
É crescente o número de empresas que buscam referenciais para suportar os projetos de

implantação de soluções relativas ao Product Lifecycle Management (PLM). No meio de inú-

meras interrogações que surgem na maioria dos projetos, algumas se destacam pelo impacto

que podem gerar no resultado da solução adotada: como vamos definir as etapas ao projeto

e quais delas devemos gerenciar com particular atenção? Quais arquiteturas se apresentam

mais adequadas às nossas realidades? Quais funcionalidades deveremos privilegiar na solução

analisada e que tipo de integração apreciaríamos dispor? Estas são algumas das principais

questões sobre as quais este paper procura produzir um "primeiro conjunto depistas", minimi-

zando os riscos associados aos projetos de implantação PLM.

Para tanto, após uma breve observação sobre o alinhamento do conceito do PLM com as ações

de desenvolvimento do produto, efetuamos considerações preliminares sobre a questão da im-

plantação ao projeto e analisamos determinados elementos do problema da arquitetura e das.

funcionalidades do PLM e, em seguida, finalizamos com uma análise âe aspectos centrais da
integração, que é um fundamento de base para se estruturar e consolidar a cultura e a prática

de colaboração no projeto âe desenvolvimento do produto. Todas estas questões devem ser consi-
deradas pela empresa no projeto de implantação.
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1. Alinhando a solução PLM com
o desenvolvimento do produto

O PLM ganha força com o propósito empresarial de
organizar o fluxo de informações e os procedimentos
inerentes à gestão de produto. De acordo com Garetti
et ai. (2003), o conceito de PLM refere-se à "capacidade
de gerenciar, coordenar e executar todas as atividades de
engenharia e gerenciamento durante todo o ciclo de vida do
produto, para entregar o produto final com o melhor custo
de aquisição e utilização". Para esses autores, o conceito
de PLM integra uma variedade de disciplinas, métodos,
ferramentas e sistemas, abrangendo desde o desenvolvi-
mento de produto e a gestão dos sistemas de fabricação,
com todas suas atividades e ferramentas (Computer-Aided
Design-CAD, Computer-Aided Process Planning-CAPP,
Computer-Aided Engineering-CAE, Computer-Aided
Manufacturing-CAM, Product Data Management-PDM)
até os Sistemas de Gerenciamento (Enterprise Resources
Planning-ERP, Manufacturing Resources Planning-MRP,
Customer Relationship Management-CRM, Supply Chain
Management- S CM).

O PLM enfatiza o trabalho colaborativo dentro e fora
da empresa, expandindo, portanto, a natureza do trabalho
interfuncional no modo inspirado pela Engenharia Con-
corrente e pelo Desenvolvimento Integrado de Produto. A
atual dinâmica das competências (Figura i) assim como
a projeção do valor agregado nos projetos da indústria
automotiva (Figura 2} evidencia isso de forma clara.
Para gerar savings no projeto do produto, as montadoras
enfatizam cada vez mais o controle sobre as competências
relativas às interfaces com os parceiros fornecedores e
mesmo nas atividades do serviço pós-venda e na gestão

das marcas. Por outro lado, o aumento do valor agregado
nos projetos aumentou e isso, sobretudo por conta dos
parceiros fornecedores. Resumindo, o sucesso do projeto
do produto exige uma intensa colaboração e foco na cadeia
de suprimentos.

O PLM é, como destacado em VIEIRA et ai (2009),
uma estratégia, metodologia e ferramenta que envolve re-
gras, dados, métodos, processos e orientações do negócio
por todos os participantes na elaboração do produto, bem
como a maneira prática de se aplicar esta abordagem. Para
tanto, o PLM, segundo Antti Saaksvuori e Anselmi Immo-
nen (2005), gerencia:
7. termos, abreviaturas utilizadas, bem como as definições

relacionadas ao produto e as fases do seu ciclo de vida;

2. modelo do produto;

3. informações do produto e informações de itens relaciona-
dos ao produto;

4. práticas e os próprios princípios de gerenciamento do ciclo
de vida;

5. processos relacionados com o gerenciamento do produto e;

6. instruções de como aplicar no cotidiano da empresa proce-
dimentos relativos ao ciclo de vida.

Tais aplicações buscam facilitar o alinhamento dos diver-
sos atores do desenvolvimento do produto. Informações
claras e conceitos cuidadosamente especificados tornam
possível a efetividade da sinergia entre as pessoas, entre as
empresas e entre produtos. Observa-se que uma boa estra-
tégia PLM tem uma dinâmica particular; sempre orientada
para a busca de informações que possam melhorar os
requisitos do produto e que permita a extensão lucrativa da
vida do item.
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2. Implantação do Proje-
to PLM

A implantação de um projeto
PLM segue praticamente duas etapas:
primeiramente, recomenda-se reali-
zar um estudo de anteprojeto para se
delimitar as exigências e oportunida-
des apresentadas pela nova forma de
se trabalhar e, em seguida, passa-se à
realização da implantação.

A primeira etapa é importante
para se definir exatamente o que se
deseja à luz da estratégia da empresa.
A segunda etapa, entra nos detalhes
da gestão dos dados técnicos (pro-
cessos funcionais, infraestrutura e
ferramentas, migração de dados, etc),
entre outras ações.

Quase que invariavelmente
(CIMData, 2002), os projetos de
implantação PLM se justificam, pelos
seguintes fatores:

• Redução no tempo de desenvolvi-
mento do produto;

• Minimízação do número de erros,
retrabalho e outros formas de perda
em todas as áreas funcionais;

• Melhoria do desempenho, qualidade
e valor do produto para o cliente;

• Velocidade no tempo de introdução
do produto no mercado (time to
market -TTM);

• Incremento na inovação e melhoria
da comunicação entre departamen-
tos.
Tais benefícios favorecem a utili-

zação do PLM em outros ambientes
externos (e-PLM) à empresa que
agregam informações aos produtos.
Conforme Jonh Stark Associates
(2003), o conceito de e-PLM ainda
não atingiu sua maturidade plena.
Entre as diferentes razões que se
pode avançar para esta situação, está
a origem heterogênea dos provedores
de soluções:

• Provedores com fortes raízes na área
do projeto de produto, envolvidos
com empresas que oferecem solu-
ções de sistemas CAD e PDM, os
quais procuram conectar as ativida-
des de Desenvolvimento de Produto
e de Planejamento da Produção
com o Processo de Gerenciamento;

• Provedores da área de gestão da
produção (ERP, MRP-II, MRP), os
quais, por outro lado, começam do
gerenciamento do processo e voltam-
se para a conexão de ferramentas
e plataformas de Desenvolvimento
de Produto e Planejamento da
Produção e;

• Provedores vindos da área de marke-
ting do produto, que contemplam a
fase de comercialização e pós-vendas
do produto, oferecendo soluções no

campo do gerenciamento de projetos
e gerenciamento do portfólio.
Do ponto de vista prático, a im-

plantação obedece a uma seqüência
de passos (Debaecker, 2004):
a. gerenciar riscos: os riscos do projeto

deverão ser identificados, híerarquiza-
dos e gerenciados através de um plano
de ação.

b. divisão do projeto: deve-se definir
as trajetórias, menos nas grandes
linhas. Isto pode ser feito através
de diferentes estratégias (big bang;
expansão a partir de um piloto, etc.).

c. gerenciar os processos: deve-se -
determinar os processos impoctados
e verificar se os mesmos apresentam
um grau satisfatório de desempenho
e se é pertinente reorganizá-los.

d. racionalização dos dados: revela-se
fundamental determinar os ciados
que serão aproveitados e como isso
será feito.

3. Elementos de
Arquitetura do PLM

De acordo com Antti Saaksvu-
ori e Anselm Immonem (2002) os
sistemas comerciais apresentam
geralmente uma formação análoga
em suas características, funções e
técnicas, independente do sistema.
Quase sempre apresentam um arqui-
vo central, uma base de dados e um
aplicativo que executa as funções do
Sistema PLM, consolidando e inter-
faceando informações do servidor de
dados e da base de dados.

O arquivo central tem a função de
servir como um banco de informação,
contendo documentos de diferentes
fases do ciclo de vida, tais como de-
senhos, arquivos em CAD, planilhas
e documentos editados, que poste-
riormente se prestarão à utilidade,
através de servidores eletrônicos. Já
a base de dados tem o propósito de
manter a estrutura do sistema como
um todo, sua principal função é a de
lidar com as informações entre as
peças individuais e a base de dados do
produto, criando uma conexão entre
as informações para o seu registro
sistemático, ou seja, conceber e man-
ter a informação do produto, através
dos dados isolados produzidos por
diferentes sistemas.

O aplicativo tem como tarefa,
possibilitar a transferência e conver-
sões de dados a todas as funções do
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Gerenciamento do Ciclo de Vida, em conformidade com
os princípios do PLM, bem como atuar como um elo entre
as aplicações dos diferentes sistemas dentro da estrutura
do PLM/

Ainda segundo Antti Saaksvuori e Anselm ímmonem
(2002), cada Sistema inclui, tipicamente, as seguintes
características:
a. Gerenciamento do item - controle da informação e do

status do Item, bem como os processos relacionados com a
criação e manutenção;

b. Gerenciamento da estrutura do item - identificação de
informações individuais e conexões com outras peças que
ajudam na formação da estrutura do produto;

c. Gerenciamento de perfis de usuário - definição de acessos
e privilégios de mudanças, interação, criação de noivos
dados, visualização, etc., de acordo com os usuários;

á. Manutenção do estado ou status de documentos e itens
-possibilita visibilidade da condição de um item, sua
versão, o seu estágio de maturidade, aceitação, desenho,
obsolescência, etc. ..

e. Recuperação da informação: possibilidade de recuperação
da informação no tempo adequado, permitindo uma
melhor gestão quanto às decisões acerca de um produto
específico, pois os documentos, desenhos e componentes
podem ser acessado e relacionados com outros dados,
possibilitando uma solução mais adequada;

f. Gerenciamento de mudanças no item - possibilita
visualizar qual a última informação válida sobre
modificação no produto, através da recuperação de
documentos;

g. Gerenciamento de configuração - permite identificar a
permutabilidade e intercambiabilidade entre as diversas
configurações existentes no portfólio da empresa. Permite
ainda gerenciar a configuração de modo a atender a

alguma personalização do cliente
h. Gerenciamento de tarefas por mensagem - possibilita

a comunicação e a divisão de tarefas por meio de
visualização rápida em gráficos ou por meio de
mensagens eletrônicas, intensificando e descentralizado as
informações na organização, até mesmo em ambientes
externos a empresa;

i. Gerenciamento de arquivos e documentos - trata-se
da base de dados já citada anteriormente. Em outras
palavras, é o índice de informações do sistema;

j. Gerenciamento de backup -possibilita que as informações
não sejam perdidas durante as atualizações, preservando
as informações em arquivos reservas;

k. Histórico de registros -possibilita a análise histórica dos
eventos e acessos ao sistema.

m. Banco de dados protegido - repositório de arquivos
protegidos e acessíveis, de acordo com o perfil do usuário.

As arquiteturas propostas no mercado apresentam
diferentes atrativos e precisam ser analisadas sob três
ângulos (Ducellier, Eynard e Caillaud, 2007): a plataforma
utilizada, as possibilidades de customização e as possibi-
lidades de integração com softwares externos. As Figuras
364 ilustram dois modelos de arquitetura. A arquitetura
baseada em um. sistema integrador (Figura 3) se caracte-
riza por um PLM que centraliza informações provenientes
de diferentes áreas. Nesta arquitetura, o direito de acesso
é gerenciado através da relação "papel/profissional". Desta
forma, um profissional chefe do projeto de um produto A
e responsável qualidade de um projeto B terá seu acesso
gerenciado separadamente. Já a arquitetura baseada em
sistemas existentes (Figura 4) define uma organização da
solução em torno do que já existe.É a solução de arquitetu-
ra freqüentemente utilizada pelos provedores de soluções
profissionais. Neste caso, o resultado final é totalmente
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ligado ao sistema existente e em caso
de modificação do sistema, toda a
infraestrutura do PLM poderá ser
questionada.

4. Funcionalidades
do Sistema PLM

Para se alcançar o sucesso deseja-
do, deve-se avaliar os fatores internos
e externos que possam influenciar o
êxito do sistema. Deve-se sobretudo
estabelecer, de forma clara, quais são
os objetivos do projeto a partir das
necessidades da empresa, desen-
volver métodos e ordenar processos
para facilitar um melhor ajuste na im-
plantação de um software já existente
no comércio.

Considerando que um Sistema
PLM seja capaz de gerenciar au-
tomaticamente os documentos de
um produto e todos os outros dados
dependentes ou incorporados a ele;
e considerando ainda, que o sistema
permite a troca de informações do
produto eletronicamente em diversos
ambientes, é indispensável o desen-
volvimento de um recurso que não
permita que usuários distintos façam,
modificações simultâneas no item.
Em outras palavras, o sistema deve
ser provido de uma ferramenta, de
acordo com o perfil do usuário, que
possibilite o travamento para inserção
de alterações, enquanto as informa-
ções do produto estejam sendo traba-

lhadas ou alteradas por outro usuário.
Tal função proporciona economia de
recursos, bem como dá visibilidade a
todos sobre a ocorrência de eventuais
atualizações que possam implicar
em alterações em diversos departa-
mentos, como suprimentos, devido a
mudança de alguns componentes no
produto; na linha de produção, dada
a provável necessidade de set up para
seurearranjo; marketing; finanças;
fornecedores; entre outros.

O impedimento de retrabalho
desnecessário é outro aspecto im-
portante que este recurso permite,
pois dá visibilidade aos interessados
que existe uma ação sobre o produto,
permitindo, inclusive, urna interação
entre designers, engenheiros outras
unidades, independente de suas
localizações.

Logicamente que as variações
significativas no projeto não devem
ocorrer de forma aleatória ou aciden-
tal. Devem, portanto, fazer parte de
um processo sistêmico que envolve
diversos estágios e setores, muito das
vezes, bastante complexos. Um mo-
delo de gráfico dos estágios e passos
para modificação de um item e inclu-
são da modificação em um Sistema
PLM é ilustrado na Figura 5.

Observe que nem todos os
estágios têm comunicação com o
Sistema PLM. Com a visualização da
necessidade de uma melhoria ou mo-

dificação no produto, informa-se ao
Sistema que o produto está em análi-
se, impedindo, conforme o perfil do
usuário, que informações adicionais
sejam incluídas no Ciclo do item. A
partir daí há um encadeamento de
ações, envolvendo vários setores, até
a aprovação final das modificações e
inclusão da informação no sistema,
com a conseqüente liberação para
inserção de informações adicionais ao
produto.

Apesar das diversas etapas
indicadas acima, obviamente que há
desdobramentos em cada uma delas,
seguindo uma cadeia hierárquica
de aprovação dentro de cada etapa.
Como por exemplo, um estilista,
diante da atualização de um item,
prepara o desenho em CAD e enca-
minha para aprovação do seu líder
de equipe, que dá o seu veredicto
e repassa para o gerente, que pode
vislumbrar apoio de engenharia ou
de outros profissionais, até que se
chegue a aprovação final. Passadas
todas as fases, há a necessidade de
diferenciar a identificação do número
de referência do material (Part Num-
ber, modelo, desenho, documento
de especificação, etc.), no intuito de
que se saiba que este já sofreu urna
modificação. Geralmente isto é feito
utilizando letras em seqüência ou
números seqüenciais antecedidos por
traços, após a identificação utilizada
para o material. Por exemplo, ima-
gine um produto identificado pelo
número de referência YAAC-698
tenha sofrido três modificações. No
Sistema PLM este item poderá estar
identificado como YAAC-ógS-C ou
YAAC-ógS 3, por exemplo.

Contudo, de todas às funcionali-
dades de um Sistema PLM, urna das
mais importantes é a possibilidade
de defrontar-se de imediato com as
informações do produto no trabalho
no software. De acordo com Kenneth
Mclntosn, na indústria manufaturei-
ra, engenheiros e designes gastam de
20% a 40% do seu tempo procuran-
do por informações sobre o produto
em diversos sistemas existentes na
empresa. Assim, com as informações
concentradas em um único sistema,
as decisões e os rearranjos podem ser
efetuados com maior acuracidade; e
num espaço de tempo que atenda às
necessidades do mercado ou de um
cliente específico.
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Outra ilustração de funcionalida-
des de um sistema PLM está no apoio
que pode ser prestado aos clientes
no pós-vendas. Principalmente para
os parceiros que prestam serviços
de manutenção para itens que
sofrem modificações num pequeno
espaço de tempo. Ilustração desta
situação encontra-se nas indústrias
de fabricação e montagem de bens
consumo como eletro-eletrônicos, os
quais demandam novidades cons-
tantes no mercado. Para tais itens há
uma variação considerável de peças
sobressalentes, dada a versão, ano e
modelo do lançamento no mercado.
Nesta situação, o usuário de um Sis-
tema PLM pode facilmente recuperar
as informações de desenho, lista de
peças, modificações e revitalizações
no produto, a fim de atender a uma
necessidade específica de um cliente
quanto a informações sobre o seu
produto, bem como a necessidade de
parceiros que prestam serviços técni-
cos no pós-vendas e que necessitam
identificar um sobressalente para
efetuar a manutenção do produto.

5. Integração do
PLM com outras
funcionalidades

Um sistema PLM, quando
implantado em unia empresa, é
concebido para representar um papel

fundamental na estrutura do sistema
de tecnologia da informação, contu-
do, sua implantação, em princípio,
não deve ser efetivada no intuito de
se substituir algum outro sistema já
em uso. Ao contrário, sempre que
possível o item deve ser mantido para
agregar valor na nova infra-estrutura.

Este valor é intensificado na
medida em que processos e métodos
antigos vão sendo substituídos por
ações mais atualizadas, como por
exemplo a troca de procedimentos
manuais por eletrônicos. Estes siste-
mas de gerenciamento de dados do
produto possuem diversas funciona-
lidades, porém o seu maior potencial
está relacionado ao gerenciamento
de documentação relacionada à vida
do produto, o que geralmente não se
encontra em outros sistemas como
ERP e CAD. Por outro lado sistemas
PLM não incluem muitas proprie-
dades de sistemas ERP. Portanto,
como se pode ver, esses sistemas se
complementam.

Não obstante essa complementa-
ção entre sistemas PLM e ERP, o pa-
pel de cada sistema deve ser analisado
caso a caso, bem como que tipo de in-
formação deverá alimentar cada base
de dados, a fim de se integrar e conju-
gar os dados da maneira mais oportu-
na. A questão central a ser examinada
é a consistência da informação nas
diferentes fases do ciclo de vida do

produto, sendo que o entendimento
principal é que a informação deve ser
atualizada em um local específico,
podendo ser replicada para a base de
dados de outros sistemas, caso seja
necessário. Para tanto, é necessário
que a fonte original da informação
seja conhecida por todos dentro da
empresa, a fim de ser pesquisada ou
replicada entre sistemas de forma
adequada e pertinente. Em resumo,
toda a operação deve ser planejada de
forma que a informação seja atualiza-
da somente em um único sistema e
este sirva (integre) aos outros com os
dados necessários.

Contudo, a parte mais difícil
e trabalhosa reside justamente na
integração dos diversos sistemas. É
aqui que geralmente aparecem os
obstáculos, onde o trabalho é mais
delicado e complicado, pois exige
além do conhecimento dos processos
internos e externos da empresa, um
conhecimento técnico para interfa-
cear, na maioria das vezes, sistemas
como os abaixo relacionados:

• Sistemas ERP (Enterprise resource
planning);

• Sistemas de gerenciamento de
documentos;

• Sistemas CAD ou outros aplicativos
de edição de desenhos e imagens;

• Aplicativos de gerenciamento de
vendas;
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• Aplicativos de gerenciamento de
custos;

• Aplicativos de relacionamento
com clientes (CRM- Customer
Relationship Management);

• Aplicativos de comunicação;

• Navegadores de intranet e Internet;
entre outros.
Não é necessário integrar o

sistema PLM com todos os outros
sistemas da empresa. Conforme
já anunciado, caso a caso deve ser
avaliado distintamente, pois o nível
de integração pode variar considera-
velmente de um sistema para outro.
As informações podem circular entre
os sistemas de diferentes formas; de
transferências manuais de documen-
tos e arquivos, até os meios mais
sofisticados de transferência eletrô-
nica entre banco de dados. Assim,
os arquivos podem ser transferidos
(copiados) entre banco de dados ou
compartilhados a partir de uma mes-
ma base de dados.

Na prática, o compartilhamento
das informações, a partir de uma
mesma base de dados, é muito mais
eficiente que a transferência, uma
vez que na transferência de arquivos
não há como assegurar que os dados
serão retroalimentados na base de da-
dos original sempre que houver uma
atualização. Assim, apesar de mais

complicado, por exigir um conheci-
mento dos mecanismos básicos dos
softwares envolvidos, o compartilha-
mento das informações é a uma boa
alternativa a ser implementada entre
os diversos sistemas, pois permite
uma maior confiabilidade sobre os
dados.

6. Integração do sistema
PLM com o ERP

Tradicionalmente sistemas PLM
têm sido utilizados para processo e
dados relativos ao desenvolvimento
do produto e suas atualizações, de
uma forma geral, para dados referen-
tes ao seu ciclo de vida, assim como
os sistemas ERP têm sido utilizados
para gerenciar os recursos consumi-
dos para a produção dos itens. Um
sistema PLM gerencia os dados de
um produto e aqueles relacionados a
estrutura deste item, mas raramente
gerencia dados referentes aos níveis
de estoques necessário para abaste-
cer o mercado, tampouco o nível de
produção que deve ser implementado
para este item. Tais informações são
controladas com a ajuda de siste-
mas ERP. Contudo, as informações
básicas para abastecer os diversos
módulos de tal sistema, como lista de
materiais, dados técnicos do produto,
quantidade de sobressalentes por

Figura 6. integração de dados por meio de EAI.

equipamento, entre outras, podem
ser retiradas da base de dados do
PLM.

Na prática, o que se observa nas
empresas envolvidas com grandes
operações, é a integração do sistema
ERP com o PLM. Estas operações in-
cluem, geralmente, desenvolvimento
de fornecedores e parceiros, aquisição
de grandes lotes de materiais, geren-
ciamento de inventário, produção,
manutenção e operações semelhan-
tes. Neste aspecto, o PLM integrado
ao ERP pode agregar diversas infor-
mações úteis ao pessoal de produ-
ção e marketing, que são aqueles
envolvidos diretamente na produção
de dados sobre o produto. No entanto
a integração permite a todos os seto-
res, independente do modulo do ERP
(financeiro, vendas, aquisição, etc.),
contato com as informações disposta
no PLM, a fim de serem utilizadas
oportunamente.

7. Integração do PLM
com outros aplicativos
e parceiros

Na atualidade do mundo em-
presarial caracterizado por redes
colaborativas, verifica-se um crescen-
te compartilhamento de informações
por usuários que podem estar muito
distantes entre si e do local onde a
informação é gerada. Neste aspecto,
os dados do sistema PLM podem ser
acessados utilizando métodos que
permitem esta integração. São os cha-
mados Enterprise Aplication Integra-
tion (EAI) (Figura 6). Este conceito
surgiu a partir da necessidade das
empresas moverem as informações
de forma mais eficiente dentro da
estrutura e entre os diversos parceiros
que estão, muitas vezes, além de seu
perímetro. Durante as últimas dé-
cadas foram desenvolvidos sistemas
para realizarem fora do ambiente
organizacional certas funções que as
empresas consideravam independen-
tes, tais como, gerenciamento de ar-
mazéns, aquisição e desenvolvimento
do produto.

Com a expansão de seus proces-
sos segundo o modelo de redes cola-
borativas, as empresas constataram a
necessidade de conexão das diversas
células de sua infra-estrutura de
tecnologia da informação, incluindo
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aí as células consideradas indepen-
dentes. Este fato gerou um grande
esforço para desenvolver meios que
pudessem suportar a demanda cola-
boratíva. Tal esforço multiplicou-se à
medida que se deparava com o núme-
ro elevado de sistemas especializados,
os quais foram criados para atender
cada necessidade isoladamente.

Buscando desviar-se da integração
pontual entre sistemas, verificou-se a
necessidade de despertar para a cons-
trução de plataformas genéricas de
integração, em outras palavras uma
forma de integrar sistemas diferentes
com a ajuda de uma tecnologia co-
mum a todos os softwares. O EAI visa
exatamente isto, ao invés de integra-
ções separadas de sistemas específi-
cos (Figura 7), permite por meio de
arquitetura genérica de tecnologia da
informação que as informações sejam
movidas, transmitidas ou transferidas
entre diferentes sistemas, reduzindo

significativamente a necessidade de
integração entre sistemas, ao mesmo
tempo em que diminui o trabalho
necessário para a manutenção dos
sistemas integrados.

8. Estruturando o futuro:
um novo gerenciamento
de projetos com o PLM

O gerenciamento de projetos
reforça seu atrativo nas empresas a
partir do avanço no grau de matu-
ridade das práticas PLM. Parece
evidente que ainda há um importante
percurso pela frente para que ocorra
o necessário e completo alinhamento
das três dimensões do mundo PLM
(PLM Estratégia, PLM Metodologia e
PLM ferramenta), dimensões funda-
mentadas em VIEIRA et ai (2009),
permitindo assim um aumento da
performance da gestão do ciclo de
vida do produto e, por extensão, um

aumento da própria performance no
gerenciamento de projetos. Resumin-
do, um cenário nos parece evidente: o
PLM condicionará o futuro e o suces-
so do gerenciamento de projetos.

S. Terzí (2008) sugere uma
abordagem do ciclo do produto
fundamentada em três grandes fases:
Beginning of Life (BOL), Middle-
of-Üfe (MOL) e End-of-life (EOL).
(Figura 8). Estas três fases estão
estruturadas em blocos cobrindo
todo o supply chain management
e são nos constituintes dos blocos
que as ações de gerenciamento de
projetos de implantação PLM deverão
estar focadas para otimizar a melhor
solução para o desenvolvimento dos
produtos levando em conta restrições
de padrões por categoria de aplicação
(produto, processo e serviço) versus
estágio do ciclo de vida (BOL, MOL,
EOL).
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