
Faça com a Lectra
Como fabricantes de móveis estofados 
podem aumentar a eficiência.
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Você pode perder qualidade ao acelerar a velocidade de fabricação – e reduzir as margens 
conforme responde à crescente pressão por preços competitivos. 

Ao melhorar a agilidade do processo, você 
aumenta a eficiência e fica à frente da 
concorrência.
A excelência operacional e a produção lean 
são os alicerces para a maximização da efi-
ciência de seu processo e o uso dos valores 
da empresa a seu favor. Com base em 30 
anos de trabalho com a indústria de móveis, 
a Lectra entende que a excelência opera-
cional deve permear todo processo para: 

 ■ Aumentar a flexibilidade e a agilidade

 ■ Melhorar o desempenho

 ■ Aumentar a qualidade.

Você pode perder qualidade ao acelerar 
a velocidade de fabricação – e reduzir as 
margens conforme responde à crescente 
pressão por preços competitivos. 
É por isso que a eficiência nunca foi tão 
importante para os fabricantes de móveis 
estofados. A eficiência permanente e 
sustentável é fundamental para atender aos 
consumidores cada vez mais exigentes sem 
sacrificar a rentabilidade do seu negócio.

Hoje, os consumidores querem mais. Mais opções, mais 
customização, preços mais competitivos e mais rapidez. 
Paradoxalmente, a oferta desses benefícios pode deixar 
seu negócio com menos.

“ A escolha das técnicas de corte 
digitalizadas e automatizadas nos 
impulsionou no que diz respeito 
à eficácia da produção. Isso nos 
permitiu atingir nossos objetivos 
nos que diz respeito em estarmos 
dispostos a lidar com lotes menores, 
assim como em reduzir custos.”

Pan Chaoping 
Diretor de Gerenciamento de 

Planejamentos e Produção Enxuta, 
KUKA
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Duas dicas para melhorar  
sua flexibilidade e agilidade
1. Melhore seu modelo e gerenciamento de 
dados com uma solução como o software 
DesignConcept da Lectra. Assim as modi-
ficações de design são automatizadas em 
seus modelos e variantes, garantindo que as 
alterações aplicadas na fase 3D do processo 
de design sejam aplicadas automaticamente  
na fase 2D. As mudanças também serão 
atualizadas na folha de dados técnicos, de 
modo que você possa ter certeza de que 
todos os departamentos estejam usando 
as informações mais precisas e atualizadas. 
Quanto mais puder automatizar o processo, 
mais poderá eliminar o risco de erro e ter 
certeza o quanto antes de que seus dados 
são confiáveis. Também é possível minimizar 
os custos de todas as mudanças posteriores.

2. Consiga a combinação certa entre 
pessoas, processos e tecnologia. Mesmo as 
pessoas mais qualificadas não conseguirão 
trabalhar com a máxima eficiência sem as 
ferramentas certas. Um software inovador 
por si só não é suficiente para melhorar 
a eficiência. E sem processos eficazes, o 
fluxo de trabalho sofre. A solução ideal 
precisa da combinação certa de todos 
os três elementos. Também é importante 
garantir uma gestão eficaz de mudança, 
de modo que todos os projetos funcionem 
sem problemas, para obter o melhor de seu 
investimento em longo prazo.

DesignConcept Furniture é a solução da 
Lectra para projetar, calcular custos, fazer 
protótipos 3D virtuais e desenvolver e 
industrializar modelos de móveis estofados.

Aumente a flexibilidade 
e a agilidade
A fabricação de móveis estofados é um 
processo complexo.

A produção diária é composta por múltiplos 
pedidos, modelos, variantes e opções – 
cada um em um material diferente. A maior 
popularidade de móveis modulares e custo-
mizados só aumenta o desafio. A complexi-
dade inerente desses pedidos e dos dados 
associados torna difícil otimizar a programa-
ção da produção, aumentando os custos e 
exigindo mais tempo.

Para se manter competitivo, você precisa 
simplificar seu processo de fabricação 
para ser flexível e ágil em sua resposta às 
exigências dos consumidores.

A chave do sucesso é a capacidade de se 
adaptar às mudanças de forma rápida e 
eficaz. Empresas bem-sucedidas consegui-
ram reduzir o tempo de desenvolvimento, os 
custos e a utilização de materiais, evitando 
erros e diminuindo os lead times. A solução 
escolhida deve tornar seu trabalho diário 
simples – porém, rigoroso nos requisitos 
de qualidade ou na complexa produção.

Um caso em questão
O corte de camada única é 
atualmente a forma mais difundida 
de produção na Europa e nos 
EUA, tanto em termos de volume 
quanto de organização dentro 
do prazo. Os prazos de entrega 
foram reduzidos em 30% ao longo 
dos últimos quatro anos. Com o 
aumento da variedade de modelos 
e customização, os fabricantes 
tiveram de se reorganizar para 
otimizar a produção, a ordem 
de corte e o gerenciamento da 
bobina. Isso seria impossível 
sem um processo automatizado.
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“O preço de compra não é 
o fator mais importante na 
hora de investir em novos 
projetos de produção?” 

Há sempre a tentação de com-
prar com base no preço acima 
de tudo. No entanto, você já 
calculou o custo da falta de qua-
lidade e do baixo desempenho 
em termos de uso de materiais 
e da produtividade para sua em-
presa? E quanto ao custo para 
a sua sala de corte ao perder 
um prazo de entrega? 

Com nossa experiência, po-
demos contar com as melho-
res práticas da indústria para 
orientá-lo sobre como otimizar 
processos para atender a suas 
necessidades de produção e 
estratégia de negócios.

“Posso me assegurar que 
nossas soluções evitarão 
tempos de inatividade?”

Muitas empresas consideram os 
custos de manutenção como 
opcionais, e, muitas vezes, eles 
são os primeiros a serem corta-
dos em nome da economia.

Na Lectra, acreditamos no 
oposto, que o investimento em 
manutenção será uma economia. 
Nossos especialistas oferecem 
suporte diário, inclusive manu-
tenção preventiva em nossas 
soluções, e definem a melhor 
combinação de consumíveis 
para prolongar a vida útil do seu 
investimento. Além disso, sen-
sores integrados monitoraram 
constantemente o sistema e 
emitem alertas quando detectam 
funcionamento anormal. É pos-
sível tomar medidas corretivas 
antes que ocorra um problema. 
As principais exibições métricas 
também estão acessíveis em 
tempo real, para que você possa 
ver imediatamente se os corta-
dores estão funcionando com 
sua eficiência máxima.

Cuidado com falsas economias 
que prometem uma economia 
imediata, mas que, em longo 
prazo, custarão mais. 

“Como posso ter certeza 
de que estou recebendo 
o melhor retorno sobre o 
investimento (ROI)?”

A avaliação do retorno sobre 
o investimento antes de com-
prar uma solução parece óbvia. 
A Lectra tem a experiência para 
orientá-lo sobre o melhor in-
vestimento a fazer de acordo 
com seus objetivos estratégicos. 
Uma vez que esteja em prática, 
é preciso ter certeza de que seu 
investimento está dando o retor-
no esperado ao longo do tempo. 
Podemos ajudá-lo a definir  
indicadores-chave de desempe-
nho (KPIs) relevantes para medir 
com precisão o desempenho 
como parte de sua melhoria 
contínua.

Por exemplo, ao analisar o 
processo de corte de couro, 
podemos ver se há flutuações 
no rendimento ou na produção, 
ajudar a identificar os gargalos 
e a resolvê-los.

Para garantir que você obtenha o 
máximo de retorno sobre o inves-
timento na produção, desenvolve-
mos as soluções Versalis e Vector 
para eliminar o máximo possível 
de tempo não produtivo, ou seja, 
sem corte, ainda garantindo a 
qualidade do corte.

FATO RÁPIDO
Para uma empresa que produza 
em média 200 assentos por dia, 
esses custos podem chegar a 
várias centenas de euros por 
dia para a produção.

Melhore o desempenho
O objetivo final de tornar seu negócio mais eficiente é obter um melhor custo-benefício e aumentar 
seus resultados. Independentemente do tipo de material que seja utilizado, de couro a tecido liso ou 
estampado, você deve buscar produzir o mesmo ou mais com menos material. E é preciso encontrar 
maneiras de aumentar a produtividade sem aumentar os recursos.

Os fabricantes também devem considerar maneiras de melhorar seus fluxos de processos, reduzindo 
simultaneamente a variabilidade e os elementos inesperados na produção. Isso pode ajudar a reduzir 
o desperdício de tempo e os custos que resultam do tempo de inatividade. Com sistemas antierros 
e gerenciamento visual, os erros são detectados automaticamente e os custos excedentes são 
eliminados. Eles podem otimizar os recursos, reduzindo a dependência do operador. É esta a filosofia 
lean, ajudar a melhorar o desempenho e a eliminar o desperdício de tempo, melhorando a qualidade.

Os fabricantes precisam considerar como a tecnologia impacta seus processos. O uso de consumíveis 
inadequados, como lâminas, papel de revestimento etc., afetará negativamente a qualidade e a 
produtividade. Talvez você economize dinheiro a curto prazo, mas o custo total do negócio pode 
superar todas as economias feitas.

A Lectra está ajudando empresas de móveis em todo o mundo a melhorar seu desempenho e 
aumentar a eficiência. Fornecemos uma cadeia completa de software, equipamentos e serviços 
profissionais para fabricantes de móveis. Todo o processo de produção é otimizado, oferecendo o 
equilíbrio perfeito entre cada fase, aumentando assim a eficiência e garantindo a confiabilidade. 

Quando buscar melhorar o desempenho, aqui estão algumas coisas que talvez deva considerar:
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Aumente a qualidade
Os consumidores não querem apenas 
preços baixos, eles querem qualidade. Esse é 
um dos principais fatores que ajudarão 
qualquer fabricante de móveis a ser mais 
bem-sucedido. Quanto mais seus produtos 
ganharem uma reputação de qualidade, 
mais forte será a fidelidade de seus clientes. 
Eles tenderão a comprar de você novamente 
e poderão até mesmo passar a agir como 
defensores de sua marca.

Mas isso não é tão simples quanto verificar 
os níveis de qualidade nas últimas fases 
do corte e da produção final. A qualidade 
deve ser parte integrante do seu processo 
de fabricação do início ao fim, pois, além 
de ser ineficiente, a falta de qualidade tem 
um custo elevado em termos de desperdício 
de tempo e de materiais: uma estimativa 
diz que “em média” são pelo menos 
€ 10.000 por mês. 

Acertar de primeira faz sentido nos 
negócios.

“ Desde que começamos a usar  
esse equipamento, não houve mais 
erros. Como resultado, nossa taxa  
de consumo de material foi reduzida 
de 2 a 3 pontos percentuais.“

Thunder Chen 
Diretor de Operações, 

Trayton Group

Três maneiras de melhorar a qualidade

1. Dados coerentes e precisos

Isso é importante em todas as fases, desde 
o design à produção, pois facilita a repetiti-
vidade. Por que reinventar a roda? A padro-
nização economiza tempo e dinheiro. Como 
exemplo, as estruturas internas, inclusive a 
espuma, podem ser padronizadas e facil-
mente repetidas. Isso reduz drasticamente 
o tempo de desenvolvimento do produto. 
Para consegui-lo, é preciso ter certeza de 
que todos estejam trabalhando com uma 
fonte de dados única, acessível, precisa e 
sempre atualizada.

2. Combinação de inovação e experiência

A tecnologia por si só traz benefícios 
para a empresa, porém, você não obterá 
o máximo possível de seu investimento, 
a menos que otimize todo o processo. É 
aí que a Lectra pode ajudar. Na fase de 
produção, por exemplo, nossa tecnologia 
e experiência trabalham juntas para 
proporcionar a melhor qualidade de corte e 
garantir que você obtenha a qualidade do 
produto acabado de que precisa.

3. Garantia de melhoria contínua

A qualidade não é um evento único, mas um 
processo contínuo. A Lectra se esforça para 
criar relacionamentos de longo prazo onde 
todos ganham. Dessa forma, a qualidade 
inicial pode ser garantida e constantemente 
aprimorada para criar uma vantagem 
competitiva real para sua empresa.



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).

The Hive  
@LectraOfficial
LectraFurniture

“ Atualmente, a Lectra tem muitos recursos: 
experiência em consultoria com base nos 
fundamentos de produção lean, equipamentos 
industriais inteligentes, pacotes de software 
integrados que abrangem toda a cadeia, do 
design à produção, bem como excelente 
atendimento ao cliente.”

Céline Choussy 
Diretora de marketing para o setor 

automotivo e de móveis 
Lectra

ENTRE EM CONTATO
Para discutir qualquer questão abordada 
neste Lite Paper, contate-nos em:

https://www.lectra.com/en/contact

Sucesso com a Lectra
As melhores práticas obtidas do trabalho com os maiores nomes na produção de móveis 
estofados estão ajudando todos os nossos clientes a superar seus desafios e a cumprir seus 
objetivos estratégicos. 

Oferecemos experiência combinada com soluções completas e flexíveis, que vão do 
desenvolvimento do produto até a pós-produção. Isso permite que os fabricantes de móveis 
tomem a decisão certa no momento certo, para o máximo benefício.

Podemos ajudá-lo a organizar e analisar os processos de produção, do design ao corte, para fazer 
o uso mais eficiente dos recursos, tanto humanos quanto materiais. Então, não importa quais sejam 
os pedidos – customizado, série limitada ou produção em massa –, você estará sempre pronto para 
atendê-los na hora certa, em sua totalidade, qualquer que seja o nível de qualidade exigido. 

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

