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SOPRANO FECHADURAS E FERRAGENS

600 colaboradores

02 plantas fabris
Farroupilha-RS -> fabricação
Campo Grande-MS -> montagem e CD

DP com Escritório de Negócios em Shanghai-China



DIAGNÓSTICO

COMPETIVIDADE
Onde entra o DP?

Manufatura digital?
Indústria 4.0?

CULTURA
A empresa tem cultura de DP?
Organizar antes de automatizar

Resistência ao novo

MATURIDADE EM DP
Temos maturidade suficiente para iniciar?

A empresa e colaboradores estão preparados?



ROAD MAP

ONDE E COMO CHEGAR?
Visão sistêmica

Planejamento de longo prazo
Etapas vs Entregas
Pavimentar a Estrada! 

PDM

PLM

Manufatura 
Digital

Indústria     
4.0



BUSCA POR SOLUÇÕES

PARCEIRO
Qual o parceiro que atende às nossas demandas?

Produto, Produção e TI

BENCHMARKIN
Quem usa, de quem usa, como usa e porque usa?

ESTRUTURA
Temos a infra necessária?

TESTES
Pilotos na planta da empresa para estressar as aplicações e particularidades



ESCOLHA DO PARCEIRO

SOFTWARE
PLM somente? CAD, CAM, CAE, ….. , Integrações

VISÃO DE FUTURO
PLM que propiciasse evolução

SUPORTE
Empresa preparada para dar suporte
e apoio futuro

PARCERIA
SIEMENS



IMPLEMENTAÇÃO

TREINAMENTO
Treinar, treinar, treinar e treinar… engajar

AVALIAÇÃO DA BASE DE DADOS
Avaliação de portfolio e informações do sistema

CRONOGRAMA
Datas para morte de antigos programas e sistemas

EQUIPE DEDICADA
Definir e dedicar pessoas para o projeto PLM



IMPLEMENTAÇÃO

Escalonada e faseada
seguindo o road map!

NX CAD/CAE
PDM ENGENHARIAS

FLUXOS DE DESENVOLVIMENTO
PLM PARA TODO O DP

CLASSIFICAÇÃO
MANUFACTURING

........... INDÚSTRIA 4.0



RESULTADOS - PDM

• Organização da documentação das Engenharias

• Eliminação do tempo de correção de links de desenhos

• Bloqueio de versões e revisões de itens

• Redução de tempo de busca de informações

• Unicidade de informações!!





RESULTADOS - FLUXOS

• Fluxos desenhados e em constante melhoria

• Fluxos autoexplicativos e aprovações com assinatura digital
• Redução de burocracia

• Processo de desenvolvimento de produtos automatizado

• Aumento de disponibilidade do projetista





RESULTADOS - CLASSIFICAÇÃO

• Agilidade na busca de itens e componentes

• Eliminação da repetição de criação de itens

• Parâmetros alimentam ferramentas de Suprimentos e Comercial

• Agilidade no projeto de ferramentas e moldes
• Componentes padronizados

• Projetos padronizados





RESULTADOS – MANUFATURA DIGITAL

• Estrutura de item dedicada de Processos

• Autonomia para ajustes sem depender de Produto

• Documentação amarrada com Produto

• Revisionamento de roteiros e estruturas de processo

• Base formada para o avanço das ferramentas de simulação de processos





RESULTADOS – DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

• Aumento da disponibilidade do projetista
• mais projetos com menos pessoas
• mais projetos ao mesmo tempo

• Redução de erros: simulações, informação precisa, acesso rápido, etc…

• Redução do tempo de acompanhamento do projeto

• Cultura de gerenciamento de projetos em toda empresa
• Integração de todos os envolvidos no DP





MONITORAMENTO

• Acompanhamento e melhorias mantendo equipe dedicada

• Treinamento e reciclagem com toda a equipe

• Campanhas de conscientização de uso





Let’s talk!                                               Obrigado!  

Estevan Cioato

Coordenador de Engenharia de Produto, Qualidade e Ferramentaria
Soprano Fechaduras e Ferragens

estevancioato@soprano.com.br
Skype: estevan.cioato

54 2109 6033

mailto:estevancioato@soprano.com.br



