do software não conseguiu compreender as necessidades dos
usuários, que esperavam uma solução mais avançada do que os softwares
já existentes dentro da organização que eram eficientes, porém pouco
ergonômicos e sem integração entre diferentes programas.
Em projeto de PLM no Brasil foi possivel observar que há uma tendência
para que o projeto seja considerado um projeto de tecnologia de
informação, deixando de lado o aspecto da gestão da mudança e a
introdução de uma cultura colaborativa. O conceito de que um projeto de
PLM é somente um projeto de implantação de uma nova tecnologia é
comum nas empresas e resulta em grandes equívocos. Geralmente esse
projeto é contratado por uma equipe de técnicos em informática e
programadores, que ignoram a funcionalidade dos softwares no nível da
linguagem de cada usuário.
É importante entender que os projetos de desenvolvimento de plataforma de
softwares de PLM são projetos de transformação na organização, ou seja,
gestão de pessoas”. ARAÚJO (2017,p.140)

Segundo ZANCUL (2009, p.119),

“em relação as fases da seleção de sistemas, observa-se na literatura que
existe praticamente um consenso sobre a estruturação lógica de iniciativas
de seleção de sistemas em três fases: pré-seleção, análise e negociação.
Já as etapas detalhadas em cada fase podem variar.
Na fase de pré-seleção partindo de uma lista ampla de sistemas, são
identificados aqueles sistemas que são mais adequados aos processos de
negócios da empresa. Tipicamente de três a seis sistemas são préselecionados. Na fase seguinte de análise, as funcionalidades dos sistemas
pré-solucionados devem ser avaliadas detalhadamente por meio de testes.
Por fim, na fase de negociação são realizados os estudos de viabilidade
econômica do projeto com base nas condições comerciais definidas com os
fornecedores. O método de seleção de sistemas pode ser simplificado com
a eliminação de etapas como a análise de mercado, a identificação de
possíveis candidatos e a criação de uma lista de funcionalidades”.

A tabela 1, relaciona as fases de pré-seleção com os métodos de seleção de
sistemas de infomação segundo a visão de três diferentes autores.
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Tabela 1: Etapas da fase de pré-seleção de metódos de seleção de sistemas de
informação

ZANCUL (2009, p.122)

Na figura 4, segundo ZANCUL (2009,p.121), partindo do desenho dos processos
de negócios da empresa, a pré-seleção é composta por quatro etapas:
compatibilizar o modelo da empresa com o modelo integrado; revisar as
funcionalidades necessárias; especificar as transações necessárias; identificar os
sistemas mais adequados aos requisitos.

Figura 4 - Visão geral do método de seleção de sistemas PLM

Fonte: ZANCUL (2009, p.121)
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Para ZANCUL (2009, p.125) as etapas a serem executadas na fase de análise
do método de seleção de sistemas PLM são:
•

Identificar, no modelo de referência, os processos e as atividades críticas
para a empresa;

•

Priorizar os processos e as atividades críticas para avaliação em
demostrações e em cenários de testes;

•

Avaliar demostrações de casos de uso construídos com base nos processos
de negócios de PLM;

•

Avaliar aplicações de teste representando cenários definidos com base nos
processos de negócio de PLM;

•

Avaliar aplicações em empresas similares ou empresas com requisitos
semelhantes;

•

Definir ranking de sistemas finalistas, de acordo com o atendimento das
necessidades técnicas e funcionais dos processos de negócio de PLM.

A partir da lista de sistemas finalistas, são avaliadas as propostas comerciais dos
fornecedores.
Numa implantação bem-sucedida de uma solução PLM devem ser executadas
algumas etapas: definição de um ou mais gerentes de projetos, key users (Usuários
Chave), projeto piloto, SOW (Statement Of Work), definição de treinamentos e
suporte por área, preparação e migração de dados legados e criação de regras,
configurações e se necessárias customizações.
Todos os objetos e tipos de documentos devem ser criados pelo administrador
do PLM.
Planejamento e uma boa execução durante a fase de implantação, garantem que
a empresa extraia todo o valor da solução PLM. Empresas desenvolvedoras de
soluções PLM devem estar preparadas para ajudar seus clientes a definir e
implantar os seus projetos da melhor forma possível para atingir todas as metas de
valor, prazos e custos estabelecidas.
Depois de muitas implantações bem-sucedidas de PLM, a LWT (2016), cita
metodologias e melhores práticas para garantir altos níveis de retorno e de forma
rápida sobre os investimentos de seus clientes, conforme tabela 2 a seguir.
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Tabela 2 – Metodologias e melhores práticas para implantações bem-sucedidas de PLM

1- Envolver um especialista PLM Para avaliar a maturidade do PLM e ganhar
no começo do projeto

eficiência nos processos, definir uma visão
precisa e focar os objetivos de negócio da
empresa e iniciativas para o rendimento
pretendido. O especialista PLM, que for
envolvido no projeto desde o início, vai
entender

seus

objetivos

e

prioridades,

permitindo a resolução de problemas mais
rápido e com melhores resultados. Envolver
alguém

somente

depois

de

descobrir

problemas, cria atrasos e fornece resultados
abaixo do esperado.
2-

Avaliar

disponibilidade

infraestrutura.

É

robusto

suficiente? É escalável?

de Para uma grande implantação do PLM, o
e planejamento

para

o

desempenho

do

hardware, capacidade e escalabilidade é a
chave para o sucesso. Formar uma equipe
de infraestrutura dedicada desde o início
para analisar a topografia alvo, distribuição,
carga, número de usuários, entre outros;
avaliar as necessidades de hardware; e
identificar gargalos de desempenho.

3- Documentar todos os requisitos Uma
de atividade feita

avaliação

da

implantação

com

especialistas PLM e arquitetos irá ajudar a
compreender as capacidades de soluções
alinhadas com os processos e requisitos de
negócio existentes. Documentação de casos
de uso e cenários define o que vai ser
apoiado e o que está fora do escopo e
objetivos, assegurando compreensão do
que precisa ser atendido, minimizando as
mudanças de ciclo tardio que causam
atrasos e custos.
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4-

Estabelecer

um

plano

de Um plano de governança bem organizado

governança detalhado que define garante
responsabilidades e interfaces.

prazos

de

implantação

que

permanecem realistas e os objetivos são
alcançados. Definir o cliente e o fornecedor
com antecedência e como interfaces entre
essas responsabilidades serão geridas, vai
evitar conflitos que criam atrasos.

5-

Avaliar

a

interface/negócios

solução
e

da Customizar o ambiente PLM para adaptar os

redesenhar processos

processos.

existentes,

complica

as

atualizações e integrações de serviços de
engenharia para os anos seguintes. Em vez
disso, concentrar-se sobre como configurar
a solução para aproveitar plenamente o seu
poder de colaboração. Esta é a melhor
oportunidade para redesenhar os processos
da

empresa

para

agilizar

o

trabalho,

remover atividades de resíduos e de valor
não agregado e acelerar a inovação.
6-

Plano

de

como A

importar/converter dados antigos

migração

extremamente
implantação

de

dados

é

importante
da

solução

uma
de

parte

qualquer
PLM.

O

entendimento dos sistemas antigos e de
dados de planejamento de migração é
fundamental para o sucesso da implantação.
7-

Construir

um Cronogramas agressivos são muito usados

cronograma flexível para o projeto

nas empresas hoje, mas um cronograma
muito agressivo é uma receita para o
fracasso. Identificar de forma realista os
riscos do projeto, além de prevêr que
possam haver problemas inesperados e
permitir testes adequados antes do “go-live”
(data de lançamento do PLM na empresa).

8- Construir um projeto piloto para Planejar o tempo suficiente para realmente
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testar o software configurado de compreender o alcance e as limitações do
acordo com as necessidades da software. Definir uma estratégia de testes
empresa,

envolvendo

usuários- que inclui testes de funcionalidades. Criar

chave para testes de exemplos de uma fase de testes para controle de
uso no software

qualidade adequada no cronograma de
implantação e prevêr tempo para resolver
quaisquer problemas identificados.

9- Planejar suporte e treinamento É importante planejar o treinamento dos
no início do projeto

usuários um pouco antes do go-live, e
treinar novamente, caso seja necessário.
Não é recomendável treinar muito cedo os
usuários, pois os mesmos podem esquecer
o que aprenderam, antes mesmo de que
possam usar o ambiente. Treinar muito
tarde também é problemático. Não assumir
que os usuários irão automaticamente saber
como usar o novo sistema, até mesmo
pequenas mudanças podem levar a grandes
frustrações quando o usuário não consegue
usar o novo software.

10-

Fornecer

apoio

e

suporte A implantação não termina no “go-live”.

necessário para o ambiente de Serviço de suporte após o lançamento,
produção

garante que as metas e expectativas de
implantação sejam plenamente cumpridos,
de acordo com o número de usuários e
conforme a quantidade de dados aumenta.

Fonte: LWT SISTEMAS (2017)

A figura 5 representa uma visão geral dos passos para a implantação de
soluções PLM, iniciando pelo pela fase de conceito, seguindo por planejamento,
desenvolvimento, produção, e finalizando com pós-vendas e serviços.
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Figura 5 - Visão geral para implantação de PLM

Fonte: LWT SISTEMAS (2017)

“a implantação de uma abordagem PLM requer muitos tipos de mudanças,
uma vez que tem efeito nos processos de negócios, políticas de
comunicação, mecanismos de controle, etc. O PLM requer competências
organizacionais e individuais versáteis, pois o objetivo do PLM não é
apenas administrar os dados relacionados aos produtos, mas também
permitem a colaboração com os clientes e fornecedores para garantir uma
troca de informações flexível. A principal característica do PLM é a
organização, uma vez que as informações relacionadas ao produto
precisam ser gerenciadas em diferentes estágios do ciclo de vida. A chave
para a implantação bem sucedida do PLM não é função do software
sofisticado, mas a mudança na mentalidade das pessoas, e a forma como o
negócio deve operar” (SAAKSVUORI; IMMONEN, 2008 apud
SILVENTOINEN, 2013, p.3)

A implantação de um sistema PLM é um processo que possui vários aspectos
que pode ser simplificado seguindo algumas etapas principais:
Modelagem de Negócios: o objetivo é descrever a visão da empresa de uma
forma que possa ser entendida por todos os membros da equipe, incluindo
desenvolvedores, administradores, partes interessadas, etc. As atividades incluem:
alcance adequadamente do sistema, determinação de custos iniciais e estimativas
orçamentárias,

validação

de

custos

iniciais

e

estimativas

orçamentárias,

desenvolvimento de plano de projeto e avaliação inicial de risco, criação de marcos
realistas e identificação de papéis.
Requisitos: o objetivo é obter, documentar e concordar sobre o alcance do que
será construído. As atividades incluem: estabelecimento de casos de negócio e
requisitos de alto nível, refinar e validar requisitos, refinar plano de projeto e
gerenciar custos e riscos.
Análise e Design: o objetivo é analisar os requisitos para o sistema e projetar a
solução a ser implementada, levando em consideração os requisitos e restrições. As
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atividades incluem: construção de sistema, criação de protótipos comportamentais
(conduzindo a validação do usuário), migração de dados.
Implantação: o objetivo é transformar o design em uma solução. As atividades
incluem: mover o sistema para a produção, ajustar o sistema e treinar o usuário final.
Documentação de testes: o objetivo é realizar uma avaliação objetiva para
garantir a qualidade do sistema. Isso inclui a descoberta de defeitos do sistema, a
validação de que o sistema funciona como projetado e a verificação se os requisitos
são atendidos.
Desenvolvimento: o objetivo é planejar a entrega do sistema e executar o plano
para disponibilizar o sistema aos usuários finais.
Segundo AMR/GARTNER (2016), existem tarefas que devem ser executadas na
implantação de soluções PLM e a cada tarefa, está associado um perfil de
especialista. Assim, um gerente de projetos possui as seguintes tarefas: gerenciar
cronogramas de projetos, fornecer recursos para implantação, acompanhar o
andamento do projeto e resolver conflitos e erros. Ao gerente comercial estão
atribuídas as seguintes tarefas: definir prioridades e objetivos no projeto,
participação direta dos recursos, resolver erros nos processos de negócios. Os
especialistas são responsáveis por: fornecer informações detalhadas, comunicar o
processo atual e dar suporte aos usuários durante a implantação. Os especialistas
de TI são responsáveis por: suportar a infraestrutura do site, extrair dados legados e
fornecer conhecimentos técnicos. Os arquitetos de solução são responsáveis por:
analisar requisitos e configurar a aplicação. Por fim, os consultores técnicos
desenvolvem customizações e fornecem conhecimentos técnicos.
Além dos custos e benefícios, os riscos devem ser calculados para avaliação do
valor total de implantações PLM. Estudos da AMR/GARTNER (2016) mostram que
os principais riscos incluem a definição do escopo (ou seja, custos crescentes
devido à extensão do escopo inicial do projeto PLM na empresa) e o desalinhamento
com objetivos comerciais.
Segundo MACHINE DESIGN (2016), as melhores práticas para realizar o
processo de implantação do sistema PLM são:
•

Desenvolvimento iterativo: Embora seja sempre melhor conhecer todos os
requisitos com antecedência, este é muitas vezes um objetivo irreal. Evitar
perda de tempo excessiva em requisitos e design sem a validação do
usuário;
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•

Gerenciamento de requisitos: Considerar sempre os requisitos definidos
pelos usuários;

•

Modele visualmente a solução: Utilize diagramas e maquetes como
modelos. Crie protótipos visuais e obtenha a validação do usuário antes
de desenvolver qualquer tipo de código.

•

Use componentes: Divida grandes projetos em partes gerenciáveis, que
ofereçam valor aos negócios. Criar fases que gerem valor aos negócios e
que possam ser implantadas independentemente. Construir um plano
para cada uma dessas fases que inclui metas e priorizar os itens mais
importantes ou itens de maior risco;

•

Verificar qualidade: Sempre faça testes do projeto;

•

Alterações ao longo do projeto: Deve-se assegurar de que as alterações
sejam sincronizadas e verificadas constantemente;

•

Definir quais exemplos de aplicação da empresa (use cases) serão
usados: Adequar a solução PLM conforme a utilização da empresa

Antes de implantar uma solução PLM, existem algumas etapas necessárias para
preparar o ambiente: montar uma equipe multifuncional, definir e priorizar os
objetivos, desenvolver uma linha de tempo e estabelecer objetivos realistas,
identificar soluções, avaliar as opções, selecionar o fornecedor, desenvolver o roteiro
e realizar a implantação em fases. (MACHINE DESIGN, 2016)
Segundo STARK (2016), cada atividade de implantação está totalmente definida
e deve ser completada sequencialmente antes do início da próxima e são
recomendados para a implantação de um PLM:
•

Definição do projeto de implantação do PLM;

•

Coleta de dados;

•

Adoção e conscientização executiva do PLM;

•

Posicionamento das melhores práticas do PLM;

•

Geração de conceitos e análise do PLM;

•

Benefícios empresariais e desenvolvimento de casos de negócios;

•

Cálculo do ROI;

•

Preparação do relatório gerencial;

•

Apresentação executiva.
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3.5.2 Considerações especiais

Para o software PLM, os dois fatores que mais influenciam significativamente na
seleção de fornecedores são o tamanho da indústria desenvolvedora de PLM e o da
empresa que adquiriu a solução.
Os requisitos de PLM variam para diferentes tipos de projeto e manufatura.
Alguns fornecedores PLM atendem melhor as empresas que produzem itens em
grande escala; já outros fornecedores PLM são melhores para empresas que
produzem item sob encomenda. Outros atendem melhor empresas de um
determinado setor por possuírem, por exemplo, aplicações especificas ou
customizações já definidas.

“é importante buscar um software que esteja de acordo com os aspectos
particulares
de
cada
setor
da
empresa.
O tamanho da empresa também faz uma grande diferença. Os sistemas
PLM podem ser implantados desde grandes empresas até pequenas
empresas. Compreender o quanto um fornecedor PLM pode suportar o
porte da empresa é fundamental. A busca por referências em empresas do
mesmo tamanho é bastante válida na escolha da solução.” BROWN (2016)

As empresas de modo geral, seguem alguns critérios para a seleção da solução
PLM que mais atendem às suas necessidades.
Alguns exemplos de critérios que as empresas adotam são os custos iniciais e
operacionais mais baixos, a rapidez na implantação, a facilidade na troca de dados
com empresas parceiras e fornecedores, as integrações com softwares CAD, pacote
office e softwares ERP, o gerenciamento de estrutura do produto integrada com
CAD, a agilidade e flexibilidade na criação de workflows que retratam o fluxo de
trabalho atual da empresa, o conjunto de funcionalidades oferecidas e a flexibilidade
para permitir uma personalização fácil, dentre outros.
Uma empresa que decide otimizar seu processo de negócios precisa investir
tempo na escolha da plataforma de colaboração certa.
Nas indústrias de manufatura, a complexidade deve-se à variedade de diferentes
áreas interessadas, multiplicado pela necessidade de ter todas as áreas
sincronizadas no menor tempo possível em mudanças na decisão do produto.
O investimento na plataforma de colaboração através da implantação do sistema
PLM também deve incluir o custo de oportunidade da receita perdida durante o
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processo de implantação da mudança de produto e também o custo do processo de
mudança de produto. Este último geralmente é pouco considerado.
Em muitos casos, a seleção de um sistema PLM é feita em um nível hierárquico
da empresa muito baixo, com uma consideração pouco adequada em relação à
questões

corporativas

estratégicas,

pouca

compreensão

do

ambiente

de

desenvolvimento do produto e das melhorias propostas para esse ambiente e idéias
mal concebidas de ROI ou métricas de avaliação. A seleção deve começar no mais
alto nível da empresa, com os objetivos de negócios em mente, e os fornecedores
PLM devem apresentar no software, um estudo de caso que atenda a estratégia do
negócios da empresa como um todo. Sem este alinhamento, o processo de seleção
pode estar distorcido com os méritos técnicos do software, evitando critérios de
avaliação que são críticos para a implantação bem-sucedida e a realização do ROI.
Uma série de etapas lógicas é essencial para o processo de avaliação e
implantação do fornecedor:
• Determinação da necessidade do PLM;
• Avaliação do que a empresa deve alcançar com a implantação;
• Organização da avaliação do software;
• Determinação dos requisitos de gerenciamento;
• Determinação dos requisitos técnicos;
• Determinação dos requisitos de integração;
• Avaliação de potenciais fornecedores PLM;
• Implantação e monitoramento da estratégia.
É importante que os fornecedores sejam avaliados com base em requisitos e
demonstrações de produtos. As respostas dos fornecedores às perguntas ajudarão
a eliminá-los ou fortalecer seus laços. Relatórios

das reuniões devem ser

preparados, e os fornecedores devem assiná-los. Isso evitará alegações falsas e
tornará eles responsáveis no caso de falta de entrega dos resultados prometidos.
Implantações de sucesso do fornecedor PLM devem ser levadas em conta na
seleção do melhor fornecedor PLM. Antes de tomar a decisão final, é recomendável
visitar e consultar as empresas onde o PLM selecionado já foi implantado.
Se a solução estiver funcionando como esperado nessas empresas, haverá mais
confiança na seleção, porém se os clientes não estiverem satisfeitos com a solução
PLM, a decisão da compra deve ser reconsiderada.
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Ao longo do processo de avaliação e implantação do fornecedor, deve-se
concluir cada etapa com o consenso de todos os membros do comitê de seleção,
incluindo os usuários finais, para reunir a aceitação de toda a empresa para o pacote
PLM.
Todas as informações devem ser documentadas, desde nomes de pessoas
envolvidas no processo de implantação da solução, até responsabilidades de cada
pessoa e de cada empresa. Nomes de servidor, domínios, enfim, toda a
documentação técnica e também organizacional também devem ser documentados.

VIEIRA (2009), existem 10 melhores práticas para escolha da solução PLM:
• Envolver especialistas PLM experientes e independentes;
• Aprender com a experiência dos outros;
• Apoio e patrocínio da alta administração;
• Ter as melhores pessoas;
• Transformar práticas existentes e processos;
• Desenvolver uma estratégia PLM de longo prazo;
• Definir as exigências de PLM antes de falar com os vendedores dos
softwares;
• Analisar o valor da solução PLM antes de determinar um
orçamento;
• Testar antes de comprar;
• Informar frequentemente todos os interessados.

3.6 A necessidade de soluções PLM

O PLM tem um impacto significativo na eficiência operacional interna, orientada
para o fornecedor e para o cliente, já que sistematicamente, permite uma melhor
comunicação e tomada de decisão no desenvolvimento de produtos e aspectos de
engenharia do ciclo de vida do produto, resultando em maior eficiência nessas áreas
operacionais:
Internamente: Melhorando o uso de recursos de centros de custo, como I & D,
engenharia, protótipos e amostras.
Orientação para fornecedores: Melhorando a capacidade de comprar materiais,
peças e serviços ao cliente.
Orientação para o cliente: Maior conhecimento do estilo, configuração ou design
personalizado para entregar ou como modificar as características do produto em
futuras versões.
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3.7 Configuração Vs Customização

Numa implantação de soluções PLM, o implantador da solução deve adequar
o software às necessidades do cliente, criando todas as regras definidas no projeto
de implantação da solução, como por exemplo, fluxos de aprovação específicos do
cliente, definindo regras de acesso, dentre outras regras no software.
As definições e diferenças entre configurar e customizar soluções PLM estão
descritas nos subitens 3.5.1 e 3.5.2.

3.7.1 Configuração

A configuração de um software PLM é definida quando o administrador do PLM
usa recursos já existentes no software para modelar a realidade da empresa,
definindo toda a regra de negócios da empresa. (SIEMENS, 2011).
Alguns exemplos de configuração são:
✓ Criação de regras de acesso;
✓ Criação de regras de nomenclatura dos dados;
✓ Criação de workflows para aprovação de dados (peças, conjuntos ou
documentos);
✓ Criação de regras de revisão de dados.

3.7.2 Customização

A customização de um software PLM é definida quando o administrador do PLM
precisa usar alguma linguagem de programação para criar algum código no
software. (SIEMENS, 2011)
Alguns exemplos comuns de customização são: criação ou alteração de
regras disponíveis para uso no software, criação ou alteração de comandos do
software, criação ou modificação de janelas de comandos do software, mudança na
interface de aplicações do software, criação de novas funções, entre outros.
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3.8 Arquitetura de soluções PLM

A maioria dos softwares PLM existentes no mercado atualmente trabalha com
o conceito servidor/cliente.
Segundo a SIEMENS (2011), para servidor, são necessários três tipos:
✓ Servidor de database (banco de dados): onde são armazenadas todas as
referências (links) entre objetos do banco de dados, além do gerenciamento do
controle de acesso aos dados. Neste servidor deve ser instalado um software
gerenciador de banco de dados. Algumas soluções PLM usam o SQL server
(Structured Query Language ou Linguagem de Consulta Estruturada) e outras
soluções usam o Oracle;
✓ Servidor de volumes: onde são armazenados fisicamente os arquivos, através
de diretórios;
✓ Servidor da aplicação: servidor onde é instalado o software de PLM como
servidor.
Quando um usuário (cliente) busca um arquivo através do software PLM, a
pesquisa é feita sempre no banco de dados que irá verificar as permissões do
usuário sobre o arquivo, e em seguida, é realizado o acesso ao servidor de volumes
e a cópia do arquivo para a máquina do usuário.
Essa cópia fica armazenada num diretório temporário e, após a visualização
ou edição do arquivo numa aplicação CAD, quando o arquivo é fechado, o mesmo é
devolvido para o banco de dados com suas alterações e é apagado do diretório
temporário do usuário. (SIEMENS,2011)
Para o servidor de volumes recomenda-se uma máquina com bastante espaço
em disco (HD), pois nela estarão armazenados todos os arquivos.
Para os servidores de database e de aplicação não é necessário tanto espaço
em disco, pois links não ocupam espaço no HD.
Uma mesma máquina pode ser servidora de volumes, de database e de
aplicação, isso é definido em conjunto entre o consultor responsável pela
implantação da empresa desenvolvedora do software PLM e o líder de implantação
na empresa onde a solução está sendo implementada.
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A figura 6 mostra como é feito o acesso aos dados através de uma solução PLM.
Da máquina do usuário (cliente) é feito o acesso ao banco de dados PLM, onde são
verificadas as permissões de acesso ao dado.

Figura 6 - Acessando o banco de dados a partir de uma máquina cliente

Fonte: SIEMENS (2011)

Uma das melhores práticas recomendada pelas empresas desenvolvedoras de
soluções PLM, é de que sejam criados dois ambientes (bancos de dados): o
ambiente de produção e o ambiente de testes, pois o usuário administrador do PLM
também definido como DBA (Database Administrator), ao criar ou modificar algo no
software deve fazê-lo antes no ambiente de testes e após a validação, aplicar essa
regra no ambiente de produção, tornando disponível para todos usuários do
software.
Na figura 7, há uma representação visual do modelo CIMDATA dos elementos
PLM. O fundo representa os componentes da base de tecnologia, integrados a uma
solução PLM, que são usados para construir as funções principais que ficam acima
delas. As funções principais são então usadas para criar aplicativos, que permitem a
criação de soluções empresariais que incorporem melhores práticas, métodos e
processos sinalizados para atender aos requisitos da empresa.
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Figura 7 - Criação de soluções empresariais

Fonte: CIMDATA (2013) Apud Product Lifecycle Management (2013)

A figura 8 contém a tecnologia central de um sistema PLM (localizado na
parte inferior) e algumas das muitas soluções que podem resistir à tecnologia
básica. A linha em laranja descreve o Gerenciamento de Dados do Produto (PDM),
que normalmente é usado para o arquivo CAD básico e o Gerenciamento de Dados.

Figura 8 - A tecnologia central de um sistema PLM e algumas das muitas soluções que
podem resistir à tecnologia básica

Fonte: AMR/GARTNER (2013) Apud Product Lifecycle Management (2013)
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No diagrama apresentado na figura 9, uma solução PLM é representada
como um repositório central de dados, integrando departamentos em uma empresa
para direcionar o desenvolvimento de produtos e permitir a colaboração na rede.

Figura 9 - Integração de áreas de uma empresa com a solução PLM

Fonte: MACHINE DESIGN (2013) Apud Product Lifecycle Management (2013)

A figura 10 representa as capacidades estratégicas, capacidades fundamentais,
capacidades de colaboração, capacidades de gerenciamento de dados, capacidades
de projetos de soluções PLM e seus componentes.
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Figura 10 - Componentes de uma solução PLM abrangente

Fonte: Empresa de consultoria de PLM KALYPSO (2013) Apud Product Lifecycle
Management (2013)

3.9 Conceito de modelo multi-site

Para empresas que possuem mais de uma planta física, é possível usar o
conceito de Multi-Site Collaboration, onde é possível a troca de dados entre
diferentes plantas da empresa, localizadas em diferentes continentes.
É comum em empresas multinacionais, a criação de projetos internacionais com
a distribuição dos dados entre diferentes plantas da empresa de forma integrada,
sincronizada e colaborativa.
Deve-se avaliar a memória para que haja uma troca de informações em
velocidades satisfatórias.
O conceito de Multi-Site Collaboration também pode ser usado para troca de
informações com clientes ou fornecedores que possuem o mesmo sistema PLM
implantado.
Quando se deseja acessar um dado de outro banco de dados, é necessário que
o dado seja publicado num servidor específico.
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Após o dado estar publicado por um usuário do site remoto, é possível fazer a
busca em sites remotos e importar o dado para o banco de dados local.
O dado pode ser publicado para todos os bancos de dados conectados ou
somente a bancos de dados definidos pelo usuário que fará a publicação do mesmo.
É muito comum um projeto internacional, ou seja, peças de um mesmo projeto
são projetadas em bancos de dados em diferentes localidades.

4.0 Custo de soluções PLM

O custo total de uma solução PLM varia dependendo do fornecedor PLM e de
vários fatores, como o número de usuários e seus objetivos comerciais individuais.
A tabela 3 representa as frações de custos de investimento em implantações de
PLM.

Tabela 3 - Investimento de capital único inicial na implantação de soluções PLM

SOFTWARE - 30 % do

Hardware - 8% do custo

Seleção de Educação

custo inicial1

inicial1

em Software - 8% do
custo inicial1

Custo dependente de:

Custo dependente de:

Custo dependente de:

Número e tipo de

Número de usuários e

Compreensão do

usuários;

sites.

mercado PLM;

Funcionalidade

Configuração e

Duração e rigor da

necessária ou módulos

requisitos de

avaliação;

funcionais;

desempenho;

Envolvimento de um

Opção de implantação:

Quantidade de dados e

consultor PLM externo.

on-premise ou on-

espaço de disco

demand;

necessário;

Licenças flutuantes ou

Disponibilidade de

licenças de usuários

sistema necessária;

nomeados;

Opção de implantação:

Preço de lista e

no local, hospedado ou

desconto.

sob demanda;
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Preço de lista e
desconto.

Otimização de processo

Serviços de

Capacitação - 5% do

- 8% do custo inicial1

Implantação - 25% do

custo inicial1

custo inicial1
Custo dependente de:

Custo dependente de:

Custo dependente de:

Número de processos e

Configuração e / ou

Entrega de treinamento:

metodologia;

customização

Fornecedor PLM ou

Tamanho da

necessária;

Train-the-Trainer;

organização e

Termos contratuais:

Material de treinamento:

compreensão do PLM;

preço fixo ou por tempo

padrão ou customizado;

Documentação de

de serviço;

Localização de

métodos e processos

Taxa horária e

treinamento: no

existentes;

desconto.

fornecedor PLM, no

Envolvimento de um

local de trabalho

consultor PLM externo.

(empresa) e/ou via web.

Migração de dados - 5%
do custo inicial1
Custo dependente de:
Abordagem: manual ou
automatizada;
Número de sistemas de
dados legados;
Tipo de dados:
Metadados, dados
estruturados e arquivos;
Qualidade e quantidade
de dados.
1

: Participação imediata do custo inicial total (investimentos de capital únicos, manutenção
de software no primeiro ano, despesas únicas e suporte inicial pós go-live).
Fonte: AMR/GARTNER (2016)
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A tabela 4 representa as frações de despesas recorrentes anuais após
implantações de PLM

Tabela 4 - Despesas recorrentes anuais

Manutenção de software - 5% do

Suporte pós-go-live - 5% do custo

custo inicial1

inicial1

Custo dependente de:

Custo dependente de:

Número e tipo de usuários;

Duração;

Funcionalidades necessárias ou

Tipo e nível de suporte;

módulos funcionais;

Tempo de resposta e requisitos de

Opção de implantação: localmente

disponibilidade do sistema;

dentro da empresa ou sob demanda;

Taxa horária e desconto.

Licenças flutuantes ou licenças de
usuários nomeados;
Preço de lista e desconto.
1

: Participação imediata do custo inicial total (investimentos de capital únicos, manutenção
de software no primeiro ano, despesas únicas e suporte inicial pós-go-live).
Fonte: AMR/GARTNER (2016)

Em um estudo de pesquisa da AMR/Gartner (2016) de projetos PLM, os
resultados (exibidos na figura 11) mostram despesas de um típico projeto de PLM
totalmente orçamentado em US$ 750 mil para empresas de médio porte e US$ 2,6
milhões para grandes empresas.
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Figura 11 - Estudo de despesas em projeto PLM para médias e grandes empresas.

Fonte: AMR/GARTNER (2016)

É importante considerar todos os custos, e existem duas áreas básicas de
consideração: custos iniciais (por exemplo, configuração de software, migração de
dados, taxas de licenciamento, treinamento de funcionários) e custos contínuos (por
exemplo, suporte ao sistema, renovações de licenças e taxas de manutenção).
Estes custos não são difíceis para as organizações determinarem, mas os custos
reais variam de acordo com a quantidade de sites, usuários, funções comerciais,
entre outros fatores.
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Para as empresas é importante levar em conta também custos menores, como o
tempo gasto pela adoção à solução, ensino de gestão, liderança e encorajamento de
pessoal, à medida que as implantações do PLM começam. De acordo com analistas,
esses custos geralmente são subestimados. (AMR/GARTNER, 2016)
Os principais benefícios esperados e os critérios para avaliar o ROI são os
seguintes: reduzir as ordens de alterações de engenharia para aumentar a
produtividade e reduzir o tempo de mercado; reduzir os custos do produto; melhorar
a qualidade e a conformidade regulamentar. (AMR/GARTNER, 2016)
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5 METODOLOGIA

Uma pesquisa pode ser definida como um processo formal e sistemático de
desenvolvimento do método científico de forma a se descobrirem respostas para
problemas por meio do uso procedimentos científicos. (GIL, 2008)
Este trabalho é caracterizado como teórico-conceitual, revisando, identificando e
localizando as literaturas sobre os conceitos de PLM , não realiza uma análise crítica
e nem comparativa entre as publicações, mas visa identificar os trabalhos relevantes
existentes na base de dados da SCIELO, CAPES, revistas da UNESP, sites de
orgãos governamentais como BNDES, biblioteca digital de teses e dissertações da
USP, revistas sobre PLM, livros, sites empresariais, pesquisa documental,
treinamentos, utilização de sistemas, industry symposium entre outros. Cabe
destacar que algumas publicações foram classificadas em mais de um tipo de
estudo, como multimétodo, testes com aplicações reais e estudos de casos.
As pesquisas abordadas são as pesquisas bibliográfica, exploratória e
qualitativas.
“a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado,
constituído principalmente de livros artigos científicos, sendo a principal
vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do
que aquela que poderia que poderia pesquisar diretamente”. (GIL,2008)

Para ALMEIDA (2017) os estudos exploratórios são usados quando não se
conhece muito bem sobre o assunto, e tem como características principais a
criatividade, a flexibilidade e a informalidade. Procura-se obter o primeiro contato
com a situação a ser pesquisada, sendo a descoberta seu objetivo geral.
Segundo GIL (2008) a pesquisa exploratória tem como principal propósito
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, levando em conta a
formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos
posteriores.
“as pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de
proporcionar visão geral, do tipo aproximativo, acerca de determinado fato.
Este tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é
pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e
operacionalizáveis”. (GIL,2008)

Na pesquisa qualitativa, são fundamentais tanto a interpretação dos fenômenos,
quanto a atribuição de significados. É descritiva e não requer utilização de métodos
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e técnicas estatísticas. O pesquisador, considerado instrumento chave, tende a
analisar os dados. (ASSIS, “s.d.”)

“a pesquisa qualitativa pode ser definida como uma metodologia que produz
dados a partir de observações extraídas diretamente do estudo de pessoas,
lugares ou processos com os quais o pesquisador procura estabelecer uma
interação direta para compreender os fenômenos estudados. Geralmente,
parte de questões mais amplas, que só vão tomando uma forma mais
definida à medida que se desenvolve o trabalho”. (ALMEIDA, 2017)

A dissertação pode ser também considerada um estudo de campo, já que os
estudos de campo apresentam aprofundamento das questões propostas, tendo
maior flexibilidade, podendo ocorrer mesmo que seus objetivos sejam reformulados
ao longo do processo da pesquisa. (GIL, 2008)
Entendendo que o estudo de campo é o mais adequado, onde serão consultadas
empresas e especialistas em implantações PLM, a dissertação propõe avaliar as
melhores práticas para implantação de soluções PLM, bem como comparar as
empresas antes e após a implantação de soluções PLM, apontando os benefícios,
após implantações de sucesso.
Para realizar o estudo de campo foram criados 3 questionários específicos.
No questionário 1, localizado no Anexo I, foram definidas perguntas sobre como
era antes e o que mudou após a implantação do PLM. Esse questionário foi enviado
em agosto de 2017, a uma empresa de grande porte, do setor de auto-peças,
localizada no estado de São Paulo, e nesta dissertação será chamada de empresa
A.
O objetivo do questionário 1 foi de servir de protótipo para avaliar quais as
perguntas relevantes a serem feitas a empresas sobre implantação de soluções
PLM.
Após análises das respostas, houve a necessidade de alteração de algumas
perguntas, e com isso, originou-se o questionário 2, localizado no Anexo II.
O objetivo do questionário 2 foi de avaliar a importância do PLM em empresas de
grande porte até microempresas, nacionais e multinacionais, testando a viabilidade
de implantar um sistema para gerenciamento de ciclo de vida do produto, apontando
como eram as empresas antes e o que mudou após a implantação de soluções
PLM.
Foram escolhidas empresas de diversos ramos de atividade para se ter uma
melhor amostra do ciclo de vida PLM para o envio do questionário.
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O questionário 2, foi enviado a 15 empresas, desde empresas de grande porte a
microempresas, sendo localizadas nos estados de Minas Gerais, São Paulo e
Ceará, sendo que dessas empresas 5 responderam ao questionário, sendo 33,3 por
cento da amostra para análise. As questões foram dissertativas abertas e os
entrevistados tiveram a liberdade de expressar suas opiniões.
Segundo o SEBRAE (2018), o conceito de micro e pequena empresa
uniformizou-se a partir do enquadramento com base em sua receita bruta anual. As
empresas foram divididas conforme:
Microempreendedor individual – faturamento anual até R$ 81 mil;
Microempresa – faturamento anual até R$ 360 mil;
Empresa de pequeno porte – faturamento entre 360 mil e R$ 4,8 milhões;
Pequeno Produtor Rural – propriedade com até 4 módulos fiscais ou faturamento
anual de até R$ 4,8 milhões;
Pequena- Médio porte - acima R$ 3.600.000,00 até R$ 16.000.000,00;
Médio porte – acima de R$ 16.000.000,00 até R$ 90.000.000,00;
Grande porte – acima de R$ 90.000.000,00.
As empresas que responderam o questionário 2, foram denominadas como
empresas A, B, C, D e E por questões de confidencialidade e de segurança da
informação.
A tabela 5 representa a definição das 5 empresas que responderam ao
questionário 2:
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Tabela 5 – Definição das empresas referentes ao questionário 2

Empresa

A

Ramo de

Nº de

Porte da

Nacional/Multinacional

atividade

funcionários

empresa

Autopeças

500

Grande

Multinacional

(motor)
B

Automobilística

10.000

Grande

Multinacional

C

Automobilística

2.000

Grande

Multinacional

1.150

Grande

Multinacional

12

Microempresa

Microempresa

(Engenharia
de Produto)
D

Autopeças
(cinto de
segurança)

E

Ferramentaria

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do questionário aplicado nas empresas citadas
(2018)

O questionário 3, anexo III, foi enviado para 4 técnicos especialistas
implantadores da área de PLM, sendo que dentre eles, 2 responderam ao
questionário, sendo 50 por cento da amostra para análise.
O objetivo do questionário 3 foi de obter opiniões sobre dificuldades encontradas
em implantações e de definir as melhores práticas para que as mesmas ocorram
com sucesso.
Os implantadores que responderam o questionário 3, estão descritos nesta obra
como Implantadores A e B, por questões de confidencialidade.
O implantador A tem 9 anos de experiência com implantações de soluções PLM.
O implantador B tem 15 anos de experiência com implantações de soluções
PLM.
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS
6.1 Respostas referentes ao questionário 2, em anexo II

Empresas que desenvolvem sistemas PLM criaram soluções de fácil implantação
para o gerenciamento do ciclo de vida do produto para atender pequenas e médias
empresas, reduzindo custos de implantação e agilizando o go-live.
Essas soluções são projetadas para agilizar o processo de desenvolvimento ao
permitir que as empresas encontrem, distribuam e reusem dados rapidamente. Sua
configuração oferece, a implantação de um PDM pré-configurado. O software
oferece às empresas um método rápido e de baixo risco para perceber os benefícios
do PDM, ao mesmo tempo em que protege o investimento em tecnologia. Esses
sistemas usam o mesmo código de software da solução PLM completa, por isso
oferece um caminho de crescimento simples para a implantação completa do PLM.
Algumas dessas soluções simplificadas oferecem capacidade de gerenciamento
de dados multi-CAD que permite aos fabricantes administrar de forma eficaz e
eficiente as partes mecânicas feitas em (CAD), os dados de projeto e a cadeia de
suprimentos. Dando suporte às soluções de CAD mais populares, as soluções
oferecem uma visão única dos dados dos produtos desenvolvidos. As características
combinadas com as capacidades de visualização dos arquivos ajudam a melhorar a
colaboração, permitindo que as empresas tomem decisões mais inteligentes e que
resultam em produtos melhores.
Algumas soluções também gerenciam tarefas diárias e processos préconfigurados com os fluxos de trabalho e boas práticas que resultam na mudança de
engenharia e lançamento de produtos. Esses processos aumentam a eficiência para
atender às metas de prazos dos projetos.

“a solução PLM simplificada facilita a entrada do PDM permitindo às
empresas controlar a sua base de dados multi-CAD, melhorando os
processos PLM e atendendo suas necessidades de crescimento. Com a
solução PLM simplificada implantada, é possível adicionar funcionalidades
da solução completa na medida em que forem necessárias. A solução PLM
simplificada permite que os clientes experimentem os benefícios da solução
completa com uma solução PDM simples, fácil de instalar e fácil de usar.”
(STERLING, 2017)

72

São apresentados alguns resultados de casos de implantação de soluções PLM,
assim como a transcrição dos relatos dos técnicos PLM e de empresas (grande
porte a microempresas) que possuem e não possuem a solução PLM.
Dentre elas uma empresa multinacional de grande porte fabricante de motores,
que será chamada nesta dissertação como empresa A, participou dos questionários
1 e 2, disponíveis em anexo I e anexo II.
São apresentadas a seguir as respostas dos questionários 1 e 2, separadas para
cada uma das 5 empresas que responderam ao questionário 2:

6.1.1 Respostas da empresa A (ref. aos questionários 1 e 2)

A empresa A multinacional de grande porte, do ramo de auto-peças, com
aproximadamente 500 funcionários, com implantação PLM.
Anteriormente o gerenciamento de arquivos era totalmente manual e, quando os
usuários precisavam abrir para visualizar ou editar um arquivo, o mesmo era copiado
manualmente para máquina, que ao término do trabalho salvavam uma cópia do
arquivo em um diretório específico do projeto na rede. Eles eram armazenados em
servidores de TI onde eram feitos backups, com outros diretórios e documentos da
empresa. A aprovação de desenhos e documentos eram feitas diretamente nos
desenhos plotados em papel (todos os desenhos eram plotados). Após a
implantação do PLM, houve uma redução de papel em aproximadamente 80%, pois
antes todos os desenhos eram plotados. Também houve a utilização de uma nova
mentalidade na empresa, não somente devido ao PLM. Após a implantação do PLM
as principais mudanças foram segurança dos arquivos quanto ao acesso, controle
de revisão, integridade (multi acessos), organização, indexação, etc. A redução de
custos anuais após a implantação do PLM é de aproximadamente 35%, já a
produtividade aumentou em aproximadamente 15% após a implantação do PLM e
de sua estabilização. Não foi quantificada a redução do time-to-market, mas
houveram outras alterações como foco no mercado, novos produtos, etc. Não foi
medido o ROI. Os custos que a empresa teve que arcar foram: custo do software
PLM e suas licenças, custos de serviços, como por exemplo, o custo da hora dos
profissionais que implantaram o PLM, custo de treinamento dos usuários e o custo
do tempo para a mudança de metodologia do trabalho e adequação dos
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profissionais. Após vários anos de uso, hoje é possível dizer que a solução PLM
implantada é rápida e de fácil utilização pelos usuários. O PLM está integrado com
softwares CAD e ERP. O backup dos arquivos é feito diariamente de forma
incremental, já o backup geral é realizado mensalmente. Foi construído um manual
de melhores práticas com recurso interno da empresa. Os dados não estão
armazenados na nuvem, pois a empresa precisa amadurecer essa idéia em alguns
aspectos.

6.1.2 Respostas da empresa B (ref. ao questionário 2)

A empresa B, multinacional do ramo automobilístico, de grande porte, possui
10.000 funcionários, com a implantação do PLM e participou da pesquisa realizada
com o questionário II, disponível em Anexo II.
Anteriormente a sua engenharia não tinha expressão mundial, realizava apenas
“tropicalização” de projetos desenvolvidos na matriz,

seus arquivos eram

armazenados em files systems unix no Brasil e na base de dados da matriz.
A aprovação de desenhos era via plotagem dos arquivos 2D’s com carimbos e
assinaturas físicas.
Após a implantação do PLM reduziu-se a quantidade de papéis em mais de 90%.
A implantação do sistema trouxe, sem dúvidas, vários benefícios, porém difíceis de
serem quantificados por ter ocorrido ao mesmo tempo o aumento da participação do
Brasil nos desenvolvimentos de projetos, sendo incorporadas várias atividades que
antes eram desenvolvidas apenas na matriz. O investimento inicial foi em torno de 4
milhões de reais, sendo que o projeto de implantação durou 5 meses (dentro do
tempo esperado). Não foi quantificado o ROI. O modo de trabalho e a capacidade de
análises realizadas no processo de desenvolvimento de produtos mudaram
completamente. A implantação possibilitou a criação de projetos internacionais, com
troca de dados em tempo real entre os participantes dos projetos, ou seja,
trabalhando com colaboração, sem perder nenhum dado em diferentes plantas da
empresa. Os principais objetivos da implantação do PLM eram a possibilidade de
desenvolvimento distribuído com outras regiões, redução do time-to-market,
melhoria da qualidade dos produtos, etc., e esses objetivos foram alcançados.
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A equipe de projeto de implantação foi composta por representantes da T.I. da
empresa, juntamente com representantes do fabricante do software e do prestador
de serviço de suporte de T.I para a empresa contratante. O PLM foi implantado
somente nas plantas da empresa que possuem engenharia de produto e elas estão
conectadas via o conceito multi-site do PLM para trocas de dados de sites remotos.
O PLM possui integrações com softwares de CAD e CAM, não possuindo
integrações CAE e ERP.
Sobre custo benefício em implantar um PLM, foram obtidos muitos ganhos
estratégicos, como aumento da qualidade dos produtos, melhoria na comunicação
com outras plantas e possibilidade de desenvolvimento distribuído.
A solução PLM implantada é rápida, porém o uso não é de fácil utilização.
Quanto a adoção à ferramenta por parte dos usuários, ocorreram as dificuldades
normais de quebra de paradigmas, mas foi realizada uma ação de change
management com sucesso. O backup dos arquivos é feito diariamente. Existem
vários indicadores de desempenho através de relatórios. A escolha da solução PLM
foi feita pela matriz.
Os dados gerenciados pelo PLM não estão armazenados na nuvem, porém há
um plano para fazê-lo, já que a nuvem é o futuro irreversível.

6.1.3 Respostas da empresa C (ref. ao questionário 2)

A empresa C, multinacional de grande porte do ramo automobilístico com
aproximadamente 2.000 funcionários no setor de desenho do produto, com
implantação PLM e participou da pesquisa realizada com o questionário 2,
disponível em Anexo II.
Anteriormente ocorriam algumas falhas na hora da produção de algumas peças,
pois as últimas revisões dos modelos matemáticos que a engenharia de produto
liberava nem sempre eram a que a engenharia de manufatura possuía, ocasionando
fabricação errada de peças.
Os arquivos eram armazenados em um servidor UNIX, sem nenhum tipo de
indexação ou outro meio que impedia de ter mais de uma revisão corrente ao
mesmo tempo. A aprovação dos desenhos era feita manualmente, o desenho tinha
que ser plotado, o projetista recolhia todas as assinaturas necessárias como por
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exemplo, assinatura do engenheiro responsável, gerente, engenheiro de materias
quando aplicável, e, depois de todo o processo, o projetista disponibilizava os
modelos liberados em um diretório comum onde uma pessoa responsável checava o
desenho eletrônico e modelo 3D e então procurava seu correspondente no servidor,
compactava a versão antiga do desenho e disponibilizava-o. Esse processo possuia
falhas, pois dependia que uma pessoa fizesse certo. Após a implantação do PLM, os
processos tornaram-se mais agéis, os erros na produção dos produtos diminuiram e
a colaboração entre áreas aumentou significativamente, pois com o PLM só uma
cópia do arquivo ficava disponibilizada para os departamentos poderem trabalhar.
Houve bastante redução de papel, mas não foi quantificada o quanto foi essa
redução.
Os principais objetivos com a implantação do PLM eram de reduzir o tempo de
projeto ao lançamento do produto, diminuir a quantidade de erros na produção e
aumentar a colaborção entre as áreas, e esses objetivos foram atingidos ao longo
dos anos.
O PLM foi bem aceito pelos usuários. No começo era lerdo porque a interface
era baseada no Unix, mas com o tempo evoliu e ficou rápido.

6.1.4 Respostas da empresa D (ref. ao questionário 2)

A empresa D, multinacional de grande porte do ramo de auto-peças com
aproximadamente 1.150 funcionários, com implantação PLM e participou da
pesquisa realizada com o questionário 2, disponível em Anexo II.
Anteriormente havia um gerenciamento de revisões de desenhos sujeito a falhas,
o fluxo de liberação dos desenhos era lento.
Como existiam diferentes plataformas de CAD, os usuários eram obrigados a
visualizar os desenhos somente onde havia o CAD específico instalado. Os
desenhos eram armazenados em pastas do sistema operacional. O fluxo de
liberação de desenhos era lento, com um funcionário captando assinatura dos
responsáveis.
Reduziu-se a quantidade de papéis, mas não foi quantificado em quanto. Não
foram quantificados redução de custos, redução do time-to-market, aumento de
produtividade e ROI. A implantação do PLM durou 3 meses.
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As principais mudanças após a implantação do PLM foram: agilidade,
visualização de desenhos gerados em diferentes CAD e em vários departamentos
da empresa e sem a necessidade da licença do CAD estar instalada nas máquinas,
através da visualização do modelo 3D utilizando arquivos com extensão JT.
O principal objetivo em implantar o PLM foi o gerenciamento de desenhos, e o
objetivo foi atingido. Foi realizada uma pesquisa de mercado avaliando custo e
solução técnica para verificar qual o PLM que melhor atendia as necessidades da
empresa e, assim foi feita a escolha do único sistema PLM que atendeu a solução
técnica.
A equipe do projeto de implantação dentro da empresa foi composta da seguinte
maneira: foi escolhido um líder do projeto com conhecimento em CAD e sistemas
operacionais, profissionais da TI com conhecimento de banco de dados e projetistas
para verificar a migração de dados para o PLM.
Como a empresa possuía uma grande base de dados foi necessário avaliar toda
a nomenclatura dos arquivos após definir um padrão. Isso gerou um atraso de 1 mês
na implantação do PLM. A integração entre CAD, CAE e CAM é total, e foi
contratada mão de obra da empresa desenvolvedora do PLM. O sistema PLM é
rápido, de fácil uso e por isso foi bem aceito pelos usuários. O backup dos arquivos
e executado diariamente.
As principais dificuldades encontradas na implantação do PLM foram: base de
dados de desenhos grande com 3 tipos diferentes de CAD e nomenclatura dos
arquivos sem padrão. Hoje em dia não é cogitado armazenamento de dados na
nuvem.

6.1.5 Respostas da empresa E (ref. ao questionário 2)

A microempresa E, empresa nacional de ferramentaria e construção de moldes
plásticos, possui hoje 12 colaboradores, sendo considerada uma microempresa em
função do faturamento da empresa, não possui a implantação PLM e participou da
pesquisa realizada com o questionário 2, disponível em Anexo II.
A empresa possui os softwares CAD/CAM SolidWorks, AutoCad e PowerMill. A
empresa possui 3 projetistas, sendo 2 internos e 1 externo. Quanto ao controle à
sustentabilidade ambiental, são feitos os descartes através de empresas
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qualificadas e certificadas para levar os resíduos da empresa, os quais são mínimos,
sendo eles em sua grande maioria, cavaco de aço. Quanto a sustentabilidade
financeira, o planejamento é anual.
Os arquivos eletrônicos são armazenados em diretórios acessados via rede,
onde são feitos backups diários e os arquivos físicos, em armários identificados.
Quanto à aprovação de desenhos e documentos do produto final, são seguidas
as seguintes etapas: o produto é desenhado em conjunto com o desenvolvimento da
empresa contratante, após essa etapa são desenhados e validados arquivos em 2D
e 3D. Com todos os processos avaliados e aprovados, é construído um protótipo em
impressão 3D, para ter a peça física em mãos. Com todas as etapas concluídas com
sucesso, a aprovação do cliente é colhida com sua respectiva assinatura.
As alterações são controladas em seus respectivos desenhos com autorização e
assinatura dos solicitantes. Ficando dessa forma, arquivadas no próprio desenho, a
data e a descrição da alteração solicitada.
O controle de segurança dos arquivos é feito por uma empresa tercerizada
responsável pela TI, e responsável pela segurança de informação da empresa, a
qual também é responsável por realizar o backup diário dos arquivos.
Sobre PLM, a empresa já ouviu falar, e participa de alguns produtos no qual
foram elaborados usando soluções PLM.
A empresa tem ciência que o PLM é responsável pelos arquivamentos de todas
as informações do produto envolvido, possibilitando uma maior produção, e encontra
as fragilidades de seu sistema operacional, podendo optar por abandonar práticas
maléficas. Entre os principais benefícios que o PLM pode trazer é facilitar a criação,
desenvolvimento com menor custo e lançamento de novos produtos. Porém
pouquíssimas empresas têm recursos para isso, pois o uso da solução PLM
envolvem custos de licenças, diversos funcionários envolvidos e por vezes projetos
de alto custo.
6.2 Comparação das respostas das empresas (ref. ao questionário 2)

Para melhor visibilidade na comparação, foi criada a tabela 6, onde, pode-se
observar que as empresas de grande porte, em sua maioria possuíam algumas
falhas na revisão de projetos devido a grande aprovação ser manual, a quantidade
de papel após o uso do sistema PLM reduziu em todas empresas, assim como
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percebe-se uma nítida melhora de modo geral após a implantação com os objetivos
alcançados, contudo no início o sistema não foi bem aceito inicialmente pelos
usuários em algumas empresas, devido as dificuldades de uso dos usuários.

Tabela 6 - Antes da implantação do PLM. Comparação das respostas dadas pelas
empresas pesquisadas usando o questionário 2.

Empresa de

Empresa A

Empresa B

Empresa C

Empresa D

Empresa E

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

grande
porte
Algumas
falhas

na

revisão

de

projetos
Aprovação
dos
desenhos
era

ou

é

manual
Os arquivos
eram ou é
armazenado
em

um

sistema
operacional
Fonte: Elaborado pelo autor com dados do questionário aplicado nas empresas citadas

(2018)
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Tabela 7 - Após a implantação do PLM. Comparação das respostas dadas pelas
empresas pesquisadas usando o questionário 2.

Redução do

Empresa A

Empresa B

Empresa C

Empresa D

Empresa E

Sim

Sim

Sim

Sim

Não, a

time-to-

empresa

market

não
implantou o
PLM

Aprovação

Sim

Sim

Sim

Sim

eletrônica do

Não, a
empresa

dado

não
implantou o
PLM

Redução na

80%

+ de 90%

quantidade
de papel em

Reduziu,

Reduziu,

Possui um

mas não

mas não

programa

quantificou.

quantificou.

interno para

porcentagem

controle
sustentável.

Perceberam

Sim

Sim

Sim

Sim

melhoras de
modo

Não, a
empresa

geral

não

após

implantou o

implantação

PLM

do PLM
Objetivos da

Sim

Sim

Sim

Sim

implantação

Não, a
empresa

foram

não

alcançados

implantou o
PLM

Dificuldades
com o uso da
solução PLM

Sim

Sim

Não soube
responder.

Não

Não, a
empresa
não
implantou o
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PLM
O

projeto

Sim

Sim

Sim

ocorreu
dentro

Atraso de 1

Não, a

mês

empresa

do

não

tempo

implantou o

estimado
O

sistema

bem

PLM
Não

Não

Não

Sim

aceito

Não, a
empresa

inicialmente

não

pelos

implantou o

usuários
Os

dados

PLM
Não

Não

Não

Não

Não

estão
armazenados
na nuvem
Fonte: Elaborado pelo autor com dados do questionário aplicado nas empresas citadas

(2018)

6.3 Pesquisa com implantadores da solução PLM

A pesquisa realizada com o questionário 3, disponível em Anexo III com 2
implantadores de soluções PLM mostraram os seguintes resultados:
• Quanto as maiores dificuldades encontradas na implantação de PLM:
O implantador A respondeu que a maior dificuldade que sempre encontrou foi
conseguir adequar as funcionalidades do PLM à rotina (fluxo) de trabalho do cliente.
Os softwares denominados PLM possuem padrões especificos que foram
desenvolvidos através de boas práticas de mercado e do know-how do fornecedor.
Muitas vezes esses padrões não atendem à rotina do cliente, e talvez, por falta de
conhecimento do implantador ou por falta de vontade do cliente em mudar
determinados fluxos, a implantação não atende aos desejos do cliente e necessita
de muitas configurações (workflows, tipos de objetos, etc) e até mesmo
customizações.
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O implantador B respondeu que de uma forma muito resumida é a zona de
conforto dos usuários além dos processos antigos e ultrapassados da empresa, pois
as pessoas de uma forma geral temem mudanças e ficam melindradas com um
sistema que irá gerenciar e controlar atividades com capacidade de extrair todo e
qualquer tipo de relatório seja do que for e quando for.
• Quanto às melhores práticas recomendadas numa implantação de uma
solução PLM:
O implantador A respondeu que acredita que a metodologia utilizada para
implementação de um ERP, que se trata de uma grande avaliação dos fluxos do
cliente e a definição correta de tudo que deverá ser implantada ajudaria muito a
implantação. Também acredita que existem muitas dificuldades em entender as
reais necessidades do cliente (em um processo de pré-venda) e a urgência para se
concluir a negociação, impossibilitando uma correta análise.
O implantador B respondeu que recomenda o envolvimento do time e fazer com
que as pessoas se sintam parte do projeto, pois só assim o comprometimento é
pleno, tentando evitar ao máximo o jogo de ego, fazendo cada um ser importante na
implantação.
• Quanto à existência de passos ou checks para implantar um PLM:
O implantador A respondeu que os passos na sua opnião são: 1. processo de
venda mais adequado às necessidades do cliente, 2. “Boas práticas” (blue print)
como ferramenta de definição de software, configurações, infraestrutura de TI e
outros, 3. treinamento para formadores de opinião, 4. instalação e configuração em
ambiente de testes seguindo o que foi definido no blueprint, 5. testes, 6. validação
do ambiente, 7. criação de treinamentos customizados para treinar demais membros
da equipe de utilização, 8. validação do ambiente produtivo, 9. go-live, 10.
acompanhamento por no mínimo 2 meses.
O implantador B diz que antes de qualquer coisa deve-se ter o conhecimento do
processo e saber que o mesmo poderá sofrer alterações no meio do caminho. Devese criar um escopo muito bem definido e claro, colocando metas e verificadores nas
etapas

para

mensurar

o

sucesso

da

implementação.

Deve-se

avaliar

frequentemente o sistema e as pessoas envolvidas, e uma forma de fazer isso é
montar projetos pilotos, onde pequenas áreas e pequenos grupos validam o que
está sendo feito. Deve-se documentar de forma bem clara o que foi feito e com isso
criar procedimentos de trabalhos além de material de treinamento customizado, pois
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o treinamento padrão do software PLM muitas vezes não servirá para replicar o
ambiente configurado. Por fim, deve-se criar um time interno de suporte à aplicação,
pois nem sempre o suporte do fabricante tem a agilidade e o conhecimento do seu
ambiente para replicar um problema e corrigi-lo.
• Quanto aos principais benefícios de um PLM:
O implantador A respondeu que o PLM é importante no desenvolvimento de um
novo produto, o compartilhamento de informação e a garantia de uma única fonte de
verdade, ou seja, a informação é unica (a certeza de estar trabalhando com a última
versão). Hoje em dia, o PLM abrange projeto, fornecedores, requisitos, mas é
sempre o mesmo objetivo listado no início dessa resposta, quanto mais informações
vinculadas ao produto ou projeto melhor a visibilidade da informação.
O implantador B respondeu não ter dúvidas em afirmar que o principal benefício
é a transparência da informação e a centralização dela em uma única fonte de
procura e consulta, pois assim evitam-se planilhas duplicadas em redes, e-mails,
documentos perdidos ou desatualizados e pessoas que não são notificadas quando
deveriam, pois, o PLM consegue cercar tudo isso com uma facilidade indescritível.
• Quanto há como medir os custos benefícios de uma solução PLM:
O implantador A respondeu que as principais métricas são: tempo de
desenvolvimento

de

um

novo

produto,

reutilização

(reaproveitamento

da

informação), mão de obra (no que tange a novas metodologias de processos de
manufatura).
O implantador B respondeu que só pelo fato de não ter informações duplicadas
em sistemas paralelos já se paga o sistema, pois o maior custo e o que dá maior
prejuizo às empresas são o tempo que se leva para encontrar uma informação
correta e como utilizá-la da forma correta.

6.4 Discussão dos Resultados

A partir da amostra, é possível notar que antes de implantar soluções PLM, havia
muito retrabalho, os desenhos eram plotados em papel, alto consumo de papel, falta
de controle de versões, revisões e de acesso aos dados.
Após a implantação do PLM nota-se um grande gerenciamento e controle das
informações, com aprovação eletrônica do dado em substituição à plotagem dos
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desenhos, um controle de revisões e de acesso, aumento de produtividade, redução
de custos, redução do time-to-market, maior controle quanto à sustentabilidade,
redução de erros de projeto, armazenamento de todos os dados da empresa num
único ambiente totalmente seguro, redução de dados duplicados, análise de
montagens heterogêneas (de peças modeladas em diferentes softwares de CAD),
além de não ter a necessidade de uma licença de CAD para visualizar e fazer
análises (criação de cortes, análise de interferência, criação de anotações nos
desenhos, analizar dimensões, entre outros) nos modelos de peças e conjuntos.
Também é possível notar que em algumas dessas empresas hoje há a
colaboração entre os departamentos da empresa e com parceiros (fornecedores e
clientes), além da criação de projetos internacionais, com troca de dados entre os
participantes dos projetos e integrações entre sistemas CAD e ERP.
Devem ser feitos treinamentos para bom compreendimento do PLM, pois além
de não ser um software de fácil uso no início, na maioria das empresas há grande
resistência por parte dos usuários à aderir à nova tecnologia.
Sobre melhores práticas recomendadas numa implantação de uma solução PLM,
deve ser bem definido todo o escopo do projeto de implantação, e dependendo da
empresa, dividir a implantação em etapas, começando com a implantação na
engenharia de produto e após todas as configurações do PLM estarem definidas e
implantadas, implantar nas outras áreas da empresa como engenharia de
manufatura, entre outras. É importante, para ter sucesso na implantação e fácil
adoção à nova tecnologia, que a mudança da cultura de trabalho da empresa ocorra
do nível hierárquico mais alto para o mais baixo, com palestras sobre
conscientização sobre os ganhos que a empresa terá após a implantação do PLM,
conscientizando os funcionários quanto à sustentabilidade e meio ambiente.
Em relação à existência de passos ou checks para implantar um PLM, não existe
um padrão universal onde os fabricantes de soluções PLM seguem esses passos,
cada profissional em implantação define passos diferentes para a implantação do
PLM.
Na tabela 8, todas as informações de benefícios e dificuldades da implantação
do sistema PLM, encontradas pelas empresas foram analisadas, para esboço mais
claro do impacto do mesmo nas empresas A, B, C e D.
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Tabela 8 - Tabela de benefícios e eventuais dificuldades nas empresas que implantaram
o sistema PLM

Benefícios
•

Redução nos erros de projetos (evitando a fabricação de peças
erradas), grande gerenciamento e centralização das informações
numa única fonte, controle de acesso ao dado, aprovação eletrônica
do dado e a otimização de processos.

•

Substituição à plotagem dos desenhos, controle de revisões e de
acesso ao dado e redução do uso papel.

•

Possibilidade de criação de projetos internacionais, com troca de
dados entre os participantes dos projetos e integrações entre sistemas
CAD e ERP.

•

Colaboração entre todas as áreas da empresa, aumento de
produtividade, redução de custos, redução do time-to-market, maior
controle quanto à sustentabilidade.

•

Análise de montagens heterogêneas (de peças modeladas em
diferentes softwares de CAD), além de não ter a necessidade de uma
licença de CAD para visualizar e fazer análises (criação de cortes,
análise de interferência, criação de anotações nos desenhos, analisar
dimensões, entre outros) nos modelos de peças e conjuntos.
Dificuldades

•

Adequar a funcionalidade a rotina de trabalho, alteração no fluxo
rotina/customização, quebra na zona de conforto dos usuários.

•

Resistência a nova tecnologia

•

Falta de padrão universal nos passos da implantação

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do questionário aplicado nas empresas citadas
(2018)

Na tabela 9, encontra-se os resultados de fatores que podem otimizar a
implantação do PLM, a partir das discussões técnicas descritas em 6.3.
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Tabela 9 - Análise das respostas dos implantadores

Sucesso para implantação/ Melhores práticas
Avaliar o fluxo do cliente, definição do projeto a ser realizado e processo de venda
mais adequado ao cliente
Avaliar as necessidades reais do cliente
Envolvimento do time
Treinamento
Acompanhamento do projeto
Conhecimento do processo e se necessário alterações
Escopo bem definido / Melhores Práticas
Projeto piloto (para avaliar o que está sendo feito)
Documentar
Benefícios do PLM (visão do implantador)
Transparência da informação, informação única (centralização em uma única fonte
de procura/não duplicação) e diminuição do tempo gasto á procura da informação
Diminui o tempo de desenvolvimento do novo produto
Fonte: Elaborado pelo autor com dados do questionário aplicado nas empresas citadas
(2018)
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7 CONCLUSÃO

7.1 Contribuições na pesquisa

Por meio dos estudos da solução PLM é viável à diversos ramos de empresas,
porém mais indicado à empreas de grande porte. O mesmo tem como objetivo a
melhoria do ciclo de vida do produto e para otimização de processos. Também serve
como um documento guia com as melhores práticas para a implantação do PLM nas
empresas.

7.2 Lições aprendidas

Como lições aprendidas pelo pesquisador, através de revisão da literatura e de
pesquisas com especialistas em implantação de soluções PLM e também com
empresas que implantaram soluções PLM, percebe-se que o gerenciamento do ciclo
de vida do produto traz muitos benefícios para as empresas permanecerem
competitivas no mercado, dentre as quais, o aumento de produtividade, a redução
no tempo de lançamento de novos produtos nos mercados, a redução de custos, a
redução de erros em projetos, já que há a garantia do usuário trabalhar com o dado
mais recente e a distribuição dos dados de forma colaborativa entre as diversas
áreas da empresa, juntamente com fornecedores e clientes, visando otimização de
processos da empresa. Contudo a solução PLM tem custo elevado e precisa ser
financeiramente viável para empresa.
Nota-se que em empresas que possuem um grande volume de dados a serem
gerenciados, as soluções para o gerenciamento do ciclo de vida de produtos são
muito úteis e benéficas, devido à centralização, organização, padronização e
controle das informações. A aprovação eletrônica de dados reduz a quantidade de
papéis impressos, impactando na sustentabilidade. Essas empresas podem se
beneficiar da eficiência e assertividade do PLM.
A percepção em relação a microempresas ou empresas com pouco volume de
dados a serem gerenciados, baseado na amostra analisada e descrita na
dissertação como empresa E, a implantação do PLM não monstra-se uma solução
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economicamente viável, pois o custo de implantação é alto em relação ao lucro da
empresa, dificultando o retorno sobre o investimento, logo, o custo-benefício não
justificaria o investimento.
Como pequenas e médias empresas não deram retorno ao questionário, não é
possível concluir sobre os benefícios após a implantação de soluções PLM, assim
como do ROI da implantação nessas duas categorias de empresas, para que as
empresas se mantenham competitivas no mercado.
Um dos obstáculos que podem impactar na implantação do PLM, dependendo
da cultura da empresa, é a baixa aceitação dos usuários, pois quando há mudança
no processo de trabalho, pode haver resistência de adoção à nova tecnologia. Para
que haja maior aceitação e conscientização dos usuários à nova tecnologia, podem
ser realizadas palestras, guias com melhores práticas ao sistema e treinamentos.
É recomendo que o escopo do projeto de implantação seja bem definido e que
as empresas façam implantações de forma gradual, ou seja, que o projeto de
implantação seja dividido em subprojetos, iniciando a implantação na engenharia de
produtos, para depois ser implantada em outras áreas da empresa e tentar envolver
clientes e fornecedores nos processos de desenvolvimento dos produtos, num
ambiente totalmente colaborativo.
Na implantação de soluções PLM, é importante que o implantador faça
entrevistas, coletas de dados e reuniões para entender quais os processos da
empresa, para configurar, e se necessário customizando o software PLM de acordo
com as necessidades da empresa.
A empresa deve ter seus objetivos de implantação do PLM claramente definidos,
e que mais se adeque aos seus processos.
É recomendável economizar tempo, controlar custos e comunicar-se claramente
com os fornecedores em quase todas as etapas dos projetos de seleção de software
PLM. O projeto de configuração da solução PLM, deverá ser apresentado à empresa
contratante e após a aprovação desse projeto, os implantadores devem configurar o
software de acordo com os detalhes definidos no projeto de implantação. Finalizadas
as configurações, um treinamento para usuários-chave deve ser realizado com o
objetivo de verificar se as configurações no sistema estão de acordo com o objetivo
esperado. É nesse treinamento que os usuários-chave definirão se o software
configurado está pronto para o Go-Live (lançamento do software no ambiente de
produção da empresa) ou se são necessárias algumas alterações.
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Após o software ser aprovado pelos usuários-chave, são marcados treinamentos
para todos os usuários finais do software. Dependendo do nível de uso do software
dos usuários, devem ser criados treinamentos específicos.
Uma das etapas a ser levada em consideração é a migração de dados legados
(dados criados antes da implantação PLM) para o banco de dados da solução PLM.
Esses dados precisam ser preparados antes de migrados, seguindo padrões
definidos quanto à nomenclatura usada para busca, e se necessário, outros
detalhes, como por exemplo, criação de formulários específicos para esses dados.
Deve ser levado em conta um grande volume de suporte inicial, nos primeiros
dias de uso do software. O suporte pode ser telefônico, mas recomendo que nos
primeiros dias de uso da nova solução, haja profissionais para suporte on-site
(suporte fisicamente, nas máquinas dos usuários) aos usuários em cada área da
empresa, já que no começo aparecem muitas dúvidas de uso ao novo sistema.

7.3 Sugestões para trabalhos futuros

É discutida a solução PLM na nuvem, uma nova maneira de abordar as soluções
PLM com suas vantagens e desvantagens e também a Indústria 4.0 e a Internet das
Coisas. São apresentadas novas tendências de mercado para a evolução das
soluções PLM e seu crescimento a nível global. As sugestões para trabalhos futuros
são:
1) Como o PLM pode contribuir para o processo inovativo das empresas?
2) Customização de softwares PLM para atingir novos mercados
3) Avaliar o uso do PLM na estratégia de sustentabilidade empresarial
4) A contribuição do sistema PLM na transição para a economia circular
5) Como o PLM na nuvem pode reduzir custos de hardware, software e licenças
mantendo a certeza de que os dados estarão seguros e protegidos.
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Apêndice I – APLICAÇÕES DAS SOLUÇÕES PLM

Como o objetivo das soluções PLM é o gerenciamento de todo o ciclo de vida
do produto, os softwares de PLM são bastante complexos, sendo separados em
aplicações.
Para usuários comuns (não usuários administradores) do sistema PLM, alguns
exemplos de aplicações são: aplicação para a navegação entre objetos gerenciáveis
no banco de dados, aplicação para a aprovação de dados, aplicação para o
gerenciamento de estruturas de produtos e aplicação para busca de dados e
arquivos, aplicações para geração de relatórios, etc.
Para usuários administradores do sistema PLM, além das aplicações de
usuários comuns, existem aplicações para definição das regras de negócio da
empresa, como os exemplos a seguir:
✓ Aplicação para criação de workflows de aprovação de dados;
✓ Aplicação para criação de regras do sistema PLM;
✓ Aplicação para criação de janelas de pesquisa;
✓ Aplicação para criação de usuários, grupos de trabalho, funções, projetos [...]
Definições de aplicações de soluções PLM:
BOM Management (Gerenciamento de Lista de materiais): fornece uma definição
única de um produto, agregando e conectando todas as informações e atributos
utilizados para projetar, fabricar e suportar esse produto em uma Lista de Materiais
de estruturada, de vários níveis (BOM).
CAD File Management (Gerenciamento de arquivos CAD): fornece integração de
CAD e gerenciamento de arquivos de design para uma ampla gama de aplicativos
de CAD comerciais.
Component & Supplier Management (Gerenciamento de Componentes e
Fornecedores): fornece aos designers informações corporativas e de cadeia de
suprimentos e recursos de pesquisa abrangentes, permitindo que eles encontrem
rapidamente a parte ideal no início do processo de design do produto
Concept Development (Desenvolvimento de conceito): As soluções de
desenvolvimento de conceitos ajudam a definir e analisar todas as características
dos novos conceitos de produtos antes de entrar no processo de desenvolvimento
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do produto. Com isso, há redução nos tempos de ciclo e lançando os produtos mais
rapidamente para o mercado.
Configuration Management (Gerenciamento de configurações): Fornece um
sistema abrangente e fechado para gerenciar mudanças nas configurações do
produto e manter os atributos funcionais e físicos de um produto ou sistema ao longo
de sua vida.
Design Outsourcing: padroniza processos de negócios e compartilhamento de
dados em toda a empresa estendida. Assegura melhores práticas, simplifica as
comunicações e melhora a eficácia geral das iniciativas terceirizadas.
Detailed Design (Designer detalhado): impulsiona o desenvolvimento de
especificações e requisitos detalhados de design, bem como a documentação chave
para a fabricação à jusante.
Document Management (Gerenciamento de documento): fornece um repositório
de arquivos on-line seguro que garante que todos os usuários acessem uma única
versão em relação a produtos, processos e outros arquivos.
Engineering

Change

Management

(Gerenciamento

de

mudanças

de

engenharia): automatiza, controla e organiza todos os pedidos de mudança,
avaliações, planos e mudanças reais em um produto ou sistema. Os usuários ao
longo do ciclo de vida do produto e da cadeia de suprimentos estendida têm
visibilidade instantânea no processo de ordem de mudança de engenharia (ECO),
para que todos estejam trabalhando a partir do mesmo registro do produto e as
mudanças são comunicadas em tempo real.
Environmental Compliance (Conformidade Ambiental): atenua os riscos,
assegura a qualidade do produto e automatiza processos e captura e gerencia
documentação relacionada em um local seguro e on-line.
Fast Fashion (Moda rápida): gerencia processos complexos de desenvolvimento
de produtos orientados para o vestuário, permitindo que as empresas entreguem
produtos de qualidade no menor prazo possível a preços competitivos no mercado.
Global Product Development (Desenvolvimento de Produto Global): oferece
soluções de desenvolvimento de produtos poderosas que permitem às organizações
empresariais promover a colaboração e conectar e colaborar com equipes
distribuídas globalmente.
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Lean Product Development: fornece visibilidade no processo de engenharia,
minimizando o desperdício e maximizando a eficiência em todas as etapas do valor
e das cadeias de suprimentos.
Maintenance & Calibration (Manutenção e Calibração): gerencia registros de
manutenção e calibração para ferramentas, medidores e dispositivos elétricos de
forma crítica.
Manufacturing

Process

Management

(Gerenciamento

de

processos

de

fabricação): gerenciamento dos processos de fabricação utilizados para fazer peças,
montar produtos finais e realizar inspeção.
Manufacturing Process Planning (Planejamento do processo de fabricação): o
planejamento do processo de fabricação garante a precisão e a qualidade da
informação para os processos de fabricação, fornecendo uma versão confiável e
única em um local seguro e on-line.
Mechatronics (Mecatrônica): a Mechatronics combina engenharia eletrônica e
mecânica e design de software com gerenciamento de requisitos e engenharia de
sistemas em um único banco de dados unificado.
New

Product

Introduction

(Introdução

de

novos

produtos):

o

novo

desenvolvimento e introdução de novos produtos (NPDI) simplifica e automatiza o
processo NPDI, permitindo que organizações empresariais ofereçam melhores
produtos ao mercado rapidamente, ao mesmo tempo que maximizem a
lucratividade.
Outsourced

Manufacturing

(Fabricação

terceirizada):

as

ferramentas de

fabricação terceirizada superam as lacunas entre equipes de engenharia e
fabricação criadas por tempo, distância, linguagem e outros fatores, tornando suas
operações terceirizadas mais eficientes e eficazes.
Part Traceability (Traçabilidade das peças): permite a rastreabilidade aos
códigos de fornecedores de componentes, códigos de série e códigos de lotes nas
configurações construídas e como mantidas.
Portfolio Management (Gerenciamento de portifólio): fornece informações de
produtos e programas firmemente sincronizados, utilização de recursos maximizada
e visibilidade e suporte de decisões em vários programas ao longo do ciclo de vida
do produto.
Product Analytics (Análise de produtos): é uma solução de inteligência de
negócios consciente de configuração de produto que fornece às organizações
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corporativas uma análise integrada de dados e recursos de análise para análise de
causas raiz.
Product Costing (Custeio do Produto): permite às organizações empresariais
orçamentar e planejar, controlando, medindo e gerenciando custos contra objetivos
ao longo da vida de um produto.
Product Data Management (Gerenciamento de Dados do Produto ou PDM):
permite que as organizações empresariais rastreiem e gerenciem a criação, a
mudança e o arquivamento de todas as informações relacionadas a um determinado
produto, incluindo modelos CAD, desenhos, especificações e outros documentos
associados em dados únicos e centralizados repositório.
Product Engineering (Engenharia de produto): combina estruturas de BOM,
gerenciamento de documentos e fluxos de trabalho para permitir que organizações
empresariais reduzam os custos do produto, melhorem a coordenação de mudanças
e desenvolvam produtos melhores rapidamente.
Product Governance & Compliance (Governança e conformidade do produto):
gerencia a conformidade do produto, substância e material com as normas e os
requisitos regulamentares.
Product Life cycle Management (Gestão do ciclo de vida do produto – PLM):
gerencia todo o ciclo de vida de um produto desde a criação de conceito até o
design e fabricação, ao serviço e ao fim de vida do produto. As soluções PLM
permitem que organizações de todos os tamanhos desenvolvam processos
consistentes e repetitivos que otimizem recursos, maximizem a lucratividade,
melhorem a qualidade do produto e minimizem o tempo de inatividade.
Program Management (Gestão de Programação): fornece funcionalidades
abrangentes para reduzir os custos do projeto, melhorar as margens de lucro e
encurtar os ciclos de desenvolvimento de produtos.
Project Management (Gerenciamento de Projetos): oferece visibilidade ao
máximo em projetos e programas, permitindo às organizações empresariais planejar
e gerenciar recursos, mediar o risco e maximizar a lucratividade.
Quality Planning (Planejamento de qualidade): fornece às organizações
corporativas ferramentas e processos abrangentes para gerenciar riscos, melhorar a
qualidade e atingir as formas de conformidade ambiental, regulamentar, de
segurança, médica e outras.
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Quality Systems (Sistemas de qualidade): sistemas de qualidade abrange todos
os processos, procedimentos e recursos necessários para garantir o gerenciamento
de qualidade.
Quote Process Management (Gerenciamento de Processo de Citação): é uma
solução in-bound para empresas de configuração-a-ordem e engenheiro-aencomenda que precisam injetar regras de negócios de engenharia e inteligência no
processo de pedido do cliente. Garante melhores cotações, processos repetitivos e
maior rentabilidade em projetos de clientes.
Regulatory Compliance (Conformidade regulatória): centraliza a informação e a
documentação de conformidade, facilitando que as organizações empresariais
consigam e mantenham a conformidade com a segurança ambiental, produtos,
dispositivo médico, ISO e outros processos e padrões em escala global.
Requirements Management (Gerenciamento de Requisitos): permite aos
usuários em ambientes de desenvolvimento de produtos orientados por requisitos
definir, desenvolver, capturar e incorporar requisitos de produtos de todos os tipos:
clientes, técnicos, regulatórios, etc. - em um único repositório dinâmico.
Risk Management (Gerenciamento de riscos): permite às organizações
corporativas capturar, gerenciar, relatar e mitigar riscos ao longo do ciclo de vida do
produto.
Supplier Corrective Action (Ação Corretiva Fornecedora): automatiza e melhora a
colaboração com os fornecedores, facilitando a gestão de relacionamentos em uma
rede de fornecedores distribuídos e de várias camadas.
Supply Chain Management (Gestão da cadeia de abastecimento): automatiza e
melhora a gestão, a coordenação e a comunicação com os fornecedores, facilitando
a gestão de relacionamentos em uma rede de fornecedores distribuídos e de várias
camadas.
Systems Engineering (Engenharia de sistemas): permite aos usuários definir,
desenvolver, capturar e incorporar requisitos de produtos de todos os tipos (clientes,
técnicos, regulatórios, dentre outros) em um único repositório dinâmico.
Tooling Management (Gerenciamento de ferramentas): automatiza o inventário e
a manutenção de ferramentas e ferramentas de berço, permitindo que os fabricantes
agilizem processos e maximizem a lucratividade, melhorando a conformidade.
Variants & Options (Variantes e Opções de Engenharia): fornecem uma
plataforma altamente flexível para ambientes de configuração a ordem e engenheiro
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a pedido, permitindo que as organizações empresariais reduzam os custos
administrativos e simplifiquem processos ECO complexos.
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Apêndice II – FUNCIONALIDADES E CONCEITOS DE SOLUÇÕES PLM
Na implantação de soluções PLM, deve-se ter muitos detalhes definidos entre os
consultores PLM e os implementadores da empresa que adquiriu a solução PLM.

1 Regras de nomenclatura e migração de dados legados

A regra de nomenclatura definida pela empresa é importante na padronização
dos documentos para facilitar a pesquisas, e seus campos serão atributos de busca
aos mesmos.
Alguns atributos são obrigatórios para registro do objeto no banco de dados. A
grande maioria dos sistemas PLM possuem os seguintes atributos para definição de
um objeto (*): ID/Nome/Revisão/Descrição, onde:
✓ O atributo “ID” é a identificação única do objeto, onde existe a possibilidade
de termos a identificação numérica ou alfanumérica e esse ID pode ser sequencial
ou não. Esse atributo é obrigatório;
✓ O atributo “Nome” é onde é inserido o nome do objeto. Vários objetos podem
possuir o mesmo nome, exemplo: Parafuso. Esse atributo é obrigatório;
✓ O atributo “Revisão” serve para controlar revisões que serão criadas no
objeto. Esse atributo é obrigatório;
✓ O atributo “Descrição” é usado para descrever detalhes do objeto. Esse não é
um atributo obrigatório.
objeto (*) pode ser um documento ou arquivos que representam peças ou conjuntos.

2 Criação de formulários

Os formulários servem para definição de características que caracterizem um
objeto.
Cada campo de um formulário é um atributo do banco de dados e pode ser
usado como critério de pesquisa para qualquer objeto, ou ainda para a geração de
relatórios.
Um campo comumente criado pelas empresas é o campo “Fornecedor”, onde
algum usuário da empresa define qual o fornecedor de determinada peça.

102

Para o preenchimento de campos do formulário é possível a utilização de LOV
(List of Values), ou seja, a escolha de valores pré-definidos para cada campo de
cada atributo.
Os formulários são associados às peças ou documentos e seus campos são
definidos de acordo com a necessidade da empresa.
Alguns exemplos de campos de formulários muito usuais são: número no ERP
(Enterprise Resource Product), fornecedor, material, peça comprada ou fabricada.

3 Criação de pesquisas personalizadas

As janelas de pesquisa são criadas de acordo com os atributos definidos para
cada objeto criado, seja documento, peça ou conjunto de peças.
Para cada tipo de objeto podem ser criadas diferentes janelas de pesquisa, ou
seja, para pesquisar peças pode-se ter alguns campos de pesquisa, enquanto para
pesquisar conjuntos podemos ter outra janela de pesquisa e ainda para documentos
uma outra janela de pesquisa.

4 Schedule manager

É o aplicativo que serve para o gerenciamento de cronogramas de projetos.
Possui características semelhantes as MSProject da Microsoft, porém está
incorporado ao software PLM, e é sincronizado aos worflows de aprovação de
dados.
Com esse aplicativo é possível ver se o projeto está atrasado, alguma tarefa do
projeto necessita de atenção, se algum usuário está sobrecarregado ou ocioso
dentre outras funções.
Esse aplicativo, em alguns softwares possui uma licença especifica e deve ser
comprado à parte.
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5 Criação de projetos no PLM

Cada projeto da empresa pode ser tratado como projeto numa solução PLM.
Existe o papel de administrador do projeto, que é designado ao usuário que
aloca pessoas num projeto. As pessoas podem ser alocadas com diferentes funções
num projeto: supervisor do projeto, engenheiro do projeto, designer do projeto, entre
outros.
A função determina quais permissões cada usuário possui num determinado
projeto.
Um mesmo usuário pode fazer parte de mais do que um projeto ao mesmo
tempo e ainda possuir diferentes papéis em cada um.
É possível um usuário ser engenheiro de um projeto e designer de outro projeto.

6 Criação de usuários, grupos e papéis

Para a criação de person (pessoa), user (usuário), role (papel), group (grupo),
existe a aplicação organization.
Um person é definida pelo nome, e-mail, endereço e foto. Quando um arquivo
fica bloqueado para um usuário, o campo person define qual o nome do usuário.
Esse campo é muito útil para rastrear o que cada usuário está executando num
projeto.
Um user define o login de cada usuário no PLM.
Um role define quais papéis ou funções cada usuário irá desempenhar num
determinado projeto.
Um group define um grupo de usuários que irá desempenhar alguma função num
projeto.

7 Ferramentas de busca a dados

Como os sistemas PLM trabalham com banco de dados, a busca aos dados é
feita de uma maneira bastante simples.
Existem quatro ferramentas de busca:
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✓ Search
Com essa ferramenta de busca é possível pesquisar:
- Peças ou conjuntos pelo seu número, nome, data de modificação, data de
aprovação, projetista responsável, etc.;
- Todas as peças aprovadas num certo período de tempo por um determinado
grupo ou usuário, etc.
✓ Searh Remote
É comum em empresas multinacionais, um mesmo projeto ser executado por
usuários de diferentes plantas, atuando num ambiente colaborativo e integrado. Para
acesso a objetos que pertencem a outro site (database), existe a funcionalidade de
pesquisa remota, onde, por exemplo, é possível buscar uma peça em Detroit, para
montá-la num projeto feito no Brasil.
✓ Where Used
Quando uma peça deverá ser alterada, é importante saber quais conjuntos serão
afetados pela modificação da peça. Com a funcionalidade Where Used é possível
encontrar todos os conjuntos que montam uma determinada peça. Se a peça sofrer
alguma modificação, deve-se atualizar os conjuntos à qual a peça pertence.
✓ Where Referenced
Com essa ferramenta é possível verificar os links entre objetos do banco de
dados: pastas, arquivos, etc.

8 Baseline

Um baseline é uma cópia feita de uma revisão em processo e usada para
compartilhar dados. A razão para a criação do baseline é documentar uma liberação
avançada que pode ser utilizada somente como consulta (uma baseline não pode
ser considerada uma revisão liberada).
Ao criar uma baseline podemos descrever o motivo dessa cópia, associada.
O baseline pode ser criado por qualquer um que tenha acesso de escrita na
revisão. A revisão não pode estar aprovada para que seja possível criar um
baseline. Eles podem ser gerados a qualquer momento enquanto a revisão estiver
em working ou submetida à um processo de liberação.
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9 Processo de liberação de arquivos – Workflow

O workflow origina-se do conceito que todo o trabalho flui através de um ou mais
processos a fim de alcançar um objetivo. O workflow é a automação destes
processos da empresa. Usando o workflow, os documentos e as informações são
transferidos entre os participantes através de tarefas durante um processo.
As figuras 12 e 13 mostram exemplos de fluxos para aprovação de dados.

Figura 12 - Exemplo 1 de workflow

Fonte: SIEMENS (2009)
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Figura 13 - Exemplo 2 de workflow

Fonte: SIEMENS (2009)

Para cada empresa são criados diferentes workflows a fim de retratar fielmente
os processos para aprovação de um arquivo.
Vantagens da utilização de processos de aprovação eletrônica.
✓ Distribuição eletrônica de tarefas para determinados usuários designados
para aprovação
✓ Tempo do ciclo de modificação da engenharia reduzido, portanto reduzindo
custos e diminuindo o tempo de ciclo de desenvolvimento/modificação do produto.
✓ Gravação permanente de todas as atividades durante uma modificação da
engenharia.
✓ Processos pré-definidos que devem ser seguidos.
O DBA da solução PLM é responsável por criar modelos de workflows para
retratar os processos do fluxo de trabalho de acordo com as normas da empresa.
Através do workflow, é possível criar eletronicamente tarefas, bem como
submeter trabalhos e tarefas para outros usuários do PLM com o propósito de editar,
rever e assinar uma liberação. Assim, os usuários utilizam os workflows criados para
delegar, executar ou aprovar alguma tarefa dentro do fluxo de aprovação definido.
Um

workflow

usa tarefas para

notificar automaticamente os usuários

selecionados de que existe algum trabalho a ser feito. As requisições são rastreadas
através de uma caixa de entrada eletrônica, onde cada requisição mantém links para
os dados à serem aprovados.
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Um processo pode ter várias tarefas ordenadas em um progresso em série ou
paralelo. No momento da aprovação, cada tarefa de revisão pode ter uma lista de
usuários alocados para aprovação.
Delegar uma tarefa é repassar uma tarefa para outro usuário no sistema PLM.
Exemplo: um engenheiro destina uma tarefa um projetista.
Para a aprovação de arquivos ou documentos, são necessários workflows (fluxos
de aprovação) onde há a sequência correta de aprovação.
Toda empresa possui uma sequência para aprovação de dados e, com a
implantação do PLM, é possível usar alguns workflows pré-existentes nos softwares,
ou criar novos workflows (caso o software PLM adquirido não possua algum fluxo
que descreva a realidade dos processos da empresa).
Alguns exemplos de funções que podem ser usadas num workflow são:
✓ CheckLatestReleased: Para que seja possível a criação de uma nova revisão
de um objeto, a revisão anterior deve estar liberada;
✓ Deep copy: Quando é criada uma nova revisão, é possível copiar da revisão
anterior alguns tipos de arquivos e outros não. Essa função serve para descrever o
que será copiada na criação de uma nova revisão.
✓ Create objects: Cria algum tipo de objeto/arquivo em determinado momento
no workflow.
✓ Access manager: Define permissões de usuários sobre cada objeto do
workflow.
Ao liberar um dado usando um workflow do PLM, é aplicado ao dado um release
status para definir para qual fase do projeto a peça está liberada. Peças podem ser
liberadas para a fase de criação de protótipos, para a fase de produção, etc.

10 Change management

O Change Management (gerenciamento de objetos para modificação de um
dado), é uma aplicação específica nos sistemas PLM para gerenciamento de objetos
para requisição de modificação de um dado (peça, conjunto ou documento).
Os objetos mais comuns para o gerenciamento de modificações são: Problem
Report (PR), Change Request (CR) e Change Notice (CN).
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O Problem Report é criado para identificar um problema ou melhoria, e com ele
teremos o passo a passo para reproduzir o problema (criado pelo usuário que
requisitou a criação do mesmo).
O Change Request é criado para documentar possíveis soluções para resolver o
problema descrito no Problem Report.
O Change Notice é criado para encaminhar a Change Request aprovada para
a todos envolvidos quanto à execução da solução do problema descrito no Problem
Report.
Associados a cada objeto dessa aplicação, existem worflows para aprovação dos
mesmos por supervisores, engenheiros, gerentes, membros de comitê, etc.

11 Gerenciamento da estrutura do produto

Os softwares PLM possuem gerenciamento de estrutura de conjuntos
controlados por uma BOM (Bill of Materials) ou lista de materiais.
Nessa estrutura, é possível visualizar, criar, modificar e comparar estruturas
de produtos.
A estrutura do PLM deve ser a mesma estrutura do CAD, ou seja, após a
modificação da estrutura no CAD, a mesma é atualizada no PLM e vice versa,
através do sincronismo entre estruturas.
A diferença é que criando ou modificando uma estrutura no PLM, deve-se
abrir o conjunto no CAD para posicionamento das peças no conjunto.
Para acessar a estrutura de produto, não é necessária a abertura do produto no
CAD, podendo a mesma ser visualizada no PLM.
A medida que uma informação é modificada começam a surgir revisões de
um determinado conjunto ou peça. Para que seja possível abrir conjuntos, o sistema
recorre ao BOM (Bill of Materials) para saber quais são os componentes e/ou subconjuntos que constituem o conjunto principal que está sendo aberto, porém, o
sistema precisa saber também qual será a revisão de um determinado sub-conjunto
e/ou peça que deverá ser carregado quando a abertura do conjunto for maior. Para
saber qual revisão deve ser carregada de cada componente do conjunto que é
aberto, o sistema recorre as Revision Rules (Regras de Revisão).
As regras de revisão mais comuns são:
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✓ Latest Released: carrega as últimas revisões liberadas de cada peça do
conjunto
✓ Latest Working: carrega a última revisão em trabalho de cada peça do
conjunto.

12 Arquivos com extensão JT

Os arquivos JT (Jupiter Tesselation) são arquivos 3D associados a arquivos
CAD, sendo muito úteis para usuários que não possuem softwares CAD instalados
em sua máquina.
Não é possível criar ou editar geometria de peças em arquivos JT, sendo
somente permitidas algumas funções, como por exemplo: rotacionar, transladar,
gerar vistas, criar anotações no desenho, tirar dimensões, criar seções de corte,
mover peças, analisar folga/ interferência, gerar animações, comparar peças, criar
restrições entre peças de conjuntos, por exemplo, paralelismo, concentricidade, etc.
Alguns exemplos de uso mais comum dos arquivos JT são:
- Um engenheiro ou supervisor (que não possui software CAD instalado em sua
máquina) deve aprovar o desenho de um projetista: através do sistema PLM: o
usuário acessa o arquivo JT, abre a geometria, analisa se está tudo de acordo com
o solicitado e aprova ou rejeita o arquivo;
- Usuários da ferramentaria que irão usar a geometria criada na engenharia de
produto para definir caminho de ferramenta para usinar a peça.

13 Controle de acesso ao dado

O controle de acesso para garantir a integridade do dado é feito de várias
maneiras:
1) Cada pessoa possui um usuário, que executa uma função (engenheiro,
supervisor, projetista, dba, etc) num determinado grupo (engenharia de produto,
engenharia de protótipo, engenharia de manufatura, etc) que pertence a um
determinado projeto (projeto X, projeto Y, etc).
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Através do gerenciamento de acessos, as permissões de leitura e escrita aos
arquivos são definidas.
Exemplo: uma peça está sendo modificada (In-Working) na engenharia de
produto, logo usuários da engenharia de manufatura não terão acesso de leitura a
essa peça enquanto ela não estiver aprovada pela engenharia de produto. Após a
peça ser aprovada na engenharia de produto, é enviada uma mensagem à
engenharia de manufatura para que fabriquem a peça, sendo liberado apenas
acesso de leitura à mesma. Como a peça pertence ao grupo da engenharia de
produto, não é permitida a modificação da peça pelo grupo da engenharia de
manufatura.
2) Check-In / Check-Out: quando um usuário abre um arquivo para modificação,
é aplicado ao arquivo um Check-Out a esse arquivo, ou seja, o arquivo fica protegido
para que somente o usuário que está com o arquivo tenha acesso a modificá-lo,
prevenindo assim que outros usuários modifiquem a mesma peça ao mesmo tempo.
Enquanto a peça está sendo modificada, os outros usuários pertencentes ao
mesmo projeto possuem somente permissão de leitura à peça, enquanto os usuários
de outros grupos de projetos não possuem nem acesso de leitura, enquanto a peça
não estiver aprovada.
Quando o usuário fechar o arquivo, ele pode liberar a permissão de modificação
ao arquivo para outros usuários que pertençam ao mesmo grupo de projeto dessa
peça.
3) Baseline (ou foto instantânea): enquanto uma peça está sendo modificada
num grupo, é comum a criação de um baseline para que outros grupos tenham
acesso a ver a peça num determinado instante de tempo, mesmo antes de ela estar
aprovada. Um exemplo é criar na engenharia de produto um baseline para a
engenharia de manufatura, assim podem ser feitos estudos de qual ferramenta será
usada para fabricar a peça, ou ainda, como será feita a montagem de um conjunto
de peças.
Define-se pessoa no sistema PLM como o nome completo do usuário, a fim de
que fiquem registradas todas as ações executadas pelos usuários no banco de
dados, como registro de histórico das informações. Exemplo: quem criou essa peça
dia 14/01/2012 foi José Bezerra da Silva e quem aprovou essa peça foi Artur Silva.
A figura 14 mostra como é feito o controle de acesso ao dado através do tipo de
licença do usuário, do grupo de trabalho a qual o usuário pertence e das permissões
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que o usuário possui relacionadas ao dado (somente leitura ou permissão de escrita,
ou seja, de alteração do dado).
Figura 14 - Controle de acesso ao dado

Fonte: SIEMENS (2011)

14 Interface portal X Interface web

As soluções PLM podem ser utilizadas em dois tipos de interface: a interface
Portal e a Interface WEB.
Na interface Portal, o software é instalado no servidor e nas máquinas clientes.
Essa interface é recomendada para usuários que fazem projetos utilizando softwares
que exigem bastante memória da máquina, como softwares CAD, CAM, CAE, etc.
Na interface WEB, o software é instalado somente no servidor, e os usuários
clientes acessam o software pela página na Internet. Essa interface é recomendada
para usuários que abrem apenas softwares que não exigem muita memória da
máquina.
Numa mesma empresa, é muito como ter as duas interfaces juntas, onde
geralmente projetistas utilizam a interface portal e engenheiros aprovadores utilizam
a interface Web.
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15 Conceito de Modelo Mestre (Master Model)

O conceito de Master Model permite que o projeto separe os dados derivados de
uma peça da definição geométrica básica desta peça.
Por exemplo, dados de drawing e manufatura são separados da geometria
básica de uma peça. A idéia é criar um “arquivo não-mestre” separado pertencendo
à revisão da peça e então incluir o arquivo mestre com um componente dele. Isso
permite que drawings e dados de manufatura de serem criados em um arquivo nãomestre.
O Master Model é um método de assegurar a maneira que uma peça é definida.
Significa que há uma e somente uma definição preliminar da peça, o Modelo Mestre.
Qualquer outra definição da peça é considerada derivada do mestre.
A seguir, há um exemplo comparativo de como seria trabalhar sem o conceito do
Master Model e usando o conceito do Master Model.
Na figura 15 há um exemplo de criação de um arquivo sem o conceito do Master
Model onde todas as informações relacionadas a um produto ficam armazenadas
num único arquivo tornando-o pesado e levando mais tempo para a conclusão do
mesmo. Antes do surgimento do conceito do Master Model, os arquivos eram
criados dessa maneira.

Figura 15 - Arquivo sem usar o Master Model

MODELO 3D

DESENHO 2D

CAM

CAE
∑ dias = 11dias
∑ memória = 20 MB
Fonte: SIEMENS (2009)

4 dias
10 MB
2 dias
3 MB
3 dias
3 MB
2 dias
4 MB

A
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Na figura 16, há um exemplo de criação de vários arquivos separados da
definição básica da peça usando o conceito do Master Model. É possível notar que o
tamanho de cada arquivo fica menor, resultando em mais rapidez na abertura dos
mesmos pelas máquinas dos usuários. Também é importante notar que o tempo do
projeto da peça diminui, pois é usado o conceito de engenharia simultânea onde
diferentes profissionais podem trabalhar ao mesmo tempo na mesma peça, cada um
agregando informações de acordo com suas áreas, por exemplo, enquanto um
profissional de CAE faz simulações de resistência e deformações da peça, outro
profissional gera as vistas, faz legenda e define cortes na definição em 2D da peça.

Figura 16 - Arquivo usando o Master Model

Modelo 3D
(mestre)

A 10 MB

4 dias

CAM

3 MB

Desenho 2D

C

3 MB

B

2 dias

3 dias
A

CAE

4 MB

A

D

2 dias
A

∑ dias = 7 dias
Fonte: SIEMENS (2009)
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A figura 17 mostra um exemplo de comparação em relação ao tempo entre usar
ou não usar o conceito do Master Model. É possível notar a vantagem de usar essa
metodologia de trabalho.

Figura 17 - Variação de tempo entre tarefas usando e não usando o Master Model

Tarefas usando o

3D

Master Model

2D
CAM
CAE

Tarefas sem usar o
Master Model

3D
2D
CAM
CAE

∆t
Fonte: SIEMENS (2009)

O conceito de modelo mestre oferece vários benefícios, incluindo:
✓ Suporte à engenharia simultânea, porque os dados para diferentes enfoques estão
separados e mais de um engenheiro pode trabalhar nisso simultaneamente;
✓ Os dados não-mestres sempre contêm a última definição do modelo mestre;
✓ A definição mestre da peça é mais simples, pois nela há menos dados de
documentação, portanto é menor e usa menos memória quando o arquivo é
carregado;
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✓ É possível aplicar controles de acesso separados, portanto a definição mestre da
peça é protegida enquanto permite que outros dados (por exemplo, uma folha de
engenharia) sejam trabalhados.
No modelo mestre, a geometria mestre é o objeto de definição simples da peça.
Outras aplicações que usam a peça (se draft, por exemplo) fazem isso criando um
conjunto contendo a geometria mestre como seu único componente.
O banco de dados do sistema PLM organiza logicamente a geometria mestre
com outros dados criados neste processo. Isso é feito através do uso de
especificações de banco de dados.
Em empresas que possuem mais do que uma planta, é usado o conceito de
Multi-site nas soluções PLM.
Define-se conceito de Multi-site de soluções PLM a integração ou interligação
entre os bancos de dados das diferentes plantas de uma empresa.
Para que a eficiência para acesso e troca de informações de diferentes plantas
seja satisfatória, é necessário que haja um link com memória suficiente.
O link citado na frase anterior varia de acordo com a distância entre as plantas,
podendo existir interligação entre plantas localizadas na mesma cidade, no mesmo
estado, no mesmo país ou ainda em diferentes países.
É muito comum ter todas as plantas da empresa interligadas pelo sistema PLM a
fim de que todo o ciclo de vida usado para o desenvolvimento dos produtos pode ser
gerenciado e esteja disponível para todas as áreas e departamento da empresa,
independente da planta.
Outra importância do conceito de multi-site é para um projeto que será
executado em diferentes sites (plantas). Pode-se ter como exemplo: algumas peças
estão sendo projetadas no Brasil e outras no México e serão montadas no mesmo
conjunto na Itália e o conjunto de peças terá aprovações na Itália, no México e no
Japão.
Através de ferramentas de busca remota, é possível copiar um arquivo de um
site para outro e fazer a montagem das peças.
Toda madrugada é feita a atualização das peças modificadas durante o dia num
servidor de arquivos publicados, que são arquivos onde foi dada a permissão de
visualização para outros sites.
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Anexo I

Tabela 10 - Questionário 1 - realizado na empresa A que implantou a solução PLM

O que será avaliado

Questões

Se o funcionário saberia dizer como a Quando o senhor(a) foi contratado pela
empresa

era

antes

e

após

a empresa, o PLM já estava implantado?

implantação.
Avaliar o arquivamento de documentos Como era a empresa antes do PLM?
da empresa, e de que maneira eram De que maneira os arquivos eram
aprovados

os

dados

dos

projetos armazenados?

(documentos e desenhos).

Como

era

feita

a

aprovação

de

desenhos e documentos?
Avaliar os benefícios do PLM e o O que mudou com a implantação do
impacto do mesmo na empresa, como o PLM?
retorno

sobre

o

investimento

e

o Reduziu-se a quantidade de papéis? Se

aumento de produtividade e a redução sim, é possivel quantificar a redução?
em custos.

É possível quantificar em porcentagem
qual foi a redução de custos? Aumento
de produtividade e de lucros? A redução
de tempo de lançamento de produtos no
mercado (time-to-market)? E erros de
projeto?
É possível estimar qual foi o retorno
sobre o investimento (ROI)?

Medir o custo benefício.

Qual o custo benefício de implantar um
PLM em sua empresa?

Demonstrar

facilidade

de

uso

velocidade do software.

e O sistema PLM é rápido e de fácil uso
para usuários?

Avaliar se o mesmo está integrado a Quais as integrações que o PLM possui
softwares CAD e ERP.

na empresa?

Observar se a empresa segue as O
melhores

práticas

definidas

backup

pelo diariamente?

dos

arquivos

é

feito
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fabricante do software do PLM quanto a
backup.
Avaliar se os avanços tecnológicos Os dados gerenciados pelo PLM já estão
estão sendo aceitos pelas empresas.

armazenados na nuvem? O que o Sr. (a)
acha da idéia de armazenar dados de
engenharia na nuvem?

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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Anexo II

Tabela 11 - Questionário 2 – realizado em algumas empresas que implantaram soluções
PLM

O que será avaliado

Questões

Para conhecer o perfil e o contexto de Quantos funcionários a empresa possui?
cada empresa, e avaliar conforme o Qual
porte de cada uma.

o

setor

que

a

empresa

se

enquadra?
Em qual porte a empresa se enquadra
(microempresa,

pequena,

média

ou

grande porte)?
Avaliar o arquivamento de documentos Como era a empresa antes do PLM?
da empresa, e de que maneira eram De que maneira os arquivos eram
aprovados

os

dados

dos

projetos armazenados?

(documentos e desenhos).

Como

era

feita

a

aprovação

de

desenhos e documentos?
Avaliar os benefícios do PLM e o O que mudou com a implantação do
impacto do mesmo na empresa, como o PLM?
retorno

sobre

o

investimento

e

o Reduziu-se a quantidade de papéis? Se

aumento de produtividade e a redução sim, é possivel quantificar a redução?
em custos.

É possível quantificar em porcentagem
qual foi a redução de custos? Aumento
de produtividade e de lucros? A redução
de tempo de lançamento de produtos no
mercado (time-to-market)? E erros de
projeto? É possível estimar qual foi o
retorno sobre o investimento (ROI)?

Observar

quais

fatores

a

empresa Quais os principais objetivos da empresa

considerou como objetivos principais na com
implantação

do

PLM,

e

se

a

implantação

do

PLM?

Os

esses objetivos foram atingidos?

objetivos foram alcançados.
Verificar se a empresa utilizou algum A empresa utilizou algum modelo de
modelo já existente de implantação, referência para a implantação do PLM?
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baseado em outra empresa similar que
já tenha implantado o PLM.
Analisar como foi a definida a equipe de Como foi composta a equipe do projeto
implantação do PLM.
Verificar

quanto

de implantação?
tempo

durou

a Qual foi a duração do projeto? O projeto

implantação e se ocorreu dentro do ocorreu dentro do tempo esperado? Se
previsto.

não, qual foi o principal motivo para o
atraso ou adiantamento?

Para empresas com mais de uma planta, O PLM foi instalado em todas as plantas
analisar se o PLM foi instalado em todas da empresa? Se sim, na instalação foi
ou somente em algumas plantas e se as criado o link entre os bancos de dados
mesmas estão conectadas para troca de das diferentes plantas da empresa?
informações.
Avaliar se o PLM está integrado a outros Quais as integrações que o PLM possui?
sistemas.

(ex. sistemas ERP, CAD, CAM, CAE)

Verificar se a implantação do PLM foi Foram feitas parcerias para a execução
executada

somente

pela

empresa do projeto?

fornecedora do PLM ou se houveram
outras

empresas

contratadas

para

realizar a implantação.
Observar

quais

os

procedimentos Como os resultados obtidos com o

usados para medir os resultados após a projeto são medidos? São utilizados
implantação do PLM.

indicadores de desempenho?

Medir o custo benefício de implantações Qual o custo benefício de implementar
em soluções PLM.

um PLM em sua empresa?

Demonstrar a facilidade de uso, a O sistema PLM é rápido e de fácil uso
velocidade do software e como foi a para usuários? O sistema PLM foi bem
adoção dos usuários à nova tecnologia aceito ou teve rejeição pelos usuários?
implantada.
Verificar como foi feita a escolha da Como foi o processo de escolha da
solução PLM.
Analisar

se

solução PLM?
estava

bem

clara

a A estratégia para a implantação do PLM

estratégia e se houveram dificuldades estava bem definida? Quais as principais
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encontradas na implantação do PLM.

dificuldades encontradas na implantação
do PLM?

Observar se a empresa segue as O
melhores

práticas

definidas

backup

dos

arquivos

é

feito

pelo diariamente?

fabricante do software do PLM quanto a
backup.
Avaliar se os avanços tecnológicos Os dados gerenciados pelo PLM já estão
estão sendo aceitos pelas empresas.

armazenados na nuvem? O que o Sr.(a)
acha da idéia de armazenar dados de
engenharia na nuvem?

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

121

Anexo III

Tabela 12 - Questionário 3 – realizado aos especialistas implantadores

O que será avaliado

Questões

Analisar dificuldades encontradas em Quais
implantações de soluções PLM.

as

maiores

dificuldades

encontradas na implantação de um PLM
nas empresas?

Avaliar dicas de recomendações para Quais as melhores práticas que o Sr.(a)
que implantações de PLM sejam bem- recomenda numa implantação de uma
sucedidas.

solução PLM?

Observar se existem passos a serem Existem
seguidos

para

a

implantação

soluções PLM.

passos

ou

checks

para

de implantar um PLM na sua opinião? Se
sim, poderia descrevê-los?

Verificar opiniões de especialistas em Quais os principais benefícios de um
implantação

quais

os

principais PLM na sua opinião?

benefícios do PLM.
Analisar
avaliação

quais
de

os

indicadores

custos

benefícios

soluções PLM.
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

para Como medir os custos benefícios de
de uma solução PLM?

