
Deixe sua marca nos  
móveis estofados

FAÇA COM A LECTRA



O mercado de produção de móveis estofados está mudando. Os consumidores estão impulsionando a 
demanda. Com um apetite aparentemente insaciável por tudo que é novo, eles usam os interiores de 
suas casas para expressar suas personalidades únicas.

Os consumidores também querem preços competitivos e resposta rápida. Para conseguir isso, os 
fabricantes também estão sob pressão para embarcar em uma emocionante e nova era de mudança.

O aumento da customização, da tecnologia integrada, da modularidade e da produção eticamente 
responsável requer processos de desenvolvimento e de produção mais complexos. Isso, por sua vez, força 
o aumento dos custos de produção. Ao mesmo tempo, a globalização e a concorrência estão reduzindo 
os preços de varejo. Os fabricantes de móveis precisam encontrar uma maneira de reconciliar essas duas 
influências. 

O desafio não acaba aqui. Os custos das matérias-primas também estão subindo, tornando ainda mais 
difícil para os fabricantes atender à demanda, manter a competitividade e proteger suas margens de lucro. 
Como resultado, eles têm de adotar novas tecnologias e formas de trabalhar. É aí que as soluções e a 
experiência Lectra podem ajudar. 

Faça de maneira rentável
Conforme os custos aumentam, fica mais 
difícil operar de forma rentável. No entanto, 
é possível economizar antecipando e contro-
lando os custos. Descubra como automatizar 
o processo de produção usando a inovação 
e a experiência Lectra. Isso pode ajudá-lo 
a otimizar o uso de material e aumentar a 
eficiência, minimizando erros e os custos 
associados.

Faça mais rápido
No ambiente competitivo de hoje, o tempo 
de colocação no mercado é crucial. Podemos 
ajudá-lo a encurtar seus ciclos de desenvolvi-
mento e produção de produtos para entregar 
rapidamente - sem comprometer a quali-
dade. Você pode gerenciar mais designs, 
modularidade e protótipos em menos tempo, 
acelerar seu processo de tomada de decisão 
e reduzir o tempo de colocação no mercado. 

Faça de maneira eficiente
Prazos apertados, pedidos urgentes e 
circunstâncias inesperadas podem ter 
um impacto negativo em sua eficiência e 
produtividade. É impossível prever todas as 
eventualidades, mas com a tecnologia e a 
organização apropriadas, podemos garantir 
que você tenha a flexibilidade para lidar com 
eficiência ao buscar a melhoria contínua. 
Com monitoramento em tempo real, você 
pode analisar seus processos de produção e 
usar com eficiência seus recursos humanos e 
materiais. É possível melhorar o desempenho 
da sala de corte, proteger suas operações, 
maximizar o tempo de atividade e garantir 
uma qualidade consistente. Você ficará mais 
flexível, ágil e terá mais visibilidade geral de 
seus processos.

Faça de maneira responsável
O aumento da consciência do consumidor 
sobre questões éticas e ambientais está 
impactando os negócios. A Lectra pode aju-
dá-lo a gerenciar a responsabilidade corpo-
rativa, a sustentabilidade e a rastreabilidade 
em cada fase do processo de produção, bem 
como garantir que você tenha um ambiente 
de produção seguro. Juntos, podemos mini-
mizar seu gasto de energia reduzindo o des-
perdício, otimizando o uso de matéria-prima 
e aproveitando as habilidades e a experiência 
de sua força de trabalho. 

Nós podemos 
trabalhar com 
você para 
controlar seus 
custos e fazer 
economia.

Faça customizado
Os consumidores querem móveis que 
sejam tão únicos quanto eles. O desafio é 
atender à demanda de individualidade desse 
consumidor e ainda proteger suas margens. 
Com a Lectra, você pode projetar e produzir 
pedidos individuais ou em pequenas séries 
de forma eficiente e econômica. Você será 
capaz de automatizar e otimizar todo seu 
processo de produção, aumentar a qualidade 
em cada fase e tornar-se mais ágil e flexível. 



Pacote de software 
DesignConcept Furniture
É um pacote CAD 3D/2D completamente 
integrado para projetar, calcular custos e 
desenvolver coleções de móveis estofados, 
desde o protótipo virtual até a pré-produção. 
Ele permite tomar as decisões de design 
certas com base nos principais elementos 
financeiros, além da prototipagem física. 
A conexão de dados automática de 3D 
para 2D e a ficha técnica permitem que 
você reduza os custos do processo de 
desenvolvimento de produção, bem como 
o tempo de colocação no mercado - sem 
comprometer a qualidade. 

Com nossa experiência e inovação, podemos trabalhar para agregar valor e aumentar a eficiência em 
cada fase do processo, desde o design e o desenvolvimento do produto até o corte. 

Nossa equipe de 180 especialistas tem vasto conhecimento das melhores práticas industriais no mercado 
de móveis estofados. Nós entendemos que cada empresa é diferente e é por isso que fornecemos soluções 
customizadas que atenderão as suas necessidades e objetivos individuais, alinhando-se às suas ambições 
empresariais.

Nossas soluções entregam os benefícios da sala de corte do futuro, hoje.

Soluções de corte de tecido 
Vector®
A Vector vai ao centro da excelência 
operacional. 
Uma inovação no corte automatizado, que 
une experiência tecnológica com software 
avançado e controles intuitivos, a Vector 
oferece um tempo de atividade inigualável, 
maior velocidade, confiabilidade duradoura, 
eficiência otimizada e qualidade. Seu 
desempenho excepcional mantém sua 
posição de melhor investimento em corte 
automatizado para modelos de produção - 
de séries limitadas até produção em massa - 
para atender às exigências mais rígidas. 

Soluções de corte de couro 
Versalis®
Os sistemas de corte automatizado 
VersalisFurniture atendem às necessidades 
das indústrias de estofados em termos de 
desempenho, produtividade, flexibilidade e 
economia. Qualquer que seja a configuração 
de produção, a complexidade do modelo, o 
tipo de couro e a qualidade exigida do produ-
to acabado, a Versalis consegue dar conta.
A Versalis fornece uma cadeia completa de 
software e equipamentos aprimorados pelo 
Professional Services. Todo o processo de 
produção é otimizado, oferecendo o equilí-
brio perfeito entre identificação de imperfei-
ções, encaixe, corte e retirada, aumentando 
assim a eficiência e garantindo a confiabilida-
de. Com a análise contínua, você pode melho-
rar o desempenho da produção e operar de 
forma mais competitiva. 

Especialidade da Lectra
Nós propomos um conjunto de diagnósticos, 
metodologias e as melhores práticas compro-
vadas para ajudá-lo a melhorar seus processos 
e atingir a excelência operacional. Nossa ampla 
gama de serviços profissionais vai garantir que 
você obtenha os melhores resultados com sua 
tecnologia Lectra. 
Com nossos Serviços Inteligentes exclusivos 
e inovadores, suas soluções de corte tam-
bém serão conectadas diretamente a um dos 
nossos cinco call centers internacionais. Mais 
de 200 sensores e um software operacional 
poderoso detectam eventuais anomalias con-
forme ocorrem e, graças à assistência remota, 
elas podem ser corrigidas antes de ocorrer 
uma parada. Assim, você tem um sistema com 
desempenho e tempo de atividade ideais, 
custos de manutenção mais baixos e produção 
ininterrupta.
Para saber mais sobre a experiência da 
Lectra e nossas soluções de design de 
móveis estofados, acesse lectra.com

1 - Software DesignConcept Furniture 
2 - Corte de tecido Vector®
3 - Corte de couro Versalis®
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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 $ 313 milhões em 2017. A Lectra está listada na Euronext (LSS).

® Vector e Versalis são marcas comerciais registradas da Lectra.

The Hive  
@LectraOfficial
LectraFurniture

LECTRA,  
UM PARCEIRO INTERNACIONAL

Descubra como podemos ajudá-lo a otimizar todo 
seu processo de produção de móveis e encantar 
seus clientes em lectra.com/en/furniture

180 CONSULTORES, 
TREINADORES, 
ESPECIALISTAS NO  
SETOR E SOLUÇÕES
270 ATENDIMENTO  
AO CLIENTE
260 ENGENHEIROS DE P&D 300 MARKETING E VENDAS

50 NACIONALIDADES
32 SUBSIDIÁRIAS  
5 CALL CENTERS 24 HORAS
3 CENTROS INTERNACIONAIS  
DE TECNOLOGIA AVANÇADA

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

