História do cliente

Godfrey Syrett impulsiona rápida
inovação com a Lectra
O conhecimento e a tecnologia da Lectra ajudam
o fabricante orientado ao design de móveis para o
setor de saúde, educação e escritórios a continuar
fornecendo produtos funcionais e atuais, enquanto
aumenta a rapidez de entrega ao mercado e reduz
custos operacionais.

O desafio
A Godfrey Syrett buscava levar os produtos até o mercado com mais rapidez,
atingir a qualidade “de primeira” e desenvolver uma gama de produtos inovadores e em constante desenvolvimento.

Resposta da Lectra
A Lectra propôs uma transformação digital da cadeia de suprimentos da Godfrey
Syrett, automatizando seus processos de
pré-produção e produção com soluções
automatizadas de encaixe, modelagem,
estiramento e corte.

Resultados
A Godfrey Syrett conseguiu 70% de
aumento na capacidade, economia de
tecido de £ 150.000 por ano e a consistência e a qualidade das peças de corte
melhorou significativamente.

O desafio
O mercado de contratos mudou grandemente
desde a fundação da Godfrey Syrett, em 1947.
Ao longo dos anos, a popularidade dos móveis
com linhas retas e estruturas de ferro nos espaços públicos deu lugar a designs mais suaves,
inovadores e complexos. Os móveis para escritório devem ser flexíveis a fim de se adaptar à
natureza nômade dos ambientes corporativos
contemporâneos. Um número crescente de
empresas também busca encomendar móveis
equipados com pontos de carregamento e tomadas elétricas para áreas de recepção.
Os clientes estão ficando mais exigentes, não
apenas em termos de estilo e função, mas também quanto ao prazo de entrega. “Três ou quatro anos atrás, tínhamos de seis a oito semanas
para entregar os móveis ao cliente. Agora isso
foi reduzido para três ou quatro. Temos produtos que precisam ser entregues em até mesmo
sete dias úteis do recebimento do pedido”, explica Michael Donachie, Diretor de Operações.

Soluções da Lectra

BRIO

O processo de fabricação manual da empresa não era mais adequado a suas ambições de
design, fabricação e crescimento, o que gerou
desafios de capacidade e qualidade. Além de
continuar a produzir soluções de móveis práticas e inovadoras, a Godfrey Syrett aspira expandir sua participação no mercado nos setores de
acomodações particulares e para estudantes. O
crescimento desses setores irá ajudar a empresa
a atingir sua meta de se tornar um negócio de £
40 milhões nos próximos cinco anos.

O parceiro de
transformações ideal
A Lectra abordou a equipe da Godfrey Syrett
para determinar como poderia ajudá-la em sua
jornada de transformação. “A Lectra dedicou
um tempo para compreender totalmente as
nossas necessidades já no início do relacionamento. Enquanto focávamos primeiro no aumento da capacidade, a Lectra demonstrava
que podia nos ajudar a aumentar a capacidade,
a eficiência, a qualidade e a trazer o produto
até o mercado com um processo muito mais
rápido”, diz Michael.
A visita da Godfrey Syrett à unidade de
Bordeaux da Lectra, que coincidiu com o
seminário anual de móveis, apresentou uma
oportunidade dupla de obter uma visão geral
da oferta de móveis da Lectra e realizar testes
de parâmetros de referência para ver como a
tecnologia e o conhecimento da Lectra poderiam beneficiar a Godfrey Syrett, especificamente. “Após a nossa visita, tornou-se evidente, muito rapidamente, que esta seria uma
parceria, não apenas uma cadeia de suprimentos. Que poderíamos aproveitar a experiência
e a inovação da Lectra para aprimorar nosso
negócio”, continua Michael.

Implementação acelerada,
resultados rápidos
Com seu novo processo digitalizado, que, além
da máquina de corte de tecidos VectorFurniture®
inclui o Brio®, a mesa de estender automatizada da Lectra, assim como suas soluções de
modelagem e criação de encaixes, a Godfrey
Syrett aumentou sua capacidade de produção
em 70%, em comparação com o corte manual.
“A Lectra nos ajuda a cumprir com prazos estritos. Nossa equipe de estofadores costumava
cortar o tecido manualmente. Como resultado,
o desperdício era grande e o tempo necessário
para cortar o tecido era de cinco a dez vezes
maior do que é agora com o maquinário da
Lectra”, afirma David Hall, Diretor de Vendas e
Marketing do Grupo.

Um processo mais eficiente, que inclui o encaixe
automatizado, também permitiu que a empresa
reduzisse o desperdício de tecido, o que resultou
em uma economia de material de £ 150.000 por
ano. A minimização de resíduos é importante
para a Godfrey Syrett, não apenas por questões
de rentabilidade, mas também pela ambiental.
“Trabalhamos arduamente enquanto negócio
para reduzir nosso impacto no meio ambiente.
Recentemente, ganhamos dois prêmios pela
nossa produção sustentável. O maquinário da
Lectra impulsiona nossos esforços de sustentabilidade porque reduz a quantidade de resíduos
em cerca de 20 a 30%, continua David Hall.

“Conforme a pressão para entregar no
prazo aumenta, a máquina de corte de
tecido da Lectra é crítica para garantir
que o tecido seja cortado a tempo e
com eficiência.”
David Hall
Diretor de Vendas e Marketing do Grupo

Um processo
à prova do futuro
Conforme a demanda do cliente por modularidade, velocidade e estilo continua conduzindo
o mercado, o investimento da Godfrey Syrett na
tecnologia de ponta da Lectra é uma estratégia
valiosa para satisfazer as demandas do mercado atual e blindar a empresa para o futuro, com
relação às mudanças inevitáveis que ocorrerão.
“A opção por investir na Lectra não foi apenas pelos ganhos imediatos que teríamos, mas
também pelo futuro. A Lectra nos ajudará a levar nossos produtos para o próximo nível”, diz
Michael Donachie.

Sobre a Godfrey Syrett
Formada em 1947, a Godfrey Syrett trabalha em
parceria com seus clientes há 70 anos, fornecendo
soluções mobiliárias de alta qualidade, bem
desenhadas e com estilo por todo o Reino Unido
e Europa. Satisfazer nossos clientes é mais que
uma questão de fazer móveis, apenas. É uma
questão de fornecer um serviço completo e livre
de erros que tire o peso de seus ombros. É por
isso que a Godfrey Syrett oferece uma solução
profissional, de ponta a ponta, que utiliza a gama
completa de serviços que oferece. A empresa
celebra seu 70° aniversário em 2017.

® Vector, Brio, Formaris e Diamino são marcas registradas da Lectra.

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).
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