
Lectra aposta no mercado brasileiro 

 

 

Daniel Harari, CEO da empresa esteve no país para encontros de negócios e salientou a 
importância da sofisticação e modernização das indústrias brasileiras. 

A Lectra é a empresa líder mundial em soluções integradas (softwares, equipamentos 
CAD/CAM e serviços relacionados) para as indústrias que trabalham com materiais flexíveis: 
têxteis, couro, tecidos industriais e materiais compostos. Oferece ao mercado diversas 
soluções que abrangem processos profissionais, permitindo às empresas automatizar, otimizar 
e acelerar a criação e a fabricação de um produto. Criada em 1973 e sediada na França, a 
companhia registrou um faturamento global de 198 milhões de Euros em 2008, conta com 
1.500 funcionários e tem filiais em 35 países, entre eles o Brasil. 

A empresa está a serviço de 23 mil clientes em mais de 100 países, e opera em vários setores 
de mercados globais, incluindo moda (vestuário, acessórios, calçados), indústria automotiva 
(bancos e interiores de automóveis, airbags), indústria de mobiliário e uma ampla variedade 
de outras indústrias, tais como a aeronáutica e a náutica, a de energia eólica e a de produção 
de equipamentos de proteção individual.  

No Brasil, a empresa está presente há 20 anos e possui cerca de 650 clientes, dentre os quais 
alguns dos maiores nomes no setor de vestuário do país. A Lectra Brasil é responsável pelo 
controle das operações de toda a América do Sul (Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela e 
Peru). As atividades locais vêm crescendo, o que é ilustrado pelas vendas de máquinas de 
corte automático. Prova disso é a nova linha Vector, recorde de vendas em 2007, ano de seu 
lançamento, e em 2008, quando teve um crescimento de vendas de 10% com relação ao ano 
anterior.  

Em 2008, o faturamento da Lectra na América do Sul ficou em torno de 5 milhões de Euros, 
sendo que o Brasil teve um crescimento de 15% com relação ao ano anterior. Segundo Daniel 
Harari, CEO da Lectra que esteve no País para encontros de negócios no início de abril, esse 
crescimento aconteceu pela competência da equipe e pelo bom cenário apresentado até 
outubro de 2008, pois as empresas estavam buscando a modernização. “As indústrias 
brasileiras precisam se modernizar para exportar e competir com as empresas internacionais”, 
esclarece o CEO.  

 



“Para a Lectra os negócios no Brasil são muito favoráveis, porque as empresas estão tentando 
se adaptar tecnologicamente. Isso pode ser comprovado pela sofisticação e modernização que 
os setores de moda e o automobilístico têm demonstrado nos últimos três anos. A Lectra atua 
nos segmentos mais sofisticados do mercado e, por isso, o panorama da indústria brasileira é 
favorável para os negócios da empresa”, salienta Harari.  

Para entender os negócios feitos pela empresa, o CEO explica a composição de seu 
faturamento: um terço das receitas advém das vendas de hardware (máquinas de corte, por 
exemplo), um terço da venda de softwares e outro terço de serviços associados (treinamentos, 
suporte, atualizações de software, etc). “O crescimento obtido no Brasil está centrado nas 
receitas geradas pelas ações recorrentes, como os contratos de evolução de software, já que, 
de outubro para cá, as vendas novas sofreram uma leve queda”, explica Harari. 

Hoje, o mercado de moda é a principal área de atuação da companhia no Brasil. A ampla gama 
de competências da Lectra difunde-se por toda a cadeia de valor. “A Lectra prima pela 
inovação e pela manutenção de relações duradouras, de valor agregado para seus clientes. O 
sucesso da empresa no Brasil e no mundo deve-se à utilização de tecnologia de ponta, que 
permite aos clientes satisfazer a crescente exigência de rapidez na rotatividade dos modelos, 
para que possam produzir para os mais diferentes segmentos com criatividade, agilidade, 
melhores custos, tornando-se, assim, mais competitivos”, afirma Harari. 

Apesar da crise econômica, Harari acredita que as empresas brasileiras estão percebendo cada 
vez mais que os produtos da Lectra são boas ferramentas para auxiliar no corte de custos. 
Isso começa com a rapidez no retorno sobre o investimento, que para os clientes da Lectra 
acontece em menos de 1 ano. Após esse período, o cliente continua economizando, já que, por 
exemplo, com o uso de um software que otimiza a utilização do tecido, gerando menos 
desperdício na etapa de corte. “Setenta por cento do custo de um produto depende do tecido. 
Com tecnologia de ponta, as empresas reduzem custos e ganham em qualidade. Por exemplo, 
a economia de matéria-prima e a produtividade resultantes de uma gestão de ordens de corte 
correta são dois objetivos fundamentais nas confecções”, exemplifica Harari. 

Além disso, o CEO salienta que, por causa desse período turbulento, os empresários em todo o 
mundo vão investir certo, ou seja, em equipamentos de qualidade e que tenham uma 
excelente gama de serviços de suporte, como o são os da Lectra. 

Para 2009, a Lectra focará seus negócios em países que possuem economia de decisão, como 
Rússia, países da América do Sul (principalmente o Brasil), Índia e Ásia em geral. Além disso, 
a empresa manterá seu compromisso de inovação através do lançamento de vários produtos. 
Como exemplo, já em Abril o Brasil verá o lançamento do Modaris V6R1, a nova versão do 
software para modelagem da Lectra, uma ferramenta standard da indústria com mais de 22 
mil licenças em uso ao redor do mundo. Oitenta por cento dos produtos oferecidos pela Lectra 
tiveram novas versões nos últimos dois anos, uma demonstração clara do constante 
desenvolvimento de novas tecnologias por parte da empresa. 

Principais Atividades da Empresa: A Lectra atua desde a fase de criação, com soluções 
desenvolvidas exclusivamente para designers, passando pelo desenvolvimento de produtos 
(soluções de modelagem 2D/3D e de elaboração de protótipos), produção (máquinas de corte 
inovadoras e soluções para a otimização da sala de corte), até a gestão (gerenciamento do 
ciclo de vida de um produto) e otimização dos processos. 

 

 



Os serviços de otimização são o núcleo da oferta internacional da Lectra. Quatrocentos e 
oitenta profissionais dedicam-se a: treinamento, consultoria, instalação e manutenção de 
hardware, assistência online, suporte remoto (através dos cinco Call Centers internacionais), 
expedição de peças e atendimento no local do equipamento CAD/CAM. Estes serviços 
permitem aos clientes tirar o máximo proveito das tecnologias da Lectra e garantir o retorno 
sobre o investimento. 

Pesquisa e Desenvolvimento: A Lectra é uma empresa com comprovada capacidade de se 
antecipar às exigências do mercado. Tal postura é fruto de muita experiência e de várias 
décadas de conhecimentos partilhados com os clientes. Para sustentar este ímpeto de 
inovação, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento atingiram 87 milhões de Euros ao 
longo dos últimos cinco anos, e não devem parar por aí. “Aprimorar recentes avanços 
tecnológicos e desenvolver novas soluções de valor-agregado para o mercado são as principais 
preocupações da empresa”, garante Harari. 

A empresa conta também com um Centro Internacional de Conferências e Tecnologia em 
Bordeaux, França. Trata-se de uma verdadeira aldeia tecnológica que abre as portas aos 
clientes atuais e potenciais. No Centro, os visitantes podem testar produtos em condições de 
produção específicas da indústria, assistir a conferências com interpretação simultânea e 
participar de treinamentos. Há ainda outros quatro Centros Internacionais de Tecnologia 
Avançada espalhados pelo mundo: em Atlanta (EUA), Cidade do México (México), Shangai 
(China) e Istambul (Turquia). 

Distribuição de Receitas: O maior mercado da empresa é o Europeu, com 60% de participação 
no total das receitas da companhia. Em termos de atividade empresarial, o maior mercado da 
Lectra é o de software, seguido pelo de serviços. O mercado de moda é o que mais traz 
receitas para a empresa, 61% do total anual. Confira abaixo a distribuição de receitas da 
marca por região, por tipo de atividade empresarial e por setor de mercado. 

1. Por região: Europa – 60% | Ásia-Pacífico – 17% | Continente Americano – 17% | Outros 
países – 6%. 

2. Por tipo de atividade empresarial: Software – 30% | Equipamento CAD/CAM – 28% | 
Serviços (formação, consultoria, manutenção de hardware, serviços online) – 24% | Peças de 
substituição e consumíveis – 18%. 

3. Por setor de mercado: Moda (confecção, acessórios, calçado) – 61% | Setor automotivo – 
19% | Outras Indústrias – 13% | Mobiliário – 7%. 

Produtos: Os produtos da Lectra são focados em: - Criação: soluções desenvolvidas 
exclusivamente para designers | - Desenvolvimento: soluções de modelagem 2D/3D, de 
industrialização, e de elaboração de protótipos | - Produção: máquinas de corte inovadoras 
(tecnologias de laser e lâmina) e soluções para a otimização de sala de corte | - Gestão: 
Oferta PLM (gestão do ciclo de vida de um produto) criada exclusivamente para as indústrias 
de moda, para a otimização dos processos empresariais e a gestão do ciclo de vida das 
coleções | - Otimização: os serviços são o núcleo da oferta internacional da Lectra. 
Quatrocentos e oitenta profissionais no campo dedicam-se a: formação, consultoria, instalação 
e manutenção de hardware, assistência on-line, suporte remoto e no local (atrvés dos cinco 
Call Centers internacionais), expedição de peças, suporte remoto e no local ao equipamento 
CAD / CAM. Estes serviços permitem aos clientes tirar o máximo partido das tecnologias da 
Lectra e garantir o retorno do investimento. | Site: www.lectra.com 
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