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Resumo: A implantação da gestão do ciclo de vida de produtos nas empresas está geralmente
vinculada à adoção de um conjunto de ferramentas de TI, conhecidas comercialmente como
sistemas PLM (Product Lifecycle Management). Atualmente já existe uma ampla oferta de
sistemas PLM no mercado. Na indústria, no entanto, muitos projetos de implantação do PLM
ainda não resultam nos benefícios esperados. Um dos motivos dessa discrepância é a
dificuldade que as empresas enfrentam para selecionar a solução mais adequada para apoiar
os seus processos de negócio. A grande variabilidade entre os sistemas de informação nessa
área dificulta a comparação entre softwares existentes. Visando facilitar a seleção de
sistemas PLM nas empresas, este trabalho descreve um catálogo de requisitos de sistemas de
TI que são necessários para apoiar o PLM. Com base nesse catálogo foi realizada uma
survey com sistemas comerciais existentes. O resultado da survey é uma descrição do perfil
das funcionalidades de soluções comerciais disponíveis atualmente. Espera-se, dessa forma,
facilitar a adoção do PLM na indústria instalada no Brasil, contribuindo para melhorar o
domínio das empresas sobre os processos de negócio e para aumentar a produtividade e a
efetividade da engenharia.
Palavras-chave: Sistemas PLM; Gestão do ciclo de vida de produtos; Requisitos.
1. Introdução
A gestão do ciclo de vida de produtos ou Product Lifecycle Management (PLM) é uma
abordagem que visa aumentar a produtividade e melhorar a efetividade dos processos de
negócio das empresas. O foco principal são os processos de engenharia relacionados
diretamente com o planejamento, o desenvolvimento e a fabricação de produtos. Para atingir
esses objetivos, o PLM contempla métodos e sistemas de TI para aumentar o nível de
integração dos processos, das informações e das pessoas envolvidas ao longo de todas as
etapas do ciclo de vida dos produtos, desde a idéia inicial até a disposição final após o uso.
A implantação da abordagem de gestão do ciclo de vida de produtos na prática nas
empresas está geralmente vinculada à adoção de um conjunto de ferramentas de TI,
conhecidas comercialmente como sistemas PLM. É necessário, então, distinguir a definição
da abordagem de PLM da definição de PLM como um sistema de informação. Neste trabalho,
utiliza-se o termo PLM para a abordagem de gestão do ciclo de vida de produtos baseada na
visão ampla de integração dos processos de negócio, conforme discutido nos parágrafos
anteriores. O termo sistemas PLM, por sua vez, refere-se aos sistemas de informação
necessários para viabilizar a adoção da abordagem.
Os sistemas PLM existentes atualmente têm abrangência variada. A grande
variabilidade entre os sistemas na área de PLM dificulta a comparação entre softwares
existentes e o entendimento do mercado. Dessa forma, para facilitar a seleção de sistemas
PLM nas empresas seria útil criar uma referência comum que permitisse a comparação dos
sistemas PLM existentes atualmente. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho apresentar um
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catálogo de requisitos de sistemas de TI para apoiar o PLM. Com base nesse catálogo foi
realizada uma survey com sistemas comerciais existentes. O resultado dessa survey é uma
descrição do perfil das funcionalidades de soluções comerciais disponíveis atualmente.
2. Evolução histórica da gestão do ciclo de vida de produtos
A gestão do ciclo de vida de produtos é um tema atual. O termo PLM se consolidou e
passou a ser amplamente utilizado tanto em pesquisa como na indústria, somente a partir do
início desta década. Apesar de ser um termo de uso recente, já existe uma quantidade
significativa de conhecimentos acadêmicos e de experiências empresariais acumuladas em
áreas relacionadas ao PLM. O estágio atual de desenvolvimento da gestão do ciclo de vida de
produtos é definido especialmente pela evolução das abordagens de gestão de dados de
produtos e pelos avanços da tecnologia da informação nos últimos vinte anos.
A abordagem atual de PLM baseia-se nos conceitos de integração definidos
originalmente, nos anos 80, pela abordagem conhecida como Computer Integrated
Manufacturing (CIM) ou manufatura integrada por computador (ABRAMOVICI; SCHLUTE,
2004; SCHEER et al., 2006). O CIM introduziu a visão de integração dos dados de
engenharia com os dados de produção. O objetivo é possibilitar o fluxo de informações entre
os diversos departamentos de uma empresa, integrando os sistemas de informação por meio
de base de dados compartilhadas (SCHEER, 1987). Apesar dos grandes benefícios potenciais
da integração, as tentativas iniciais para implementar o CIM não atingiram os resultados
esperados. Isso se deve a uma série de limitações técnicas e organizacionais existentes na
época (ABRAMOVICI; SCHLUTE, 2004).
O CIM como solução ampla não funcionou nas empresas. Mas o seu conceito
fundamental, a visão de integração, serviu de referência para o desenvolvimento de diversas
abordagens de gestão e de novos sistemas de informação. Na prática, a visão ampla de
solução única de integração do CIM foi fracionada em aspectos parciais, menos complexos e
mais fáceis de serem aplicados. Na área de engenharia, os conceitos do CIM serviram de base
para o desenvolvimento dos sistemas PDM (Product Data Management), focados na gestão
dos dados de produto (ABRAMOVICI; SCHLUTE, 2004).
Os sistemas PDM surgiram para suprir a necessidade de gerenciar um volume
crescente de dados digitais de engenharia. Com a disseminação dos sistemas CAD 3D
(Computer Aided Design), os projetos antes realizados empregando desenhos em duas
dimensões passaram a ser executados com base em modelos eletrônicos tridimensionais. Essa
mudança resultou em um aumento significativo na quantidade de arquivos digitais nas
empresas, dificultando a localização de informações e o controle de mudanças de engenharia.
Para solucionar esses problemas, a primeira geração de sistemas PDM desenvolvida nos anos
80 tinha como foco o gerenciamento de documentos de CAD (CIMDATA, 2003; ARNOLD
et al., 2005).
Os sistemas PDM evoluíram e passaram a incorporar novas funcionalidades, como a
definição da estrutura de produto e o controle das mudanças de engenharia. Além disso foram
incluídas funções de gestão do fluxo de trabalho (workflow), recursos para visualização de
arquivos e funcionalidades de colaboração entre grupos de trabalho (CIMDATA, 2003). Ao
mesmo tempo em que os softwares evoluíam, as pesquisas acadêmicas enfatizaram
especialmente o desenvolvimento de padrões e de soluções para possibilitar a troca de
informações entre as ferramentas de engenharia (ZHANG; ZHANG; WANG, 1998).
Os pioneiros na adoção dos sistemas PDM foram as empresas dos setores automotivo
e aeroespacial, que produzem produtos técnicos complexos. A adoção de PDM foi
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inicialmente limitada às empresas grandes, devido ao alto investimento necessário tanto em
licenças de uso do software como na configuração do sistema. Nesse período inicial de
adoção do PDM, o uso do sistema foi geralmente restrito à área de engenharia do produto.
A abordagem de PLM surgiu a partir da necessidade de integração dos dados de
produto da engenharia com as demais áreas da empresa. Esse era um dos objetivos do CIM.
Nesse sentido, os fornecedores de softwares continuaram ampliando os seus sistemas. Foram
incluídas novas funcionalidades para a gestão das fases iniciais e finais do ciclo de vida dos
produtos, como o gerenciamento de requisitos e o controle da manutenção. Além disso alguns
sistemas oferecem módulos para o planejamento do processo de fabricação, gestão da
qualidade e vários recursos para apoiar a colaboração entre grupos de trabalho (EIGNER;
STELZER, 2001; HARTMANN; SCHMIDT, 2004). A arquitetura dos sistemas também
evoluiu, com a adoção de padrões da Internet, tanto para a interface em browser como para a
troca de informações com outros sistemas.
Ao mesmo tempo em que os fornecedores tradicionais de PDM expandiram as suas
soluções, fornecedores de sistemas de gestão empresarial ERP (Enterprise Resource
Planning), como o mySAP, também passaram a oferecer soluções de PLM (HARTMANN;
SCHMIDT, 2004). Esse movimento gerou maior competição no segmento e, ao mesmo
tempo, contribuiu para consolidar o termo PLM como o padrão para designar a gestão de
dados de produtos ao longo do ciclo de vida.
A evolução descrita nos parágrafos anteriores é ilustrada na FIGURA 1, que apresenta
os limites conceituais do CAD, do PDM e do PLM.
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FIGURA 1 – Delimitação entre CAD, PDM e PLM. (baseado em HARTMANN; SCHMIDT, 2004)

As elipses na FIGURA 1 ilustram o posicionamento de alguns temas da gestão do
ciclo de vida de produtos em relação às fases do ciclo de vida (no eixo horizontal) e ao escopo
de cada solução (no eixo vertical).
3. Definição de gestão do ciclo de vida dos produtos
Com a evolução que ocorreu nos últimos anos, atualmente existe praticamente um
consenso sobre a nomenclatura, a definição e a abrangência da gestão do ciclo de vida de
produtos. A definição de diversos autores para PLM é bastante semelhante, enfatizando a
gestão integrada das informações e dos processos relacionados aos produtos no ciclo de vida.
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Arnold et al. (2005) definem PLM como um conceito integrado, baseado em TI, para a
organização de todas as informações sobre produtos e sobre os processos de desenvolvimento
e de produção, ao longo de todo o ciclo de vida. Com isso, as informações estão sempre
atualizadas e disponíveis para serem acessadas nas empresas.
De acordo com Saaksvuori e Immonen (2004), o PLM é um conceito sistematizado
para gerenciar e controlar todas as informações necessárias para documentar o produto ao
longo de todo o seu ciclo de vida, da idéia inicial até o fim do ciclo de vida.
Eigner (2006) considera que o PLM é uma extensão do PDM. De acordo com esse
autor, o PLM refere-se à gestão de informações de produto da empresa toda. O PLM
compreende, dessa forma, o planejamento, o controle e a organização de todos os processos,
necessários no ciclo de vida, para gerar e para gerenciar dados, documentos e recursos. Todas
as pessoas que são necessárias para a execução de tarefas são envolvidas no PLM,
independentemente de onde elas estejam fisicamente.
Uma das definições mais citadas nessa área é a da empresa de pesquisa de mercado e
de consultoria CIMData (2002). O CIMData define PLM como uma abordagem estratégica de
negócios que aplica um conjunto consistente de soluções de negócio para apoiar a criação, a
gestão, a disseminação e o uso colaborativos de informações que definem os produtos na
empresa estendida, do conceito ao fim do ciclo de vida – integrando pessoas, processos,
sistemas e informações.
Scheer et al. (2006) partem da definição do CIMData e enfatizam a aplicação da visão
de processos de negócio à gestão do ciclo de vida. De acordo com esses autores, o objetivo do
PLM é a configuração otimizada dos processos, especialmente do processo de
desenvolvimento de produtos, assim como a garantia de disponibilidade de todas as
informações do produto ao longo do ciclo de vida. Scheer et al. (2006) discutem também o
papel do PLM para integrar os dados do desenvolvimento virtual de produtos da engenharia
com os dados da produção física, gerenciados pelo ERP – um dos objetivos iniciais do CIM.
A análise e o resumo das diversas definições listadas indicam que o PLM não é
considerado somente como um sistema de TI, mas principalmente uma abordagem de
integração e de gestão dos processos (ABRAMOVICI; SCHULTE; LESZINSKI, 2005).
Entretanto, a implantação dessa abordagem de gestão do ciclo de vida de produtos na prática
nas empresas está geralmente vinculada à adoção de um conjunto de ferramentas de TI,
conhecidas comercialmente como sistemas PLM.
4. Catálogo de requisitos de sistemas
Os sistemas PLM existentes variam tanto em relação à abrangência das funções
disponíveis, quanto em relação aos parâmetros de execução de cada uma das funcionalidades
oferecidas. Essas diferenças são resultantes da origem de cada sistema e do caminho de
evolução determinado pelos fornecedores, ao longo dos últimos anos, de acordo com o seu
foco de mercado. A grande variabilidade entre os sistemas na área de PLM dificulta a
comparação entre softwares existentes e o entendimento do mercado.
A fim de criar uma referência comum para a definição dos sistemas PLM é necessário
especificar um catálogo genérico de requisitos de software de PLM que seja independente de
qualquer sistema comercial oferecido no mercado. Tal catálogo abrange todas as
funcionalidades que são necessárias para implantar os processos de PLM. Ao permitir a
comparação dos sistemas, com base em uma referência comum, o catálogo possibilita a
avaliação comparativa dos sistemas, contribuindo para aumentar a transparência do mercado.
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O catálogo apresentado neste trabalho foi desenvolvido durante um estágio de
pesquisa de um dos autores na Universidade de Aachen, na Alemanha. O catálogo é resultado
de um esforço conjunto de pesquisa entre a instituição estrangeira e o NUMA (Núcleo de
Manufatura Avançada) da USP de São Carlos. O conteúdo do catálogo já foi publicado em
um capítulo de livro na Alemanha (BOOS; ZANCUL, 2006), mas é inédito no Brasil. O
catálogo serviu de base para outros trabalhos, como um survey sobre sistemas disponíveis no
mercado, apresentada no item 6 deste artigo. Os demais trabalhos foram publicados
internacionalmente (ASSMUS et al., 2006; SCHUH et al., 2008).
O catálogo é organizado em quatro áreas funcionais, chamadas de: gestão de dados
centrais, geração de dados de produto, gestão de processos, integração de sistemas (FIGURA
2). Essas quatro áreas são subdivididas em treze grupos de funções (BOOS; ZANCUL, 2006).
A área de gestão de dados centrais trata dos dados mais importantes que definem um
produto. Conseqüentemente, essa área está localizada na parte central do catálogo, como
principal fonte de informação para as demais áreas e grupos de funções. As funcionalidades
de gestão de dados de produto estão organizadas em três grupos.
Planejamento do produto: abrange as funções para a gestão integrada do portfolio de
produtos, assim como a coleta, a avaliação e a seleção de novas idéias e a gestão de
requisitos do produto.

•

Estruturação do produto: os dados mestres do produto são criados e gerenciados por
esse grupo de funções. Os materiais e outros objetos no sistema são classificados de
acordo com um sistema de classificação pré-definido. Isso reduz o esforço necessário
para procurar e reutilizar informações existentes. A estrutura de produto e as listas de
materiais (Bill of Materials – BOM) podem ser gerenciadas de acordo com várias
perspectivas, também chamadas de “visões” (visão do desenvolvimento, visão da
montagem etc.)

•

Gestão de mudanças de engenharia e controle da configuração: abrange a gestão de
mudanças no projeto do produto e o controle da configuração do produto ao longo de
todo o ciclo de vida.
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FIGURA 2 – Catálogo de requisitos de sistemas PLM (BOOS; ZANCUL, 2006)
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As funções relacionadas à geração e à atualização das informações de produto são
alocadas, no catálogo, na área de geração de dados de produto. Essa área é organizada em
cinco grupos de funções.
•

Planejamento da produção: provê acesso aos dados de recursos (e.g. máquinas e
ferramentas) e apóia a geração de planos de processo de fabricação e do layout de
chão de fábrica.

•

Sourcing: compreende um banco de dados de fornecedores e um catálogo de itens
padronizados. As funcionalidades chamadas de eSourcing apóiam a elaboração e o
acompanhamento de RFQs (Requests for Quotations).

•

Gestão da qualidade: abrange os métodos de qualidade (e.g. FMEA – Failure Mode
and Effect Analysis), a geração de planos de controle e a gestão dos resultados de
inspeções de qualidade.

•

Serviços e manutenção: apóia a geração e o gerenciamento de planos de manutenção e
de serviços. Os resultados de serviços executados são armazenados no sistema.

•

Gestão do meio ambiente: compreende a gestão de itens controlados e o manuseio de
resíduos e de materiais recicláveis.

A área de gestão de processos trata da gestão dos processos de negócio de PLM. As
funcionalidades dessa área são organizadas em quatro grupos.
•

Gestão de projetos: além do planejamento e execução de projetos individuais, o
planejamento integrado de múltiplos projetos também é apoiado por esse grupo de
funções.

•

Gestão de documentos: os documentos são descritos por meta dados e são
armazenados em um “cofre” de dados, conhecido por vault. Cada documento pode ser
relacionado a um ou mais objetos do sistema e pode ser visualizado. Além disso, as
funções apóiam a publicação de documentos técnicos e o arquivamento de longo prazo
de documentos, como desenhos de engenharia.

•

Controle de P&D: abrange as funcionalidades para o controle de investimentos e de
despesas de projetos, para a estimativa do custo de produtos ao longo de todo o ciclo
de vida e para a geração de indicadores de desempenho.

•

Colaboração: soluções como workflow, videoconferência, compartilhamento de
aplicativos e banco de dados de conhecimentos, possibilitam a cooperação entre os
membros dos times de projeto.

A área do catálogo chamada de integração de sistemas, por fim, compreende os
padrões e as interfaces necessárias para possibilitar a troca de dados entre as soluções de TI
usadas na empresa.
O catálogo de software, descrito de forma abrangente acima, é detalhado em um
questionário de requisitos com 298 perguntas e 1244 possibilidades de resposta. Alguns
exemplos de questões são: Quais visões alternativas da BOM estão disponíveis? Como
produtos variantes são gerenciados no sistema? Para essa última pergunta, as respostas
possíveis incluem: o sistema possibilita a criação de estruturas de produto independentes de
uma ordem de produção; os dados mestres de materiais não precisam ser gerados para cada
possível variante.
O objetivo do catálogo de funcionalidades é possibilitar a avaliação dos sistemas
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específicos disponíveis comercialmente. Uma visão geral dos softwares existentes atualmente
é apresentada no próximo item.
5. Ferramentas de TI para a gestão do ciclo de vida de produtos
Atualmente existe uma ampla oferta de sistemas de TI par apoiar a gestão do ciclo de
vida de produtos. Um estudo de mercado, realizado no âmbito desta pesquisa, identificou 54
soluções comerciais de PLM disponíveis no mercado europeu. Neste item, é apresentada uma
lista resumida de seis desses sistemas, oferecidos também no mercado brasileiro.
A Tabela 1 abaixo apresenta a relação de seis sistemas PLM, o nome do fornecedor e a
descrição de alguns características específicas, destacadas pelos fornecedores desses
softwares como pontos fortes.
TABELA 1 - Visão geral de alguns sistemas PLM oferecidos no mercado brasileiro. (BOOS; ZANCUL, 2006)
Sistema
Fornecedor
Agile 9
Agile Software
Enovia
Dassault Systems e IBM
MatrixOne
MatrixOne
mySAP PLM
SAP
Teamcenter
Unigraphics Solutions
Windchill

PTC Parametric
Technology

Pontos forte informados pelos fornecedores
Gestão de mudanças, gestão do portfolio, eSourcing
Integração com CAD, colaboração
Gestão de requisitos
Gestão do portfolio de produtos
Integração com CAD, colaboração, planejamento da
fábrica e da produção
Gestão de mudanças e de configuração, workflow,
integração com CAD

6. Perfil de soluções comerciais
O catálogo de requisitos de sistemas PLM descrito anteriormente foi utilizado em uma
survey para avaliar as soluções comerciais de PLM disponíveis no mercado. Dois
instrumentos complementares foram utilizados para a coleta de dados. Os fornecedores de
sistemas receberam uma planilha eletrônica estruturada, com as perguntas e opções de
respostas do catálogo de requisitos. Alternativamente, os fornecedores também podiam
acessar pela Internet uma versão on-line da lista de requisitos criada especificamente para
cada um dos participantes na survey (ASSMUS et al., 2006).
A pesquisa foi iniciada com a identificação de 54 fornecedores de sistemas PLM na
Europa. Dentre os 54 fornecedores contactados inicialmente, 17 concordaram em participar da
survey completa, respondendo a todas as questões do catálogo de requisitos. Outros 17
fornecedores concordaram em participar da pesquisa de maneira limitada, respondendo
somente questões mais abrangentes sobre a empresa (como número de funcionários) e sobre
seu o sistema (como data da primeira instalação em clientes). Tais questões foram criadas,
adicionalmente ao catálogo de requisitos, para permitir o levantamento de dados sobre as
características do mercado de PLM.
A coleta de dados foi realizada durante cerca de seis meses e a maior parte dos
questionários foi respondida pelo pessoal da área de vendas técnicas dos fornecedores de
sistemas.
A análise dos dados gerais do mercado mostra que 32% dos sistemas com foco em
PLM disponíveis atualmente originaram-se de sistemas CAD, enquanto que 18% são parte de
uma suite ERP mais ampla. Os demais 50%, são sistemas de fornecedores focados no
mercado de PDM. Uma outra diferença é o posicionamento de mercado. Aproximadamente
um terço das empresas posiciona-se como fornecedor de sistemas PLM, enquanto que cerca
de dois terços apresentam-se como fornecedores de PDM (FIGURA 3).
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FIGURA 3 – Origem dos sistemas e posicionamento de mercado dos fornecedores (ASSMUS et al., 2006)

Os dados levantados na survey indicam como os sistemas existentes hoje podem
apoiar as funções de PLM listadas no catálogo de requisitos. A Figura 4 apresenta, por grupo
de funcionalidades do catálogo, o percentual médio de requisitos atendidos pelos sistemas
existentes. Os grupos de funções estão classificados em duas categorias: funções clássicas de
PDM e funções estendidas de PLM. A primeira categoria abrange as funções que são há anos
consideradas como atributos típicos de PDM. A segunda categoria abrange as funções que
foram incluídas recentemente no escopo de PLM, como, por exemplo, o planejamento do
portfólio de produtos e a gestão do impacto no meio ambiente (SCHUH et al., 2008).
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Figura 4: Perfil médio dos sistemas (survey com 17 sistemas) (SCHUH et al., 2008)

A análise dos dados mostra que o grau de preenchimento dos requisitos é mais alto
para as funções de PDM, com exceção da gestão de projetos. O nível mais baixo da gestão de
projetos pode ser explicado pelo uso disseminado de soluções stand-alone (e.g. MS Project),
integradas com os módulos de gestão de projetos de sistemas ERP.
A análise das funções estendidas de PLM indica a tendência de ampliar a capacidade
das funcionalidades de planejamento do produto e de serviços e manutenção, ao longo dos
próximos anos. O nível médio de atendimento dos requisitos é baixo (36% e 25%,
respectivamente). No entanto, os três sistemas líderes em cada um desses grupos cobrem mais
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de 70% dos requisitos. Dados qualitativos obtidos no contato com os fornecedores também
confirmam essa tendência.
Sourcing e planejamento da produção são somente parcialmente apoiados pelo PLM,
uma vez que tais funções são tipicamente suportadas pelo ERP. Finalmente, o nível de
atendimento dos requisitos de gestão da qualidade, de gestão do meio ambiente e do controle
de P&D é baixo. Isso implica que as empresas continuarão dependendo de soluções
complementares de TI para apoiar essas funções.
7. Tendências de evolução futura
Em relação ao desenvolvimento dos sistemas PLM nos próximos anos, a análise dos
dados quantitativos da survey e as informações qualitativas obtidas no contato com os
fornecedores dos sistemas indicam as seguintes tendências:
•

Desenvolvimento da gestão de requisitos do produto, com a inclusão de
funcionalidades para acompanhar a evolução dos requisitos ao longo do tempo.

•

Aumento da importância das funções no início e no fim do ciclo de vida, como o
planejamento do produto e o apoio aos serviços e à manutenção.

•

Desenvolvimento das funções que apóiam a definição de produtos variantes, com
recursos para a criação de produtos derivados e para o controle da configuração ao
longo de todo o ciclo de vida.

•

Integração crescente entre os ambientes de desenvolvimento de produtos (engenharia)
e de produção.

•

Melhoria das funcionalidades para apoiar a colaboração entre pessoas trabalhando em
equipes virtuais.

A survey realizada apresenta um panorama da situação de mercado. Além disso, a
survey realizada foi útil para validar o catálogo de funcionalidades de PLM.
7. Conclusões e sugestão de pesquisas futuras
A descrição neutra dos requisitos dos sistemas PLM no catálogo de funcionalidades
possibilita a comparação entre sistemas de diferentes fornecedores com base em uma
referência comum. As respostas individuais dos fornecedores na survey descrevem as
funcionalidades oferecidas pelos sistemas.
O próximo passo nessa pesquisa é permitir que a partir do catálogo de funcionalidades
é da survey dos sistemas seja possível identificar o sistema mais adequado ao processo de
negócio definido por um modelo de referência de uma empresa. Para isso, está sendo criado
uma sistemática de relacionamento entre o modelo de referência do processo de negócio e
descrição neutra dos sistemas na forma do catálogo.
Será possível assim utilizar o conjunto formado pelo modelo de referência pelo
catálogo de funcionalidades e pela survey para apoiar a seleção de sistemas PLM nas
empresas. As funcionalidades necessárias refletiriam os requisitos da empresa, definidos a
partir do modelo de referência do processo. O sistema com o maior nível de atendimento dos
requisitos seria o sistema mais adequado ao processo específico da empresa.
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