FAÇA COM A MELHOR
QUALIDADE
Faça com a Lectra
Torne a qualidade um importante diferencial
para fabricação de móveis estofados.

Como fabricantes de móveis estofados podem diferenciar
sua marca
Atualmente os fabricantes de móveis estofados precisam encontrar maneiras de atender às
várias e complexas demandas.
Os consumidores exigem qualidade e prazos de entrega mais curtos, mas não estão
dispostos a pagar preços elevados por algo
que tendem a substituir em 5 a 7 anos. Isso
significa que o aumento da mão de obra e
os custos de matérias-primas não podem
ser repassados.
Portanto, os fabricantes precisam se diferenciar por meio da qualidade e melhor
serviço. Mas, como diferentes marcas têm
diferentes requisitos de qualidade, os fabricantes devem ser capazes de se adaptar
para fornecer o nível certo de qualidade.
Se o nível for muito alto, haverá custos desnecessários – se for muito baixo, os consumidores poderão rejeitar seus produtos.

CURIOSIDADE
Quando escolhem móveis, os
consumidores chineses atribuem
maior importância à “qualidade”
e ao “estilo”. (Fonte: Conselho
de Desenvolvimento Comercial
de Hong Kong)

A declaração de Drucker quer dizer que
os fabricantes de móveis devem ser mais
voltados para o consumidor do que para
o produto, apresentando qualidade e oferecendo uma ampla variedade de estilos,
design e tecnologia a um preço que seu
público-alvo considere uma boa relação
custo-benefício.
Dessa forma, esses mesmos consumidores
se tornam defensores da marca, usando as
mídias sociais para fazer a famosa propaganda “boca a boca”.
Quando os consumidores gostam de um
produto, eles se sentem muito felizes em
convencer a todos para que comecem a
adorá-lo também. Para os consumidores
modernos, o mobiliário é mais uma forma de
expressar seu estilo individual. Eles querem
conforto e uma grande variedade de opções.
Eles querem peças modulares sofisticadas,
poltronas reclináveis com peças móveis
e tecnologia audiovisual embutida. Eles
também querem modelos exclusivos, feitos
para dimensões específicas. A qualidade é
um diferencial importante, por isso deve ser
considerada durante todo o processo de
produção, do design ao produto estofado,
para que seja visível e apreciada pelo
consumidor final.

“A qualidade de um produto ou
serviço não está relacionado com
o material que o fornecedor aplica
nele. É o que o cliente obtém e está
disposto a pagar por ela. Os clientes
pagam apenas pelo que lhes é útil e
lhes oferece valor. Nada, além disso,
constitui a qualidade.”
Peter F. Drucker
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Alcance o objetivo final
Como você consegue alcançar e manter a
qualidade do produto acabado? Três principais áreas devem ser consideradas: tornar
seus processos à prova de erros, padronizar
procedimentos e garantir a repetibilidade.
A eliminação de erros aumenta automaticamente a qualidade. Já a padronização de
processos garante que as melhores práticas
sejam replicadas em todo o local de trabalho, garantindo a qualidade, abreviando
ciclos e reduzindo custos. A melhoria e
repetibilidade contínuas tornam a qualidade
autossustentável a longo prazo. Quando as
equipes entendem que a qualidade é o objetivo final, elas não permitem a sua perda
em qualquer situação.
Philip Crosby, inventor do conceito zero defeitos disse “a qualidade tem que ser causada, não controlada.” Neste lite paper, nos
concentraremos nos processos para manter
e melhorar a qualidade e o desempenho e,
também abordaremos sobre os principais
desafios que os fabricantes de móveis enfrentam atualmente: menor tempo de colocação do produto no mercado; proteção da
integridade dos dados, melhoria do tempo
de atividade das máquinas, do desempenho
e da qualidade (OEE) e redução de custos.

CURIOSIDADE
Em 2014, uma pesquisa do Boston
Consulting Group revelou que 54%
das empresas que planejam se restabelecer em seus países de origem
citaram a qualidade como uma de
suas principais razões para fazer isso.

Garantia da qualidade e
diminuição do tempo de
colocação do produto
no mercado
As novas tendências no consumo de móveis ditam que é necessário manter ou melhorar os níveis de qualidade e ao mesmo
tempo disponibilizar de forma mais rápida
muitos modelos, variações e opções para
o mercado. Com a integração do software,
você pode evitar erros humanos causados
por ambiguidade na comunicação e garantir a qualidade de dados de ponta a ponta.
Já a automatização dos principais processos com solução de prototipagem virtual
3D da Lectra economiza tempo e elimina os
erros que ocorrem frequentemente quando
os dados são atualizados manualmente.
Além disso, com um processo flexível, eficiente e otimizado, você pode evitar erros e
economizar o tempo gasto para corrigi-los
reduzindo o tempo de desenvolvimento e
lançando o seu produto primeiro no mercado. Quando combinada com a automação,
a padronização ajuda a garantir a consistência na qualidade podendo ser aplicada
a produtos, procedimentos e inclusive aos
processos de fabricação.
Por exemplo, uma biblioteca de peças padrão, com custos conhecidos e cujos itens
já foram testados na linha de produção
pode ser usada para criar unidades modulares e variações, como poltronas reclináveis
e modelos personalizados com rapidez,
facilidade e dentro do orçamento estimado.
O uso de peças padrão, além de reduzir o
tempo de criação, também ajuda a reduzir
os custos de desenvolvimento, produção,
armazenagem e distribuição do produto.
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Proteção da confiabilidade e da coerência dos dados
O número de combinações possíveis de
modelos, materiais, variações e funcionalidades, incluindo o tamanho de fabricação
é quase infinito, com isso, o volume de
dados a ser controlado, atualizado ou compartilhado aumentou exponencialmente e
com ele os riscos de erro. Desde a fase do
projeto, pré-produção, custos e da própria produção, os dados transitam de maneira constante e em cada etapa podem
ocorrer erros.
Como o objetivo final é um índice de
erro igual a zero, é importante, sempre
que possível, automatizar a geração e a
transferência de dados. Agora, é possível
fazer um esboço 2D de um móvel estofado
e transformá-lo em um protótipo virtual
3D. A modelagem paramétrica avançada
simplifica a modificação vinculando o
protótipo 2D/3D ao resto do processo,
garantindo que as alterações sejam
automaticamente transferidas para os
elementos que estão relacionados. Por
exemplo, em um modelo paramétrico,
todas as peças que estão envolvidas
em uma modificação são atualizadas
automaticamente em todos os arquivos
e em toda a documentação relacionada
(listas de materiais, molde 2D, variações...).

As modificações dos dados são transferidas de forma rápida e eficaz de sistemas
CAD para a modelagem, encaixe e corte.
Isso gera automaticamente listas de materiais, instruções de montagem e outras
documentações técnicas, com os mesmos
dados.
Na produção, dados precisos de desempenho e rastreabilidade são essenciais para
uma abordagem de melhoria contínua.
A análise dos fluxos e processos irá ajudá-lo a compreender melhor os elementos
fundamentais de suas operações e permitir
determinar quais melhorias devem ser
realizadas e quando.
As necessidades dos seus consumidores
evoluem com o tempo e são influenciadas
diretamente pelo seus concorrentes. Eles
podem criar uma “necessidade” para o
cliente, que pode ainda não existir hoje, e
você precisa ser capaz de antecipar essas
mudanças e reagir rapidamente com um
produto de melhor qualidade e com um
preço competitivo.

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

CURIOSIDADE
Na China, as famílias substituem
seus móveis a cada 7,6 anos,
em média, gerando um mercado
potencial de cerca de 61 milhões
de unidades a cada ano. Além
disso, as famílias de classe média
estão simplesmente atualizando
seu mobiliário.
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Aumento do tempo de atividade, desempenho e
qualidade (OEE), reduzindo custos
Vamos observar isso de outra maneira:
ignorar a qualidade aumenta os custos e,
como um fabricante você precisa entregar
a qualidade certa do produto e vendê-lo
a um preço que lhe permita alcançar a
sua margem. Para fazer isso, você tem de
encontrar o equilíbrio ideal entre design,
especificações de produção e metas de
custo. Reduzir custos sem comprometer
a qualidade é um requisito operacional
importante. Dessa forma, como tornar os
seus processos e as suas ferramentas de
produção mais eficientes para reduzir erros
e aumentar a produtividade? Veja a seguir
quatro maneiras de manter a qualidade e
reduzir os custos:
■■

Observe o seu produto: pense na qualidade desde a fase de projeto - erros
diagnosticados precocemente são mais
baratos de corrigir e ajudam a impedir
que outros aconteçam.

■■

Observe o seu processo: substitua um
processo de desenvolvimento de produto linear, sequencial e demorado por um
que seja flexível, otimizado, simultâneo
e colaborativo.

■■

Observe as suas ferramentas de produção: pense na disponibilidade. Obtenha
o máximo de desempenho e eficiência
de custos usando os software e hardware mais atuais, com sistemas inteligentes
de enfesto, corte de couro e tecido.

■■

Observe suas equipes: elas foram treinadas corretamente? O treinamento é
um investimento de retorno rápido. Uma
equipe bem treinada gera resultados de
qualidade, eficientes e em menos tempo.
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“A missão da B&B Italia é fornecer
aos clientes produtos da mais alta
qualidade. Escolhemos o Versalis
off-line porque separar a área
de corte da seleção oculta nos
ajudaria a alcançar nossos
objetivos de qualidade.”
Diretor da fábrica,
B&B Italia

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).

