
História do Cliente

Duvivier Productions escolhe a 
Lectra para duplicar a capacidade 
de produção, preservando a alta 
qualidade e o artesanato tradicional
Esta premiada empresa francesa de mobiliário 
otimiza a utilização de material e duplica sua 
produção para atender à crescente demanda de 
diferentes mercados. 

O desafio

A Duvivier Productions queria duplicar 
sua produção de corte de couro para 
apoiar sua estratégia de desenvolvi-
mento de negócios.

Soluções da Lectra

Resposta da Lectra

A Lectra propôs seu sistema au-
tomatizado de corte de couro, 
VersalisFurniture, bem como as últimas 
versões de seu software de modela-
gem e encaixe, suportado por serviços 
profissionais dedicados. Isso permitiu a 
Duvivier Productions duplicar o núme-
ro de peles cortadas a cada dia, sem 
nenhum recrutamento adicional.

Duvivier Productions
O conhecimento exclusivo da Duvivier 
Productions no trabalho com peles de quali-
dade excepcional ganhou reputação mundial, 
com outlets em Miami, Seul, Xangai, Pequim e 
Sydney. Isso foi reconhecido oficialmente ao 
ser uma das primeiras empresas premiadas 
com o status de “Entreprise de Patrimoine 
Vivante” ou empresa de herança viva pelo 
governo francês em 2007. Até hoje, continua 
a ser o único fabricante de móvel estofado 
em couro premiado desta maneira.



Uma relação baseada  
na confiança
A empresa queria uma solução em vigor ra-
pidamente. A abordagem do projeto Lectra 
garantiu que o processo de implementação 
corresse bem, desde a decisão do inves-
timento até a implementação, em apenas 
três meses.

“A capacidade de ter uma nova ferramen-
ta de produção em vigor em menos de três 
meses e fazê-la funcionar tão rapidamente 
só conseguiríamos com a Lectra. Estamos 
trabalhando com eles há muito tempo; eles 
são mais que fornecedores, são parceiros.” 
Dean Leullier, Gerente de produção, Duvivier 
Productions

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).

O desafio
Tendo decidido preservar suas habilidades 
tradicionais e know-how, mantendo sua fa-
bricação na França, a Duvivier Productions 
está posicionada no topo do mercado mo-
biliário de couro, produzindo móveis de alta 
qualidade nos melhores couros naturais. Os 
custos devem ser mantidos a um mínimo, 
para que os preços possam ser fixados a 
um nível atraente e comercialmente viável. 
Como parte de sua estratégia de desen-
volvimento, o objetivo da empresa era du-
plicar o número de peles cortadas a cada 
dia, mantendo a qualidade, sem aumentar 
o quadro de pessoal.

A proposta de  
valor da Lectra
Além da introdução da solução de corte de 
couro Versalis®, foi dada uma grande ênfase 
na gestão da mudança. Em uma indústria 
onde o tradicional geralmente significa ma-
nual, a tecnologia pode ser percebida como 
uma ameaça às habilidades artesanais, re-
tardando a adoção de novos sistemas e 
atrasando o retorno sobre o investimento. 
Com uma equipe relativamente pequena 
de 100 funcionários, era importante para 
a Duvivier Productions trabalhar com uma 
empresa que entendesse sua mentalidade.  
A Duvivier Productions e a Lectra reco-
nheceram a necessidade de envolver as 
equipes de artesãos e as mulheres desde o 
início e apoiá-los durante e depois da exe-
cução. Embora outras empresas também 
tivessem sido consideradas, a Lectra foi 
capaz de provar que era a melhor opção 
para atender às necessidades específicas 
da Duvivier Productions. “Não estávamos 
convencidos de que os outros fornecedores 
poderiam entregar serviço e desempenho 
melhores do que a Lectra.” Didier Leruste, 
CEO, Duvivier Productions.

Sobre a Duvivier Productions
A Duvivier Productions é o principal fabricante fran-
cês de sofás de couro contemporâneos para uso 
residencial. Sua expertise faz dela uma referência 
em várias áreas: a escolha do couro de qualidade 
para seus revestimentos, por suas características 
inerentes, produtos excepcionalmente confortáveis 
e estéticos e sua rede de autorizados e distribuido-
res treinados. A Duvivier Productions construiu sua 
imagem com base em seu conhecimento, inovação 
e atendimento às necessidades de seus clientes. 
Hoje, a Duvivier Productions é conhecida não só por 
sua alta qualidade e seu artesanato, mas também 
por seu estilo contemporâneo, confortável, requin-
tado e elegante. 

Para obter mais informações, acesse o site da 
Duvivier Production em: http://www.duvivier.fr/ 

® Versalis, Formaris e Diamino são marcas registradas da Lectra.
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Novos níveis de qualidade 
e desempenho
Para a Duvivier Productions, a Versalis trou-
xe três vantagens principais. A primeira é a 
economia significativa de tempo trazida pela 
linha de corte contínuo, e sua capacidade de 
digitalizar, encaixar e cortar as peles, em uma 
única solução. A segunda é a produtividade, 
com rendimento imbatível, até 140 peles por 
dia, e a terceira é a qualidade do corte per-
feito. O projeto foi um grande sucesso; a pro-
dutividade dobrou, conforme a necessidade, 
sem precisar de recrutamento adicional. A 
estratégia da empresa agora é de continuar 
fabricando produtos sob o nome Canapés 
Duvivier e também produtos para outras 
marcas de luxo, como Hermès. Além disso, 
a expertise da empresa é muito procurado 
por escritórios de design e consultorias que 
trabalham em grandes projetos de prestígio.

“Com a solução Versalis® da Lectra, 
nossa produtividade duplicou e a 
qualidade aumentou. Hoje, temos uma 
solução de corte que é perfeita”

Dean Leullier 
Gerente de produção

https://blog.lectra.com/market/inside-lectra
https://twitter.com/LectraOfficial
https://www.linkedin.com/showcase/lectra-furniture/

