
Faça com a Lectra
Como fabricantes de móveis estofados 
podem aumentar suas margens.

FAÇA DE MODO LUCRATIVO
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Os consumidores estão impulsionando a demanda. Eles têm um apetite aparentemente insa-
ciável por tudo que é novo, e usam o interior de suas casas para expressar sua personalidade. 
A globalização significa que o mundo, destes consumidores, é uma loja de móveis, com tudo 
o que isso implica para você em termos de concorrência e preços. Não há escolha, a não ser 
se destacar oferecendo o melhor serviço: customização; coleções cápsula; mais modelos e 
variantes em uma maior variedade de materiais; uma gama crescente de funções e tecnologia 
incorporada. Você sabe o que vende, e tem que produzi-lo.

Portanto, é essencial controlar os custos, implantar efetivamente uma equipe qualificada, otimizar 
a eficiência e minimizar o desperdício em todas as fases do design, desenvolvimento e processo 
de fabricação do produto. Tais imperativos afetam sua rentabilidade porque aumentam o tempo 
e as despesas do negócio de fabricação de móveis.
A Lectra oferece uma forma de antecipar e controlar custos para fazer uma economia real de 
materiais e financeira em todo o processo de produção.

Com o aumento dos custos de matéria-prima e mão de obra, 
e um mercado competitivo cada vez mais diversificado, os 
fabricantes de móveis estofados, como você, estão achando 
cada vez mais difícil defender suas margens. 

 ■ “Como podemos encurtar o ciclo de 
validação de design para obtermos 
uma fixação firme dos custos?”

 ■ “Como podemos reduzir o número de 
protótipos físicos?”

Além disso, essas perguntas vão ajudá-lo a 
identificar as áreas em que podem ser feitas 
economias de custo significativas, como a 
prototipagem. 

Cada protótipo físico custa de três a cinco 
vezes o custo final de uma peça fabricada e, 
tradicionalmente, cada modelo novo requer 
algo em torno de três a oito protótipos. 

Antecipe os custos 
durante o design e  
o desenvolvimento 
de produtos
O objetivo é garantir que todos os designs 
selecionados para produção sejam viáveis 
técnica e financeiramente. Como o próprio 
nome diz, a abordagem “Design to Cost”, 
da Lectra, sugere o design dos móveis 
mantendo o custo da produção em mente. 
Isso facilita o controle de suas margens 
durante todo o processo, do design à 
produção. 

Perguntas como as exemplificadas abaixo 
oferecem uma lista de verificação simples 
que ajuda a antecipar e reduzir custos 
prováveis – bem como mantê-los no 
curso da rentabilidade:

 ■ “De que maneira esse estilo afeta as 
margens e qual é o equilíbrio certo 
entre os dois?”

 ■ “Como podemos reduzir o tempo de 
desenvolvimento e o uso de materiais?”
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É por isso que as empresas com visão de 
futuro estão cada vez mais aproveitando as 
possibilidades de prototipagem virtual 3D 
para permitir que os designers avaliem a 
interação entre materiais, design, viabilidade 
e custo. 

Elas podem testar várias alternativas para 
encontrar a melhor solução para atender às 
especificações de estética e custo, inclusive 
alteração de dimensões, linhas de corte ou 
estilo e uso de peças padronizadas para re-
duzir os custos. Tudo isso afeta as margens, 
então, antecipar os custos na fase de design 
oferece informações fundamentáveis que 
levarão a uma melhor tomada de decisão, 
garantindo o envio apenas dos modelos 
mais rentáveis para a produção. 

O desenvolvimento de um protótipo usando 
a solução DesignConcept da Lectra reduz 
pela metade o tempo necessário para re-
alizá-lo manualmente. Os protótipos virtu-
ais podem ser utilizados para desenvolver 
outros produtos da mesma linha com muito 
mais rapidez, por exemplo, usando o mo-
delo de um sofá de dois lugares para criar 
uma poltrona e um sofá de três lugares. Não 
apenas isso, mas a capacidade de experi-
mentar em um ambiente virtual torna mais 
fácil para a equipe de prototipagem acertar 
na primeira vez.

FATO RÁPIDO
A Lectra já ajudou 
clientes reduzir custos de 
prototipagem em 20%.

“ O número de protótipos que 
criamos, hoje, pode variar de 
acordo com o estilo. Com esta 
tecnologia avançada queremos 
reduzir para apenas um protótipo 
físico antes da validação em 
cada peça que esenvolvemos.”

Glenn Khahn 
Vice-presidente de produção 

Klaussner Home Furnishings, EUA

Além de garantir que todos os produtos 
atendam os requerimentos necessários 
de custo/valor, a prototipagem e o cálculo 
de custos possibilitam que muitas pessoas 
trabalhem em um modelo simultaneamente: 
o uso do material é previsto de forma prévia 
e precisa, dando uma vantagem competitiva 
real ao responder a propostas e comprar 
matérias-primas. 

DesignConcept Furniture é a solução da 
Lectra para projetar, avaliar custos, fazer 
protótipos e desenvolver modelos de 
móveis estofados.
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Lembre-se: com tecidos padronizados, é es-
sencial que peças diferentes combinem per-
feitamente para a estética da peça acabada. 
Você pode definir regras de combinação de 
moldes para ter a qualidade de acabamento 
certa com uso mínimo de material. 

Quando você depende de métodos manuais 
no design e na produção de móveis estofados, 
inevitavelmente aumenta o tempo e o dinheiro 
no processo, reduzindo a rentabilidade. Mas 
por que reinventar a roda? As estruturas 
padronizadas podem ser salvas e reutilizadas 
para que o ciclo de desenvolvimento do 
produto seja radicalmente encurtado para 
futuros modelos. Isso reduz o custo de 
gerenciamento e desenvolvimento de novos 
elementos para cada modelo e significa que 
as empresas de móveis podem industrializar 
novos modelos com muita rapidez.

FATO RÁPIDO
A capa de tecido ou couro 
pode representar até 60% 
do custo do material final.

“ Hoje temos uma economia 
de materiais entre 5% e 6%. 
Conseguimos alcançar uma 
melhor eficiência e isso é a 
coisa mais importante para 
nós neste projeto.”

Leif Jarle Aure 
Gerente técnico 

Ekornes, NORUEGA

Controle os custos  
durante a pré-produção
Após um modelo receber a aprovação final, 
nossa solução DesignConcept gera auto-
maticamente as especificações técnicas, 
com planos de estrutura interna e costura 
contendo detalhes abrangentes de todos 
os elementos, inclusive madeira e espuma, 
que podem ser enviados ao departamento 
de produção. A documentação precisa é um 
elemento essencial na busca da eficiência 
operacional – ela sempre deve estar comple-
tamente atualizada, considerando todas as 
modificações que possam ser feitas depois. 
Além disso, com o DesignConcept, qualquer 
alteração no modelo 3D é automaticamente 
reproduzida quando é nivelada de volta para 
2D para industrialização.

Para ajudar a eliminar o risco de erros, a 
modelagem e o software 3D da Lectra em-
pregam um sistema de dependências que 
cria vínculos entre as peças. As modificações 
feitas em uma peça são transferidas automa-
ticamente para todas as peças vinculadas, 
eliminando a tediosa e demorada tarefa de 
fazer a mesma mudança várias vezes.

Para otimizar o consumo de tecido, o 
DiaminoFurniture, nossa solução de mode-
lagem automática, posiciona as peças do 
molde no material, avaliando diversos cená-
rios hipotéticos para encontrar a combinação 
mais eficiente. Isso dá uma estimativa precisa 
da quantidade necessária de tecido, a fim de 
calcular o custo, exatamente como se fosse 
uma situação real de produção. É possível ir 
além, simulando diferentes combinações para 
encontrar a melhor combinação de modelos 
e variantes para obter a máxima economia de 
tecido e couro. Para o couro, essas funções 
são realizadas pelo software LeatherNest, 
considerando as zonas de qualidade e os 
defeitos pré-marcados.
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FATO RÁPIDO
A falta de qualidade pode 
custar em média € 10.000 
por mês.

A VersalisFurniture é a solução de corte 
de couro da Lectra para móveis estofados 
que oferece excelência operacional na 
sala de corte.

E para cortar couro, a VersalisFurniture 
automatiza o processo de produção, liberando 
o operador para garantir o funcionamento 
eficiente da máquina e o controle dos erros 
de produção. A VersalisFurniture oferece 
o equilíbrio perfeito entre identificação de 
imperfeições, encaixe, corte e retirada das 
peças cortadas, melhorando a eficiência, 
otimizando o uso de material e aumentando a 
confiabilidade. Com a Versalis, a repetitividade 
é garantida – não importa quantas vezes a 
operação seja realizada. Assim, o desperdício 
diminui e a produtividade aumenta.

Todo o fluxo de trabalho de móveis estofados 
torna-se livre de erros, simples e facilmente 
replicável.

Garanta os custos durante 
a pré-produção
O uso de materiais pode ter sido otimizado 
durante a fase de pré-produção, mas, para 
garantir a lucratividade, o corte também 
deve ser preciso. O retrabalho de peças 
rejeitadas custa tempo, material e dinheiro, 
portanto, a produção tem de ser consistente 
e a qualidade repetível. 

Visibilidade completa significa que os custos 
podem ser gerenciados de modo eficiente 
e as margens protegidas. As empresas 
precisam verificar e controlar a precisão 
dos custos.

A automação e a padronização ajudam a 
aproximá-lo da excelência operacional e do 
erro zero, razão pela qual todas as soluções 
da Lectra incorporam ferramentas de 
redução de erros. 



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

Uma parceria para  
mudança e crescimento
Mas a tecnologia avançada é apenas 
uma parte da história.

Com experiência de mais de 40 anos, 
a Lectra está criando e implementando  
soluções de melhoria de processos mais 
efetivas para os desafios atuais, aumentando 
a eficiência e a agilidade em cada etapa –  
do design e prototipagem à produção. 
Acreditamos que compartilhar experiência 
é essencial para o sucesso. Nossa meto-
dologia de produto se baseia em parceria, 
combinando habilidade comprovada com a 
praticidade do mundo real, para impulsionar 
o compromisso, os resultados rápidos e a 
mudança sustentável, e os nossos consulto-
res focados no objetivo de ajudá-lo a  
manter-se competitivo e rentável. 

“ Com a Versalis conseguimos aumentar 
a produtividade. Nós duplicamos a 
produtividade: de 70 peles por dia com quatro 
pessoas na equipe, para 140 peles por dia 
com a mesma equipe. A qualidade é melhor, e 
quase não há peças rejeitadas.”

Dean Leullier 
Diretor de produção 

Duvivier Productions, FRANÇA

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

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

Alcance suas metas de 
negócios com a Lectra
Temos orgulho de oferecer o menor 
custo total de propriedade para sistemas 
de corte, medido pelo custo por peça 
cortada.

Consumíveis de vida longa, com baixo con-
sumo de eletricidade e máxima disponibili-
dade pela inteligência embutida conectada 
às nossas centrais de atendimento tornam 
sua produção mais rentável. Isso sem contar 
a melhor economia de material disponível 
no mercado.

O fluxo de dados automático da Lectra 
garante que todas as informações para cada 
um de seus modelos estejam sempre dis-
poníveis, do protótipo à produção. Também 
oferecemos um software para supervisionar 
os custos do couro. Ele compara a qualidade 
do fornecedor e as estimativas de área de 
superfície com a qualidade e a área de su-
perfície efetivamente entregue. Isso significa 
que você pode basear qualquer avaliação 
ou reclamação do fornecedor em dados 
concretos. 

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

