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Os alunos do programa desenvolvem 
uma compreensão completa dos elemen-
tos técnicos e artísticos da decoração de 
interiores de embarcações de lazer e do 
gerenciamento de combinação de mate-
riais usados durante a produção. O currí-
culo acadêmico abrangente é aprimorado 
pelo acesso às mais recentes ferramentas 
e técnicas de manipulação do complexo  
processo de design e construção de  
veleiros e iates motorizados. Além da par-
ceria da Escola Politécnica com a Lectra 
e do uso do conjunto de software 3D de 
ponta do fornecedor, o DesignConcept, 
os professores do programa se envolvem  
ativamente na pesquisa e incorporam 
suas descobertas nos cursos.

Perfil

A Escola Politécnica de Milão é uma das 
maiores universidades técnicas da Itália, 
contando com mais de 38.000 alunos 
de engenharia, arquitetura e design de 
todo o mundo. Em 2002, a instituição 
criou o Programa de Mestrado em 
Design de Iates para responder à forte 
demanda de formação no setor de iates. 
O programa intercala aulas teóricas com 
práticas de design, visitas a estaleiros, 
empresas ativas na indústria e institutos 
de pesquisa aplicada.

Soluções Lectra

Escola Politécnica de Milão
Moldando especialistas na indústria náutica
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Habilidades do mundo real 
para trabalho da vida real
Os alunos aplicam as habilidades que adquirem 
na sala de aula durante um estágio em uma das 
127 empresas parceiras do programa, como a 
Ferretti e a Azimut Benetti. Os estágios são uma 
oportunidade não só para os alunos, que traba-
lham em problemas concretos que as empresas 
enfrentam, mas também para a empresa con-
tratante. “Nossos alunos têm sido muito bem-
-sucedidos em transferir a experiência com a 
solução da Lectra para as empresas onde traba-
lham. Essas empresas agora sabem que podem 
esperar um nível de habilidades muito elevado 
da parte dos nossos alunos,” conclui Andrea.

Sobre a Lectra
Para as empresas voltadas para o futuro que dão vida aos nossos armários, interiores de carros, móveis e muito mais, a Lectra está 
empenhada em elaborar as tecnologias premium que facilitam a transformação digital de sua indústria. A oferta da Lectra habilita 
marcas e fabricantes de design a produção, proporcionando-lhes o respeito pelo mercado e a paz de espírito que eles merecem. 
Apoiando a indústria de móveis, a Lectra oferece software de CAD, soluções de sala de corte e serviços especializados dedicados a 
modelos estofados. Fundada em 1973, a Lectra possui hoje 32 subsidiárias em todo o mundo, atendendo clientes em mais de 100 países. 
Com mais de 1,700 funcionários, a Lectra registrou receita de US $ 333 milhões em 2018. A Lectra está listada na Euronext (LSS).

Formando inovadores da 
indústria
O objetivo do coordenador do programa de 
Design de Iates é formar profissionais capazes 
de resolver os problemas da indústria. Os 26 alu-
nos admitidos no programa em 2016 represen-
taram 15 países da Europa, da Ásia e da América 
do Norte. “A formação se baseia em três áreas: 
arquitetura, engenharia e design. A sinergia entre 
os diferentes campos dá aos nossos alunos uma 
visão holística da indústria e uma flexibilidade 
que lhes permite usar suas habilidades em vários 
cargos da indústria náutica,” afirma Andrea. 

A parceria do programa de Design de Iates com 
a Lectra oferece aos seus alunos o conhecimen-
to e as habilidades técnicas para otimizar todo o 
processo de construção de pequenas embarca-
ções, além da familiaridade com uma das solu-
ções tecnológicas mais usadas no setor. “Nossa 
parceria com a Lectra aprimora a capacidade 
de nossos alunos naturalizarem e gerenciar o 
processo de construção de pequenas embarca-
ções”, declara Andrea.

A diferença do 3D
O DesignConcept é uma adaptação natural ao 
foco do programa em otimização do processo e 
solução criativa de problemas. “O trabalho com 
as soluções digitais da Lectra dá aos estudan-
tes a capacidade de gerarem inovação nas em-
presas onde vão trabalhar no futuro. Em vez de 
desenvolver essas habilidades no trabalho, eles 
as adquirem antes de se graduarem,” explica 
Andrea.

As tarefas práticas e empíricas como o design de 
pequenas embarcações e o projeto de construção 
permitem que os alunos vivenciem o passo a pas-
so do processo de produção e descobrirem como 
podem agilizar e melhorar cada fase com tecnolo-
gia avançada. Durante o projeto, os alunos usam o 
DesignConcept para projetarem o kit de constru-
ção, avaliarem a resistência de materiais, achatar o 
modelo 3D em padrões 2D e realizarem o encaixe. 
Embora este exercício se refira à construção de 

“O mercado de pequenas embarcações 
mudou nos últimos anos. Não há espaço para 
ineficiência. A qualidade dos produtos e a 
velocidade da entrada no mercado não são 
negociáveis. Depois de ver demonstrações da 
solução DesignConcept da Lectra, eu vi quão 
próximo ele está de resolver os problemas de 
estaleiros e fabricantes de iates.”

Andrea Ratti  
Diretor do programa de mestrado em  
Design de Iates da Escola Politécnica

The Hive  
@LectraOfficial
LectraFurniture

DesignConcept

O DesignConcept, a solução de desenvolvimento 
de produtos 3D/2D abrangentes da Lectra, trans-
forma a forma como as empresas criam, custeiam, 
desenvolvem e preparam seus produtos para a 
fabricação. Os usuários podem simular novos de-
signs, criar protótipos virtuais, otimizar custos de 
produção e estudar viabilidade técnica, tudo em 
um único programa.

um barco único, os alunos também adquirem uma 
compreensão de como adaptar essas técnicas ao 
processo de industrialização.

A criação de protótipos virtuais reduz a quanti-
dade de material desperdiçado, permitindo que 
as empresas náuticas construam barcos com 
materiais de melhor desempenho pelo mesmo 
custo de materiais de menor preço.

A transferência digital e a padronização dos pla-
nos de laminação, além da criação automatizada 
das Listas de materiais e trabalho, reduzem o ris-
co de erros do operador no estaleiro, resultando 
em melhor qualidade. “Com o DesignConcept, 
os alunos veem como o uso dessa solução pos-
sibilita acelerar, ou até mesmo ignorar, o está-
gio de prototipagem física,” explica Arianna 
Bionda, monitora de Design de Iates e professora 
coordenadora.

https://blog.lectra.com/market/inside-lectra
https://twitter.com/LectraOfficial
https://www.linkedin.com/showcase/lectra-furniture/

