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Falconeri 
História de um cliente

A Falconeri é uma empresa de moda italiana 
especializada na criação de uma gama de malhas de 
luxo para homem e senhora. Aderindo aos valores 
da perfeição artesanal italiana e da atenção ao 
detalhe, a Falconeri fia, tinge e tece caxemira crua na 
fábrica de Avio, Itália, com outsourcing direto, sem 
intermediários, a partir das pastagens da Mongólia. 
O controlo de todo o processo de produção de 
caxemira permite à Falconeri assegurar a qualidade 
excecional das suas peças de vestuário e manter os 
preços competitivos.

Adquirida em 2009 pelo Calzedonia Group, a 
Falconeri tem mais de 130 lojas em todo o mundo 
e emprega mais de 1 000 pessoas. Nos últimos anos, 
a empresa expandiu a oferta para produzir vestuário 
exterior e técnico, tal como parcas e casacos 
acolchoados com interiores de caxemira. O aumento 
das ofertas de produtos disponíveis associado à 
expansão para mercados internacionais está a 
levar a Falconeri a procurar métodos inovadores 
para reduzir os tempos de execução e melhorar o 
processo de desenvolvimento do produto.

A Falconeri transforma sonhos em realidade na 
moda de luxo com o Modaris Expert da Lectra

A integração do planeamento da criação e da produção com a 
solução da Lectra de criação digital de moldes permite à Falconeri 
agilizar o processo de desenvolvimento do produto. 
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“O nosso desafio é aumentar o número de 
propostas para os consumidores, garantindo 
ao mesmo tempo a qualidade, a perfeição e 
a criatividade das criações; e, acima de tudo, 
fazendo contenção de custos!” 

Felicia Todisco, 
diretora técnica de produção, malhas, 
modelação e industrialização.

A filosofia da Falconeri é disponibilizar caxemira 
da mais alta qualidade a preços incríveis. “Produtos 
extraordinários para pessoas extraordinárias, a preços 
extraordinários”, afirma Felicia Todisco, diretora técnica 
de produção, malhas, modelação e industrialização, 
“Para nós é o Sonho da Falconeri”. “Com tantas peças 
para desenvolver ou modificar, é uma tarefa ambiciosa, 
no mínimo, especialmente agora com o confinamento.”
A bem da missão de que se orgulha, a Falconeri está a 
continuamente a melhorar o processo de produção, para 
acelerar a colocação no mercado e atingir níveis mais 
elevados de qualidade do produto e de produtividade. 

A força motriz dos resultados positivos da parceria 
da Falconeri com a Lectra são as capacidades de 
automatização da solução Modaris Expert para 
criação de moldes, graduação e elaboração de 
protótipos. Poder enviar as criações para produção 
mais rapidamente é uma grande mais-valia para a 
Falconeri. “Trabalhamos em contrarrelógio todos os 
dias”, diz Felicia Todisco, “quanto mais rapidamente 
apresentarmos a peça ao departamento de estilismo, 
mais rapidamente podemos fazer eventuais correções 
e mais rapidamente podemos enviar a peça para 
produção, e enviar os produtos acabados para as 
nossas lojas.” 
A Lectra orgulha-se de trabalhar com a Falconeri, e é 
com entusiasmo que vemos a nossa tecnologia e as 
nossas ferramentas digitais a ajudarem a Falconeri a 
cumprir as suas ambições. Felicia Todisco, igualmente 
satisfeita com o êxito da parceria da Falconeri com a 
Lectra, afirma “Espero que o nosso compromisso com 
a Lectra se intensifique, e que possamos estabelecer 
uma relação na qual partilhamos conselhos sobre como 
desenvolver novos sistemas e software adaptados às 
nossas necessidades.”

O Sonho da Falconeri 

Parceria 

A modernização do processo de desenvolvimento do 
produto permite à Falconeri otimizar o desempenho 
das 200 máquinas de tecer, de modo a produzir em 
escala as peças de vestuário de qualidade que os 
consumidores de artigos de luxo procuram, mantendo 
os preços competitivos.
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O Modaris Expert está a permitir 
à Falconeri aumentar a taxa de 
desenvolvimento de modelos. 
“Costumávamos verificar as peças 
uma a uma”, diz Felicia Todisco, 
“costumávamos imprimi-las para 
verificação. Agora, com o Modaris, 
já não temos de desperdiçar papel 
ou tempo, tudo está automatizado.” 
“Estamos a poupar bastante tempo, 
especialmente na criação dos 
nossos modelos mais complexos. 
Por exemplo, os nossos modelos 
exteriores técnicos têm em média 
80 a 90 peças, o que equivale a dois 
dias de trabalho de um modelista.” 

Mais rapidez

“Com o  Modar i s  Exper t , 
conseguimos produzir modelos 
10% mais rapidamente, o que nos 
permite lidar com mais cargas 
de trabalho. Ao calcular o tempo 
de valor acrescentado poupado 
graças à automatização dos nossos 
controlos de industrialização, tais 
como a impressão dos modelos 
para verificação, obtemos um ganho 
adicional de 15%, tornando o nosso 
processo de desenvolvimento do 
produto 25% mais rápido do que 
antes.” 

O Modaris Expert ajuda a Falconeri 
a atingir padrões de qualidade 
superior, ao permitir ajustes aos 
moldes e alterações de tamanho, 
minimizando o risco de erro 
antes de cortar o material. Felicia 
Todisco afirma “A nossa melhoria 
na qualidade provém do facto de 
passar a haver menos erros. Menos 
erros significa menos desperdício 
de tempo, porque se as várias 
peças não corresponderem, há o 
risco de chegar à linha de corte 
com peças que não correspondem 
e depois seria preciso deitar 
tudo fora. A nossa vida mudou, 
para melhor. Antes, vivíamos 
preocupados com a possibilidade 
de deixarmos passar alguma 
coisa que viesse a prejudicar-nos. 
Agora conseguimos assegurar 
o tão desejado ajuste com mais 
tranquilidade.”

O Modaris Expert permite à 
Falconeri otimizar os processos 
e obter economias de custos. 
“Seguramente, a automatização 
ajudou-nos a poupar muito 
dinheiro e tempo de mão-de-
obra, afirma Felicia Todisco. 
“Fazer modelos de referência, 
posicionar estampados e adicionar 
botões e bordados à mão pode 
ser bastante oneroso em termos 
de tempo e de custo. Os nossos 
modelistas utilizam as funções 
“Ligar” e “Restrição por medida” 
do Modaris Expert para criar picas, 
funções paralelas, esquadrias, 
remates e etiquetas. A quantidade 
de trabalho que a Falconeri gere 
hoje em dia, no passado tê-la-
ia obrigado a contratar mais 
colaboradores. Graças ao Modaris 
Expert conseguimos desenvolver 
modelos complicados e aumentar 
a nossa capacidade de produção 
sem adicionar mais custos de mão 
de obra.”

Mais qualidade Mais economias de custo
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Com o Modaris Expert, a Falconeri está a atingir um maior nível de 
eficiência, focando-se no que é mais importante: criar melhores 
modelos para fornecer produtos com ajuste perfeito e qualidade 
em tempo recorde. Ao optar por automatizar as tarefas essenciais 
de desenvolvimento do produto e de criação de moldes, a empresa 
conquista mais economias de custo, maior qualidade do produto e mais 
capacidade de produção. 

Conclusão 

O Modaris Expert é a versão mais avançada da tecnologia de criação de moldes da Lectra. Ajuda a agilizar o 
processo de desenvolvimento do produto, permitindo aos modelistas organizar, guardar, obter e capitalizar 

recursos digitais essenciais do processo de desenvolvimento do produto com facilidade.

FAZER O DOWNLOAD DA 
BROCHURA DE PRODUTO

SOBRE O

lectra.com

https://www.lectra.com/en/products/modaris-quick-estimate

