FAÇA COM
RESPONSABILIDADE
Faça com a Lectra
Como os fabricantes de móveis estofados
podem operar de maneira mais responsável.

Os consumidores de hoje estão mais cientes sobre
a responsabilidade ambiental e social. Além de mais
opções, preços mais baixos e prazos de entrega
menores, eles também querem móveis produzidos de
maneira responsável. Além disso, com a globalização
os fabricantes precisam atender às regulamentações.
O que isso significa na realidade?
Nos últimos anos, questões envolvendo responsabilidade social e corporativa acabaram
encontrando espaço nos holofotes da mídia e nos corações dos consumidores. Atualmente,
os consumidores têm mais conhecimento sobre sustentabilidade, desde trabalho ético
até impacto no meio ambiente e redução de desperdício. Eles se preocupam se você usa
muita embalagem, querem saber se a madeira utilizada em seus sofás vem de florestas
sustentáveis e se as almofadas usam espuma de poliuretano. E eles não são os únicos
colocando pressão sobre os fabricantes.
Mais desafios, mais oportunidades
Entidades industriais e governos locais estão aplicando normas cada vez mais rigorosas para produção ao criar mais regras,
regulamentações e desafios. Porém, como
aprendemos ao longo de nossos 30 anos de
trabalho com fabricantes de móveis estofados, essa também é uma fonte de oportunidades. Na verdade, há benefícios em ser um
fabricante mais sustentável, e nós queremos
trabalhar para ajudá-lo a tornar isso real.

Neste lite paper, discutiremos os principais
desafios enfrentados pelos fabricantes que
estão tentando operar de maneira mais
responsável e como você pode melhorar
os seus processos para superá-los, satisfazer a demanda de seus clientes por sustentabilidade e, ao mesmo tempo, maximizar
os lucros.

FATO RÁPIDO
Nos Estados Unidos, móveis
ecológicos vendem mais do
que um móvel “Fabricado nos
EUA”. (Fonte: The American
Furniture Industry: 2014
Industry Watch Update)
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Redução do desperdício
Corte seu desperdício e seus gastos
Reduzir o desperdício é uma prioridade
para fabricantes de móveis estofados. Isso
não só é benéfico para o meio ambiente,
como também minimiza seus custos, o que
significa um aumento nas margens de lucro.
O desperdício pode ocorrer em todas as
fases da produção, desde o design até
a expedição final. Nossos especialistas
analisam cada um desses processos e as
interações entre eles para avaliar o que
pode ser melhorado.
Quando você minimiza o número de
protótipos físicos criados, reduz a
quantidade de matérias-primas utilizadas
através da otimização do uso de tecidos,
peles, madeira e espuma.
Para chegar à plena produção, desenvolvemos poderosos algoritmos para encontrar
o uso mais eficiente dos materiais. Também
é possível produzir simultaneamente dois
ou mais modelos diferentes com o mesmo
tecido ou couro e, assim, reduzir ainda mais
o seu consumo e desperdício de materiais.
Um corte eficiente começa com um enfesto
eficiente. A nossa enfestadeira Brio é tão
precisa que você não precisa se preocupar
com desperdício. Otimize o uso de material
com um alinhamento perfeito garantido
e enfesto de tecido sem tensionamento,
independente da altura do enfesto. Por fim,
aproveite ao máximo o seu estoque com
o gerenciamento automático da bobina
de tecido.

FATO RÁPIDO
A Lectra ajudou clientes
a reduzirem o desperdício
de couro em até 8%.
(Fonte: Ekornes, Noruega)

Economize mais energia
Não é apenas com o desperdício de
materiais que podemos lhe ajudar, nossas
soluções também reduzem o consumo
de energia em até 30%. A solução de corte
Vector usa tecnologia inovadora e de ponta,
como o autorregulador a vácuo integrado,
que controla a retenção de material por toda
a superfície de corte. Ele se adapta automaticamente, de modo que só funciona em áreas
onde é necessário, ou seja, usa somente a
energia necessária.
Por fim, nossos especialistas também lhe
ajudam a otimizar a vida útil do seu hardware,
garantindo a você o recebimento da melhor
qualidade e desempenho dos consumíveis e
maior eficiência por mais tempo.
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Rastreabilidade e normas
Atenda as rigorosas normas em todos
os momentos
Quando o assunto é regulamentações e
normas rigorosas, poucos setores podem
competir com o de produção. Existem muitas regulamentações globais e locais que
precisam ser seguidas, e você precisa ter
certeza de que está cumprindo todas elas.
Todos os hardwares da Lectra cumprem
com as normas ambientais e de segurança global, assegurando o atendimento de
todos os padrões exigidos do setor. Além
disso, nossos especialistas criaram um plano em fases para alcançar a rastreabilidade
entre os seus sistemas de planejamento de
recursos empresariais e sistemas de produção para atender às regulamentações de
conformidade. Com um processo simplificado e integrado de produção, você pode
rastrear pedidos de peles, tecidos e cortes à
medida que eles passam pela pré-produção
até a retirada das peças cortadas.
ISO 26000 é a norma internacional para
responsabilidade social. A certificação ISO
26000 pode orientá-lo no desenvolvimento
e na prática de uma estratégia de responsabilidade social de longo prazo, abordando
desde práticas de trabalho até políticas
ambientais, desenvolvimento sustentável e
seu impacto nas comunidades locais. Isso
também mostra a todos que você é um
fabricante ético, o que é um ponto atrativo
de venda para varejistas e consumidores e
que pode aumentar o valor percebido de
seus móveis.
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“A operação do Versalis é muito
intuitiva e requer uma quantidade
mínima de experiência. No entanto,
a Lectra nos forneceu várias sessões
de treinamento de implementação.
Os especialistas da Lectra têm
muitos anos de experiência.
Usamos o conhecimento que
adquirimos nessas sessões em
nosso trabalho diário”
Tomasz Mazurowski
Gerente do Departamento de Couros
DFM

Satisfação e segurança
dos funcionários
O fator humano

Responsável. Ético. Bem-sucedido.

Na indústria global de móveis, o setor de
móveis estofados é o que requer mais mão
de obra, pois ainda executa muitos dos
processos de produção de forma manual,
o que exige habilidades específicas e
know-how. Muitos fabricantes têm cada
vez mais dificuldade em atrair uma nova
geração de trabalhadores familiarizados
com a tecnologia para trabalhos que exigem
muita habilidade e trabalho manual.

Na Lectra, acreditamos que a responsabilidade e a sustentabilidade proporcionam
uma grande oportunidade para os fabricantes de móveis estofados. Os consumidores
estão forçando o mercado a se tornar cada
vez mais inovador e competitivo e, graças
às tecnologias mais recentes, à experiência
e às práticas recomendadas, os fabricantes
são capazes de encarar esses desafios.

E quanto à rotatividade de pessoal?
Demora entre seis meses a um ano para
que os novos membros da equipe estejam
totalmente capacitados, sendo um grande
investimento em termos de tempo e dinheiro.
Automatizar o maior número de processos
manuais possível fornece um plano de carreira para os funcionários, assim como retirar
trabalhadores experientes de tarefas repetitivas e realocá-los em outras atividades de
valor agregado que são mais atraentes faz
com que suas habilidades sejam mais bem
aproveitadas e melhoram a produtividade.
Para ajudá-lo a manter uma força de trabalhado qualificada e capacitada, também
podemos fornecer eventos internos de
treinamento. Cada trabalhador terá um plano
de treinamento personalizado, oferecendo
a ele uma oportunidade para desenvolver
sua carreira e proporcionando a motivação
necessária para isso.
Comprometimento com a segurança
Na produção, existem muitos riscos potenciais contra os quais devemos proteger os
trabalhadores. Não é apenas uma obrigação
legal, é também o segredo para manter a sua
empresa com um funcionamento eficiente.

Não há dúvida de que, futuramente, a responsabilidade passará a ser uma exigência
fundamental para alcançar o sucesso, garantir um crescimento econômico a longo
prazo, melhorar o bem-estar das pessoas e a
igualdade social, e melhorar o gerenciamento
dos recursos naturais da Terra. Ficaremos
felizes em compartilhar nossa experiência e
discutir os seus desafios de forma mais detalhada. Nossa abordagem global se baseia
em compartilhar e trabalhar em parceria
com fabricantes, de modo a conduzi-lo a
resultados rápidos e de longo prazo. Assim,
você poderá se manter competitivo, rentável
e com uma produção responsável, independente dos desafios que vier a enfrentar.

FATO RÁPIDO
Em 2020, 50% da força
de trabalho terá nascido
depois de 2000.

As soluções de fabricação da Lectra têm
dispositivos de segurança integrados, garantindo que não haja risco de ferimentos.
Estamos em conformidade com todas as
normas de segurança e atendemos aos rígidos padrões do mercado norte-americano
(UL) e europeu (EU).
Como um dos principais fornecedores para o
mercado de bancos e airbags de automóveis,
um setor em que a segurança é extremamente importante, tanto para os funcionários
quanto para os consumidores, os especialistas Lectra ajudam os fabricantes a atender
aos padrões de segurança mais exigentes,
com uma equipe dedicada para ajudar a
garantir a conformidade.
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“Os especialistas Lectra não são
apenas consultores de sala de
corte; eles também oferecem
experiência do setor altamente
valiosa… Seu know-how em
couro é inigualável no mercado”
Przemysław Majoczyk,
Gerente de fábrica da
Polipol, Polônia.

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 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).

