
SOLUÇÕES AO 
MESMO TEMPO 

AVANÇADAS E 
SIMPLES PARA 

AJUDAR SUA 
EMPRESA A 

CRESCER

Você dedica bastante tempo e dinheiro no desenvolvimento de seus produtos e 
quer ter certeza de que sejam montados de modo rápido e preciso, e usados para 
garantir uma experiência boa aos seus clientes. 

Graças às soluções do SOLIDWORKS® Technical Communications, é possível criar 
comunicações sobre o produto no começo do processo de projeto, simplificar sua 
criação, manter o projeto atualizado e entregá-lo no prazo. Esse software fácil de 
usar aproveita os dados do projeto existentes para você trabalhar mais rápido e com 
mais eficiência. O software SOLIDWORKS Technical Communications pode ajudar a 
apresentar com clareza até mesmo os dados mais complexos para documentação 
técnica e de usuário, materiais de vendas e apresentações, e inspeção e fabricação.

SOLIDWORKS TECHNICAL 
COMMUNICATIONS

SEUS MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO TÉCNICA 
GANHAM UMA NOVA DIMENSÃO



SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÕES TÉCNICAS AVANÇADAS PARA LIDAR COM MATERIAIS DE  
PRODUTOS FINAIS COM FACILIDADE
Os aplicativos do SOLIDWORKS Technical Communications 
permitem que engenheiros e não engenheiros criem 
instruções de montagem, manuais de produto, documentação 
de inspeção, informações de fabricação e outros materiais de 
produtos finais de maneira rápida e fácil.

Em todos os aspectos do seu processo de desenvolvimento de 
produtos, do começo ao fim, é possível reutilizar e aproveitar 
os dados de CAD 3D existentes para inovar, criar produtos 
superiores e lançar suas ideias no mercado mais rapidamente.

O pacote de soluções do SOLIDWORKS Technical  
Communications:
• Reformulação mais fácil de conteúdo 2D e 3D para criar 

ilustrações técnicas detalhadas, animações, comunicação 
de produto e experiências 3D interativas

• 3D baseado em modelo (PMI) para fabricação por  
método drawingless

• Inspeção dos primeiros artigos (FAI, First Article Inspection) 
e criação de documentação de inspeção durante o processo 
para controle de qualidade

" A finalidade de nosso sistema CAD é nos ajudar a projetar, analisar e fabricar peças de 
forma a reduzir os custos e o tempo de lançamento no mercado. O SOLIDWORKS permite 
realizar tudo o que a Cane Creek precisa alcançar em termos de automação do 
desenvolvimento de produtos."

 — Joshua Coaplen, diretor de P&D, Cane Creek Cycling Components
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SOLIDWORKS COMPOSER

Soluções de comunicação intuitivas que ajudam você 
a reunir tudo isso
O SOLIDWORKS Composer™ traz ferramentas para projetar 
e produzir materiais de comunicação técnica paralelos ao 
desenvolvimento do produto, de forma que a documentação 
sempre acompanhe as alterações do projeto e esteja pronta 
junto com o produto. A interface intuitiva do SOLIDWORKS 
Composer permite criar gráficos 2D e 3D altamente detalha-
dos com controle preciso para destacar áreas de interesse e 
se concentrar nos componentes específicos. Você pode pro-
duzir animações 3D interativas facilmente a fim de criar um 
ambiente 3D realista para treinamentos interativos ou apre-
sentações de marketing atraentes.

Como o SOLIDWORKS Composer é associativo, você pode 
atualizar automaticamente qualquer alteração realizada nos 
modelos CAD em seus materiais de comunicação técnica. Pela 
primeira vez, você poderá colocar produtos no mercado de 
forma mais rápida e com a garantia de que a documentação 
apresenta alta qualidade e precisão. As imagens e animações 
do SOLIDWORKS Composer são particularmente valiosas 
na simplificação de instruções de montagem e pedidos de 
trabalho. Você pode mostrar vistas 3D de como o seu produto 
é montado ou reparado, reduzindo erros na unidade de 
produção, eliminando barreiras linguísticas e minimizando 
bastante os custos de localização.

Melhore a comunicação do produto e os materiais  
de marketing
Não será mais necessário comprometer suas comunicações 
ao depender de desenhos aproximados para mostrar seus 
conceitos ou aguardar até que o projeto seja finalizado para 
começar a criar materiais de comunicação de produtos. Com 
o SOLIDWORKS Composer, você cria de forma rápida e fácil:

• Vistas detalhadas
• Vistas explodidas
• Imagens de alta resolução
• Ilustrações técnicas
• Animações interativas
• Listas interativas de materiais e de peças

Conquistar mais negócios
Hoje, as imagens visuais são mais importantes do que nunca. 
Os elementos gráficos adequados do produto podem fazer 
a diferença entre fechar ou perder uma venda em situações 
cruciais. Com o SOLIDWORKS Composer, você pode:

• Criar imagens de materiais visuais mais realistas e eliminar a 
necessidade de protótipos físicos na criação de materiais de 
marketing do produto

• Demonstrar os produtos de forma mais eficaz com 
storyboards interativos

• Realçar os principais diferenciais com vistas detalhadas, 
efeitos de brilho e componentes transparentes

• Impressionar clientes potenciais com um rápido retorno de 
projetos atualizados

• Criar animações interativas para transmitir com eficácia os 
detalhes mais complexos dos produtos

Fazer seus produtos chegarem logo ao mercado
O SOLIDWORKS Composer ajuda a reduzir erros de documen-
tação e garante que todos os produtos cheguem ao mercado 
com mais rapidez:

• Inicie a documentação no início do processo de projeto, e 
atualize-a mais rapidamente quando ocorrerem alterações 
de projeto

• Crie conteúdos 3D interativos que podem ser visualizados 
por qualquer pessoa com o SOLIDWORKS Composer  
Player gratuito

• Inclua elementos gráficos interativos em materiais  
de treinamento

• Crie renderizações de alta resolução e com sombras de 
aparência 3D para apresentações e materiais impressos

• Publique detalhes complexos do produto rapidamente 
on-line e com  templates da Web



SOLIDWORKS INSPECTION

Simplifique a criação de documentos para agilizar a 
inspeção de peças e aprimorar a qualidade
Seu compromisso com a qualidade não deverá afetar negati-
vamente seus negócios, mas você pode provavelmente gastar 
horas todos os dias criando documentação manualmente para 
inspeção de qualidade. O SOLIDWORKS Inspection simplifica 
o processo de criação de documentos de inspeção e de reali-
zar inspeções nas fases de recebimento e processo.

Intuitivo e fácil de usar, o SOLIDWORKS Inspection 
agiliza a criação de documentos com textos explicativos e 
especificações em balão ao aproveitar dados legados 2D 
existentes, independentemente do tipo de arquivo (arquivos 
SOLIDWORKS, PDFs ou TIFFs), e automatiza o que é 
agora um processo manual e lento. Os valores de inspeção 
medidos podem ser inseridos diretamente, manual ou 
automaticamente, com a utilização de um instrumento de 
medição digital (como um paquímetro com saída USB). O 
SOLIDWORKS Inspection ajuda projetistas e inspetores de 
qualidade a praticamente eliminar erros, diminuir o tempo de 
lançamento no mercado e garantir que as peças estejam de 
acordo com as especificações para ajuste e função otimizados 
e maior qualidade.

Reconhecimento de caracteres ópticos (OCR, Optical 
Character Recognition)

Em muitas empresas, os desenhos de engenharia chegam 
em formatos PDF ou TIFF. Nesses casos, o SOLIDWORKS 
Inspection utiliza o OCR para ler e identificar a dimensão 
nominal, tolerâncias mais e menos e o tipo de dimensão 
(como diametral ou linear), praticamente eliminando a 
inserção manual e reduzindo os erros. Ele funciona com 
dimensões horizontais e verticais, dimensões divididas, notas, 
chamadas de furo, com símbolos de acabamento e dimensões 
e tolerâncias geométricas (GD&T).

Isso significa que é possível criar documentos de inspeção, 
independentemente do sistema CAD existente, usando a 
versão independente e inclusa do SOLIDWORKS Inspection.

Redução do tempo para comercialização

O SOLIDWORKS Inspection reduz significativamente o tempo 
necessário para gerar relatórios de inspeção. Com apenas 
alguns cliques, você pode criar relatórios de inspeção em 
conformidade com o setor (como AS9102, PPAP, ISO 13485) 
ou utilizar o avançado editor de templates para produzir um 
relatório que corresponda às necessidades da empresa. 

Além disso, o SOLIDWORKS Inspection ajuda a evitar erros 
e inconsistências tradicionalmente associados à inserção 
manual de dados.

Você pode economizar tempo, reduzir custos e fechar mais 
negócios ao eliminar os gargalos na inspeção de qualidade e 
aumentar a capacidade de fabricação.

Melhore a qualidade do produto e economize

Os documentos de inspeção ajudam a empresa a melhorar 
significativamente os processos de fabricação, reduzir 
o desperdício, o tempo de lançamento no mercado e 
aumentar a qualidade e confiabilidade do produto. Como o 
SOLIDWORKS Inspection é fácil de usar, está integrado ao 
SOLIDWORKS CAD e está disponível como um aplicativo 
independente para operar com seu sistema CAD existente, é 
muito simples implementá-lo, treinar seu departamento de 
qualidade e começar a otimizar os processos de inspeção e  
de qualidade.



SOLIDWORKS MBD

Operação por método drawingless para aprimorar e 
acelerar a produção
O SOLIDWORKS MBD (Model Based Definition, Definição 
baseada em modelo) é uma solução integrada de produção 
por método drawingless para o software de projetos 
SOLIDWORKS 3D. O SOLIDWORKS MBD orienta o processo de 
fabricação diretamente em 3D. Você pode definir, organizar 
e publicar PMIs 3D, como dados de modelo 3D em formatos 
de arquivo padrão do setor (como arquivos do SOLIDWORKS, 
eDrawings ® e  PDF 3D).  As empresas que ut i l izam 
metodologias de definição baseadas em modelo relatam 
economias com reduções de erros de fabricação, desperdícios 
e custos de retrabalho e aquisição para peças compradas.

O SOLIDWORKS MBD armazena dados no ambiente 
SOLIDWORKS 3D, como modelos de produtos, dimensões, 
tolerâncias geométricas, acabamentos de superfície, símbolos 
de soldagem, lista de materiais (BOM, Bill of Materials), 
chamadas, tabelas, notas, metapropriedades e outras 
anotações. Uma vez que todas as informações necessárias para 
guiar a operação são integradas aos modelos 3D, os desenhos 
2D tradicionais não são mais necessários. As PMIs 3D intuitivas 
e interativas do SOLIDWORKS MBD servem para vários usos 
operacionais e ajudam os grupos na operação, como projeto, 
aquisição, fabricação, montagem, qualidade, vendas, marketing, 
cliente e fornecedores.

Defina as PMIs diretamente em 3D

O SOLIDWORKS MBD define as PMIs diretamente em 3D, o 
que evita despesas e tempo associados ao desenvolvimento 
de desenhos em 2D e que pode chegar a 50% do custo 
de desenvolvimento total. A criação de PMIs em 3D 
também ajuda a acelerar a comunicação, diminuir o tempo 
de orçamento de fornecedores e reduzir erros graças à 
sua transparência de dados em 3D, à interatividade e às 
metapropriedades abundantes.

Apresente os dados 3D de maneira clara e estruturada

Além da definição de PMIs 3D, o SOLIDWORKS MBD 
organiza os dados abundantes em apresentações 3D claras 
e estruturadas com vistas e configurações de exibição 
diferentes. Ele pode até mostrar e ocultar de maneira 
inteligente as anotações 3D enquanto o modelo é girado 
para fornecer mais clareza e, ao mesmo tempo, incluir as 
anotações básicas para as funções.

Personalize templates de saída 3D

O SOLIDWORKS MBD oferece um conjunto abrangente de 
templates predefinidos. Vários aspectos do template de saída 
3D, como layout, empresa ou logotipos de departamento; 
viewport e miniaturas 3D; descrições de textos; links de 
metapropriedade e tabelas podem ser personalizados para 
atender a materiais específicos. Depois de configurados, esses 
templates podem servir como diretrizes de processos internos 
e externos para todos os departamentos, como fabricação, 
operações, qualidade e aquisição.

Produza e distribua dados 3D para processos existentes

O SOLIDWORKS MBD publ ica formatos de arquivo 
amplamente aceitos, como arquivos do eDrawings e PDF 
3D, que costumam ser usados em processos existentes. Os 
arquivos do eDrawings podem ser abertos em uma versão 
gratuita do eDrawings Viewer. O PDF 3D pode ser visualizado 
com uma variedade de ferramentas gratuitas, entre elas, o 
Adobe® Reader. Além de fornecer informações associativas 
(como notas de engenharia, BOM e metapropriedades 
abundantes), também é possível explorar o modelo em 3D 
com visualização panorâmica, zoom, rotação, medição, 
criação de seções e outras ferramentas 3D.

Compartilhe, arquive e reutilize dados 3D inteligentes

O SOLIDWORKS MBD ajuda a compartilhar, arquivar e 
reutilizar diretamente dados 3D inteligentes, como geometria, 
PMIs, vistas e dados para que você e seus fornecedores não 
percam tempo criando desenhos 2D tradicionais.

Trabalhe lado a lado com desenhos e impressões 2D

O SOLIDWORKS MBD se integra perfeitamente com desenhos 
2D do SOLIDWORKS. As PMIs e as vistas criadas em 3D estão 
prontas para serem usadas novamente em 2D. O suporte de 
impressão incorporado, como várias viewports PDF 3D e várias 
folhas de PDF 3D, adapta-se facilmente aos seus processos 
baseados em papel existentes.



SOLUÇÕES SOLIDWORKS DE DESENVOLVIMENTO 
DE PRODUTOS
O SOLIDWORKS proporciona aos usuários um ambiente de 
desenvolvimento 3D intuitivo que aumenta a produtividade 
dos recursos de projeto e engenharia para criar produtos 
superiores de modo mais rápido, eficiente e econômico.  
Conheça a gama completa do SOLIDWORKS para projetos, 
simulação, comunicação técnica e gerenciamento de dados  
em www.solidworks.com/ptb_products2016.

SAIBA MAIS
Para saber mais sobre as soluções do  
SOLIDWORKS Technical Communications, acesse  
www.solidworks.com/ptb_technicalcommunication  
ou entre em contato com a sua revenda local  
SOLIDWORKS autorizada. 

Os requisitos de sistemas SOLIDWORKS são 
divulgados no site do SOLIDWORKS em 
www.solidworks.com/ptb_systemrequirements.

Nossa plataforma 3DEXPERIENCE, que oferece um amplo portfólio de soluções, é a base da nossa 
linha de aplicativos presentes em 12 setores do mercado. 
A Dassault Systèmes, a empresa 3DEXPERIENCE®, fornece universos virtuais às empresas e aos profissionais para que possam imaginar inovações 
sustentáveis. Suas soluções líderes mundiais transformam o modo como os produtos são projetados, fabricados e assistidos. As soluções de 
colaboração da Dassault Systèmes incentivam a inovação social, expandindo as possibilidades para o mundo virtual a fim de melhorar o mundo real.  
O grupo agrega valor a mais de 190.000 clientes de todos os portes, em todos os setores e em mais de 140 países. Para obter mais informações, acesse 
www.3ds.com /pt-br.
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Américas
Dassault Systèmes  
SolidWorks Corporation
175 Wyman Street
Waltham, MA 02451 EUA
+1 781 810 5011
generalinfo@solidworks.com

Matriz
Dassault Systèmes
10, rue Marcel Dassault
CS 40501
78946 Vélizy-
Villacoublay Cedex
França

Dassault Systèmes do 
Brasil Ltda.
+55 11 2348 9960 / 0800 
772 4041
infola@solidworks.com

www.solidworks.com/ptb_products2016
www.solidworks.com/ptb_technicalcommunication
www.solidworks.com/ptb_systemrequirements
www.3ds.com /pt-br

