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This information is property of Embraer and cannot be used or reproduced without written permission. 

Our business is to generate value 
for our shareholders, customers, 
employees and society, 
with behavioral integrity, and an 
environmental and social conscience. 

EMBRAER: GLOBAL COMPANY 
HEADQUARTERED IN BRAZIL. 
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About Embraer 
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Agenda 

• Why a new PLM? 

• Quick Wins Strategy 

• Key Success Factor 

• Lessons Learned 
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Why a new PLM? 

Permitir evolução tecnológica compatível com mercado 
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IN 2011... 

6 6 

Some history 

IN 2012... 
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PLM Roadmap 

8 8 

Quick wins strategy 

Benefits 

Effort 

RISKS 

Customization 

Integration 

Migration 

Supply Chain Management 

Quality Management 

Operational Manuals 

Change Management 
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Key Success Factors 
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Lessons Learned 

Customization 

Best Practices 

Communication 

Sponsorship 
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Thank you! 

alexandre.pasin@embraer.com.br 
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• Your feedback is valuable  

• Don’t miss out on the chance to provide your feedback 

• Gain a chance to win an instant prize!  

• Complete your session evaluation now 




