
20  anos de parceria bem costurada

Paulo Renha e Roberto Bailly

A BAILLY Capotaria Náu�ca 
e  a  R EA L  Pow e r b o a t s 
completam 20 anos de 
parceria e relacionamento 
comercial.

O sucesso desta parceria é 
baseado na confiança e 
comprome�mento mútuo.

A Real Power Boats iniciou suas a�vidades 
em 1986 pelo empresário Paulo Renha 
com o obje�vo de fabricar barcos de 

recreio e serviço. No ano seguinte, Roberto Bailly 
dava inicio ao seu projeto profissional através de 
um longo estágio em uma capotaria nova-
iorquina. Muitos barcos e capotas depois, em 
1997, a qualidade das capotas BAILLY passou a 
equipar as lanchas Real. Uma parceria bem 
costurada entre as duas empresas garan�u 
exclusividade de fornecimento nestes ul�mos 20 
anos.

No inicio, visando a qualidade e melhor 
adaptação da capotaria as embarcações, o 
proprio Paulo Renha par�cipava de cada projeto.

Para o sucesso desta parceria as palavras-chave 
são: Conhecimento, habilidade e a�tude. 
Conhecimento dos reais obje�vos e necessidades 
do cliente, das melhores matérias-primas e 
processos empregados; habilidade em lidar com 
as diversas situações do dia-a-dia, cumprir prazos, 
manter a qualidade em todos os seus aspectos e 
fazer acontecer.

A Real Power Boats confere aos seus produtos um 
padrão de qualidade único no mercado nacional. 
Ocupa uma área própria de 38 mil metros 

quadrados no Distrito Industrial de Queimados, 
emprega centenas de funcionários que produzem 
seus diversos modelos de barcos, de tamanhos 
entre 15 e 52 pés de acordo com as normas da 
ABNT.
 
A BAILLY capotaria, situada em Niterói, conta com 
21 especialistas para desenvolver, produzir e 
comercializar capas de cobertura e capotas para 
embarcações; oferecendo proteção aos barcos e 
conforto a seus usuários.

Para comemorar esta duas décadas de parceria, a 
BAILLY está oferecendo um desconto especial em 
seus produtos para os mais de 10 mil barcos da 
Real Power Boats pulverizados pelo Brasil e 
Europa.
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2020 anos de parceria anos de parceria
bem costurada!bem costurada!

20 anos de parceria
bem costurada!

Alguns modelos e embarcações

REAL 34 pésREAL 32 pés REAL 32,5 pés

REAL 31 pésREAL 30 pés REAL 31,5 pés

REAL 36 pésREAL 35 pés REAL 35,5 pés REAL 36,5 pés

REAL 16 pés REAL 19 pésREAL 15 pés REAL 18 pés

REAL 20 pés REAL 24 pés REAL 25 pésREAL 22 pés

REAL 26 pés REAL 29 pésREAL 26,5 pés REAL 27,5 pés
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2020 anos de parceria anos de parceria
bem costurada!bem costurada!

20 anos de parceria
bem costurada!

Alguns modelos de capotas e embarcações

REAL 45 pés REAL 46 pés REAL 525

REAL 38 pés REAL 41 pés REAL 415

REAL 24 pés REAL 26 pés REAL 29 pés REAL 31 pés

REAL 34 pés REAL 41 pés REAL 22 pés

REAL 35,5 pés REAL 52 pés

REAL 25 pés REAL 26 pés REAL 35 pésREAL 32 pés

Alguns modelos de capas e embarcações
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