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Desafios Comerciais
Rápida mudança do mercado 
de construção naval

Caminhos para o Sucesso
Ambiente de estaleiro digital 
criado utilizando Tecnomatix e 
Teamcenter 
Repositório único para todos 
os dados relacionados ao 
navio
Funcionalidade de manufatura 
digital para simulação de pro-
cessos de produção

Resultados
Maior compartilhamento e 
reutilização de dados
Maior produtividade
Menor duplicação de esforços 
e projeto de alta qualidade
Menos problemas causados 
por erros de programação

Utilizando a tecnologia da 
Siemens PLM Software, 
Teamcenter e Tecnomatix, a HHI 
implementou a primeira 
infraestrutura de PLM 
especializada para construção 
naval, resultando na significante 
melhora do compartilhamento e 
eficiência da informação

Construtor naval número um do mundo
Hyundai Heavy Industries’ (HHI) Ship-
building Division, sediada na Coréia do Sul, 
é a maior companhia de construção naval 
do mundo. Com dez docas de larga escala 
e nove guindastes “Golias”, tem a abilidade 

Construção Naval

www.siemens.com/plm

Hyundai Heavy Industries
Maior construtor naval do mundo cria primeiro estaleiro em ambiente digital 
para melhorar a produtividade na Coréia

de customizar navios conforme as diferen-
tes necessidades, e continua a desenvolver 
novas tecnologias de contrução naval com 
sua grande equipe de pesquisa. 

A HHI produz navios petroleiros, navios 
químicos, navios graneleiros, navios de 
derivados de petróleo, navios porta-con-
tentores, transportadores de automóveis, 
navios-tanque de gás, navio de armazena-
mento e descarga de produção flutuante 
(FPSO), navios de perfuração, navios espe-
ciais, navios de guerra e submarinos. Além 
do negócio de construção naval, a HHI 
também é uma líder global reconhecida 
nos setores da marinha, instalações, 
máquinas de motor, equipamentos eléctri-
cos e electrónicos e de construção.



Em 2005, a divisão de construção naval 
implementou uma nova solução de projeto 
auxiliado por computador (cad) 3D, mas 
não havia nenhuma conexão entre o sis-
tema CAD e o sistema de planejamento de 
recursos corporativos (ERP). Além disso, a 
maioria dos dados dos projetos eram gera-
dos em computadores pessoais (PCs), cau-
sando problemas de segurança e trabalho 
duplicado. 

Estas desvantagens apontavam a necessi-
dade de uma mudança, e a HHI começou a 
pesquisar por uma estratégia inovativa que 
ajudaria a divisão reagir a rápida mudança 
do mercado de construção naval e manter 
sua vantagem competitiva.

“No longo prazo, estamos 
considerando expandir para 
um estaleiro digital que tam-
bém suporta os serviços de 
ciclo de vida após a transfe-
rência do navio.”

Seung-Seok Kim 
Gerente Geral 
Hyundai Heavy Industries

Criando um estaleiro digital 
A pesquisa levou a tecnologia de gerencia-
mento do ciclo de vida do produto (PLM) 
da Siemens PLM Software, em particular 
seu software para manufatura digital 
Tecnomatix® e ao software Teamcenter® 
para gerenciamento de dados do produto 
(PDM). A adição destas soluções permitiu a 
divisão realizar o gerenciamento integrado 
de dados relacionados a construção naval 
e criar um ambiente de trabalho de projeto 
e inovação do processo. “Para implementar 
o gerenciamento de ciclo de vida do pro-
duto verdadeiramente inovador, imple-
mentamos a Siemens PLM Software, que 
permite gerenciamento integrado em todo 
o processo de vendas, projeto, produção, e 

“Para implantar o gerenciamento do ciclo 
de vida do produto verdadeiramente ino-
vador, temos implementado a Siemens 
PLM Software...”
Seung-Seok Kim 
Gerente Geral 
Hyundai Heavy Industries



serviços pós-vendas,” diz Seung-Seok Kim, 
gerente geral da HHI.
 
Agora, lista de materiais (BOMs) e dados JT 
3D criados utilizando o sistema CAD são 
gerenciados com o Teamcenter, tornando 
a informação fácil de compartilhar bem 
como rapidamento identificável para possí-
vel reutilização. Além disso, o processo de 
proejto tem sido padronizado, criando uma 
base sólida para maior eficiência e melhor 
gerenciamento das alterações do projeto. 
A nova abordagem minimiza erros e ajuda 
a manter os cronogramas de gerencia-
mento de fluxos de trabalho e criar listas 
de tarefas (utilizando o Teamcenter) 

PLM especializado para construção naval
As fortes capacidades de simulação de pro-
dução do Tecnomatix, em conjunto com a 
utilização do Teamcenter, tem criado um 

verdadeiro ambiente de estaleiro digital 
que tem melhorado o projeto e a eficiência 
do trabalho. Alterações de projotos e cro-
nogramas são automaticamente gerencia-
dos pelo sistema, que também direciona o 
trabalho para os departamentos relevan-
tes, eliminando omissões que anterior-
mente teriam causado trabalho extra. A 
HHI também tem sido capaz de aumentar 
a qualidade de seus projetos através da 
reutilização de informação existente.
 
A HHI se orgulha de ter implementado o 
que no seu entendimento é um dos maio-
res sistemas de PLM no mundo especiali-
zado em construção naval. Planos futuros 
incluem a adição de novas funcionalidades 
ao longo do tempo, como suporte para 
dispositivos de computação móveis e a 
criação de serviços de pós-vendas sob o 
gerenciamento do PLM. Kim observa, “No 
longo prazo, estamos considerando a 

“A Siemens PLM Software...per-
mite o gerenciamento inte-
grado por todo o processo...”
Seung-Seok Kim 
Gerente Geral 
Hyundai Heavy Industries



Soluções/Serviços
Tecnomatix 
www.siemens.com/tecnomatix
Teamcenter 
www.siemens.com/teamcenter

Principal negócio do cliente
Hyundai Heavy Industries é a 
companhia de construção 
naval lider do mundo, com 
marinha, instalações, máquinas 
de motor, elétricas e eletrôni-
cas, equipamentos de constru-
ção, e outras divisões de 
negócios. 
english.hhi.co.kr/biz/ship_over

Sede do cliente
Ulsan 
Coréia do Sul

“Para implantar o gerencia-
mento do ciclo de vida do 
produto verdadeiramente 
inovador, temos implemen-
tado a Siemens PLM 
Software, que permite o 
gerenciamento integrado por 
todo o processo de vendas, 
projeto, produção, e serviços 
pós-vendas.”

Seung-Seok Kim 
Gerente Geral 
Hyundai Heavy Industries

expansão para um estaleiro digital que 
também suporta serviços de ciclo de vida 
após a transferência do navio.”
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