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Diretor geral da Dassault Systèmes para América Latina, Marcelo Lemos explica que Brasil está 
mais maduro nesse setor.  
  
O presidente e CEO da Dassault Systèmes, Bernard Chàrles, recebeu a reportagem da IT Web 
durante sua visita no Brasil. Peça-chave da área da companhia focada no mercado 3D, que 
movimenta cerca de US$ 60 bilhões no mundo, o executivo explicou quais são as 
oportunidades para desenvolvedores neste mercado. Marcelo Lemos, diretor geral da 
companhia para América Latina, situou o Brasil neste contexto mundial.  
 
IT Web - E para os desenvolvedores de TI, quais as oportunidades no âmbito de 
software 3D?  
Bernard Chàrles – As oportunidades são infinitas em qualquer segmento. Em engenharia, 
ciências da vida, embalagens, eletrônica, na indústria de design de roupas e acessórios, entre 
outras. Você cria uma realidade virtual em 3D para qualquer aplicação na sociedade, seja 
educação, pesquisa, negócios, por exemplo, dando um incrível poder de comunicação para 
mudar ideias sobre como fazer agora algo que levava muitos anos para projetar. Além de 
carros, aeronaves e design de móveis. Posso desenhar o que eu quiser em 3D e vê-o em 
realidade aumentada.  
 
IT Web - No que essas soluções baseadas em tridimensionalidade são diferentes do 
CAD? Trata-se de uma evolução de conceito?  
BC – O CAD é um programa para engenheiros e as soluções 3D da Dassault Systèmes 
trabalham com a colaboração e interação dos profissionais para desenvolver produtos e 
designe. O que fazemos é design, colaboração e simulação. Colaboração é como o que ocorre 
no Facebook, quando você envolve um grupo de pessoas no desenvolvimento do projeto de 
criação.   
 
IT Web - Quais conhecimentos e habilidades o desenvolvedor de TI em 3D precisa ter 
para se sair bem no mercado?  
BC - Na Dassault Systèmes somos cientistas de soluções. Nosso perfil destaca-se mais pela 
vocação em ciência do que em softwares, que é nossa linguagem, usada para um propósito. 
Quando você vê a simulação da vida, voltada aos bens de consumo em 3D, ou para testar 
batidas de carro e entender mais sobre durabilidade e materiais, entende que não se trata 
apenas de software. Esse é o segredo.  
 
IT Web - O Brasil já está familiarizado com a novidade desse conceito?  
Marcelo Lemos - Há cinco anos, os pequenos prestadores de serviços em TI ainda não 
compreendiam o conceito de 3D em PLM, mas houve um incremento grande. O mercado está 
mais maduro. Por um lado, o custo das ferramentas diminuiu e isso mobiliza os pequenos. 
Entre os grandes, nosso cliente mais importante no Brasil do ponto de vista de tamanho e 
avanços é a Embraer que utiliza quase todas as nossas soluções para PLM. Temos um 
relacionamento há 13 anos e, recentemente, a Embraer anunciou novos investimentos na 
Dassault Systèmes, para projetos como o do jato Legacy 500.  
 
IT Web - Quem são os seus clientes globais?  
BC - Nokia, Apple e Procter & Gamble para engenharia de embalagens, mas temos indústrias 
de 11 grandes segmentos, entre elas, as do setor automobilístico com Ford, Volkswagen, 
Ferrari, Toyota e Honda, por exemplo, e as de aeronaves e mecatrônica.  
 
IT Web - Há redução de custos estimada nesse nível de otimização de processos? De 
que ordem?  
ML - Temos hoje centenas de casos documentos de redução de custos e tempo. Cada indústria 
e projeto têm diferentes tipos de impactos. Os ganhos em indústrias convencionais podem 
chegar a 75%, por exemplo. Se a parte de desenhos é anterior a manufatura, e não estiver 
definida adequadamente, é preciso modificar as etapas que influenciam e geram custo em 
cada ciclo do produto. Analisando quanto tempo gasta para conseguir a informação, consegue-



se acelerar o processo em 30%. Tivemos casos de até 90%. Mas não é só um ganho pontual, 
tem-se um ganho indireto com a qualidade de processos e do produto. Estamos falando de 
uma nova forma de geração de produtos, melhorando a capacidade para fazer produtos mais 
“performantes”, com suporte sustentável, que dispensa um monte de coisas. Com uma 
definição funcional, sistêmica e física.   
 
IT Web - E como funcionam e se aplicam as soluções oferecidas pela Dassault 
Systèmes?  
BC – Temos o Catia, o Enovia, o Simulia, o Solidworks e o 3Dvia. Tudo que existe no mundo 
físico pode ser desenhado pelo Catia, de pequenos objetos eletrônicos a carros. O Solidwork é 
um 3D para profissionais e para pequenas empresas que precisam projetar produtos mais 
simples, menos complexos que o Catia. Você faz testes de desgastes, simula situações, projeta 
pneus, equipamentos industriais, itens de alta tecnologia, PDV para ações junto a 
consumidores, injeção de plástico, entre muitos outros. Você pode verificar a segurança e 
duração do produto antes de lançá-lo no mercado. A solução Delmia é para projetos digitais de 
manufatura e é muito usado pela Embraer no Brasil, além de nossos outros produtos.  
 
IT Web - É preciso customizar as soluções 3D para cada cliente? Qual a estrutura da 
DS para tropicalizar soluções?  
BC - Um pouco, especialmente no ramo de confecções. Atendemos, por exemplo, a Benetton, 
que vai usar a plataforma Enovia e temos muitos parceiros para isso. Dentro da companhia 
temos 5 mil engenheiros, de 29 nacionalidades, dos quais 5% são PHD. Temos 31 laboratórios 
distribuídos por Europa, América do Norte, América Latina e Índia.  
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