História do cliente

Miti assume o controle do
corte de couro com a Versalis
da Lectra
Com o suporte da experiência e tecnologia da
Lectra, a Miti reduziu os custos operacionais e
melhorou a qualidade ao apostar no corte de
couro internamente.

O desafio
Miti queria dominar o mercado de
consumo de couro, reduzir custos
operacionais e garantir a qualidade
das peças de corte incorporando o
corte de couro no processo de produção interno.

A resposta da Lectra
A Lectra propôs a solução automatizada em corte de couro Versalis®, que
permite que a empresa cumpra prazos
apertados e garanta a máxima eficiência no corte de peças de couro de alta
qualidade.

Resultados
A Miti maximizou a eficiência de uso
do material, usando mais de 70%
de couro em alguns modelos. Eles
também alcançaram uma economia
de material de 3%.

Soluções da Lectra

Uma empresa comprometida
com a qualidade e os clientes

Colhendo os benefícios da
automação

Desde a sua fundação, em 1992, a Miti se tornou a
fabricante preferida de marcas de mobiliário premium em todo o mundo, graças à sua capacidade
de combinar arte e design inovador.

A Miti já atingiu seus objetivos de qualidade e
produtividade. O software sofisticado e a precisão de corte do Versalis permitiram que a Miti
maximizasse a eficiência de uso do material,
usando mais de 70% de couro em alguns modelos. Ela também alcançaram uma economia de
material de 3%, sem turnos adicionais.

“Como fornecedora de mobiliário para as principais marcas do mundo, não podemos comprometer nossos padrões de qualidade nem nossa
conformidade com os prazos de entrega. Além
disso, nos orgulhamos de oferecer produtos que
oferecem excelente relação custo-benefício”,
explica Roberto Poloni, CEO da Miti.

Necessidade de mudança
Anteriormente, a Miti desenhava e montava os
produtos internamente, mas subcontratava o corte de couro. No entanto, a terceirização do corte
de couro resultou em uma perda de controle sobre
a qualidade e o consumo de material que, dada
a alta qualidade das peles, era muito caro. Essas
questões levaram a equipe de gerenciamento da
Miti a considerar a revisão de seus processos de
produção para incluir o corte de couro.
A Lectra realizou uma análise cuidadosa do impacto que a internalização do corte teria para a
Miti em termos de corte de couro diária, qualidade de corte e custos operacionais. Uma visita ao
Centro Internacional de Tecnologia Avançada da
Lectra também ensejou a oportunidade de realizar testes de corte no Versalis® usando o couro
da própria Miti.
Os resultados dos testes automáticos de nidificação e a alta qualidade de corte da Versalis convenceram os executivos da Miti do valor que uma
sala de corte Versalis traria.

Os altos custos de mão de obra na Itália foram
um importante fator para a empresa escolher o
cortador com a tecnologia Versalis com uma cabeça de corte. Essa configuração, usada principalmente para cortar peças grandes, tem o benefício adicional de exigir apenas dois operadores
para executá-la. “Podemos designar funcionários
experientes para tarefas como identificação de
zonas de qualidade. Outros são designados para
o corte, o que, graças à automação do processo
de corte da Versalis, não requer aptidões especiais”, continua Roberto.
Os especialistas da Lectra apoiarão a Miti durante este importante projeto para garantir que
a empresa mantenha seus resultados a longo
prazo. “O sucesso de um projeto tão ambicioso
não se resume a usar a melhor tecnologia; também queríamos um parceiro que permanecesse
ao nosso lado durante essa transformação. A
Lectra foi a escolha ideal para nos acompanhar
na implementação bem-sucedida deste projeto”,
conclui Roberto.

Sobre a Miti
Combinando criatividade, paixão e técnicas de design
inovadoras, a Miti fornece móveis estofados elegantes
e de alta qualidade para algumas das marcas mais famosas e sofisticadas do mundo.
http://www.mitionline.it/en/

“Com uma sala de corte interna da
Versalis, obtemos controle sobre o consumo de couro e os custos operacionais, garantindo que a qualidade das
peças cortadas satisfaça até mesmo os
clientes mais exigentes.”
Roberto Poloni
CEO

® Versalis é uma marca registrada 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 quase 1,700 funcionários, a Lectra registrou receita de US $ 313 milhões em 2017. A Lectra está listada na Euronext (LSS).
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