PEPPERMINT
A Lectra ajuda a Peppermint Clothing a cortar o caminho
à lucratividade com o Vector iQ80
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PEPPERMINT

O desafio

Resultados

Especializada em moda arrojada
para o sofisticado segmento “juvenil
feminino”, a Peppermint Clothing cria
e fabrica estilos destinados a meninas
de 1 a 13 anos.

Para que a popular marca de roupas para meninas
pudesse alcançar seu potencial de crescimento, a Lectra
ajudou a empresa a substituir suas práticas com uso
intenso de trabalho humano por processos automáticos.
A implementação de uma solução Vector completa para
corte em várias dobras possibilitou à empresa integrar
diversos materiais em uma única peça de vestuário
sem grandes complicações; com isso, o cliente pôde
expandir sua faixa de produtos.

A empresa produz 125.000 peças de
vestuário por mês, incorporando até
cinco diferentes materiais em cada
criação. As abrangentes exigências
de manuseio do material têxtil e os
volumes de produção cada vez maiores
tornam imperativa a dinamização do
corte de tecidos.

Soluções Lectra

A resposta da Lectra
Em continuidade à otimização dos parâmetros de
ajuste na enfestadeira Lectra da Peppermint Clothing,
foram implementadas uma máquina de corte de tecidos
Vector iQ80 e uma segunda enfestadeira nas instalações
de fabricação do cliente em Baramati. Totalmente
modernizada e integrada, a linha de corte aumentou sua
eficiência operacional e reduziu o tempo de fabricação.
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MARCA PROMISSORA
ATUANDO NO
PRÓSPERO MERCADO
DE MODA DA ÍNDIA
Fundada há cerca de 30 anos, a indiana Peppermint
Clothing atuava inicialmente como fabricante de
artigos de vestuário utilizando equipamentos de
operação manual. À essa época, a empresa tinha
o nome de Crystal Creations. Após a aquisição da
marca comercial Peppermint Clothing em 2007,
a empresa montou uma moderníssima instalação
de produção em Baramati para desenvolver a
marca e, ao mesmo tempo, atender à crescente
demanda por suas populares coleções infantis.
Hoje, a fabricante de roupas produz 125.000
peças de vestuário por mês e emprega mais de
1.000 pessoas. A marca Peppermint Clothing está
presente em toda a Índia por meio de revendedoras
multimarca, contratos de uma loja dentro de outra
loja e grandes fornecedores de e-commerce.
Até o presente momento, a empresa estabeleceu
uma rede de quatro butiques gerenciadas pela
marca cujo objetivo é expandi-la e aumentar sua
participação de mercado.
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EXIGÊNCIAS DE
MANUSEIO PRECISAS
EM UMA INFINIDADE
DE TECIDOS
A Peppermint Clothing realiza o corte de sete
estilos por dia, o equivalente a aproximadamente
50.000 peças de tecido. Em média, uma única
peça de vestuário recebe de três a cinco
diferentes materiais. Um dos principais desafios
do cliente é gerenciar sua grande variedade
de materiais incorporados aos diversos estilos
de vestuário. Pelo menos 15 diferentes tecidos
simples e estampados são usados dependendo
do estilo, estação ou detalhamento.
“As características de cada tecido são um tanto
diferentes”, explica Abhay Sangoi, Diretor Técnico,
Peppermint Clothing. “Sendo assim, precisamos
de pessoal capacitado a lidar corretamente com
esses materiais. Por tradição, o enfestamento
é um processo manual que requer duas ou
três pessoas. Qualquer tecido produzido com
elastano tem de ser relaxado. Porém não todos,
pois é preciso estendê-los corretamente sem
tensão. Os desafios variam de estilo para estilo.”

“Hoje, podemos produzir a mesma
quantidade de cortes em um
único local. Obtivemos economias
com mão de obra especializada e
modernas metodologias de corte
que nos ajudaram a reduzir os custos
dos tecidos. Tudo isso se traduz
em nada mais nada menos do que
lucratividade para a empresa.”
Kamlesh Katariya
Diretor, Peppermint Clothing Pvt. Ltd
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ESPECIALIZAÇÃO A
SERVIÇO DA EXPANSÃO
DA CAPACIDADE
E DO AUMENTO
DA PRODUTIVIDADE
Ao fim de 2017, a Peppermint Clothing produzia 5.000
peças de vestuário por dia utilizando métodos manuais de
enfestamento e corte em suas instalações de fabricação
em Baramati. Com o intuito de agilizar as operações de
corte, a empresa adquiriu a primeira enfestadeira de
tecidos Lectra. Posteriormente, os Serviços profissionais
da Lectra foram contatados para otimizar os ajustes de
parâmetros dos equipamentos de estendimento.
“Esse foi o momento quando resolvemos simplificar
nossos processos de corte”, relembra Sangoi. “Não se
tratava apenas de simplificar as coisas, mas também
aumentar a eficácia do nosso processo de corte. Foi
basicamente neste ponto que a Lectra de fato nos ajudou
ao fornecer os modelos corretos e treinar nosso pessoal
em como usar a enfestadeira e alterar os parâmetros, além
de mostrar por que esses parâmetros eram importantes.”

“Consolidamos a atividade de corte de
nove mesas de corte para quatro.”
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AUMENTO DE 40%
NA PRODUÇÃO DE
VESTUÁRIO
Após aumentos significativos de produtividade,
foram implementadas uma segunda
enfestadeira e uma máquina de corte de
tecidos Vector iQ80 em 2019. Graças à
solução Lectra completa de estendimento
e corte, os operadores passaram a cortar
tecidos estampados com a mesma rapidez
dos materiais sem estampa. Peças de tecido
são agora produzidas mais rapidamente, com
um alto grau de precisão. A maior precisão no
corte de tecidos proporcionou um aumento
na produção do departamento de costura e
pontos de costura mais rápidos e perfeitos,
dentro dos padrões de qualidade almejados.
Além de dinamizar seus processos de corte e
acelerar a produção, a Peppermint Clothing
eliminou com sucesso os erros de corte e obteve
economias fantásticas com os tecidos.
Novas melhorias no departamento de corte
deverão aumentar a produção de 5.000 para
7.000 peças de vestuário em 2020.

Kamlesh Katariya,
Diretor, Peppermint Clothing Pvt. Ltd

SOBRE

Em conformidade com a Indústria 4.0, nossas mais vendidas máquinas de corte Vector podem ser usadas para todos os modelos de
fabricação e tipos de tecido (renda, jeans, lã, malha ou tecidos para calçados), para ajudá-lo a produzir com a eficiência e a velocidade
ideais. Não importa o volume da produção, você ainda pode obter excelência operacional e custos mínimos por peça de corte.
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