
Ese.Y 
Produzindo Melhor com a Lectra

Fundada em Zhengzhou, China, em 2001, 
a Ese.Y sempre se dedicou ao desenvolvi-
mento de P&D e seu nível de produção fez 
com que se tornasse uma empresa líder 
no setor de calças femininas. Sua unidade 
de produção no Parque Industrial Têxtil de 
Zhengzhou é a maior fábrica de calças fe-
mininas na China.

E, apesar do sucesso, a Ese.Y sempre teve 
consciência de que não podia parar. A de-
manda dos consumidores da China em 
termos de moda estava em pleno cresci-
mento, as vendas online aumentavam a 
cada dia e as promoções do comércio ele-
trônico já estavam modificando a forma 
de atuação da indústria da moda. A Ese.Y 
decidiu investir na área de produção inte-
ligente, o que permitiria estabelecer uma 
cadeia de suprimentos mais ágil e atender 
melhor a pedidos menores, característicos 
do novo mercado.

Após analisar suas opções, a Ese.Y escolheu 
as máquinas de corte Vector, da Lectra. As 
máquinas de corte de alto desempenho ofe-
reciam uma grande variedade de opções de 
manejo de tecidos e eram robustas o suficien-
te para atender aos pedidos mais complexos. 
Cada máquina Vector rendeu à Ese.Y uma 
economia anual de mais de RMB 300.000 
somente em custos de mão de obra. As má-
quinas também reduziram o desperdício de 
tecido e ajudaram a diminuir o custo de teci-
do por peça, graças a seu corte preciso 

"Tivemos um grande aumento de produtivi-
dade e agilidade, o que nos permite respon-
der com rapidez e eficiência às novas neces-
sidades de produção", declarou Sun Yifei, 
Vice-presidente, Ese.Y "A Lectra nos ajudou 
a adaptar nossas operações à produção de 
pedidos menores, a melhorar a qualidade 
dos produtos e a reduzir custos."
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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 da moda e vestuário, a Lectra oferece software PLM e CAD, soluções de sala de corte e serviços especializados 
para criar, desenvolver e produzir roupas, acessórios e calçados. Fundada em 1973, a Lectra possui hoje 32 subsidiárias em todo o 
mundo, atendendo clientes em mais de 100 países. Com mais de 1.650 funcionários, a Lectra registrou receita de US $ 313 milhões em 
2017. A Lectra está listada na Euronext (LSS).

Com o grande apetite da moda e com os eventos 
de compras on-line, como o Double 11 ("Dia dos 
Solteiros"), que impulsionam as pessoas a comprar e 
comprar sem parar, os negócios de venda de roupas 
on-line vêm crescendo com muito sucesso. O rápido 
desenvolvimento do comércio eletrônico ajudou a 
companhia têxtil Exe.Y a atingir o status de empresa 
lendária. Em 2011, as vendas de calças femininas da 
Ese.Y no Tmall.com atingiram um total de RMB 8 
milhões. No ano seguinte, a empresa saltou para RMB 
80 milhões, e em seguida para RMB 200 milhões em 
2013, chegando a ultrapassar os RMB 300 milhões 
em 2015. Hoje a Ese.Y está em primeiro lugar na 
categoria de calças femininas do Tmall.com.

«As soluções da Lectra para corte industrial 
de tecidos tornaram a estrutura de nossa 
produção mais ágil e pudemos nos adaptar 
mais facilmente às flutuações de demanda», 
afirmou Sun Yifei. «In 2012, entregamos 80.000 
pedidos em 10 dias. Em 2016, completamos a 
produção no (mesmo) dia em que os pedidos 
chegaram, uma prova de nosso progresso em 
termos de eficiência.»

- Sun Yifei, Vice-Presidente, Ese.Y
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"Mesmo que tenham estilo, tecido e fabricação simi-
lares, calças com preços entre RMB 100 e RMB 200 
diferem bastante em termos de qualidade das que 
custam RMB 700 ou RMB 800", explicou Yifei. "A 
tecnologia Lectra nos ajudou a atingir esses padrões 
mais altos sem gerar um aumento de custos."

Produção para Comércio 
eletrônico
O comércio eletrônico pode ter transformado a Ese.Y 
em um grande sucesso, mas o modelo comercial on-li-
ne também representa grandes desafios para os fabri-
cantes de roupas. Picos de demanda imprevisíveis e a 
preferência atual por produtos personalizados requer 
uma estrutura mais flexível do que tradicional e uma 
produção baseada em diferentes tipos de pedidos. 
Durante o festival "Double 11" em 2016, a loja da Ese.Y 
no Tmall.com faturou RMB 10 milhões em apenas 20 
minutos - um recorde em termos de calças femininas. 
Foi necessário uma organização de produção muito 
ágil para que a Ese.Y pudesse suprir um pico de de-
manda tão grande em um espaço tão curto de tempo. 

A Ese.Y percebeu que a chave para a criação de uma 
cadeia de suprimentos mais flexível e para conciliar a 
estrutura de produção tradicional com as necessida-
des do comércio eletrônico seria uma combinação de 
produção inteligente com tecnologia avançada. "As 
soluções da Lectra para corte industrial de tecidos 
tornaram a estrutura de nossa produção mais ágil e 
pudemos nos adaptar mais facilmente às flutuações 
de demanda", afirmou Sun Yifei. "Durante o Double 11 
em 2012, entregamos 80.000 pedidos em 10 dias. Em 
2016, completamos a produção já no primeiro dia (o 
mesmo dia em que os pedidos chegaram), uma prova 
de nosso progresso em termos de eficiência."

Demanda de Produtos de 
Alta Qualidade
Na China, o comércio eletrônico começou a favorecer 
os produtos mais sofisticados, pois os consumidores 
mais jovens hoje buscam alta qualidade e personali-
zação. A Ese.Y direcionou seu foco para o aumento 
de qualidade, adicionando produtos sofisticados à 
sua linha de lojas de comércio eletrônico.

Peças de corte produzidas através de corte manu-
al podem ter uma variação de vários milímetros de 
uma para outra, resultando em desperdício de te-
cido e em impacto negativo em termos de eficiên-
cia de costura e de qualidade. A máquina de corte 
Letra Vector produz peças de corte padronizado, 
eliminando irregularidades, melhorando o processo 
de costura e assegurando a produção de produtos 
iguais e de boa qualidade, sempre.

Lotes Menores, 
Processo mais Rápido
Na Taobao.com, um único carro chefe de vendas an-
tigamente era suficiente para manter praticamente 
uma loja inteira. Hoje, as marcas precisam de deze-
nas de itens-chefe para obter o mesmo resultado. 
Em resposta a essa necessidade, a Ese.Y está desen-
volvendo um novo modelo de varejo que combina 
vendas on-line e em lojas físicas, reestruturando suas 
operações para oferecer diferentes especificações 
e produção de pedidos menores para atender com 
mais agilidade a novos pedidos e oscilações de de-
manda. As soluções da Lectra para corte de tecidos 
em nível industrial são parte da inovação da indústria, 
o que ajuda a manter a produção da Ese.Y em um 
ritmo rápido, flexível e enxuto.

"Nossa meta é ser uma indústria totalmente auto-
matizada, flexível e 100% inteligente", declarou Sun 
Yifei. "As soluções da Lectra para corte industrial de 
tecidos nos ajudaram a melhorar nossa qualidade de 
corte, capacidade de produção, taxa de utilização 
de tecido e eficácia em geral. Estamos totalmente 
convencidos de que a tecnologia deles, desenvol-
vida para o Industry 4.0, continuará a nos ajudar a 
melhorar nossas operações de corte industrial de 
tecidos e a estabelecer uma base sólida para desen-
volvermos uma fábrica com estrutura de produção 
totalmente inteligente."


