
 

 
 

 
 

      WWW.CADWARE-TECHNOLOGY.COM 1 
 

Autodesk Fusion Lifecycle no Ciclo de Vida de Produtos 
Maio, 2017 

Prof. Dr. Evandro Gama 

Advisor and Reseacher at Cadware-Technology 

Specialist professor at Research Center of the Mauá Institute of Technology  

Manufacturing Strategic Advisor for Autodesk Software and Services 

55 11 99581 4784 

evandrobgama@hotmail.com 

www.cadware-technology.com  

 

Educação em PLM e Autodesk Fusion Lifecycle 

O entendimento do sistema Autodesk Fusion Lyfecycle e toda a abordagem PLM (Product 

Lifecycle Management) são oferecidos no treinamento PLM Conceitual – O PLM na 

Manufatura Avançada e Indústria 4.0, de oito horas, do Programa de Educação Cadware-

Technology | Mauá, ministrado nas modalidades presencial e EAD (https://maua.br/servicos-

tecnologicos/treinamentos/plm-conceitual). 

Os participantes estarão aptos a ajudar pequenas, médias e grandes empresas a se adaptarem 

ao novo ambiente de mudanças da Indústria Digital, que reúne todos os dados, processos e 

informações das fases do ciclo de vida de produtos em uma única plataforma. 

O Fusion Lifecycle está engajado nas principais iniciativas da Transformação Digital nas 

indústrias, tais como Manufatura Avançada (Brasil), Indústria 4.0 (Germany), Industrial 

Internet Consortium (IIC/USA) e outras. Faz parte da mais recente plataforma de inovação da 

Autodesk, Product Innovation Platform, que inclui o Fusion 360 (CAE/CAD/CAM Cloud), Fusion 

Lifecycle (PLM Cloud) e o Fusion Connect (IoT) e proporciona uma nova era de projeto do 

produto e produção integrados com o uso da experiência do usuário. 

Competência do treinamento PLM Conceitual 

O treinamento PLM Conceitual (O PLM na Manufatura Avançada e Indústria 4.0) oferece uma visão 

moderna do cenário de colaboração de TI exigida pela atual economia e mostra como o PLM 

atua como facilitador de integração para as novas iniciativas digitais do mundo da manufatura. 

Os alunos poderão entender como um sistema PLM, quando aplicado adequadamente nos 

ambientes de planejamento e desenvolvimento de produtos, manufatura, chão de fábrica e 

gestão de operações proporciona menores ciclos de projeto e produção, melhor 

produtividade, redução de custos, melhoria de qualidade e menor tempo de colocação de 

produtos no mercado. 

http://www.cadware-technology.com/
https://maua.br/servicos-tecnologicos/treinamentos/plm-conceitual
https://maua.br/servicos-tecnologicos/treinamentos/plm-conceitual
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O que é ciclo de vida de um produto? 

O ciclo de vida de um produto, que inclui a sua marca e tudo relacionado, pode ser tratado 

como a linha do tempo (timeline) que considera todos os recursos e informações para a 

existência desse produto. É a trajetória (história) completa desse produto através de suas 

fases: criação, produção, vendas, uso e descarte. Para o Marketing, essa trajetória tem sua 

essência nas fases de vendas e sustentação no mercado: introdução, crescimento, maturidade 

e declínio. Já para a indústria, que evolve um conjunto extenso de disciplinas, o ciclo de vida de 

um produto é muito mais abrangente e está baseado no gerenciamento de projetos, 

gerenciamento de processos e na colaboração de todas as pessoas e coisas envolvidas com 

esse produto. Um ciclo de vida inclui recursos internos da própria empresa e de um universo 

mais amplo comprometido com a existência e sucesso desse produto: colaboradores, 

fornecedores e clientes. Esse universo mais amplo tem o nome de ‘empresa estendida’ 

(extended  enterprise). 

Quanto menor forem os ciclos de projeto e produção no ciclo de vida de um produto mais 

competitivo ele se torna. Se todos os ciclos de projeto e produção de uma empresa forem 

controlados por um único sistema, com informações únicas, precisas e a qualquer tempo para 

todos, então esta ‘empresa estendida’ se tornará mais competitiva e rentável, com decisões e 

estratégias mais produtivas, alavancando um nível de experiência inigualável.  

Como fazer isso? 

Para a indústria, a resposta está no uso de sistemas PLM - Product Lifecycle Management. 

O PLM nasceu no início dos anos 2000 e logo dominou os países mais desenvolvidos e 

industrializados. No Brasil, sua prática no mercado e na academia está em pleno crescimento. 

Pode-se dizer que é visível o sucesso comercial de empresas industriais e de projeto que usam 

PLM se comparadas àquelas que não usam. 

O PLM permite reduzir o ‘time-to-market’ do produto (tempo de colocação no mercado), 

controlar e melhorar expressivamente a qualidade do produto e atividades envolvidas, 

reduzir custos, identificar potenciais oportunidades de venda e potenciais ganhos de receita. 

Ainda, permite gerenciar e organizar toda a documentação de engenharia e produção, 

controlar todos os projetos e processos, assim como reduzir significativamente os impactos 

gerados pela falta de colaboração entre pessoas, equipes internas e externas, máquinas e 

dispositivos. 
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Um sistema PLM atende ciclos de entrega, uma trajetória lógica determinada pelo ciclo de vida 

de cada produto (input – produção – output). Com um sistema PLM engenheiros e 

profissionais conseguem gerenciar e melhorar seus negócios de forma eficiente através de 

rotinas prontas para atender processos e fluxos de informação em todas as etapas da 

manufatura. 

O PLM faz com que as empresas entendam seus clientes, mercados e competidores. É o 

agente de integração entre pessoas, dados, processos e sistemas de negócios. Sustenta as 

informações de todos os produtos de uma indústria, sua cadeia de fornecimento estendida 

(extended supply chain) e seus clientes. Todas as camadas (tiers) de fornecimento e a estrutura 

de distribuição e vendas podem usar uma única base centralizada de dados. O PLM suporta 

empresas dos mais variados volumes de produção, tipos de produto e ajuda as empresas a 

superar os desafios de complexidade para mercados locais e globais. 

O foco está em automatizar as tarefas-chave e fornecer as informações certas para as pessoas 

certas no momento certo - todos têm acesso aos dados de que precisam a qualquer hora e em 

qualquer lugar. Isso é PLM, um sistema de informação para atender a ‘empresa estendida’ e 

seus ciclos de entrega de produtos e serviços - da ideia à reciclagem de cada produto. 

Existem poucos sistemas PLM no mundo, entre eles o Enovia da Dassault Systèmes, o 

Teamcenter da Siemens PLM, o Windchill da PTC, o Fusion Lifecycle da Autodesk, o SAP PLM 

da SAP, o Agile da Oracle, o Aras Innovator da Aras Corp, e mais uma dezena de outras marcas. 

Eles não são iguais, existe uma competição e nota-se que as evoluções são constantes. Cada 

‘player’ de mercado sempre querendo melhorar o seu produto de PLM para ampliar sua fatia 

de mercado. 

 

Autodesk Fusion Lifecycle (PLM) 

Este artigo trata do sistema PLM da Autodesk, o Fusion Lifecycle, um sistema robusto e barato 

que trabalha em nuvem e dispensa excessivos investimentos em hardware e pessoas. Para se 

ter ideia, US$ 300 (trezentos dólares) mensais sustentam um sistema PLM para sete pessoas, 

incluindo o administrador do sistema e mais seis usuários. Se quiser ampliar o sistema, cada 

usuário adicional paga apenas US$ 25 (vinte e cinco dólares) em sua assinatura mensal, 

podendo assinar o sistema pelo período desejado. Isso proporciona total flexibilidade no 

tamanho da equipe, podendo ser ampliada ou reduzida a qualquer momento, sem a 

necessidade de custear a infraestrutura de TI e um grande número de assentos por um longo 

período. Para acessar o sistema Fusion Lifecycle bastam ‘nome do usuário’ e ‘senha’, 

dispensando exaustivas instalações e atualizações. O Fusion Lifecycle está instalado na nuvem 

(cloud computing), o que permite contratar e descontratar assentos de acordo com a 

necessidade do projeto, layout ou demanda de produção. 
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Principais benefícios do Autodesk Fusion Lifecycle 

O Fusion Lifecycle é um sistema PLM que permite operar e gerenciar negócios, projetos e 

programas, ativos e as informações de todos os processos envolvidos nos ciclos de entrega dos 

produtos utilizando-se de fluxos de trabalho e permissões na linha do tempo. Entre os 

principais benefícios estão: 

 

Controle de mudanças - dispensa o uso de planilhas desconectadas 

O Fusion Lifecycle apresenta uma ferramenta moderna de gerenciamento de 

mudanças para rastrear e gravar as alterações à medida que elas acontecem, deixando 

disponíveis para todos. 

 

Gargalos no fluxo de trabalho 

O Fusion Lifecycle ajuda a definir e automatizar processos para manter o fluxo de 

trabalho. Ideal para controlar e encurtar os ciclos de entrega de projeto e produção. 

 

Fonte única de dados - Single version of the truth 

O Fusion Lifecycle dispensa o uso excessivo de e-mails - os usuários usam e colaboram 

de uma única fonte de dados e se mantêm todos no mesmo foco. 

 

Respostas com uma única pesquisa 

Não sabe onde os dados estão? O Fusion Lifecycle elimina o problema de informações 

desencontradas proporcionando as respostas com uma única pesquisa.  

 

Status em tempo real – Dashboards 

O Fusion Lifecycle atualiza relatórios de status em tempo real com um único clique - 

todos os indicadores são visualizados por painéis do tipo ‘dashboard’.  

 

Sistemas de negócios conectados 

Como copiar dados de um sistema para outro? O Fusion Lifecycle ajuda a conectar 

sistemas para reduzir o retrabalho – integra planilhas, CRM, ERP, SCM, MES, 

automação de fábrica, dispositivos móveis, IoT e outros sistemas.  
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Efeito do Volume-Variedade no Autodesk Fusion Lifcycle 

Todos os tipos de indústria têm suas peculiaridades e sempre se caracterizam pelo efeito 

volume-variedade, um conceito muito utilizado na área de produção por engenheiros e 

gestores. Pode-se dizer que o efeito volume-variedade está relacionado com os tipos de 

produção de uma indústria, seus objetivos de desempenho e respectivos ciclos de entrega, 

que incluem os processos de desenvolvimento de produtos, o projeto das instalações, os 

processos de manufatura e a gestão de operações. As indústrias se caracterizam em produzir 

baixos volumes com alta variedade até altos volumes com baixa variedade - esta relação é 

sempre verdadeira e inversamente proporcional. 

O Fusion Lifecycle é um sistema aberto, configurável e pode se adaptar a qualquer tipo de 

operação de manufatura em função do efeito volume-variedade. Suporta diferentes 

estratégias de produção e objetivos de desempenho. Sua interface é simples, composta por 

um site configurável e itens (items) para registros de dados. Um item pode ser entendido 

como um registro de dados exclusivo em uma área de trabalho (workspace). Todas as 

capacidades do Fusion Lifecycle estão atreladas aos ciclos de entrega e podem ser conduzidas 

por projetos, na abrangência de programas para a introdução de novos produtos – NPI (New 

Product Introduction). No Fusion Lifecycle um programa coordena, relaciona e gerencia os 

projetos e as operações para que um produto possa ser fabricado e se estende à gestão de 

portfólios para todos os produtos da mesma empresa. 

Em resumo, pode-se combinar as diferentes capacidades do Fusion Lifecycle para diferentes 

tipos de indústrias, de acordo com o efeito volume-variedade, para criar várias linhas de 

tempo. Normalmente uma linha do tempo (trajetória no ciclo de vida) ganha dinâmica quando 

for tomada a decisão de fabricar um novo produto ou melhorar um produto existente. 
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Principais capacidades do Autodesk Fusion Lifecycle 

O Fusion Lifecycle desencadeia uma vasta gama de poderosas capacidades de gerenciamento 

do ciclo de vida do produto, agrupadas por áreas de trabalho, áreas funcionais ou áreas de 

processo, que podem ajudar a tornar os processos de desenvolvimento de produtos e todas as 

operações mais eficientes, disponibilizar seus produtos no mercado mais cedo e capacitar cada 

departamento para que todo o negócio seja executado mais rapidamente. 

Veja as principais capacidades: 

 
Product Data Management (Gerenciamento de Dados do Produto) 

O Fusion Lifecycle ajuda as equipes de engenharia a organizar, gerenciar e rastrear 

dados de produtos, revisões e lançamentos, para compartilhar facilmente com toda a 

‘empresa estendida’. Mantém todos, interna e externamente, trabalhando a partir dos 

mesmos dados de projeto. 

 
Bill of Materials Management (Gerenciamento de Listas de Materiais) 

O Fusion Lifecycle ajuda a gerenciar, visualizar e compartilhar informações atualizadas 

da BOM (Bill of Materials) para toda a ‘empresa estendida’ e em tempo real. Evita 

erros, duplicidade e versões desatualizadas de BOMs. 

 
Change Management (Gerenciamento de Mudanças) 

O Fusion Lifecycle assume o controle do gerenciamento de mudanças. Fornece uma 

visão clara dos detalhes que precisam ser entendidos, solicitados, alterados e 

aprovados. Disponibiliza funções de ECR (Engineering Change Requests) e ECO 

(Engineering Change Orders). 

 
New Product Introduction (Introdução de Novos Produtos) 

O Fusion Lifecycle fornece ferramentas NPI para o total gerenciamento de projetos e 

programas. Evita atrasos onerosos de lançamento de produtos e ajuda a controlar 

prazos e orçamentos.  

 
Supplier Collaboration (Colaboração com Fornecedores) 

O Fusion Lifecycle mantém as operações da cadeia de suprimentos conectadas. 

Permite acesso a qualquer momento e em qualquer lugar às informações necessárias 

para o gerenciamento de fornecedores, cotação e reposição de suprimentos. 

 
Quality Management (Gestão da Qualidade) 

O Fusion Lifecycle ajuda a responder rapidamente a problemas de qualidade. 

Permite conectar os processos críticos para o controle do retorno de mercadorias 

RMA (Return Merchandise Authorization), para as ações corretivas e preventivas 

CAPA (Corrective and Preventive Actions) e para a efetivação das ordens de alteração 

de engenharia ECO (Engineering Change Orders) que afetam a qualidade do produto. 
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Um exemplo de ciclo de vida na linha do tempo para um sistema de 

embalagem 

Um sistema de embalagem é um sistema de produção que pode variar de acordo com o tipo 

de produto a ser embalado. As embalagens mais comuns são: frascos, sacolas, caixas, paletes, 

contêineres, entre outras. Existem embalagens do tipo recipiente como, por exemplo, para um 

vasilhame de refrigerante ou tubo de pasta de dente, ou embalagens do tipo envoltura, que 

armazenam produtos temporariamente e são apropriadas para o transporte e proteção de 

produtos. Independente de qual seja o sistema de embalagem, devem ser considerados todos 

os recursos e informações para a existência dessa embalagem na linha do tempo - da criação 

ao cliente ou consumidor final. Os sistemas de embalagem são abertos, sujeitos às influências 

de um ecossistema maior, portanto assumem as atribuições de 'empresa estendida'. 

 

 

 
 

CICLO DE VIDA DE UM SISTEMA DE EMBALAGEM NO CONCEITO DE EMPRESA ESTENDIDA 

PRINCIPAIS ATIVIDADES NA LINHA DO TEMPO 

 

 

É importante gerenciar, monitorar e automatizar as tarefas-chave de um sistema de 

embalagem para que as informações e recursos estejam no momento certo para as pessoas 

certas. Essas exigências, impostas pelos ciclos de entrega, que incluem aspectos comerciais e 

de negócios, são claramente atendidas pelo Fusion Lifecycle, o sistema PLM da Autodesk. 

Com o Fusion Lifecycle, o que é feito em semanas pode ser feito em poucos minutos. Todas as 

atividades de um produto embalado podem, com muita simplicidade e rapidez, ser 

controladas e gerenciadas pelos recursos e capacidades que o Fusion Lifecycle oferece. 
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Um exemplo de ciclo de vida na linha do tempo para a indústria de 

motores automotivos 

Uma indústria de motores automotivos trabalha sob encomenda (MTO), ou seja, as 

montadoras (OEMs) antecedem seus pedidos com base em programas e portfólios, os quais 

são aprovados e executados na linha do tempo em ciclos de entrega (mediante um 

cronograma físico-financeiro) - na prática, criam-se fábricas para a produção de cada modelo 

de motor ajustadas ao volume de cada pedido. Para que essas fábricas entrem em operação, o 

projeto do produto, o sistema de produção, o projeto da fábrica e todo o ecossistema - que 

inclui OEMs, fornecedores e colaboradores - têm que estar pensados e planejados. Todos os 

recursos e informações devem estar disponíveis a qualquer hora e em qualquer lugar para 

todos os envolvidos. 

 

 

PROJETO DO PRODUTO MOTOR EXECUTADO NO AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 

 

O Fusion Lifecycle ajuda as indústrias de motores a controlar e gerenciar as informações nos 

ciclos de entrega - tanto na fase de empreendimento (projeto do produto e construção da 

fábrica) como nas operações em tempo real de fabricação do motor (fábrica em produção). 

A comunicação e colaboração no conceito de ‘empresa estendida’ permite que todos os 

envolvidos compartilhem os mesmos dados e moldem as informações de acordo com as 

necessidades de cada equipe, com base em fluxos de trabalho e aprovações. 
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A fábrica no ciclo de vida do produto motor automotivo 

No dia a dia das indústrias de motores automotivos, cada pedido é transformado em uma 

fábrica. Nesse sentido, a integração do projeto do produto com o projeto da fábrica e 

simulação de cenários, no conceito de ‘empresa estendida’, é muito importante e vital no ciclo 

de vida do produto motor para a realização de negócios bem sucedidos. É possível integrar os 

ativos gerados pelo Autodesk Factory Design Utilities, prover cenários de simulação e análise 

de sistemas produtivos com o Process Analysis 360 e gerenciar todos os dados e documentos 

com o Fusion Lifecycle no contexto de programas e portfólios. O sistema Fusion Lifecycle 

permite integrar o projeto da fábrica e gerenciar os processos de manufatura e ativos no ciclo 

de vida de cada produto motor. 

 

 
 

CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO FÁBRICA CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

GERENCIADO PELO FUSION LIFECYCLE 

 

Para se ter ideia da simplicidade, no Fusion Lifecycle todas as tarefas e recursos exigidos pelo 

cronograma físico-financeiro - do contrato - correspondem aos itens de registro de dados e são 

agrupados e tratados nas áreas de trabalho do sistema, que representam as áreas funcionais: 

engenharias, especificações, compras, planejamento da manufatura, produção, manutenção, 

qualidade, gestão comercial ou qualquer outra área. Esse cronograma físico-financeiro embasa 

todas as tarefas envolvidas no ciclo de vida do produto motor e é absorvido pelo Fusion 

Lifecycle para que todas as atividades, recursos e informações estejam no lugar certo e no 

tempo certo, obedecendo rigorosamente prazos e orçamentos para o sucesso das operações. 
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Exemplos do Fusion Lifecycle em variados tipos de indústria 

Os exemplos do sistema de embalagem e da fábrica de motores automotivos confirmam a 

capacidade que o Fusion Lifecycle tem de se adaptar a qualquer efeito volume-variedade. 

O Fusion Lifecycle suporta qualquer tipo de indústria e processo de produção. Trabalha como o 

principal sistema de informação de uma indústria e tem foco na intensiva colaboração entre 

todos os envolvidos. 

Na página de usuários (http://www.autodeskfusionlifecycle.com/plm-customers/) do site do 

Autodesk Fusion Lifecycle existem pelo menos duas dúzias de exemplos de clientes satisfeitos 

ao redor do mundo com o uso do sistema. Segue um resumo que mostra a diversidade de 

aplicações e seus resultados: 

 

 
 

 

Automatic Labs Inc. 

Automatic Labs faz adaptadores de carro e App exclusivos para 
transformar a conexão entre carros e telefones. Os usuários recebem 
dados para uma condução mais segura e mais inteligente. O Fusion 
Lifecycle possibilita gerenciar processos críticos, BOMs e dados da cadeia 
de suprimentos que antes estavam em planilhas do Excel e 
representavam um pesadelo logístico. Além disso, o Fusion Lifecycle 
permite gerenciar e acompanhar as revisões de todo o processo de 
fabricação. 
Resultados: Acesso em tempo real às folhas de especificações dos 
componentes; capacidade de criar rapidamente novos SKUs; controle de 
revisão para diferentes SKUs relacionados a requisitos de embalagens e 
firmware; informações atualizadas das listas de materiais compartilhadas 
em toda a organização. 
www.automatic.com 
 

 

Winc 
A Winc é uma adega revolucionária que trabalha diretamente entre 
consumidor, vinhedos e vinicultores. A proposta é compartilhar vinhos 
excepcionais e pequenos lotes (small-lot) ao redor do mundo. O sistema 
Fusion Lifecycle foi fácil de implementar e fornece controle e insights 
sobre a ampliação de novos SKUs. 
Resultados: Criação de um núcleo de dados (core) para a equipe do 
produto trabalhar livre de erros em um ambiente altamente colaborativo 
e móvel; expansão da produção em 3 canais (100 + SKUs); processo de 
aprendizagem ‘onboarding’ para novos funcionários - de horas ou dias 
para minutos. 
www.winc.com 
 

http://www.autodeskfusionlifecycle.com/plm-customers/
http://www.automatic.com/
http://www.winc.com/
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GSD Systems 

A GSD Systems está focada na fabricação de sistemas de armazenamento 
de gás de alta pressão para uso em aplicações industriais e de transporte. 
Seu sistema proprietário - com design exclusivo - usa uma tecnologia de 
trança de fibras para produzir recipientes de alta pressão de vários 
cilindros que compartilham um único espaço de armazenamento interno. 
O sistema pode ser moldado para pequenos espaços em qualquer veículo, 
ao contrário de grandes cilindros tradicionais de gás. O Fusion Lifecycle 
ajuda a GSD a rastrear e gerenciar listas de materiais (BOMs), tanto 
interna como externamente, com fornecedores e serviços contratados. 
Resultados: Precisão nas listas de materiais; completo alinhamento com 
fornecedores e prestadores de serviços externos; acesso on-line às 
informações de qualquer pessoa e em qualquer lugar. 
www.gsd-systems.com 

 

 

Endress + Hauser 
A Endress + Hauser é um fornecedor de produtos, soluções e serviços para 
medição e automação de processos industriais. A empresa oferece 
abrangentes soluções de processo para fluxo, nível, pressão, análise, 
temperatura, registro e comunicações digitais em uma ampla gama de 
indústrias, otimizando processos em termos de eficiência econômica, 
segurança e proteção ambiental. O desafio que a levou ao Fusion Lifecycle 
foi colaborar membros de equipes para gerenciar processos importantes, 
que antes eram gerenciados através de planilhas em desktops individuais 
com pouca ou nenhuma visibilidade compartilhada. 
Resultados: Acesso em tempo real às informações das listas de materiais 
(BOMs); visibilidade compartilhada para projetos e colaboração em 
equipes; acesso on-line às informações de qualquer lugar e a qualquer 
momento. 
www.us.endress.com 

 

 

Electrical Components International (ECI) 
A Electrical Components International, Inc. (ECI) fornece cablagens para 
desde aparelhos de cozinha até extensos sistemas para equipamentos 
agrícolas. É líder mundial na fabricação de cablagens, subconjuntos e 
outros conjuntos de valor agregado. A decisão de usar o Fusion Lifecycle 
foi para controlar seus itens e BOMs, gerenciar documentos e os 
processos ECO (Engineering Change Orders) em 10 sites globais. 
Resultados: Processos globais padronizados de gerenciamento de 
mudanças; estabelecimento de linhas claras de comunicação e 
propriedade; melhor controle das listas de materiais (BOMs). 
www.ecintl.com 

 

 

http://www.gsd-systems.com/
http://www.us.endress.com/
http://www.ecintl.com/
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Novenco Group 
Com mais de 60 anos de experiência, a NOVENCO está entre os líderes 
mundiais no desenvolvimento e fornecimento de soluções de 
aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração de alta qualidade 
para aplicações terrestres e marítimas. É uma empresa global com sede 
na Dinamarca e filiais na Noruega e China, além de escritórios na Itália, 
Cingapura, Brasil e Índia. Com o Autodesk Fusion Lifecycle, a NOVENCO 
cumpre os objetivos de reduzir custos e agilizar as operações globais com 
uma única fonte para todas as informações relacionadas à garantia. 
Resultados: Redução dos custos de garantia em mais de 50%; 
implementação global do PLM em um mês; garantia implementada 
conforme os padrões ISO; fluxos de trabalho colaborativos habilitados 
entre gerentes de projeto e gerentes de contrato; acompanhamento fácil 
e eficaz de todo o processo de garantia. 
www.novenco-marine.com 

 

 

Roulunds Braking 
A Roulunds Braking é um dos principais fabricantes mundiais de materiais 
de fricção de alta qualidade para a indústria automotiva, com vendas e 
clientes em todo o mundo. Seu portfólio de produtos inclui forros de freio 
flexíveis, pastilhas de freio, sapatas de freio, discos e kits de sapatas para 
automóveis de passageiros e comerciais leves. A proposta do Fusion 
Lifecycle na Roulunds é a de gerenciar novos dados de desenvolvimento 
de produtos em todo o mundo para aproximadamente 50 usuários, com 
acesso às modificações de projeto mais recentes e respectivos horários. 
Resultados: Seleção de dados de engenharia de produto para clientes em 
uma base self-service; gerenciar o desenvolvimento de produtos em todo 
o mundo; configurar o sistema Fusion Lifecycle de acordo com o processo 
de negócios, com pouca ajuda externa. 
roulunds-braking.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novenco-marine.com/
http://www.roulunds-braking.eu/
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Como implementar o Fusion Lifecycle de maneira fácil? 

Primeira coisa, não devemos implementar o Fusion Lifecycle com as mesmas práticas e 

processos em uso. É necessário fazer um diagnóstico, chamado pelos especialistas de 

‘Assessment’, para descobrir gargalos de informações, fluxos de trabalho mal resolvidos e 

desperdício de recursos. 

Como ilustração, o PLM pode ser considerado uma abordagem além do Lean Manufacturing 

porque, além de evitar o desperdício de recursos físicos no chão de fábrica e nas operações de 

manufatura, evita o desperdício de tempo e das informações em todas as fases de todos os 

ciclos de vida dos produtos de uma indústria. Na prática pode-se ter o PLM como um aliado da 

filosofia Lean Manufacturing, muito por facilitar a colaboração no conceito de ‘empresa 

estendida’ e também por facilitar a integração e a comunicação com a maioria dos sistemas 

em uso, como planilhas, sistemas ERP, MES, sensores, coletores de dados de chão de fábrica, 

IoT e outros.  

Existem muitas maneiras de executar um ‘assessment’ para a correta implementação de um 

sistema PLM, com maior ou menor rigor dependendo dos objetivos e do tamanho da 

organização. Na maioria dos casos, um ‘assesment’ está baseado em um framework de 

procedimentos, para que se possa identificar a situação atual da empresa e propor melhorias 

de desempenho com base no novo sistema de informação - o PLM. O foco está em cumprir os 

objetivos de redução da linha do tempo nos ciclos de projeto e produção de cada produto. Em 

outras palavras, deve existir um trabalho de reconhecimento do cenário atual e um trabalho 

de construção da nova arquitetura de sistema com base nas funcionalidades e capacidades do 

Fusion Lifecycle. 

A Autodesk oferece os serviços de suporte ‘Autodesk PLM Services’ que utiliza a metodologia 

de implementação rápida de três fases, denominada ‘sprint-based’ – ‘Map it’, ‘Build it’ e ‘Use 

it’ – para acelerar o uso do Fusion Lifecycle em semanas ao invés de meses ou anos.  

 

 
METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO RÁPIDA ‘SPRINT-BASED’ DO AUTODESK PLM SERVICES 
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Map it (Mapeie) 

Aqui a proposta é delinear o processo atual e otimizá-lo para o Fusion Lifecycle. 

Esta etapa aborda fluxos de trabalho, layout do sistema, estrutura de campo, 

permissões e configurações exclusivas. 

 

Build it (Construa) 

Aqui a proposta é configurar o Fusion Lifecycle com base nos mapas descritos na 

etapa anterior. Inclui a criação de usuários, a criação de áreas de trabalho 

(workspaces) e a definição de permissões. 

 

Use it (Use) 

Aqui existe a verificação e testes para usuários finais. Cria-se um pequeno guia de 

procedimentos para documentar a configuração. Os usuários são treinados por 

conta própria ou com cursos personalizados. 

 

Uma grande vantagem do sistema PLM Fusion Lifecycle está na curva de aprendizagem 

reduzida. No Brasil, o treinamento ‘PLM Advanced com Fusion Lifecycle’, do Programa de 

Educação Cadware-Technology | IMT, além de trazer uma visão moderna do cenário de 

colaboração de TI exigida pela atual economia digital, mostra todo o potencial do Fusion 

Lifecycle para trabalho em cloud e IoT, traz um ‘benchmarking’ em relação aos ‘players’ de 

mercado e oferece a visão do modelo ‘PLM2M – PLM to Manufacturing’ que inclui o 

framework ‘PLM2M Assessment’ para avaliação dos cenários, melhoria de processos e 

produtos. 

Ainda, uma série de outros treinamentos e oficinas podem ser obtidos da própria Autodesk e 

incluem  ‘PLM Administrator e Configuration’, ‘Work Mapping Workshops’, ‘Scripting para 

Autodesk Fusion Lifecycle’ e ‘Integração com Fusion Lifecycle via API ou Fusion Lifecycle 

Connect’. 

 

Visão do Framework PLM2M Assessment – Passo a passo de 

implementação  

Pela simplicidade do Fusion Lifecycle, é comum que as empresas criem seus próprios times de 

implementação. Neste caso, o framework PLM2M Assessment traz um passo a passo de 

implementação da abordagem PLM e ajusta a mente de engenheiros, administradores e 

usuários para a utilização organizada do Fusion Lifecycle. 

O framework PLM2M Assessment suporta todos os itens e elementos necessários para uma 

boa implementação do Fusion lifecycle e é distribuído gratuitamente para os alunos 

matriculados no Programa de Educação Cadware-Technology | IMT. 
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É um framework que organiza a mente do aluno de nível superior e profissionais de mercado 

para aprender a avaliar a abordagem PLM e as aplicações do Fusion Lifecycle de forma correta. 

Apoiado nas visões lógica, funcional e de aplicação do modelo PLM2M, o framework PLM2M 

Assessment cruza as necessidades de cada departamento ou área de processo de uma 

indústria com as capacidades oferecidas pelo sistema Fusion Lifecycle - tudo no conceito de 

‘empresa estendida’. 

Como resultado é apresentado um ‘plano de ação’ de implementação com recomendações de 

uso e administração do sistema PLM com base na pontuação de diagnósticos ‘as-is’ e ´to-be’ 

para as principais capacidades operacionais, de configuração e de customização do Fusion 

Lifecycle e integração com outros sistemas: Product Data Management (PDM), Bill of Materials 

(BOM) Management, Change Management (ECR/ECO), New Product Introduction (NPI), 

Supplier Collaboration, Quality Management, vários Apps (aplicativos), scripting ou linguagem 

de script escritos em JavaScript, acesso a biblioteca de scripts, Fusion Lifecycle REST API com 

URLs orientadas a recursos HTTP e APIs Fusion Lifecycle Evented Web para retornos de 

chamada HTTP em eventos do Fusion Lifecycle, Autodesk Drive (pode ser usado com proxy 

server), A360, Fusion Lifecycle Connect, integração com planilhas (XLS), ERP, CRM, MES, 

sensores de fábrica, IoT e outros sistemas. 

 

 

PLM2M ASSESSMENT - CRUZA AS NECESSIDADES DE CADA DEPARTAMENTO DE UMA INDÚSTRIA COM AS 

CAPACIDADES OFERECIDAS PELO SISTEMA FUSION LIFECYCLE 

 

 

 



 

 
 

 
 

      WWW.CADWARE-TECHNOLOGY.COM 16 
 

Getting Started - Autodesk Fusion Lifcycle 

O que é necessário saber sobre o Fusion Lifecycle para começar? 

O Autodesk Fusion Lifecycle consiste em um site, é um sistema de gerenciamento do ciclo de 

vida de produtos conectado a um hub de dados onde todos podem colaborar. É executado na 

nuvem, então não há nada para instalar. Para se conectar ao sistema é necessário ter uma 

conexão à Internet, um navegador de Web (Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft 

Interne Explorer) e uma conta da Autodesk (ID).  Além da versão em inglês, o Fusion Lifecycle 

está disponível em francês, alemão, italiano, tcheco, japonês e chinês simplificado. Não existe, 

até o momento, a versão em português. 

Tudo o que é necessário saber está no Help do Fusion Lifecycle. O Help do Fusion Lifecycle está 

na Web, é público e muito poderoso e atende usuários, administradores e desenvolvedores 

(http://help.autodesk.com/view/PLM/ENU/). Para começar, o Help do Fusion Lifecycle 

disponibiliza o centro de aprendizagem ‘Learning Center’, com a seção Basics de instruções 

básicas, tutoriais e vídeos. A seção Basics do Learning Center apresenta os conceitos e 

elementos básicos do Fusion Lifecycle: site (site), items (itens), workspaces (áreas de trabalho) 

e workflow (fluxo de trabalho). 

 

 

TELA GLOBAL DO ‘HELP’ DO SISTEMA AUTODESK FUSION LIFECYCLE 

 

 

http://help.autodesk.com/view/PLM/ENU/
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Um site normalmente é configurado e gerenciado por um administrador. No geral, um site é 

uma instância específica do Fusion Lifecycle, que representa uma sequência de fatos com 

início e fim, e contém todos os itens, processos e pessoas, onde uma empresa configura e 

personaliza as operações para suas necessidades específicas. Ainda, pode-se entender que um 

site é composto de áreas de trabalho (workspaces) representadas por um conjunto de itens 

(items) do mesmo tipo, comportamentos e propriedades. Uma área de trabalho permite 

armazenar, exibir e trabalhar com itens de dados que possuem os mesmos atributos. 

Normalmente, essas áreas de trabalho representam agrupamentos lógicos, como dados do 

produto, dados de engenharia, listas de materiais, solicitações e ordens de alteração, controle 

da qualidade, relacionamento com fornecedores e clientes e gerenciamento de projetos, para 

controle de prazos e orçamentos previstos. 

Já os itens são os blocos de construção do Fusion Lifecycle. Um item pode ser entendido como 

um registro de dados exclusivo em uma área de trabalho. Qualquer elemento de uma instância 

pode ser considerado um item e representa uma parte específica da operação: uma peça, uma 

montagem, uma pessoa, ativos, recursos, tarefas, ou até mesmo uma organização, a exemplo 

de um fornecedor, cliente, subsidiária, ou qualquer coisa que se deseja controlar e gerenciar. 

Os fluxos de trabalho (workflows) controlam o processo de gerenciamento de itens em uma 

área de trabalho.  Em outras palavras, um fluxo de trabalho refere-se às ações necessárias para 

concluir um processo. À medida que um item avança através das ações em um fluxo de 

trabalho (transições), o estado do item é alterado: aguardando aprovação ou aprovado. Se um 

fluxo de trabalho estiver em um estado que requer que um usuário execute uma ação, então 

este usuário receberá uma notificação. Pode-se executar uma ação de fluxo de trabalho 

abrindo a guia ‘ações de fluxo de trabalho’ de uma determinada área de trabalho mediante o 

uso de permissões. 

 

Tutoriais (Tutorials) 

Ainda, o ‘Learning Center’ traz sete tutoriais disponíveis para a versão de avaliação (trial) do 

Fusion Lifecycle que incluem fluxos de trabalho, terminologias e conceitos usados em casos 

reais para uma ampla gama de aplicações. 

- About the Trial Site (Sobre o Site de Avaliação) 

- Fusion Lifecycle Overview (Visão Geral do Fusion Lifecycle) 

- Connect Your Desktop to the Cloud (Conecte seu desktop à nuvem) 

- Manage Your CAD Files in the Cloud (Gerencie seus arquivos de CAD na nuvem) 

- Attach Files to Items (Anexar arquivos a itens) 

- Release Management in Fusion Lifecycle (Gerenciamento de Versão no Fusion Lifecycle) 

- Revise Your Data in Fusion Lifecycle (Revise seus dados no Fusion Lifecycle) 
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VISÃO AMPLIADA DA SEÇÃO ‘LEARNING CENTER’ DO HELP DO FUSION LIFECYCLE 

 

Como exemplo, o tutorial ‘About the Trial Site’ descreve sobre o site do Fusion Lifecycle. 

Aprofunda-se no conceito de instância com as características de controle e aplicações de itens, 

processos e registro de pessoas e mostra como funciona um centro de informações para o 

desenvolvimento de produtos, fabricação e serviços. São apresentados procedimentos para 

acessar listas de materiais, acompanhar as ações em geral e incluir funções de agendamento e 

acesso a arquivos anexados. 

Para se ter ideia da abrangência, pode-se entender que no site de avaliação (trial) existem 

quatro categorias para gerenciar produtos: desenvolvimento de produto, gerenciamento de 

mudanças, cadeia de suprimentos e qualidade. Cada categoria representa uma coleção de 

áreas de trabalho com itens do mesmo tipo, comportamentos e propriedades. Cada item pode 

estar vinculado à outra área de trabalho ou vice-versa - um item pode ser criado de forma 

automática em uma área de trabalho para ser aplicado em outra. É essa vinculação e interação 

entre as áreas de trabalho que permitem que o Fusion Lifecycle gerencie as dependências 

inerentes a produtos e processos no conceito de ‘empresa expandida’. 
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Para ampliar o exemplo do tutorial ‘About the Trial Site’, as áreas de trabalho de 

desenvolvimento de produto acompanham os processos que incluem tarefas de alto nível e os 

‘milestones’ (marcos) necessários para gerenciar um produto em seu ciclo de vida – incluem 

itens, BOMs e tarefas vinculadas a cada produto, família de produtos ou montagem. Já as 

áreas de trabalho de gerenciamento de mudanças permitem liberar e gerenciar alterações do 

produto e incluem ‘change requests’ (solicitações de alteração) e ‘change orders’ (ordens de 

alteração). Esses procedimentos são usados para resolver problemas de projeto, problemas de 

qualidade, problemas nas transações com ordens de venda, problemas com fornecedores e 

outros. As áreas de trabalho para a cadeia de fornecimento são usadas para controlar a 

inclusão e remoção de fornecedores-chave, os ‘part-numbers’ (número de peças) e fornecer o 

‘status’ dos itens comprados. Ainda, as áreas de trabalho de qualidade são usadas para 

registrar problemas e acompanhar medidas corretivas e preventivas. Incluem vínculos de 

problemas de ‘não conformidade’ relacionados aos níveis de item, produto ou fornecedor para 

cada objeto. 

Dada a ideia de abrangência de um tutorial, pode-se afirmar que tudo o que é necessário saber 

sobre os conceitos, elementos básicos e de operação do sistema Fusion Lifecycle pode ser 

encontrado no Help. Ainda para ilustrar, outro exemplo está no tutorial ‘Fusion Lifecycle 

Overview’ que explora o ‘menu de navegação’ para acesso a arquivos e itens. Os usuários 

podem ter acesso aos dados organizados em painéis lógicos do tipo ‘dashboard’, ver relatórios, 

importar dados e alternar entre itens e arquivos enviados para o hub da equipe. Já os 

administradores podem configurar sites, adicionar usuários e gerenciar áreas de trabalho. 

É possível personalizar a aparência de uma área de trabalho adicionando, removendo ou 

alterando a ordem das colunas. 

Vale a pena conferir todos os tutoriais para começar de forma correta no Fusion Lifecycle, 

mais tutoriais e vídeos estão à disposição do usuário. Para quem trabalha com Inventor ou 

SolidWorks, o ‘Learning Center’ traz o vídeo ‘Manage Your CAD Files in the Cloud’. Neste 

tutorial aprende-se como gerenciar arquivos CAD usando o Autodesk Drive e o Fusion 

Lifecycle. Ainda, além da seção ‘Learning Center’, o Help do Fusion Lifecycle apresenta as 

seções ‘User's Guide’, ‘Administrator's Guide’, ‘Developer's Scripting Guide’, ‘REST API v1 

Reference’, ‘Evented Web API (apenas preview)’ e ‘Autodesk Drive’. 

 

Visão sobre Developer's Scripting Guide, REST API v1 Reference e Evented Web API 

No mundo digital da manufatura a maneira de fazer negócios mudou. A possiblidade de 

trabalhar em nuvem com a integração de sensores, coletores de dados (IoT), conceito PaaS 

(Product as a Service) e outras inovações trouxe novas formas de colaborar e compartilhar 

dados e aplicações. Os sistemas e coisas precisam conversar entre si para que os negócios 

sejam desenvolvidos de forma on-line e dentro de interfaces e fluxos de trabalho curtos e 

customizados. O fator ‘como se comunicar’ é muito importante para o sucesso das operações. 
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Neste cenário, o Fusion Lifecycle traz um conjunto de ferramentas para que engenheiros, 

desenvolvedores, arquitetos de sistema e profissionais de TI possam adequar o Fusion 

LIfecycle para trabalhar na web e na nuvem com os vários tipos de sistemas de produção. 

As ferramentas de ‘scripting’ com o uso de JavaScript, o Fusion Lifecycle REST API v1 para 

objetos JSON ou XML e o Evented Web API estão incorporadas ao Fusion Lifecycle para 

ampliar as capacidades do sistema PLM, facilitar fluxos e a comunicação (interface) com o 

mundo externo. Podem-se usar rotinas e padrões de programação para acesso a aplicativos e 

plataformas web, máquinas e dispositivos, integração de sistemas legados e tudo o que for 

necessário.  

Essas ferramentas influenciam na experiência do usuário e na integração com outros sistemas 

para cumprir a linha do tempo imposta pelos fluxos de trabalho nos ciclos de entrega. Uma 

indústria pode customizar o Fusion Lifecycle para personalizar o site da empresa de acordo 

com as necessidades do negócio. Com essas ferramentas, colaboradores, tiers de 

fornecimento e clientes podem compartilhar rotinas de procedimentos mais customizadas e 

mais simples, para ampliar as capacidades do Fusion Lifecycle. A exemplo, pode-se combinar 

planilhas, sistemas CAD, planos de processo, documentos e dados de chão de fábrica, sistemas 

ERP, CRM, MES, IoT, processos de negócios e outros. 

Na seção ‘Developer's Scripting Guide’ se aprende sobre ‘scripting’, invocação de script e 

restrições, para estender as funcionalidades de fluxos de trabalho e a capacidade de 

gerenciamento do ciclo de vida de cada produto. Os scripts são escritos em JavaScript e o 

mecanismo de script suporta JavaScript 1.5, em conformidade com a Edição 3 do padrão 

ECMA-262, ECMAScript Language Specification. O Fusion Lifecycle pemite escrever scripts com 

o Script Editor e o Debugger do Fusion Lifecycle. 

 

 

TELA DO ‘SCRIPT EDITOR’ NO FUSION LIFECYCLE 
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Outra seção importante do Help é a ‘REST API v1 Reference’, uma arquitetura para conversar 

com aplicativos e com serviços remotos heterogêneos em diferentes plataformas. O REST 

(Representational State Transfer) se baseia em recursos e é uma abstração da arquitetura 

‘World Wide Web’, um estilo que consiste em um conjunto coordenado de restrições 

arquiteturais aplicadas a componentes, conectores e elementos de dados dentro de um 

sistema distribuído. Uma API (Application Programming Interface) no Fusion Lifecycle é criada 

no REST usando URLs orientadas a recursos e features de HTTP, tais como métodos e códigos 

de resposta HTTP. Para que um aplicativo se comunique com o Fusion Lifecycle através de API, 

primeiro ele deve efetuar login no ‘tenant’ (inquilino) para autenticar as solicitações do 

servidor. Dados de solicitação (Request data) são passados para a API em cabeçalhos de 

solicitação e objetos no corpo da solicitação por meio de chamadas HTTP. Os objetos podem 

ser endereçados nos formatos JSON ou XML. 

Já a seção ‘Evented Web API’ do Help ensina como usar APIs para ativar os retornos de 

chamada HTTP provocados por eventos no Fusion Lifecycle. Por exemplo, pode-se configurar 

um retorno de chamada quando um item é criado. Os principais tipos de evento são: 

Create_item e Workflow_transition. Para criar os blocos de construção de um aplicativo API é 

necessário fazer login na plataforma Autodesk Forge (https://developer.autodesk.com/). 

Entre as principais características do tutorial ‘Evented Web API’ estão como criar ou excluir 

webhooks (ganchos) para eventos do Fusion Lifecycle, especificar URLs de retorno de 

chamada, filtrar para o ID do evento e gerar listas de webhooks, as quais permitem que 

sistemas externos recebam notificações de todos os eventos que ocorrem no sistema 

principal. Quando um evento acontece, o sistema envia uma requisição ‘HTTP POST’ para a 

URL configurada no webhook com as informações relativas ao evento. Ao receber a 

notificação, o sistema pode executar diversas tarefas, dependendo do objetivo da integração. 

De forma geral o Help é uma ótima fonte de consulta para que todos possam compreender e 

abstrair cada capacidade do sistema PLM Fusion Lifecycle. Nesta parte do artigo se pôde ter 

uma ideia da extensão do Help e da extensão do sistema. Ainda, para facilitar, a Autodesk 

agrupou o Help em cinco partes, a saber: Discover Learn Connect, para que usuários iniciantes 

e administradores possam começar; Learning Center (Basics, tutoriais e vídeos), para quem é 

novo no Fusion Lifecycle e para quem tem um site de avaliação (versão trial); Get to Work, 

para criar e gerenciar itens, delegar trabalhos, entre outras coisas; Manage Your Site, uma 

seção especial para administradores do sistema; e Support, para usuários que precisam de 

serviços de suporte. 

 

https://developer.autodesk.com/
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VISÃO AMPLIADA DA TELA DO ‘HELP’ DO FUSION LIFECYCLE 
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Conclusão 

O Autodesk Fusion Lifecycle torna o gerenciamento de processos, projetos e pessoas fácil e 

eficaz, automatizando tarefas-chave e fornecendo as informações certas às pessoas certas no 

momento certo. Como o Fusion Lifecycle está na nuvem, todos de uma equipe têm acesso aos 

dados de que precisam a qualquer hora e em qualquer lugar. 

Uma vez entendidas todas as capacidades e funcionalidades do sistema Fusion Lifecycle, deve-

se prestar atenção nos critérios de diagnóstico ‘assessment’ para uma implementação bem 

sucedida. Além de poder usar a metodologia ‘sprint-based’ – ‘Map it’, ‘Build it’ e ‘Use it’ da 

Autodesk, profissionais e equipes podem adquirir gratuitamente o framework ‘PLM2M 

Assessment’ para conduzir um bom diagnóstico. É bom lembrar que não devemos 

implementar um sistema PLM com as mesmas práticas e processos em uso. Deve-se avaliar 

cada área funcional, ter uma visão clara da ‘empresa estendida’ e aplicar as visões lógica, 

funcional e de aplicação do modelo PLM2M para que se possa identificar as oportunidades de 

melhoria na organização dos dados, fluxos de trabalho, processos e negócios. O objetivo 

principal de um sistema PLM é o de encurtar os ciclos de projeto e produção ao fazer com que 

todas as pessoas e coisas, internas e externas, colaborem as mesmas informações em fluxos de 

trabalho organizados. 

No Brasil, o primeiro contato com o Fusion Lifecycle e a abordagem PLM pode ser obtido no 

treinamento PLM Conceitual (O PLM na Manufatura Avançada e Indústria 4.0), com carga horária de 

oito horas, que faz parte do Programa de Educação Cadware-Technology | IMT (Instituto Mauá 

de Tecnologia). 

O treinamento traz a conceituação correta da abordagem PLM, de sistemas PLM como o 

Fusion Lifecycle da Autodesk e do framework PLM2M Assessment. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Participe do treinamento PLM Conceitual (O PLM na Manufatura Avançada e Indústria 4.0) e ganhe o 

framework PLM2M Assessment, uma maneira rápida de impulsionar (boost) o uso do sistema 

PLM Fusion Lifecycle e de receber orientação e educação em PLM de forma correta.  
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PLM Conceitual (O PLM na Manufatura Avançada e Indústria 4.0) 
Modalidades: presencial e EAD (http://maua.br/servicos-tecnologicos/treinamentos) 

PLM Conceitual (O PLM na Manufatura Avançada e Indústria 4.0) 
Módulo único de 08 horas 

Treinamento inovador com foco nas atuais tendências de mercado para os segmentos de 
Desenvolvimento de Produtos e Serviços, Manufatura e Gestão de Operações. Inclui Product Data 
Management (PDM), Bill of Materials (BOM) Management, Change Management (ECR/ECO), New 
Product Introduction (NPI), Supplier Collaboration, Quality Management, Cost Management e 
ERP/PLM Integration. O treinamento PLM Conceitual redefine os conceitos e práticas de como os 
produtos são concebidos, feitos e usados e inclui a visão das principais plataformas de inovação e 
transformação digital. Os participantes estarão aptos a ajudar grandes, médias e pequenas 
empresas a se adaptarem ao novo ambiente de mudanças da Indústria Digital, que inclui todos os 
dados, processos e informações das fases do ciclo de vida de produtos. Traz cenários de colaboração 
na Web, dispositivos móveis, aplicação de IIoT e trabalho em cloud. 

Competência 

O treinamento oferece a visão moderna do cenário de colaboração de TI exigida pela atual 
economia e como o PLM (Product Lifecycle Management) atua como facilitador de integração para 
as novas iniciativas digitais da manufatura. Os alunos poderão entender como a abordagem PLM 
proporciona menores ciclos de projeto e produção, melhor produtividade, redução de custos, 
melhoria de qualidade e menor tempo de colocação de produtos no mercado, quando aplicada 
adequadamente nos ambientes de desenvolvimento, planejamento e engenharia de produtos, 
engenharia de manufatura, chão de fábrica, gestão comercial, gerenciamento de fornecedores e 
clientes.  

Programa  

• Visão atual do PLM como processo de negócios; 
• O papel do PLM na Indústria Digital, Manufatura Avançada, Indústria 4.0 e outras iniciativas; 
• Ambientes de engenharia e manufatura dirigidos a PLM; 
• Desenvolvimento colaborativo e elementos do PLM; 
• Características do PLM, Manufatura Digital e Fábrica Digital; 
• Manufatura Digital & PLM no chão de fábrica; 
• Integração CAD 3D Cloud-based, PLM, Produção (MES/MOM), ERP, IIoT e Big Data; 
• Estratégias de implementação, riscos e retorno de investimento; 
• Benchmarking Enovia, Delmia, Teamcenter, Tecnomatix, Windchill, Autodesk Fusion Lifecycle, 
Autodesk Fusion Connect (IoT), Factory Design Utilities, Process Analysis, SAP PLM, SAP HANA & 
S/4HANA, Oracle Agile e outros; 
• Framework PLM2M Assessment (As-is, To-be e CMMI-DEV) e gestão ágil de projetos (SCRUM) para 
melhoria de produtos, processos e melhores práticas para implementação e manutenção de 
sistemas PLM; 
• Roadmap para seleção, qualificação e homologação de fornecedores; 
• Sessão de aconselhamento para adequação de tecnologias, processos e formação de profissionais; 
• Visão de mercado e casos de sucesso. 

http://maua.br/servicos-tecnologicos/treinamentos
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A quem se destina 

Profissionais da indústria, áreas de serviços e educação. Especialistas no processo de 
desenvolvimento de produto (PDP), planejamento (NPI) e engenharia (CAE/CAD/CAM), 
gerenciamento de projetos (PM), programas e portfólio, MPM (Manufacturing Process 
Management), processos de fabricação, gerenciamento da qualidade, supply chain/supply net, 
gestão de custos, integração PLM/ERP, BPM (Business Process Management), arquitetos de TI e 
outros. Essencial para alunos de graduação e pós-graduação dos cursos de Engenharia, Tecnologia, 
Gestão e Administração Industrial. 

Learning Developer: Prof. Dr. Evandro Gama 

Engenheiro de Produção Mecânica, chairman e advisor para a Cadware-Technology. Promove 
educação e assessoria em soluções CAD Cloud-based, Projeto de Produto e Fábrica, PLM, ERP, MES, 
Fábrica Digital e Simulação, AEC e BIM. Mestre em Engenharia de Produção, Planejamento e 
Controle de Sistemas Produtivos pela UFSCar. Doutor em Engenharia Mecânica, na linha de pesquisa 
Planejamento, Simulação e Gerenciamento de Sistemas de Manufatura, pela EESC/USP. Professor 
Especialista para o Centro de Pesquisas do Instituto Mauá de Tecnologia. 

 

 
 

 

 

 

CADWARE-TECHNOLOGY  

Cadware-Technology promotes education and advising in solutions and integration of 3D CAD based 

systems, PLM, Digital Factory and Digital Manufacturing, MES/MOM, ERP, BPM and CMMI/SCAMPI. It 

organizes and coordinates the ProIndústria-Fórum and PLM-Summit events. It maintains the Cadware-

Technology Education Program (Autodesk) for high level teaching in 3D CAD, PLM, Digital Factory 

Project and BIM. It is a business and education partner of MESA International (Manufacturing Enterprise 

Solutions Association), VDI Brazil (Brazil-Germany Engineers Association), SAE Brazil (Society of Mobility 

Engineers), IMT Research Center (Mauá Institute of Technology), ISD Brazil (CMMI Institute Partner), Ka 

Solution (SAP, Microsoft, Oracle, PM & Governance) and acts as Manufacturing Strategic Advisor for 

Autodesk software and services. 
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