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DESENVOLVIMENTO
DE PRODUTO

Desde que o homem descobriu como controlar o fogo, passando pela imprensa, o telefone
e a internet, a nossa habilidade de pensar e inovar é que tem levado a humanidade a
chegar a seu estado atual.
A inovação é fundamental para as empresas. No entanto, como há uma feroz competição
JOREDOÀFDFDGDYH]PDLVGLItFLOVHPDQWHUQRWRSR2VHQJHQKHLURVHRVGHVLJQHUV
enfrentam uma pressão imensa para pensar em novos produtos e inovar em um ritmo cada
YH]PDLVUiSLGR&RPRHOHVSRGHPOLGDUFRPHVVHVGHVDÀRVGLiULRVTXHQmRSDUDPGH
aumentar?

Bem-vindo ao desenvolvimento de produtos 3.0.

O QUE É
GESTÃO DO
CICLO DE VIDA DO PRODUTO?
A Gestão do Ciclo de Vida do
Produto (“Product Lifecycle
Management”, PLM na sigla
em inglês) é o processo de
administração do ciclo de
vida de um produto, partindo
de sua concepção, por meio
da engenharia de design e
fabricação, até chegar ao
serviço e ao envio de produtos
ÀQDOL]DGRV

Conceito

Design

Fabricação

Manutenção

eRLQtFLRGHXPSURMHWR
quando novas ideias são
criadas.

É quando você quer chegar
RPDLVSUy[LPRSRVVtYHO
do produto real. Vários
fatores são levados em
consideração: concepção,
fabricação, custos, etc.

Agora é hora de criar o
produto e assegurar que
a produção possa ser
dimensionada.

A qualidade do produto
deve ser mantida até que
seja hora de desmontar e
planejar o próximo ciclo.

+RMHKiPXLWDVWHFQRORJLDVGLVSRQtYHLVSDUDDMXGDUDVHPSUHVDVGHWRGRVRVWLSRVD
acelerar seus processos de desenvolvimento de produto e a garantir que os produtos
fabricados atendem às necessidades para as quais foram concebidos. A impressão e a
digitalização 3D são excelentes exemplos dessas tecnologias.

IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO 3D
APLICAÇÕES PARA DESIGN DE PRODUTOS
INDUSTRIAIS USANDO O CAD
Digitalização 3D

Impressão 3D

Conceito
Ponto de partida — Comece por uma forma ou um objeto já existente.
Geralmente encontrados ao realizar o design de acessórios ou produtos de substituição,
quando é necessário ter o formato do objeto de encaixe ou montagem.

Criação — O poder de usar as mãos.
Combine o poder da modelagem tradicional com os processos de CAD modernos.

Design
Validação — Era isso o que eu tinha em mente?
Não há nada como ter o produto em suas mãos para poder senti-lo, experimentá-lo e aprovar
seu design.

0RGLÀFDomR— É isso o que eu quero!
5HFXSHUHDPHQRUPRGLÀFDomRGRVHXSURWyWLSRQR&$'SDUDWHURGHVLJQSHUIHLWR

Simulação — Testar para otimizar!
2WLPL]HRVSURMHWRVSRUPHLRGHWHVWHVUHDLV SRUH[HPSORW~QHLVGHYHQWR RXGHDQiOLVHVGH
HOHPHQWRVÀQLWRV

Manufatura
Produção — É preciso construir desde o começo.
2EWHUIHUUDPHQWDVHFRQÀJXUDo}HVSHUVRQDOL]DGDVFRPPDLVYHORFLGDGHpIXQGDPHQWDOSDUD
iniciar o processo de fabricação mais cedo.

Controle — Para garantir que tudo seja encaixado.
7XGRGHYHVHUYHULÀFDGRHPRQLWRUDGRFRQVWDQWHPHQWHSDUDJDUDQWLURDMXVWHHDTXDOLGDGHGR
produto.

Manutenção
Documentação — Prepare manuais de serviço e/ou outros materiais.
Ter a forma exata de um objeto é bastante prático na preparação de manuais de serviço ou de
outros documentos.

Manutenção — Suas ferramentas apresentam o desempenho ideal ou
precisam ser substituídas?
Monitore a qualidade das ferramentas. Conserte ou substitua quando necessário.

Desmonte³+RUDGHSODQHMDUDHWDSDÀQDOGRSURGXWRRXPRQWDJHP
$VFRQÀJXUDo}HVFRPSOH[DVH[LJHPSODQHMDPHQWRHVSHFLDOSDUDVHUHPGHVPRQWDGDV

ENGENHARIA REVERSA:
O CAMINHO DO CAD
2SURFHVVRGHHQJHQKDULDUHYHUVDXVDFRPRSRQWRGHSDUWLGDXPSURGXWRMiH[LVWHQWHSDUD
retornar a seu conceito original. Embora pareça um meio simples de reproduzir um objeto,
o processo na verdade exige diversas habilidades e conceitos para compreender a intenção
de design original de um objeto em sua plenitude. Só então os designers e os engenheiros
SRGHPHQWHQGHURREMHWLYRGHXPDSHoDLQWHJUDUVHXFRQFHLWRPRGLÀFiODHHOHYiODSDUD
XPQtYHOVXSHULRU
Dada a complexidade potencial de um processo desse tipo, diferentes abordagens estão
GLVSRQtYHLV9HMDPRVFRPRGHVFREULUDPHOKRUDERUGDJHPSDUDYRFrVHJXLQGRQRVVRPDSD
Creaform.

3$5$21'(,5"
Pegando a linha
Digitalização-para-CAD
Bridge Software

Pegando a linha
Software RE completo

Um módulo de software que atua como ponte entre
a digitalização 3D e o CAD. Ele permite extrair
informações valiosas de digitalizações 3D e fazer
H[SRUWDo}HVSDUDR&$'DÀPGHHIHWXDUXPD
engenharia reversa.

([WUDLDGDGRVGHGLJLWDOL]Do}HV'
FtUFXORVSODQRVIXURVVXSHUItFLHV 
HWUDQVÀUDRVSDUDR&$'DÀPGHFULDU
um modelo com base em entidades
importadas.

Um software autônomo de terceiros, dedicado a realizar
engenharia reversa. Ele possui todas as ferramentas
necessárias para gerar um modelo completo de CAD a
partir de uma digitalização 3D e, em seguida, enviar o
resultado para um software CAD.

Crie um modelo sólido completo utilizando
dados da digitalização 3D e, em seguida, faça
uma transferência para um software CAD.
Realize uma transferência descendente para
executar o processo de RE antes de fazer uma
transferência do modelo sólido para o CAD.

5HDOL]HWUDQVIHUrQFLDVDVFHQGHQWHVDÀP
GHREWHUDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVSDUD
a execução do processo de RE em um
software CAD.

Linhas
Digitalização-para-CAD Bridge Software
Design CAD
Software RE completo
2SFLRQDLV

Digitalização 3D
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Modelo sólido CAD

Digitalização-para-CAD Bridge
Software
Ideal para uso ocasional ou projetos mais
simples.

Impressão 3D

Software RE completo
Ideal para projetos frequentes, complexos
e de grande escala.

+

+
ʂ&XVWRDFHVVtYHO

ʂ&RQMXQWRFRPSOHWRGHIHUUDPHQWDVSDUD
projetos mais complexos.

ʂ6LPSOHVHIiFLOGHXVDUPDVHÀFLHQWH
feito para trabalhar com software CAD.

ʂ'LDJUDPDGHKLVWyULFRWUDQVIHULGRSDUDR
software CAD.

–
ʂVYH]HVpSUHFLVRWURFDUGHDSOLFDo}HV
TXDQGRIXQo}HVDGLFLRQDLVVmR
necessárias.

ʂ 3HUPLWHDFULDomRGRPRGHORFRPSOHWR
GHQWURGRFRQWH[WRGHGDGRVGHYHULÀFDomR

–
ʂ0DLVFDUR
ʂ8VXiULRVFDVXDLVSRGHPHVTXHFHUFRPR
usá-lo. Pode ser uma solução exagerada
para projetos simples.

DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO 3D
FAZ-TUDO
$GLJLWDOL]DomR'HDPDQXIDWXUDDGLWLYDRIHUHFHPXPD´HQWUDGDµHXPD©VDtGDªGR
PXQGRGLJLWDO4XDOTXHUHWDSDGHSURGXomRSRGHVHUH[SRUWDGDGRFXPHQWDGDPRGLÀFDGD
FRQÀUPDGDHUHLPSRUWDGDSDUDR&$',VVRJDUDQWHDPi[LPDTXDOLGDGHHHÀFLrQFLDGH
todo o processo de design do produto.

Digitalização 3D

Processamento
de dados 3D

Impressão de
peças 3D

Impressão 3D

Peças reais

O TEMPO É A ALMA DO NEGÓCIO
E TEMPO É DINHEIRO
Envio ao mercado em menor tempo
Melhore a qualidade geral de peças e design
Não há necessidade de armazenar peças.
Em vez disso, armazene arquivos.
Entenda melhor o desempenho do produto

CONTATO
EUA

Reduza os ciclos de
desenvolvimento de produtos
Previna defeitos e rejeições
graças a inspeções
Reduza os custos de
armazenagem
Análises e documentação de
aproveitamento

Se você estiver querendo acelerar seu tempo de chegada ao
mercado e ganhar uma vantagem competitiva, entre em contato
FRP&UHDIRUPKRMHSDUDWHUPDLVLQIRUPDo}HV sobre nossas
VROXo}HVGHGLJLWDOL]DomRSDUDLPSUHVVmRHHQJHQKDULDUHYHUVD

www.creaform3d.com
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