




"A gestão do ciclo de vida do produto - ou PLM- se revelando uma das
melhores formas de organizar o esforço de desenvolvimento por uma boa razão:
esta abordagem obriga a gerenciar em detalhes as principais restrições do referido
processo baseando-se no estágio do produto."

Introdução
Gerenciar o ciclo de vida em projetos é gerenciar,

ainda no plano virtual, todas as possíveis restrições no
funcionamento da cadeia de suprimentos. Impossível,
em projeto de qualquer natureza, definir o escopo com
riqueza de detalhes, planejar a gestão da integração e
da comunicação, entre outras, sem a gestão do ciclo de
vida.

Nesse artigo, após a apresentação dos fundamentos
da Gestão do Ciclo de Vida do Produto (Product Lifecycle
Management - PLM), discutiremos os desafios que essa
forma de gestão impõe e as oportunidades geradas pela
colaboração nos projetos. Em seguida, analisamos os
principais aspectos do processo de seleção da solução
PLM, os respectivos cuidados na implantação do proje-
to PLM e por fim as tendências na área.

1. Fundamentos do PLM
Diante de mercados cada vez mais saturados e da

acirrada concorrência global, as empresas são obriga-
das a inovar constantemente para tentar garantir seus
diferenciais. As inovações devem acontecer em todas as
dimensões da empresa - produto, processo e organiza-
ção - para garantir seu posicionamento no mercado.

As empresas devem desenvolver soluções que
permitam a apreensão e gestão de conhecimento e que
agreguem valor aos seus processos críticos e, por conse-
qüência, aos seus ativos.

A gestão do ciclo de vida do produto - ou PLM -
vem se revelando uma das melhores formas de organi-
zar o esforço de desenvolvimento por uma boa razão:
essa abordagem obriga a gerenciar em detalhes as
principais restrições do referido processo baseando-se
no estágio do produto.

Mas o que é o PLM?

Para empresas provedoras de soluções de TI, com
freqüência, o PLM tem sido apresentado essencialmen-
te como uma "ferramenta". Sua função é automatizar e
simplificar o processo de desenvolvimento ao mesmo
tempo em que representa um estágio superior e com-
plementar à solução ERP - Enterprise Resource Planning
que provavelmente a empresa já implantou, total ou
parcialmente. Em outras situações (SEURING, 2005;
LAHANAS S. 2008; HAUSKNECHT, 2006), o PLM é
apresentado como uma metodologia ou mesmo como
uma estratégia empresarial.

O CIMdata (www.cimdata.com), há mais de 25 anos
liderando iniciativas sobre gestão do ciclo de vida do
produto, define o PLM como "uma abordagem estra-
tégica da empresa em rede que, de forma colaborativa,
aplica um consistente conjunto de soluções empresa-
riais para apoiar a criação, o gerenciamento, a disse-
minação e uso da informação relativa à definição do
produto, do conceito inicial ao fim do ciclo de vida".

DEBAECKER (2004), em seu excelente livro sobre
gestão colaborativa do ciclo de vida do produto, aponta
que o PLM "é um sistema para gerenciar dados do
produto e dos processos ao longo do ciclo de vida do
produto. Como sistema, ele envolve os homens, os
processos, a organização e as aplicações do sistema de
informações. Ele cobre as funções de criação dos dados
do produto (CAD, documentos) e é focalizado na gestão
deles (gestão dos dados técnicos, da documentação), a
partilha e a validação [ferramentas colaborativas e de
automatização dos processos (workflows)]. Ele cobre,
ainda, a fábrica digital e a gestão dos portfólios de proje-
tos ou produtos" (p. 47).

O PLM é, simultaneamente, uma estratégia, uma
metodologia e uma ferramenta de suporte ao desen-
volvimento de produtos. É uma estratégia, pois ajuda
a empresa a alcançar suas metas de redução de custos,
de melhoria da qualidade, de redução do time-to-market,
ao mesmo tempo em que suporta o direcionamento de
decisões quanto a produtos, serviços e operações.Tam-
bém é considerado uma metodologia porque define
as atividades críticas que compõem e estruturam cada
processo ao longo do ciclo de vida do produto de forma
padronizada e muito clara. E, por fim, o PLM é uma
ferramenta porque freqüentemente funciona baseado
em famílias de softwares.

O PLM é como uma família de sistemas que geren-
ciam os dados do produto e dos respectivos processos
que o acompanham no ciclo de vida, e por tudo isso
é uma abordagem completa. O PLM cuida tanto do
"produto que está sendo criado" com da "forma de se
trabalhar no negócio". Trata-se de um procedimento e
uma infraestrutura de concepção, que, segundo DEBA-
ECKER (2004), apresenta as seguintes características:

• é uma abordagem que orquestra e dota de ferramenta
a criação colaborativa, a gestão, a difusão e a utilização
de informação definindo os produtos;

• funciona na empresa em rede (network enterprise/cf.
Martel e Vieira, 2008);

• reúne uma série de soluções para a empresa;



• se apoia em componentes tecnoló-
gicos ou padrões de mercado como
a gestão de documentos, o padrão
XML, os ciclos de vida, as ferra-
mentas de visualização, as tecnolo-
gias de integração, as ferramentas
de colaboração e de workflow, de
gestão de configuração;

• cobre igualmente os meios de
produção dos dados do produto
que são o CAD, a simulação e a
criação de documentos;

• enquanto procedimento empre-
sarial, integra homens, processos
industriais, sistemas e dados e,

• finalmente, é uma abordagem
estratégica em função do alcance
dos objetivos, da importância da
área que cobre e do aspecto ge-
rencial do procedimento realizado
(p.49).
O PLM atingiu a maturidade e

hoje tem inúmeras aplicações em
diferentes setores, dentre os quais
podemos citar aeronáutico, auto-
motivo, cosmético, alimentício, etc.
Mesmo que muitas oportunidades
de melhorias persistam (cf. site do
CIMdata), é inegável o avanço na
performance dos softwares e nas
metodologias. A cada nova versão,
as ferramentas incorporam funcio-
nalidades críticas para o projeto de
desenvolvimento de produtos e as
metodologias podem, desta forma,
ser mais facilmente validadas nas
aplicações profissionais.

2. Os desafios empresariais
que Impõem a gestão do
ciclo de vida do produto

Atualmente, e entre outros
desafios, as empresas precisam
trabalhar três pontos particular-
mente importantes para o sucesso
dos negócios:
relacionamento com o cliente;

excelência operacional e
liderança de produto.

Os três pontos estão relacio-
nados a um vasto conjunto de
atividades relacionadas ao desenvol-
vimento do produto.

Melhorar o relacionamento com
o cliente requer capacidade de com-
preender e responder rapidamente
às suas necessidades como também
daqueles clientes em potencial,
bem como ofertar valores que serão
efetivamente percebidos pelos con-
sumidores no longo prazo. Resolver
boa parte dessa questão requer
acertar na fase inicial do esforço
do desenvolvimento, o que basica-
mente significa acertar no plano do
projeto (onde o escopo deve estar
claramente definido) e no projeto
informacional (os requisitos).

Atingir excelência operacional
exige foco tanto na eficiência como
na flexibilidade dos processos ope-
racionais e nas relações com seus
parceiros fornecedores, de modo
a impactar na redução de custos e
no tempo necessário para entregar
produtos de alta qualidade.

Desenvolver liderança no
produto se traduz por entregar
produtos de alto nível e soluções
customizadas segundo a percepção
de necessidades dos consumidores.
Urna forte base teórica embasan-
do os principais fundamentos da
liderança no produto nos projetos
de desenvolvimento de produtos
podem ser encontrados na área de
gestão de inovação (Fernez-Walch e
Romon, 2006).

Esses três desafios requerem
capacidade de obtenção do produto
certo, para o mercado certo, na hora
certa e pelo preço certo. É preciso
capacidade de customização em
alta velocidade e com qualidade
superior. É preciso capacidade de
automatizar e simplificar proces-

sos. É aí que entra a estratégia, a
metodologia e a ferramenta P LM.
Em diferentes etapas do ciclo de
vida - e freqüentemente baseado
em modelos virtuais, simulações e
previsões - o PLM permite orien-
tar a tomada de decisão com base
nas melhores alternativas para a
situação em questão e em virtude
do estágio do produto.

3. Gestão colaborativa do
ciclo de vida do produto:
uma abordagem de gestão
da cadeia suprimentos

Vista sob a ótica da área de
operações & supply chain, a gestão
colaborativa do ciclo de vida do pro-
duto é a própria gestão da cadeia de
suprimentos. Da primeira à última
fase do ciclo de vida do produto, a
gestão se traduz pela gestão de dife-
rentes processos que agregam valor
ao produto. Desta forma, a empresa
planeja e controla os processos de
engenharia, gestão da demanda,
compras, estoques de matérias-pri-
mas e produtos acabados, processos
de manufatura, processos de arma-
zenagem e distribuição, processos
de qualidade, entre outros.

Neste contexto, os parceiros
fornecedores devem estar aptos a
compartilhar rapidamente os recur-
sos, conhecimentos específicos de
determinados processos e soluções
para novos produtos. O PLM favore-
ce a capacitação para o gerencia-
mento da propriedade intelectual
compartilhada entre os parceiros da
cadeia.

Funcionalidades referentes
à gestão de dados de fabricação
(simulação digital), processo extre-
mamente crítico para determinadas
cadeias, estão cada vez mais presen-
tes nas soluções PLM.

Mesmo se a ferramenta PLM
não incorpora funcionalidades de



soluções empresariais customiza-
das em ferramentas CRM, SRM
e ERP, cada vez mais cada uma
dessas soluções interage com a
ferramenta PLM.

Às vezes, a ferramenta PLM
não incorpora funcionalidades
de soluções empresariais custo-
mizadas de recursos como CRM,
SRM e ERP. O processo de gestão
colaborativa que se impõe de forma
crescente nas empresas exige esse
alinhamento. A Figura i esboça as
interfaces desses processos.

O PLM interage com o sistema
CRM através das informações relati-
vas aos dados da análise do com-
portamento de compras e serviços,
assim como às exigências a serem
incorporadas aos novos produtos.
Neste caso, o PLM se beneficia da
mensuração e percepção do cliente
com relação a diferentes atributos
do portfólio da empresa.

Com o SRM aplica-se a mesma
lógica na interface com os fornece-
dores. Se o portfólio de produtos é
muito dinâmico (muitos e freqüen-

tes lançamentos, por exemplo), a
interação PLM/SRM pode mini-
mizar o impacto das restrições
dos fornecedores sugerindo ações
preventivas.

Naturalmente, a interface com
a solução ERP é fundamental.
Atualmente, observa-se mesmo
uma tendência entre os tradicionais
provedores de soluções ERP e PLM
de fazer convergir as funcionalida-
des das ferramentas propostas no
mercado. Aliás, um dos grandes
gargalos no gerenciamento de
portfólio de projetos (que obriga o
gerenciamento ao longo do ciclo
dos produtos) tem sido a dificulda-
de na integração entre os diferentes
módulos das ferramentas utiliza-
das. Muitos exemplos ilustram isso.
O gerente de projetos de desenvol-
vimento de produtos (um usuário
que faz grande uso de metodologias
e ferramentas PLM) se alimenta
de inúmeras informações sobre
os relacionamentos com clientes e
fornecedores, assim como precisa
saber sobre as restrições produ-

zidas por diferentes módulos das
soluções ERP (planejamento das
necessidades de materiais, plano
mestre de produção, etc.).

Se os fundamentos gerais
desses processos são conhecidos, a
realidade sobre o grau de integração
e comunicação de dados ao longo
do ciclo de vida nas empresas ainda
é um problema real. Por exemplo,
soluções do marketing podem
conduzir a grandes perdas porque
muitas etapas críticas do ciclo de
vida (manufatura, material impor-
tado, embalagem, etc.) não foram
incorporadas em uma solução de
gestão colaborativa do ciclo de vida
do produto. Isso é missão do PLM
que pode melhorar consideravel-
mente o resultado produzido tanto
pela gestão de portfólio quanto pela
gestão multiprojetos (Bourdichon e
Vieira, 2007).

A atual organização dos proces-
sos de negócios exige soluções que
integrem o conjunto de informa-
ções necessárias para otimizar o
desenvolvimento do produto. Os



dados de CRM devem ser usados
para incorporar as exigências do
consumidor na próxima geração de
produtos. Para economizar dinhei-
ro, sistemas SCM devem estar
ativos desde o começo da defini-
ção do ciclo de vida do produto,
produzindo economia de tempo
e dinheiro, ao mesmo tempo em
que dá suporte ao seu processo de
desenvolvimento de produto.

Parceiros de negócios, forne-
cedores e consumidores devem
ter visibilidade dos diferentes e
complementares processos da
cadeia para que a gestão seja efetiva.
O PLM favorece a consolidação da
gestão colaborativa nas empresas.
De fato, tradicionalmente, o PLM
é focado na informação e conheci-
mento de engenharia - caso típico
das soluções Product Data Manage-
mmt/Gestão de Dados do Produto
(PDM) - e, na sua base, os sistemas
integrados de gestão (ERP) centram
na gestão de recursos. Ao aumentar
a abrangência da gestão do produto
para além das preocupações intrín-
secas da engenharia (Figura 2), o
PLM agregou ainda mais valor aos
processos de desenvolvimento (mo-
delagem e simulação da demanda,
gestão do portfólio do produto, etc.).

4 Seleção da solução
PLM para a empresa

Em função de seus processos,
ambições, mercado, portfólio atual
e o portfólio projetado e da cultura
em gerenciamento de projetos,
cada empresa tem uma necessidade
específica de solução PLM.

A gestão de dados técnicos
exige forte competência em
diferentes pontos:

• os processos relativos às profissões
e eventuais alterações;

• os processos funcionais;

• a infraestrutura e as ferramentas
associadas;

• a gestão da mudança (que
freqüentemente consome muito
tempo) e

• os diferentes suportes e os respecti-
vos treinamentos.

É comum as empresas partirem
da ferramenta, depois de muitos
tropeços, passarem à elaboração de
uma metodologia e, na seqüência,
seguirem para a definição da estra-
tégia. Essa não é a melhor lógica
para se tratar a questão. Todavia,
a pressão por resultados em curto
prazo sempre acaba se impondo e,
não raramente, muito mais tarde,
percebe-se que é necessário mudar
a abordagem.

Segundo DEBAECKER (2004),
as fases de um projeto PLM são
apresentadas na Figura 3:

Na Figura 3 é importante
destacar a segunda etapa: definição
da visão alvo. Segundo Debaecker,
uma das muitas deficiências, fonte
de problemas nos projetos PLM,
é a ausência de uma clara e com-
partilhada definição de objetivos.
Diferentes conseqüências surgem
como resultado dessa situação inde-
sejável, destacando-se:
• projeto de TI sem adesão dos

usuários;
• projeto de serviços improvisados;
• projeto top dou/n (corporativo)

focando colaboradores que não
são usuários chaves e

• projeto focalizado em uma única
área.
Definir a visão alvo (Figura 4)

reduz consideravelmente estas

deficiências e fontes de problemas,
pois:
• define claramente os motivos

racionais do projeto (estratégia,
rentabilidade, forma de alinha-
mento, etc.);

• permite organizar o trabalho do
projeto deforma compartilhada;

• permite sensibilizar as partes
interessadas e

• gera um ganho expressivo de tem-
po nas interfaces com o provedor
da ferramenta solução.
Encontrar e selecionar a solução

de gerenciamento do ciclo de vida
do produto que melhor e mais
rapidamente atende a sua organi-
zação no longo prazo é um desafio
complexo e exigente. Se forem
selecionados o software e o parceiro
de implementação corretos, a sua
organização provavelmente obterá
maior valor agregado em pouco
tempo. Entretanto, fazer a sele-
ção errada geralmente resulta em
custos maiores que o orçamento do
projeto poderá cobrir.

Lindenthal (2006) definiu 10
práticas (best practices) para dar
suporte à avaliação do PLM:
ia prática: envolver
especialistas PLM experientes
e independentes

Para muitas empresas, PLM não
é uma competência central e elas
geralmente não possuem o conheci-



mento, a informação e a experiência
necessários para garantir a avaliação
e a seleção adequada da tecnologia e
do parceiro de implementação.

O fator mais comum entre
as empresas que selecionaram e
implementaram um P LM com su-
cesso é o envolvimento, no inicio do
processo de avaliação, de um parcei-
ro experiente ou um consultor com
grande conhecimento sobre o PLM
e o know-how de integração. Esses
parceiros ajudarão a economizar
tempo e dinheiro, evitar armadilhas
comuns e encontrar as pergun-
tas certas, além de direcionar a
empresa durante todo o processo de
seleção.

Outro quesito importante é
procurar um parceiro integrador
de sistemas que seja independente
tecnologicaniente. Um parceiro
neutro irá garantir que a sua solu-
ção PLM seja selecionada com base
nas necessidades de negócio da sua
empresa e não baseada na possível

funcionalidade de um sistema em
particular.
2a prática: aprender com a
experiência dos outros

No inicio do processo de ava-
liação, é imprescindível aprender
o máximo possível sobre o PLM a
partir de fontes neutras como litera-
tura relacionada, seminários sobre
tema, conversas com consultores
e visitas a empresas que já tenham
passado pelo processo de seleção,
etc. Isso irá permitir optar pela
tomada de decisão mais adequada
durante o processo de seleção.
3a prática: apoio e patrocínio da
alta administração

O PLM pode afetar quase todas
as partes de uma organização. Por
isso, são importantes os investimen-
tos em software e serviços, assim
como esforços internos para avaliar,
implementar e manter tais soluções.
Para garantir que tais recursos este-
jam disponíveis durante o projeto, é
crítico assegurar o suporte e o patro-

cínio da alta administração antes de
começá-lo.

Coritudo, apenas ter o apoio
formal não é suficiente. É preciso
que o apoio seja expresso claramen-
te e permita que toda a empresa
saiba que o projeto de PLM é uma
mudança crítica e que exige a cola-
boração de todos.
4a prática: ter as melhores
pessoas

As empresas comumente usam
um sistema PLM por muito mais
tempo do que é necessário para
avaliá-lo e implementá-lo. Porém,
qualquer investimento, seja com
consultoria externa ou com recur-
sos internos, é usualmente recupe-
rado dentro de um curto período
de tempo se o trabalho for efetuado
por especialistas-com conheci-
mento do negócio da empresa e de
projeto PLM. Envolver os melhores
colaboradores de todas as áreas
afetadas da organização no time do



PLM é um bom passo para garantir
seu sucesso.
5a prática: transformar práticas
existentes e processos

Avaliar e implementar um
sistema PLM sem simultaneamen-
te otimizar práticas e processos
relacionados é como comprar um
Ferrari para dirigir em rodovias não
asfaltadas. Em ambos os casos, a
tecnologia não pode ser utilizada
em seu máximo potencial.

Um dos maiores benefícios
do PLM é a integração de dados
e processos (Figura 1). Tradicio-
nalmente, as companhias têm
dividido suas operações em vários
subprocessos ou atividades con-
duzidas independentemente-por
departamentos separados. Embora
um sistema PLM não elimine por
completo as atividades de baixo ou
mesmo de nenhum valor agregado,
elas podem ser consideravelmente
reduzidas. Além disso, a melhoria
na eficiência de processos pode
ser alcançada com a integração de
dados e processos da empresa.

O primeiro passo para explorar
o potencial do PLM é trabalhar no
mapeamento ou revisão dos pro-
cessos, eliminando redundâncias.
Em seguida é preciso desenvolver
um conceito de integração do PLM,

envolvendo os principais processos
críticos.
6a prática: desenvolver uma
estratégia PLM de longo prazo

O objetivo de desenvolver
uma estratégia PLM é prover uma
estrutura de decisão para a imple-
mentação do PLM visando ao longo
prazo e à cadeia de suprimentos.
A estratégia deve direcionar quais
partes da empresa irão liderar o uso
do PLM, quais necessidades devem
ser supridas no curto e longo prazo
e como o sistema irá se ajustar à
dinâmica da empresa.

Uma estratégia PLM permite
que a empresa priorize a imple-
mentação de diferentes funções e
determine as áreas nas quais deve
focar primeiramente.

Partir para o projeto com uma
estratégia definida será um grande
facilitador do processo de inte-
gração. Ciclo de vida, portfólio de
produtos, mercados quando conhe-
cidos direcionam o projeto.
7a prática: defina suas
exigências de PLM antes de
falar com os vendedores de
softwares

Durante a avaliação de sistemas
PLM, muitas companhias começam
a juntar informações lendo folhetos
de produtos, estudando websites de
fornecedores e convidando vende-

dores de sistemas para reuniões
iniciais de compras ou demons-
tração de produtos. Geralmente,
essas atividades acontecem antes da
empresa ter uma clara compreen-
são de todas as suas necessidades
e, por conseqüência, das exigências
específicas para o tipo PLM.

Uma possibilidade para definir
as exigências do futuro sistema
PLM é utilizar os modelos RFP,
que prometem economizar meses
de trabalho e ajudar a evitar erros
custosos por empregar uma abor-
dagem de modelo industrial às
exigências de aplicações.

Porém, esse é exatamente o pro-
blema na maioria dos casos. Eles
oferecem uma lista de exigências
padrões que dizem ser aplicável a
qualquer empresa em um ramo es-
pecífico supondo que as necessida-
des de empresas concorrentes são
iguais. Isso pode dificultar a criação
de um diferencial competitivo por
meio do uso do PLM.

A melhor abordagem é definir
uma lista de exigências de aplica-
ções detalhadas que leve em consi-
deração a situação e as necessidades
específicas de cada empresa em
particular. Desta forma, os insumos
para as suas exigências deveriam
ser provenientes de análises de
processos e tecnologia, do conceito



de integração, da estratégia PLM e
de especialistas independentes de
produtos.
8a prática: analise o valor do
PLM antes de determinar um
orçamento

Em uma pesquisa recente (cf.
Lindenthal, 2006) conduzida por
um analista da indústria PLM,
68% dos respondentes indicaram
não estarem satisfeitos com o
investimento em PLM, pois não
produziu o retorno esperado sobre
o investimento, (30%) ou que eles
não sabiam se o investimento tinha
atingido o retorno esperado (22%),
ou ainda que o investimento em
PLM não era quantificável (16%).

Uma das inferências dessa pes-
quisa é mostrar que aparentemente
mais de dois terços das empresas
não atingiram o retorno que espe-
ravam do PLM devido ao uso de
suposições erradas quanto ao valor
real do PLM antes de efetuar a sua
compra. Procure definir o efetivo
valor agregado com a solução pre-
tendida e somente aí faça o cálculo
do retorno sobre o investimento.
9a prática: teste antes de
comprar

Investimentos em PLM (in-
cluindo softwares, hardwares,
serviços de suporte, treinamento,
hardwares, etc.) já no primeiro ano
representam, geralmente, entre

40% e 50% dos custos totais do
projeto.

Considerando isso, é relevante
adquirir o software somente se ele
cumprir suas exigências. A melhor
forma é conduzir um teste ou um
projeto piloto com um sistema
PLM selecionado. Normalmente o
teste é realizado por meio de um
projeto com aproximadamente três
ou quatro meses de preparação, no
qual o sistema PLM é comparado a
outros dois ou três em cenários ou
situações críticas do negócio.

Se feito corretamente, não
existirão muitos custos extras para
um piloto, já que virtualmente todo
o trabalho realizado e o hardware
comprado podem ser usados mais
tarde rio ambiente de produção.

Uni potencial aspecto negativo
de um sistema piloto é os três ou
quatro meses adicionais que ele
levará para ser conduzido apro-
priadamente. Por outro lado, pode
ser signifkante confirmar que um
determinado software atende às exi-
gências da empresa e saber como
o parceiro de implementação se
comporta antes de se comprometer
uma grande quantia de recursos no
projeto.
10a prática: informe
freqüentemente a todos
interessados

Uma razão para os projetos
PLM falharem é a insatisfação ou
mesmo a rejeição dos colaborado-
res. Para evitar essa situação é im-
portante informar a todos, de forma
antecipada e regularmente, sobre o
PLM. Avaliar o PLM não é somente
selecionar novas tecnologias, mas
também preparar a empresa para
mudanças.

Mesmo não sendo possível
envolver toda a empresa no sistema
de avaliação, pode ser muito posi-
tivo saber de todos os funcionários
afetados diretamente o que eles
esperam da solução proposta. Isso
ajudará a aumentar a aceitação do
sistema PLM e, como resultado,
contribuir para o resultado bem
sucedido do projeto.

Qualquer que seja a solução
desejada (implantar ou atualizar
o CAD, um sistema PDM, uma
ferramenta de gestão de portfólio
de produtos, etc.), por tradição, um
projeto PLM envolve as três etapas
preliminares:
a. estudo da oportunidade do projeto;

b. preparação do ambiente para a
implantação do projeto e

c. construção da solução.

Finalmente, destacamos que,
com freqüência, passa-se rapida-
mente pela análise da oportunidade



"Em diferentes etapas do ciclo de vida - e frequentemente baseado em modelos
virtuais, simulações e previsões - o PLM permite orientar a tomada de decisão com
base nas melhores alternativas para a situação em questão e em virtude do estágio
do produto."

do projeto e pela preparação do ambiente. Portanto,
com muitas incertezas é iniciada a construção da
solução. Quando o "dever de casa" relativo aos estudos
preliminares é feito rigorosamente, sem suprimir ou
minimizar a importância das respectivas etapas, pode-
se, quando a solução PLM estiver implantada e em
estágio maduro, ganhar de 30 à 75% no tempo do ciclo
de desenvolvimento (Debaecker, p. 156).

5, Projeto de implantação do PLM

A implantação do projeto PLM (estratégia, me-
todologia e ferramenta) supõe uma forte cultura em
gerenciamento de projetos. Isto é, além de uma clara
estratégia de negócio, depois de selecionada a meto-
dologia adequada, é preciso um bom conhecimento
das funcionalidades e potencialidades das ferramentas
(CAD, gerenciadores de projetos, ferramentas de de-
senvolvimento de embalagens, ferramenta de suporte à
gestão por processos, etc.), ainda que sendo trabalhadas
isoladamente no início do projeto. Também se exige
competência e experiência com relação aos principais
processos criadores de valor nas atividades de desenvol-
vimento de produtos, conhecimento pleno da situação e
tendências do portfólio de produtos, organização corre-
ta da área de gestão da demanda, comprovado know-
how em ferramentas de marketing de produtos, etc.

O projeto PLM, como qualquer outro, envolve
riscos, portanto é preciso identificá-los e gerenciá-los.
Segundo Debaecker, os principais riscos de um projeto
PLM são:
a. aceitação da mudança;
b. regras de acesso (segurança e direitos) e proteção de

documentos;

c. definição do tempo de cobertura contratual junto ao
provedor da solução na nova forma de trabalho (colabo-
rativo);

d. estabilidade das tecnologias e

e. impacto sobre os sistemas de informação existentes.

A forma de dividir o projeto - que normalmente é
muito grande, pois deve cobrir o ciclo de vida do produ-
to - é decisiva. Nesse momento uma estratégia clara de
PLM pode suprimir a produção de muitos erros, atrasos

e prejuízos. Sem estratégia, o chamado "loteamento do
projeto" em outros menores provavelmente não estará
alinhado com os objetivos do PLM.

Passada esta etapa de divisão do projeto, chega-se ao
desafio de definir a arquitetura técnica da solução e os
procedimentos de integração. Aqui, uma das grandes
dificuldades é dispor de uma equipe com competência
técnica e experiência para produzir uma especifica-
ção rica das funções dos sistemas de gestão de dados
técnicos que seja o mais representativa possível dos
mecanismos genéricos da gestão e do ciclo de vida dos
dados do produto.

6, Tendência do PLM: favorecer e ainda-impor o
aumento da colaboração no gerenciamento de projetos

Como anunciado no início deste trabalho, é impos-
sível definir o escopo do projeto com riqueza de deta-
lhes, assim como planejar as gestões de integração e de
comunicação, entre outras, sem a gestão colaborativa do
ciclo de vida.

Diante deste fato, a solução é gerenciar projetos
priorizando a gestão colaborativa do ciclo de vida, o que,
como também vimos, supõe diversas iniciativas: cons-
truir uma estratégia realista para o negócio, especificar
as informações a serem gerenciadas ao longo do ciclo
de vida dos produtos, selecionar ou desenvolver uma
metodologia, pré-selecionar a solução PLM com base
em testes, preparar a empresa (incluindo processos
alinhados e treinamento), realizar e validar um piloto e,
então, partir para a aquisição da melhor ferramenta.

O PLM tende a minimizar o atual número de retra-
balhos em projetos já que permitirá à empresa, ainda
no plano virtual e baseando-se na correta e detalhada
definição do escopo, não somente enxergar, mas se
preparar para atender aos requisitos e gerenciar os
gargalos críticos nos processos.

Outra tendência do PLM é orientar "o que e como
fazer na prática a desejada integração" no projeto. Por
ser uma abordagem colaborativa completa (estratégia,
metodologia e ferramenta), o PLM tende a amarrar
desde o início do projeto as condições para materializar
a integração e, ainda, especificar como fazê-lo. Nesse
sentido, observa-se com o PLM que o valor agregado



"0 PLM tende a minimizar o atual número de retrabalhos em projetos já que
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pela informação tende a ser otimizado, atingindo sua
plena utilidade, pois foi definido em cada etapa do ciclo
de vida.

Em síntese, a gestão do ciclo de vida do produto sus-
tenta a aplicação bem sucedida dos referenciais do PMI
(foco em processos) e do IPMA (foco em competências)
no gerenciamento de projetos. Sem o conhecimento do
ciclo de vida, as gestões perdem a força de orientação
das decisões e as necessárias competências não podem
ser estabelecidas.

As cadeias modernas de suprimentos já se estrutu-
ram com base na lógica colaborativa (cf. site da VICS
entre outros com os modelos CPFR) definida no projeto

por meio do PLM. Por exemplo, a configuração futura
da parceria Montadoras-Fornecedores (Figura 5) é
100% baseada na gestão do ciclo de vida dos produtos.
Nota-se que o PLM assume função transversal, agre-
gando valor das necessidades da montagem até a rede
global de fornecedores.

Finalmente, com o aumento de funcionalidades da
ferramenta PLM (facilidades e qualidade das interfa-
ces, etc.), a realização do gerenciamento de projetos de
forma colaborativa terá mais efetividade na obtenção do
que foi descrito no escopo, pois o foco do controle dar-
se-á por fases (cf. Figura 6).



7. Considerações finais

Importantes mudanças devem ocorrer na qualidade
do gerenciamento de projetos em função de avanços na
moderna concepção do PLM. Integrado à estratégia de
negócios da empresa, o PLM assume uma dimensão
de grande efetividade, pois, de forma clara, define os
requisitos para se obter resultados no projeto em cada
uma de suas etapas críticas.

O gerenciamento de projetos de desenvolvimento de
produtos é o primeiro e maior beneficiário da aplica-
ção da lógica de gestão do ciclo de vida do produto nas

atividades de planejamento e controle do projeto. O
gerenciamento de projetos de novas plantas industriais,
ou mesmo de expansão de plantas existentes, assim
como o gerenciamento de diferentes projetos relativos à
cadeia de suprimentos (embalagens, gestão da deman-
da, logística de retorno, manufatura, etc.) também são
beneficiários da aplicação da lógica da gestão do ciclo de
vida. Em síntese, o resultado obtido na gestão do ciclo
de vida é um dos principais fatores críticos de sucesso
do moderno gerenciamento de projetos.
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