
PRODUÇÃO DE JOIAS AGORA MAIS FÁCIL:  
A POMELLATO ENTRA NA ERA DIGITAL COM 
O KUBIX LINK

História do cliente

A luxuosa joalheria italiana dá vida aos designs de vanguarda 
rapidamente com a tecnologia PLM.

No mundo das joias de luxo, a 
Pomellato é uma marca conhecida 
por estar sempre desafiando os 
limites. Sem medo dos designs não 

convencionais, a empresa fez seu nome unindo 
técnicas italianas de ourivesaria a combinações 
de pedras preciosas coloridas. Embora a marca 
tenha uma longa história, ela não descansa 
à sombra dos seus louros. A Pomellato está 
sempre se reinventado, ficando à frente de 
seu tempo. Recentemente, indicou blogueiros 
e influenciadores de estilo populares, como 
Chiara Ferragni, como embaixadores. 

Considerando a excelente reputação de sua 
marca, não é nenhuma surpresa saber que 
a Pomellato se juntou ao Kering Group em 
2013. Com a volta de seu grupo de luxo global, 
a Pomellato buscou aproveitar o rápido 
crescimento da indústria das joias e expandir 
sua presença internacional, fortalecendo sua 
posição como formadora de tendências. 

Pomellato, a joalheria de luxo 
líder na Itália
Fundada em 1967 por Pino Rabolini, a Pomellato 
desafiou a tradição ao apresentar o conceito 
de joias prontas para usar. A ideia é que as 
joias não são mais um símbolo de status, mas 
sim um acessório a ser usado a qualquer hora 
do dia. Enquanto as outras marcas mantinham 
o foco em anéis e correntes tradicionais com 
diamantes brancos, a Pomellato cravava seu 
estilo nos anos de 1990 com combinações 
sofisticadas de pedras microfundidas em 
anéis e correntes de ouro rosa. Tudo isso se 
mostrou ser atemporal, considerando-se o 
sucesso da marca ao longo dos anos. 

Para alcançar esse objetivo, eles buscaram 
transformar os designs de última geração 
em realidade com mais rapidez e eficiência, 
sem deixar de lado a qualidade e o conforto.

https://www.lectra.com/fr
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Uma marca que coloca o design no 
centro do processo de produção
A Pomellato sempre manteve seu foco no 
trabalho manual e em designs exclusivos 
que exigem muita atenção a detalhes e 
a fortes habilidades artesanais. Embora o 
processo criativo seja, em geral, a primeira 
e mais importante etapa na definição 
do DNA da marca, a Pomellato também 
teve que estabelecer um processo de 
desenvolvimento feito para transformar esses 
designs em realidade e chegar ao mercado 
com o produto acabado rapidamente. 
Isso exigia melhorar a colaboração desde 
o design à produção com digitalização 
de fluxos de trabalho, automatização de 
tarefas e limitação do número de retrabalhos 
necessário para cada produto. 

Investindo em uma solução que 
melhora e acelera o processo de 
tomada de decisões 
Para enfrentar esses desafios, a Pomellato 
procurou um sistema PLM que pudesse 
gerenciar os dados mestre e todo o ciclo 
de vida de sua ampla gama de produtos e 
integrar-se com seus sistemas legados, por 
exemplo, ERP.  Era essencial ter dados mestres 
limpos e padronizados para garantir que 
todos os membros da equipe consultassem 
e compartilhassem as mesmas informações 
consistentes. Depois de pesquisar sobre as 



soluções disponíveis no mercado, Michele 
Fioravanti, diretor de TI da Pomellato, escolheu 
o Kubix Link. Ele atendeu a todos os requisitos 
e muito mais. Mostrou-se ser a melhor opção 
ao longo dos anos. 

A tecnologia inclui um módulo de plano de 
coleções, que foi especificamente adaptado 
para atender às necessidades da Pomellato 
e ajudá-los a criar fluxos de trabalho 
mais eficientes e gerenciar o processo de 
desenvolvimento de coleções por meio 
de ferramentas específicas de geração de 
relatórios e gerenciamento de KPI. Graças 
à solução, sua equipe conseguiu criar uma 
biblioteca de Lista de Materiais (BOM, na 
sigla em inglês) que incluísse dados sobre 
as pedras preciosas, desde o ponto de 
compra até a pedra acabada. Isso permite 
que os membros da equipe controlem o 
processo de acabamento das pedras e que 
os designers trabalhem com aquelas que já 
estão disponíveis.
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Além disso, toda a equipe pode enriquecer 
os dados mestre de produtos que chegam 
do sistema ERP com imagens, notas técnicas 
e anexos, em um único arquivo para que 
todos possam consultar a mesma fonte de 
informações e controlar as alterações em 
tempo real sem abrir outros aplicativos. 

E, o mais importante, o Kubix Link dá poder aos 
usuários. Como a plataforma é intuitiva e fácil 
de entender, os membros da equipe podem 
ganhar experiência simplesmente usando 
a solução, sem necessidade de qualquer 
intervenção mais significativa da equipe de 
TI. A equipe pode inserir novos dados e criar 
novos documentos em segundos, segmentar 
as informações para dar a usuários específicos 
o direito de acessar e modificar os dados e 
gerenciar grandes atualizações importando e 
exportando informações de outros sistemas 
em outros formatos. 



Todos os usuários podem esclarecer e 
resolver problemas instantaneamente usando 
logs de chats inspirados em mídias sociais 
para se comunicarem. “Kubix Link é uma 
plataforma altamente intuitiva que podemos 
usar para inserir valores rapidamente com 
apenas alguns cliques. Ele também nos 
permite importar documentos e anexos 
com facilidade, e seu sistema de mensagens 
facilita a comunicação. A interface é moderna, 
a experiência do usuário é bem estruturada, 
e as informações podem ser visualizadas em 
tempo real em qualquer dispositivo”, atesta o 
Sr. Fioravanti. 
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A interface é moderna, 
a experiência do usuário 
é bem estruturada, e as 
informações podem ser 
visualizadas em tempo real 
em qualquer dispositivo.

“

“
Gerenciando a experiência 
omnichanel de varejo com o 
Kubix Link no futuro
“Quando se trata de encontrar uma nova 
solução, todos os gerentes de TI procuram 
aquela que atenda ao seguinte critério: facilidade 
de implementação uso e manutenção. O Kubix 
Link faz isso. O processo de integração durou 
apenas uma semana, e os usuários estavam 
em operação quase imediatamente. Eles se 
sentem confortáveis com o uso do Kubix 
Link, e é isso o que eles queriam, afirma o Sr. 
Fioravanti. Considerando a satisfação deles 
com o Kubix Link, a Pomellato está buscando 
expandir o escopo funcional da solução para 
incluir tecnologias de gerenciamento de 
informações de produtos (PIM, na sigla em 
inglês) e gerenciamento de ativos digitais 
(DAM) também. 

Isso permitirá que eles gerenciem, exportem 
e compartilhem dados de produtos com os 
consumidores por sites de comércio eletrônico 
e mercados nas especificações e formatos 
necessários. 
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Estamos confiantes de que com 
o Kubix Link e a experiência 
da Lectra, poderemos oferecer 
aos nossos consumidores 
a experiência e o produto 
omnichannel perfeitos.

Com os recursos de PIM, DAM e PLM, a 
Pomellato poderá agilizar seu processo de 
produção e comercializar seus produtos 
no mundo, simultaneamente. “Estamos 
confiantes de que com o Kubix Link e a 
experiência da Lectra, poderemos oferecer 
aos nossos consumidores a experiência 
e o produto omnichannel perfeitos.” O 
Sr. Fioravanti está confiante em relação 
ao futuro da parceria Lectra-Pomellato. 
“Os resultados do esforço dessa fusão 
demonstram o valor de uma forte sinergia 
entre um cliente e seu fornecedor. A 
resposta de Lectra ao nosso desafio 
foi rápida e suficiente. Vejo um grande 
potencial nessa parceria”, afirma ele. 



@LectraFashion
LectraFashionNetwork

LectraTechChannel

Sobre a Lectra 
Para empresas que respiram vida nos nossos guarda-roupas, interiores de carros, móveis, entre outros, a Lectra molda tecnologias 
superiores que facilitam a transformação digital em seu setor. A oferta Lectra fortalece marcas, fabricantes e varejistas, desde o projeto 
a produção, proporcionando-lhe o respeito do mercado e a tranquilidade que merecem.
Para obter mais informações, acesse www.lectra.com

“Os resultados desse esforço de fusão 
serve como um bom exemplo de uma 
grande sinergia entre o cliente e seu 
fornecedor, em que a resposta de Lectra 
ao nosso desafio foi rápida e suficiente. 
Vejo um grande potencial nessa parceria.

“

DESCUBRA O ECOSSISTEMA DE PLM, PIM E DAM DO KUBIX LINK

FAÇA O DOWNLOAD DO FOLHETO DO PRODUTO

LEIA AGORA

GUIA ELETRÔNICO: “Oportunidade Perdida: Como Evitar os 4 Arrependimentos Mais Comuns na Implementação de PLM”
SAIBA MAIS SOBRE O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLM

https://twitter.com/LectraFashion
https://www.linkedin.com/showcase/lectra-fashion-network/
https://www.youtube.com/channel/UCTG8-IGo27cEXfcw_ymWJCA
https://www.lectra.com/en/products/kubix-link?CID=7010N0000015jeZQAQ&utm_source=CustomerStory&utm_medium=LastPageCTA&utm_campaign=FA_KubixLink
https://www.lectra.com/en/library/fashion_cio_plm-implementation-regrets?CID=7010N0000015jeUQAQ&utm_source=CustomerStory&utm_medium=LastPageCTA&utm_campaign=FA_KubixLink

