FAÇA CUSTOMIZADO
Faça com a Lectra
Como os fabricantes de móveis estofados
podem atender a demanda por móveis
modulares e customizados.

Os consumidores de hoje não querem apenas uma nova
peça de móvel.
Eles querem coleções de designer com edição limitada e peças personalizadas que reflitam sua
individualidade. Para se destacar da concorrência e continuar competitivo, os fabricantes de móveis
estofados precisam oferecer mais serviços diferenciados, inclusive com peças feitas sob medida e
com entrega rápida. Porém, como você supera os desafios de customização e de edições limitadas
sem deixar de produzir suas peças regulares de modo rentável, e manter a dinâmica da empresa?
Conforme a demanda por móveis
customizados aumenta, a complexidade
da produção também aumenta. Os
consumidores não querem apenas escolher
os materiais, eles querem misturar e
combinar designs modulares, selecionar
recursos, como descanso de cabeça
ou porta-copos e até incluir funções de
movimento e tecnologia em seus móveis.
Esses complementos demoram a ser
desenvolvidos e criam desafios significativos
para a produção.
Mais complexidade significa mais chances
de errar. É necessário testar mais designs e
criar cada vez mais protótipos, o que pode
aumentar o time-to-market, colocar pressão
sobre os recursos, aumentar custos e, por
fim, ameaçar margens. Você precisa de uma
solução que lhe dê liberdade e flexibilidade
para atender à demanda. Seus processos
devem estar no centro da solução.

Neste lite paper, analisaremos como você
pode otimizar e automatizar processos para
superar os principais desafios de produção
de móveis estofados customizados e cada
vez mais complexos. Temos mais de 30 anos
de experiência na indústria de móveis, o
que, combinado com tecnologias inovadoras
e serviços personalizados, permite que
você aproveite ao máximo seus processos,
funcionários e tecnologia a fim de atender
às necessidades dos consumidores de
hoje, preparar-se para o futuro e manter-se
competitivo.

FATO RÁPIDO
O corte automatizado
pode economizar até
5% dos custos do couro
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Faça customizado

Seja criativo

Domine a eficiência

Sabemos que os consumidores não querem
mais apenas produtos genéricos: eles querem ser criativos e personalizar seus produtos para que reflitam seu estilo de vida.
Dessa forma, opções, customização e coleções de designer não são mais vistas como
“luxos”. Elas estão se tornando o padrão. Os
consumidores querem escolher tudo, desde tamanho e configuração até os menores
detalhes, como a costura. E se você quiser
conquistá-los, terá que tornar isso possível.

A outra faceta da criatividade é a eficiência.
Os designs simples e a produção em massa
facilitam a operação eficiente, o que poupa
tempo e dinheiro, bem como reduz o desperdício de materiais. E quanto a modelos customizados, pequenas produções ou coleções de
designer exclusivas? Como equilibrar a complexidade com os lead times e a rentabilidade?
Criando processos ágeis e eliminando erros.

Para satisfazer o desejo dos consumidores,
você precisa liberar a sua criatividade. Você
não pode impor limites ao design. Dê aos
seus funcionários a liberdade, o tempo e as
ferramentas para que eles imaginem novas
coleções e explorem novas características
nos produtos. Porém, como conciliar isso
com as restrições de produção, os objetivos
corporativos e o resultado financeiro? Você
consegue praticar a “criatividade infinita”
sem perder o controle dos seus custos?
Você poderá praticar se tiver as ferramentas
e os processos certos implementados desde a fase do design. É neste ponto que nós
podemos ajudar.
Com a solução 3D da Lectra, é possível
simular novos designs com precisão e
explorar várias opções, o que reduz a
necessidade de protótipos físicos caros
e demorados. Realize o design to cost
fazendo modificações instantâneas e
automaticamente deixando-as planas em
2D para ver o impacto no custo do seu
modelo. Acelere todo o desenvolvimento
do produto e o processo de pré-produção
para responder rapidamente às últimas
tendências do mercado e às exigências
dos consumidores, muito antes de seus
concorrentes.

Todas as alterações realizadas em um modelo
(alternando entre o tecido e o couro ou adicionando um encosto reclinável) têm impacto no
desenvolvimento do produto e nos processos
de produção. Por exemplo, você pode querer
testar como uma capa se comporta sob tensão
e, então, ajustar o molde para compensar. Ou
fazer alterações nas estruturas ou nos enchimentos se estiver abrindo espaço para incorporar tecnologias. Qualquer alteração exigirá
tempo, recursos, agilidade e conhecimento
prático para ser concretizada. Você também
precisará de uma visibilidade precisa do impacto dessa alteração na qualidade e no custo
do seu modelo. Tradicionalmente, isso significa
produzir protótipos físicos. No entanto, existem
alternativas mais eficientes e econômicas.
Usando o desenvolvimento de produto e a solução de industrialização da Lectra, é possível
simular como os materiais da capa se comportarão sob tensão e modificar os padrões para
melhorar o caimento.
Assim, não é necessário testar cada material
em um protótipo físico separado. Também é
possível gerar automaticamente fichas técnicas contendo estruturas de madeira e espuma,
além de planos de corte e costura.
Com a automação de 3D para 2D da Lectra,
as alterações realizadas em designs 3D são
automaticamente transferidas para as versões
2D durante a fase de pré-produção. Seus departamentos de design, desenvolvimento de
produto e pré-produção podem trabalhar em
conjunto, de modo colaborativo, para garantir
a viabilidade do design, prever e remover os
riscos de erro, antes que eles se tornem um
problema mais caro. E não é só isso que
podemos fazer por você.

FATO RÁPIDO
Cerca de 30% de todos os
protótipos físicos nunca
são comercializados
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Acompanhe a demanda

Seja ágil e flexível

A influência da tecnologia na vida dos consumidores também se reflete nos móveis.
Os fabricantes estão criando modelos de
“sala de estar inteligente” que incorporam
tecnologias como estações para celulares
com carregadores sem fio e pequenos alto-falantes. Existem até poltronas com “mesas
para tablets” integradas.

Na produção, o tempo é essencial. Um espaço de corte otimizado, seja ele para cortes
únicos ou múltiplos (ou ambos) usa processos
simplificados, ordens de trabalho otimizadas,
remove os gargalos na fase de corte e elimina
erros para garantir um fluxo de trabalho ininterrupto desse ponto em diante. Isso também
se aplica às edições limitadas e de pequenas
tiragens e aos modelos exclusivos que não
seguem as regras de produção normais.

Em vez de serem a mais nova moda passageira, móveis como esses são o futuro, e os
fabricantes precisam estar preparados para
isso.
Você precisa levar em conta a tecnologia nos
seus designs. Isso significa adaptar tudo, de
padrões e protótipos à estruturas e materiais
internos, novamente criando mais complexidade para você gerenciar. Até a sua cadeia
de fornecimento mudará, quando você começar a trabalhar com novos fornecedores,
em novos mercados.
Com a experiência da Lectra, adaptar os seus
processos para atender às necessidades dos
consumidores de hoje não precisa ser algo
complexo. É possível simular, gerenciar e customizar os móveis com eficiência e eficácia
para ter certeza de que o produto acabado
refletirá com precisão a intensão do designer, dentro dos níveis de custo e qualidade
definidos.
Importe e use dados técnicos (inclusive
dados 3D de fornecedores terceirizados) do
seu banco de dados para acelerar o desenvolvimento do produto, inclusive reutilizando
e padronizando peças. Permita que designers e equipes de produção trabalhem em
colaboração, compartilhando protótipos virtuais para criar móveis “inteligentes”. Como
consequência, você protege suas margens
e chega ao mercado rapidamente.
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Faça customizado

Além disso, a popularidade cada vez maior
dos materiais dos próprios clientes significa
que você pode estar lidando com quantidades
limitadas de tecido ou couro, sem espaço para
erros, tanto nas estimativas de materiais quanto no corte. Isso pode apresentar um desafio
particular, uma vez que as propriedades do
material são completamente desconhecidas.
Quando se lida com tecidos padronizados,
a combinação precisa é fundamental. Feita
corretamente, a combinação de padrões assegura um produto acabado de alta qualidade
e melhora a imagem da sua empresa. Assim,
quanto mais customizado o produto, maior
a necessidade de um corte direto, preciso e
de alta qualidade.
Ao mesmo tempo, assim como na produção
regular, a qualidade de corte consistente e
reproduzível é importante.
No desenvolvimento de processos ágeis e flexíveis, capazes de lidar com todos os tipos de
produção, quanto mais simplicidade, melhor.

FATO RÁPIDO
Combinar variantes em um
único risco pode reduzir
em até 1,5% o consumo
de tecido

Aceite a mudança
Novos processos, como customização e tecnologias incorporadas, representam grandes
alterações que precisam ser implementadas
com sucesso, e nós sabemos que as pessoas
são frequentemente cautelosas em relação
a mudança. É por esse motivo que usamos a
nossa experiência para desenvolver a oferta
de um projeto de gerenciamento de mudanças para ajudá-lo a alcançar os seus objetivos
estratégicos a médio e longo prazos.
Temos 30 anos de experiência na implementação de novos processos na indústria
de móveis estofados e no gerenciamento
das alterações resultantes. Somos parceiros
confiáveis e adotamos uma visão abrangente
de toda a sua empresa para que seja possível
trabalhar em conjunto, a fim de otimizar seus
recursos, funcionários, processos e tecnologias. Ajudaremos você a tomar as decisões
certas para que possa obter o melhor retorno
de investimento e o mais baixo custo total
de propriedade. Além disso, a integração perfeita garante que os seus investimentos em
tecnologia façam parte da sua estratégia de
aperfeiçoamento contínuo.
Com essa abordagem, você pode rapidamente agilizar os seus negócios como um todo
para começar a observar os benefícios de
suas soluções o mais rápido possível. Com
processos mais ágeis e lean implementados,
é possível oferecer designs mais customizados, com mais modularidade e tecnologias incorporadas. Você pode acompanhar
as exigências do consumidor, ficar à frente
da concorrência e controlar suas margens.
Crucialmente, você pode oferecer aos consumidores opções de serviços que eles não
encontram em nenhum outro lugar. Assim,
você fará sua empresa crescer.

Se o seu desafio é criar designs complexos e
customizados, coleções de designer ou móveis com tecnologia incorporada, nós garantimos que você terá os meios para conquistar
tudo isso. Ajudaremos você a impulsionar a
criatividade enquanto mantém a eficiência.
Desse modo, você continua competitivo,
rentável e produzindo com responsabilidade.
Não importa o quê.

“Uma vez que o protótipo 3D
foi finalizado, eu recebi todas as
peças de madeira, espuma, couro
e tecido cortadas, o que tornou
a montagem algo relativamente
simples de se fazer, quase como
construir algo como um LEGO.
O protótipo do sofá já é algo
funcional para produção”
Pascal Daveluy
Daveluy Creation,
France
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Muito da nossa frustração como designers é
que, entre a intenção de um projeto e o produto
final, sempre há uma lacuna. Muitas vezes, o
gap é tão grande que o projeto original, como
tinha sido selecionado pelo departamento de
vendas e marketing, desapareceu. Usar essa
ferramenta e sua habilidade de monitorar o
desenvolvimento de um produto e ser capaz
de compartilhar a produção do protótipo virtual
mais facilmente com as equipes de protótipo e
produção indicou que podíamos garantir que
o produto final se assemelhasse ao máximo
de nossa intenção original. Essa capacidade de
modificar e mudar as coisas com facilidade é
algo que sentimos que devemos desenvolver
mais, É uma imensa vantagem para nosso
setor, bem como uma melhoria significativa
da produtividade.
Stanislas Joly
SYLVAINJOLYDESIGN,
France

ENTRE EM CONTATO
Para discutir qualquer questão abordada
neste lite paper, contate-nos em:
https://www.lectra.com/en/contact

The Hive
@LectraOfficial
LectraFurniture

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 amodelos 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 $ 313 milhões em 2017. A Lectra está listada na Euronext (LSS).

