
Estudo de Caso

“Aprendendo na prática”  
com ferramentas simples e precisas
Oficina de Aprendizado Gorge de Loup, Lyon, França

A oficina de aprendizado Gorge de Loup (GDL) foi 
criada em 1949 por iniciativa de Père Neyret, então 
chefe das Escolas de Produção de Boisard. Este 
estabelecimento privado de formação técnica não 
contratual com aulas gratuitas está localizado no 
centro de Lyon e forma jovens a partir dos 15 anos 
nos ofícios da mecânica de produção: torneamento, 
fresagem, montagem e controle numérico.

“Aprender na prática” é o lema que Pacheco, atual 
diretor da GDL, faz questão de enfatizar ao ensinar os 
alunos formados no âmbito de um programa que permite 
sobretudo aos jovens estarem preparados para uma 
profissão. O curso também leva a vários diplomas: um 
CAP CIP (Certificat d’Aptitude Professionnelle Conduite 
d’Installation de Production) no final do segundo ano; 
uma certificação interna como Operador de Setter 
CNC (máquina-ferramenta de controle numérico 
computadorizado) ao final do terceiro ano; ou um BAC 
PRO TU (Técnico de Usinagem) ao final do quarto ano. É 
claro que alguns jovens podem continuar seus estudos 
nessas bases.

Combinar um centro de treinamento com 
subcontratação industrial em engenharia 
mecânica requer máquinas atualizadas, 
confiáveis e fáceis de usar, como o MMC 
TIGO da Hexagon.

https://hexagon.com/
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Como escola de produção, 
a subcontratação está no 

centro da metodologia de 
ensino da GDL e, graças aos 

pedidos de clientes em vários 
campos, como ferrovias, energia 

nuclear, processamento de alimentos, 
automotivo, naval ou construção, 

os jovens são treinados e colocados 
em situações da vida real. São assim 

confrontados com restrições de tempo, custo 
e qualidade que têm de respeitar para garantir a 

plena satisfação dos seus clientes.

A Gorge de Loup possui um parque de máquinas rico e 
desenvolvido e, portanto, pode oferecer muitos serviços 

de subcontratação industrial para empresas em diferentes 
tipos de peças feitas de diferentes materiais (alumínio, aço 
inoxidável, aço, PTFE, etc.). Pacheco, que recentemente 
assumiu as rédeas da GDL após mais de vinte anos de 
experiência em diversos cargos de gestão em grandes 
empresas industriais na área de usinagem, explica: “Meu 
objetivo é recriar um sentido de vocação para esses nobres 
ofícios de produção, que muitas vezes são negligenciados 
e ainda assim indispensáveis no mundo industrial de hoje. 
Graças à minha experiência, gostaria de dar aos mecânicos 
todas as ferramentas necessárias para dar-lhes confiança 
em suas futuras vidas profissionais.” 

Uma MMC antiga era uma das máquinas da frota da 
GDL, mas com software sem suporte que não podia ser 
atualizado ou mantido. “Nós realmente queremos aumentar 
o valor da metrologia adicionando-a à experiência muito 
completa de nossos alunos e, portanto, decidimos, junto 
com a diretoria da escola, investir em uma nova medição 
tridimensional de última geração máquina, adaptada às 
necessidades atuais das empresas de hoje”, diz Pacheco. 

Como a escola já tinha uma coluna de medição e um braço 
de medição portátil Absolute Arm, eles naturalmente 
recorreram à Hexagon novamente para a nova máquina. 
“Eu tenho trabalhado com máquinas de medição Hexagon 
nos últimos dez anos e sempre estive muito satisfeito”, 
explica Pacheco. “Minhas equipes acharam as soluções da 
Hexagon muito fáceis de acessar e simples de usar, então a 
escolha foi bem fácil.”

O Absolute Arm é usado para outras aplicações que 
requerem menos precisão dentro da GDL, tornando uma 
decisão natural complementá-lo com uma MMC, garantindo 
que os alunos estivessem familiarizados e treinados em 
diferentes tipos de instrumentos de medição modernos.

“O padrão para o bacharelado profissional estipula apenas 
o conhecimento dos princípios básicos de uma MMC, 
bem como uma ou duas manipulações”, diz Pacheco. “No 
entanto, queremos levar os nossos alunos mais longe, 
porque a formação da escola visa estar o mais próximo 
possível das necessidades das empresas e dar aos alunos 
o maior conhecimento possível. É por isso que a escola 
não só ensina noções básicas de metrologia, mas também 
fornece um aprendizado completo no uso de MMCs”.

A escola optou por um modelo MMC TIGO SF. Preciso, 
compacto e altamente versátil, combina design robusto, 
tecnologia inovadora e flexibilidade de configuração 
para garantir medições de alta precisão. Projetado 
especialmente para oficinas, tem um volume de medição de 
500 x 580 x 500 mm (X/Y/Z), tornando-se uma solução de 
medição ideal para escolas.

“Eu estava familiarizado com as outras máquinas Hexagon, 
mas a faixa de temperatura e a possibilidade de usar o 
TIGO também na oficina foi interessante”, diz Pacheco. “E 
embora tenhamos acabado de instalá-lo em uma sala de 
metrologia, sua acessibilidade e volume são ideais. Como 
esperado, os alunos aprenderam muito rapidamente e 
conseguiram lidar com isso com muita facilidade.”

As instalações do Atelier Gorge de Loup, exemplos de peças produzidas, o TIGO SF na sala de metrologia

O treinamento da Hexagon no TIGO 
foi muito completo, com muitas 
explicações detalhadas que 
foram muito interessantes e nos 
pouparam muito tempo” 

Quentin Dussau 
Estudante do primeiro ano BTS
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Com seu CAP e Bac Pro no bolso, Quentin Dussau é um 
aluno do primeiro ano que continua seus estudos BTS na 
GDL. “Tenho duas semanas de cursos teóricos no CFAI 
de Lyon e duas semanas na oficina da GDL, que está se 
tornando minha empresa”, explica. “Eu descobri a mecânica 
geral após um estágio em usinagem que me apresentou 
ao mundo do controle. As ferramentas de medição são 
ensinadas desde o primeiro ano na escola Gorge de Loup. 
Você aprende a ler em um compasso de calibre, como usar 
um micrômetro e, em seguida, define dimensões cada vez 
mais precisas e precisa de ferramentas de controle mais 
elaboradas e eficientes. Temos muita sorte de ter acesso às 
tecnologias mais recentes em termos de metrologia.”

Quentin já está bastante familiarizado com as vantagens 
do TIGO SF. “Ter a certeza dos resultados proporcionados 
pela máquina é uma grande vantagem. Com outros 
instrumentos, os resultados variam dependendo da 
pessoa. Isso garante que as medições em série sejam 
precisas, fáceis e, além do mais, economizem tempo. 
É possível usinar e verificar ao mesmo tempo. As 
tolerâncias ao centésimo e a possibilidade de medir 
dimensões geométricas complexas permitem-nos fazer 
mais e abrir novos mercados. Para mim, que nunca tinha 
feito metrologia antes, esta abordagem nova e muito 
interessante me dá acesso a novos conceitos e me permite 
desenvolver mais know-how – o que pode abrir portas para 
mais tarde”.

“É uma escolha pessoal da minha parte avançar e 
desenvolver a metrologia em nosso treinamento porque 
há uma necessidade real e uma carência de empresas”, 
conclui o diretor da escola de produção Gorge de Loup. “É 
um bom trabalho além da usinagem e a escola quer formar 
os jovens de forma integral. Quando Quentin terminar seus 
estudos, com o domínio de usinagem e controle 3D, ele terá 
um cartão de visita que muitos jovens não têm, além de 
seis anos de experiência em uma empresa – uma vantagem 
mais do que competitiva na carreira de um jovem”.

Facilidade de uso e acessibilidade: 
os alunos aprenderam 
rapidamente e já estão usando o 
TIGO intensamente”

Thomas Pacheco
Diretor, Escola de Produção Gorge de Loup

O Absolute Arm e a coluna de medição da Hexagon 
também encontraram seu lugar na escola Gorge 
de Loup.

https://www.hexagonmi.com
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