História do cliente

Baroque Japan Limited:
Ligando os pontos
com o Lectra Fashion PLM

Desafio
Com 18 marcas de moda vinculadas ao seu
nome, a Baroque Japan desponta como estrela em ascensão no cenário da moda no
Japão. Inaugurada inicialmente em 2000
com a designação “MOUSSY”, o visual descolado das suas criações casuais, vindas
diretamente das ruas do badalado bairro
Shibuya de Tóquio, capturou a imaginação
dos jovens consumidores japoneses e projetou o sucesso da marca. Dezessete anos
depois, a Baroque conta hoje com 375 lojas
no Japão, 231 lojas em outros países e contabilizou US$ 636,8 milhões em vendas no fim
de janeiro de 2017.
No entanto, o crescimento dos negócios da
Baroque promoveu também a expansão
da sua infraestrutura e rede internacional. O
compartilhamento de informações entre matriz, fornecedores e unidades de produção em
países estrangeiros fez surgir desafios inesperados, enquanto processos de trabalho, protocolos e sistemas de TI sem padronização
dificultavam a colaboração entre diferentes
divisões. Para acompanhar o crescimento da
empresa, ficou evidente que a Baroque teria
de recorrer a uma solução mais robusta.

Mercados
Vestuário feminino, masculino, infantil,
Calçados

Localização
Japão

Solução
A intenção da Baroque era conectar suas
equipes de design, desenvolvimento de produtos e produção em uma única plataforma.
Após pesquisar mais de dez fornecedores de
gerenciamento do tempo de vida útil do produto (PLM), a empresa escolheu a Lectra. “O
Lectra Fashion PLM se destacou por ter tudo
a ver com moda. A colocação do software
em operação não exigiu uma personalização
extensiva nem preços exorbitantes”, explica
Hirofumi Yamazaki, diretor-gerente sênior da
Baroque. “A Lectra apresentou inúmeros estudos de caso internacionais bem-sucedidos e
isso nos deixou confiantes de que a plataforma poderia ser adaptada à nossa rede global.”
Graças à solução de PLM da Lectra, a Baroque
pôde padronizar seu fluxo de trabalho e desfrutar de uma melhor visibilidade de seus processos, o que a capacitou a solucionar problemas, distribuir cargas de trabalho de maneira
uniforme e eliminar tarefas redundantes e sem
importância. A centralização das informações
dos produtos em um único banco de dados
facilitou a colaboração entre equipes em
diferentes países. A eficiência geral do trabalho
aumentou em 10%, reduzindo o tempo de colocação no mercado em um mês e promoveu
um crescimento nas vendas.

Soluções Lectra

A

Baroque Japan Limited, uma cadeia de varejo
especializada em roupas de marca própria, administra e opera 18 marcas, incluindo MOUSSY, SLY,
renda, Rodeo Crowns, Azul by moussy e ENFÖLD.
Suas roupas são vendidas em lojas no Japão, China,
Hong Kong e EUA e os negócios se expandiram
vertiginosamente desde a inauguração da empresa, o que é evidenciado pelo volume de vendas de
¥ 69,4 bilhões (US$ 636,8 milhões) no final de 2017.
No entanto, com o crescimento da infraestrutura da
Baroque, surgiu também a necessidade de uma solução com a qual suas inúmeras divisões, espalhadas
por diversos países, pudessem trabalhar juntas como
uma unidade sólida.

“Controlávamos as ordens de produção em planilhas e isso consumia tempo, além de ser complicado. Hoje, os dados de ordens e pedidos são
lançados diretamente no PLM e transferidos automaticamente para o nosso ERP, sem necessidade de exportação. Nossos funcionários podem
dedicar menos tempo ao lançamento de dados
e concentrar sua atenção nas tarefas principais. A
eficiência geral aumentou 10%, e nosso fluxo de
trabalho é mais dinâmico e rápido. Isso promove
o crescimento das vendas, pois gastamos menos
tempo para abastecer as lojas”, enfatiza Yamazaki.
“Nossa marca MOUSSY reduziu seu tempo de
colocação no mercado de seis para cinco meses.”

Compartilhamento de
informações em tempo real

Desafio de amanhã

À medida que a Baroque ampliava sua rede com
novos fornecedores e unidades de produção
em países estrangeiros, o compartilhamento de
informações entre a matriz em Tóquio e as equipes
espalhadas pelo mundo se tornava cada vez mais
desafiador. Atrasos seriam inevitáveis, pois os
departamentos teriam de aguardar informações
ou, pior, trabalhar com informações incorretas, o
que geraria erros e desperdício de tempo com
consequentes trabalhos desperdiçados. Para lidar
com o problema, a Baroque tentou montar um
banco de dados com informações dos produtos
da empresa utilizando um programa de planilhas
administrativas; isso, infelizmente, se mostrou inviável.
Com o Lectra Fashion PLM, a empresa pôde criar um
banco de dados centralizado e acessível a todos os
seus departamentos de design, desenvolvimento
de produtos e produção. “Hoje, podemos armazenar
informações em uma única plataforma e permitir
às nossas equipes compartilhar arquivos e
especificações técnicas de maneira instantânea e
fácil”, explica Yamazaki. “Isso não apenas viabiliza um
ambiente de trabalho colaborativo como também
capacita a matriz a acompanhar o andamento de
pedidos em tempo real e melhor gerenciar o fluxo
de trabalho.”

O futuro se mostra brilhante para a Baroque, cuja
ambição no momento é conquistar o mercado
norte-americano. Parte desse plano audacioso
inclui ampliar sua utilização do Lectra Fashion
PLM de nove para todas as 18 marcas. “Conectar
todas as nossas marcas em uma única plataforma
aprimorará a comunicação e a eficiência em toda
a empresa”, afirma Yamazaki. A Baroque pretende
também usar o módulo de Planejamento de
linha do Lectra Fashion PLM para vincular seus
processos de planejamento e desenvolvimento da
produção, além de integrar partes do seu comércio
on-line à plataforma. “A Lectra sempre prestou
um serviço muito meticuloso, desde colaborar
conosco na elaboração do nosso plano de ação a
treinar os principais usuários e executar séries de
testes para garantir que a realização do projeto
de implementação de PLM transcorresse sem
problemas”, explica Yamazaki. “Estamos confiantes
na capacidade que eles têm de nos ajudar a superar
seja qual for o desafio que o futuro nos reserve.”

Uma equipe, um processo
Manter um fluxo constante de produção entre as
equipes de design internas e externas e de desenvolvimento de produtos, cada qual com sua
maneira própria de trabalhar, se tornou um assunto monótono, recheado por instabilidades em termos de carga de trabalho, problemas logísticos e
tarefas administrativas inúteis. Ao adotar o Lectra
Fashion PLM, a Baroque centralizou seu sistema
de TI e padronizou o fluxo de trabalho nas suas
diversas divisões. O novo sistema proporcionou
à empresa uma melhor visibilidade de todo o seu
processo, possibilitando monitorar o andamento
de pedidos, identificar e eliminar possíveis obstáculos à pontualidade das entregas, distribuir
a carga de trabalho mais uniformemente entre
os funcionários, aliviar as cargas e desperdícios e
eliminar tarefas redundantes.

“Hoje, podemos armazenar informações
em uma única plataforma e permitir às
nossas equipes compartilhar arquivos
e especificações técnicas de maneira
instantânea e fácil.”
Hirofumi Yamazaki,
Diretor-Gerente Sênior

Sobre a Lectra
Para empresas que insuflam vida nos nossos guarda-roupas, interiores de carros, móveis, entre outros, a Lectra molda tecnologias superiores
que facilitam a transformação digital em seu setor. Fortalecendo marcas e fabricantes do projeto à produção, confere o respeito profissional
e a tranquilidade que merecem. Como apoiadora da indústria da moda e vestuário, a Lectra oferece programas de software PLM e CAD,
soluções de sala de corte e serviços especializados para criar, desenvolver e produzir roupas, acessórios e calçados. Fundada em 1973, a
Lectra conta hoje com 32 filiais mundo afora, atendendo a clientes em mais de 100 países. Com om mais de 1.650 funcionários, declarou um
faturamento de 313 milhões de dólares em 2017. A Lectra está cotada na Euronext (LSS).
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