
1º HPE25 (High Performance 
Equipament) 



Projeto idealizado pelos empresários 
Eduardo Souza Ramos e Felipe 

Furquim 



O arquiteto naval Javier Soto Acebal 
colocou a ideia no papel.  



E em seguida desenvolveram o 
protótipo. 



Estreou nos mares de Ilhabela, em 
2003. 



Dois anos depois o veleiro com design 
arrojado, 



já estava pronto para a primeira 
competição. 



Para ficarem dentro da realidade 
brasileira,  



aboliram materiais exóticos (carbono) e 
o bow sprit. 



Com 25 pés e espaço para até quatro 
tripulantes,  



o veleiro HPE25 chama a atenção por 
ser ágil, fácil de velejar 



e prático para transportar. 



O que era para ser um barco exclusivo 
para Eduardo Souza Ramos, 

 



passou a ser um projeto para uma 
nova classe: a HPE25. 



Um dos méritos da classe é o equilíbrio 
entre os barcos,  



que sofreram poucas mudanças ao 
longo dos 10 anos. 



Com dez anos de história, o HPE25 
forma hoje uma flotilha com 57 barcos 



distribuídos em oito grandes cidades (Ilhabela, 
Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, Porto Alegre, 

Florianópolis e Brasília) 



Uma das classes que mais cresce 



E está presente nos principais eventos, 
como: 

 a Semana Internacional de Vela,  



a Copa Suzuki Jimny de Vela, 



e foi o barco escolhido para as 
competições da 5ª edição dos Jogos 

Militares Mundiais. 



O projeto do HPE permite que o 
resultado entre tripulações sejam 
independente do preparo físico ou 

idade. 



Os detalhes são o que fazem com que as 
disputas sejam ainda mais intensas e 

acirradas.  



As mulheres também fazem parte da 
classe. 



Exatamente por características que 
igualam todos os competidores, a 

classe se tornou parte importante da 
vela no Brasil. 



A construção do HPE25 traz também a alta 
tecnologia com processo de infusão e uso de 

materiais de primeira linha que,  



mesmo com o passar do tempo, permite que o 
barco mantenha o mesmo desempenho por 

garantir a rigidez estrutural. 
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