
O iate Prestige 500 já ganhou vários prêmios.

     
Navegando em busca de inovação A Bénéteau é a construtora líder mundial de veleiros.

Estudo de caso

Quando começou o seu negócio de construção de barcos 
em 1884, Benjamin Bénéteau estava realizando o seu 
sonho de transformar um design revolucionário em uma 
traineira com velas que ajudasse os pescadores a fazer o 
seu trabalho de uma melhor maneira. Mais tarde, em 
1912, a sua empresa foi a primeira a produzir um barco de 
pesca de atum movido a motor. Como muitas inovações, a 
de Bénéteau foi recebida inicialmente com ceticismo, já 
que as pessoas pensavam que o motor assustaria os 
peixes. 

Hoje, a empresa iniciada por Bénéteau, que ainda leva o 
seu nome, é especializada em transformar os sonhos de 
outras pessoas em realidade. Além de barcos de pesca, a 
empresa projeta e constrói veleiros, barcos a motor, iates 
e lanchas em uma variedade de tipos e tamanhos. Na 
verdade, a Bénéteau se tornou a construtora líder mundial 
de veleiros e constrói cerca de 10.000 embarcações por 
ano. Sempre há pelo menos um barco Bénéteau presente 
nas grandes regatas, e geralmente há vários.

®O CorelDRAW  Graphics Suite ajuda os construtores de 
barcos a acompanhar a inovação
A Bénéteau possui a mesma paixão pela qualidade e pela 
inovação que o seu fundador tinha há mais de 120 anos, 
então ela toma um cuidado adicional para garantir que cada 
barco seja construído nos mesmos padrões, quer o cliente 
esteja pagando 10.000 euros por uma lancha ou mais de um 
milhão por um iate de luxo. Os padrões e os procedimentos 
de construção são descritos com gráficos em manuais 
minuciosamente detalhados para os operários das cinco 
fábricas da Bénéteau na costa do Atlântico na França e em 
outras nos EUA e na Polônia. 

"Ao longo dos anos, usamos várias ferramentas diferentes 
para produzir os manuais", afirma Benoît Mériau, que chefia 
o grupo de operações de TI da Bénéteau. Os técnicos precisam 
das instruções para encaixar as folhas de fibra de vidro da 
proa até a popa e, depois, aplicar uma camada grossa de cola 
de resina de poliéster sobre as folhas. Esses dois 
procedimentos formam o casco do barco e o mantêm leve, 
porém muito resistente.

®"Anteriormente, algumas pessoas usaram o Microsoft  Word 
® ®ou o Microsoft  Excel  para criar os manuais de instruções, 

mas esses procedimentos são complexos, sendo difícil 
descrevê-los claramente em uma planilha ou um documento 
comum", acrescenta Mériau. "Outras pessoas usaram um 
programa gráfico vetorial, mas ele não era adaptado para 
manuais e, além disso, não podíamos importar imagens do 
nosso programa CAD/CAM Catia." 

®Benoît Mériau usava o CorelDRAW  como hobby e em casa e 
achou que ele seria uma boa ferramenta para resolver o 
problema da criação de manuais. "Precisávamos de algo que 
fosse fácil de usar porque criamos um número muito maior 
desses manuais agora", explica ele. "Há apenas alguns anos, 
introduzíamos cerca de sete novos recursos e funções em 
nossos barcos por ano. Hoje, esse número cresceu para 29 por 
ano, então há uma necessidade constante de novos manuais 
para diferentes tamanhos de barcos com diferentes recursos."
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Com fábricas no exterior e na França, é importante para a 
Bénéteau garantir que todos entendam o que precisa ser 
feito. Para esse fim, Pierre Brunet, gerente de laboratório e de 
P e D da Bénéteau, teve a ideia de desenvolver as folhas de 
instruções como tirinhas. "Pode parecer um detalhe, mas as 
figuras de desenho ajudam as pessoas a ver num instante o 
que precisa encaixar onde. E todo o manual fica com um 
visual mais agradável!", afirma Benoît Mériau.

Os planos estruturais 3D e outras ilustrações são importadas 
®do WindChill via Catia , enquanto a equipe adiciona texto, 

mais ilustrações e descrições para criar o manual de 
instruções. Dependendo do local de trabalho dos técnicos, os 
manuais são enviados por e-mail como PDF ou impressos com 
páginas laminadas. "As oficinas de modelagem usam cola e 
tinta em spray, então os manuais baseados em computador 
nem sempre são práticos lá", acrescenta Benoît Mériau. 

A equipe criou um conjunto de folhas de estilo para diferentes 
tipos de instruções, e elas ajudam a acelerar o processo de 
criação dos manuais. Atualmente, cerca de 12 pessoas da 

®Bénéteau usam o CorelDRAW  Graphics Suite para criá-los, e 
Benoît Mériau planeja aumentar esse número para 20, após a 
conclusão do treinamento de outras pessoas da equipe. A 
solução se tornou a ferramenta padrão para o 
desenvolvimento desse tipo de manual em todo o grupo, que 
emprega cerca de 6.000 pessoas no mundo todo.

Conteúdo melhor em menos tempo
Benoît Mériau garante que todos os usuários recebam 
treinamento para usar a solução. Eles só precisam de um dia 
para aprender a usar as principais funções e as folhas de estilo 
e fazer alguns exercícios práticos. O treinamento dura dois 
dias para os usuários mais avançados. Como as pessoas 
responderam à ferramenta nos 18 meses em que vem sendo 
usada na Bénéteau? "Sem qualquer problema", explica Mériau. 
"Consultei nosso serviço de assistência de TI e eles não 

®receberam nenhuma chamada relacionada ao CorelDRAW !" 
Benoît Mériau afirma que houve uma grande melhoria na 
qualidade dos manuais desde que a equipe começou a usar 

®o CorelDRAW  Graphics Suite. "O conteúdo é muito mais rico 
e leva menos tempo para criá-lo, e isso nos torna mais 
eficientes e economiza dinheiro", afirma ele. Enquanto isso, a 
Bénéteau pode continuar a fazer o que faz melhor: promover 
a inovação para realizar os sonhos das pessoas.

®A qualidade dos manuais melhorou consideravelmente desde que a equipe passou a usar o CorelDRAW  Graphics Suite na sua produção.
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