
O Grupo Tecnica chega ao topo do sucesso 
com tecnologia de ponta em gestão de 
informações de produto (PIM)

Customer Story

Para alcançar mundialmente seus consumidores-alvo em cada 
ponto de contato, a gigante de vestuário esportivo italiana 
procurou a ajuda da Lectra para otimizar seu sistema de 
gestão de informações de produto para seu inteiro processo 
de lançamento no mercado. 

Quando Cristiano Simonetto 
entrou no Grupo Tecnica como 
Diretor de TI e e-commerce, 
ele assumiu uma enorme 

responsabilidade. Ele tinha que ajudar a 
empresa a superar a concorrência por 
reduzir o tempo de lançamento no mercado 
e alcançar os consumidores antenados em 
tecnologia, com informações atualizadas 
e precisas sobre o produto. Isso permitiu a 
unificação dos sistemas de TI do grupo e a 
criação de uma fonte única de informações, 
e a simplificação do processo de coleta e 
distribuição de dados do produto em todos 
os diferentes canais. A princípio, isso foi 
bastante assustador, considerando-se o 
contexto de negócio do Grupo Tecnica. 

 

A empresa italiana líder em calçados e 
vestuário esportivo de inverno estava 
em rápida expansão, com seis marcas 
internacionais renovadas, tais como Moon 
Boot, Blizzard, Nordica, Rollerblade, Lowa 
e sua própria marca sob seu guarda-chuva. 
À medida que o Grupo Tecnica adquiriu 
mais empresas, ele herdou uma infinidade 
de sistemas de TI, vários tipos de dados e 
diferentes processos de aprovação. Para 
aumentar a eficiência geral, era urgente 
unificar todas as subsidiárias e fábricas 
de produção e garantir que todos os 
membros da equipe estivessem alinhados e 
falando a mesma língua técnica. Simonetto 
sabia que ele só conseguiria alcançar 
esse objetivo se cada ator da cadeia de 
suprimentos acessassem, atualizassem e 
compartilhassem os mesmos dados de 
produto em tempo real.

https://www.lectra.com/fr
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“

“

O Grupo Tecnica 
integrou verticalmente 
sua cadeia de 
suprimentos e distribui 
para 3.000 varejistas  
em mais de 70 países.“

“

Ele poderia acertar 
dois pássaros com 
uma pedra por investir 
em uma solução de 
PIM que funcionaria 
como uma fonte única 
de informações em 
que todos os atores da 
cadeia de suprimentos 
poderiam facilmente 
se conectar com as 
informações através 
de sistemas legados.

Usar informações do produto 
como uma vantagem competitiva 
em vestuário esportivo
O Grupo Tecnica buscou aumentar sua 
participação de mercado por conquistar os 
consumidores digitalmente antenados de 
hoje. Isso exigiu dois elementos: primeiro, 
oferecendo as melhores experiências de 
varejo omnicanal por alcançá-los em cada 
ponto de contato com informações precisas, 
e, segundo, aumentando a velocidade de 
lançamento no mercado por aprimorar o 
trabalho em equipe e a produtividade através 
de dados precisos. Simonetto rapidamente 
percebeu que havia uma linha comum que 
reunia esses dois elementos: dados confiáveis 
de produto. Ele poderia acertar dois pássaros 
com uma pedra por investir em uma solução 
de PIM que poderia funcionar como uma 
fonte comum de informações, em que todos 
os atores da cadeia de suprimentos poderiam 
rapidamente acessar as informações através 
de sistemas legados. 

Grupo Tecnica, líder italiano na 
fabricação de vestuário esportivo
Fundado em 1960, o Grupo Tecnica 
percorreu um longo caminho desde seus 
primórdios como um atelier artesanal 
na Itália desde os anos de 1930. O 
grupo criou um nicho pela excelência 
na produção de calçados de alto 
desempenho para atletas de esportes 
de inverno. Com uma capacidade anual 
de produção de mais de três milhões 
de pares de calçado de trekking e 
montanha, 363.410 pares de esqui e 
796.998 de botas de esqui, o Grupo 
Tecnica integrou verticalmente sua 
cadeia de suprimentos e distribui para 
3.000 varejistas em mais de 70 países. 
Hoje, a empresa tem um impressionante 
portfólio, com 1.541 funcionários e 
11.500 lojas que precisam ser mantidas 
atualizadas em tempo real.
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Além disso, um sistema PIM poderia 
garantir maior precisão de dados e reduzir 
o número de devoluções nas lojas por 
ajudar os funcionários da Tecnica a evitar 
erros na publicação on-line de informações 
de produção. Isso daria uma vantagem 
competitiva no mundo do vestuário técnico, 
em que a precisão é um fator-chave de 
sucesso. "A moda esportiva é diferente de 
qualquer outro setor na indústria da moda. 
Quando você está vendendo camisetas, 
você não coloca seus consumidores em 
risco. Mas, para nós, nossos clientes podem 
estar esquiando encostas montanhosas 
a 140 km/h e dependem da qualidade 
dos nossos produtos", explica Simonetto. 
"Precisamos orientar nossos consumidores 
na decisão certa de compra por oferecer 
informações precisas do produto nos canais 
apropriados. Quando eles sentem que 
compraram o item do tamanho, corte e 
material com a qualidade perfeita para a sua 
prática esportiva, nós os conquistamos."

“

“

Precisamos orientar 
nossos consumidores na 
decisão certa de compra 
por oferecer informações 
precisas do produto 
nos canais apropriados. 
Quando eles sentem 
que compraram o item 
do tamanho, corte e 
material com a qualidade 
perfeita para a sua 
prática esportiva, nós os 
conquistamos.

O Grupo Tecnica escolhe o Kubix 
Link, da Lectra
Depois de alguma pesquisa de mercado, o 
Grupo Tecnica decidiu implementar o Kubix 
Link, que funcionaria como uma âncora 
eficaz para esses sistemas díspares de TI e 
diversos tipos de dados. A empresa se sentiu 
especialmente atraída à configurabilidade e 
a flexibilidade da solução. O Grupo Tecnica 
sempre se orgulhou de seu senso de inovação 
e da habilidade de ajudar os entusiastas do 
esporte a atingir o seu melhor com produtos 
de excelência. A Lectra, com seus valores 
centrados no cliente, foco na Indústria 4.0 
e pesados investimentos em P&D, parecia a 
escolha certa para eles. 

A Lectra propôs para o Grupo Tecnica o uso 
do Kubix Link, uma solução em nuvem com 
recursos de PLM, PIM e DAM incorporados 
que ajudam empesas de moda a criar uma 
experiência 360° do consumidor. Ele permitiu 
que a empresa conectasse todos os atores 
da sua cadeia de suprimentos e outros 
sistemas, tais como ERP, CRM e WMS, do 
design à loja através de dados práticos. A 
configurabilidade do Kubix Link permitiu que 
eles focassem somente no PIM. Graças a essa 
tecnologia, o Grupo Tecnica conseguiu criar 
uma fonte única e confiável de informações 
para seis marcas distintas e mais de 20 
fábricas de produção. 



Durante os três meses da fase de 
implementação, os especialistas da Lectra 
acompanharam o Grupo Tecnica, mas o 
processo de integração foi mínimo, pois a 
empresa foi capaz de configurar a solução de 
acordo com suas necessidades, tornando-a 
intuitiva e fácil de usar. "Como diretor de TI, é 
sempre difícil convencer nossos funcionários 
a adotar novos sistemas de TI. Mas, com o 
Kubix Link, a fase de adoção foi suave porque 
ele é tão amigável ao usuário. Além disso, os 
membros da equipe podem se comunicar em 
tempo real pela plataforma assim como fazem 
em uma rede social, com emoticons, etc. Não é 
muito diferente dos aplicativos que geralmente 
usamos na vida pessoal", afirma Simonetto.
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Com o Kubix Link, 
podemos consolidar, 
enriquecer e publicar 
todas as informações 
do produto que chegam 
da inteira cadeia de 
suprimentos. Podemos 
transmitir essas 
informações para todos os 
atores da cadeia de valor 
e também compartilhá-las 
automaticamente com os 
consumidores finais pelos 
sites de e-commerce 
e marketplaces nas 
especificações e nos 
formatos necessários.

“

“
Conquistar os corações dos 
consumidores com as informações 
certas no momento certo
Para prosperar na era digital, não basta 
desenvolver produtos de boa qualidade. Com 
o crescimento do e-commerce, comunicar a 
informação certa aos consumidores por alcançá-
los em cada ponto de contato é igualmente 
importante. "Se você não alcança os consumidores 
nos seus pontos de contato, então alguém está 
fazendo isso", alerta Simonetto. Com seu crescente 
portfólio, grandes volumes de produção e uma 
ampla variedade de produtos, a Tecnica tinha 
uma reputação de sustentação e era importante 
que garantissem a integridade dos dados.  
A Tecnica alcançou hoje este objetivo, graças  
à tecnologia. “Com o Kubix Link, somos capazes 
de consolidar, enriquecer e publicar todas as 
informações do produto que chegam da inteira 
cadeia de suprimentos. Podemos transmitir essas 
informações para todos os atores da cadeia de 
valor e também compartilhá-las automaticamente 
com os consumidores finais pelos sites de 
e-commerce e marketplaces nas especificações  
e nos formatos necessários", afirma Simonetto.  
"É quando eu sinto que o trabalho foi feito."
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Como a solução é específica para moda, 
cada ator da cadeia de valor - do design 
à loja - pode agora inserir dados com 
facilidade, uma vez que o sistema pode 
classificar e identificar cada característica 
do produto. Cada membro da equipe é 
informado de alterações de última hora 
em tempo real, caso os testes do produto 
mostrem resultados desfavoráveis. Isso 
faz com que o processo de aprovação 
seja drasticamente mais eficiente e, de 
acordo com Simonetto, indolor. "Antes, 
costumávamos nos comunicar por 
e-mail, e devido ao vai e volta, levávamos 

“ Antes, costumávamos 
nos comunicar por e-mail, 
e devido ao vai e volta, 
levávamos muito tempo 
para finalizar os catálogos 
de produtos. Agora é 
muito mais fácil, porque 
podemos agora discutir 
em tempo real usando 
um chat do tipo das redes 
sociais, fazendo referência 
à mesma informação. 
As decisões podem ser 
tomadas em questão de 
minutos.

muito tempo para finalizar os catálogos 
de produtos", afirma ele. "Agora é muito 
mais fácil, porque podemos agora discutir 
em tempo real usando um chat do tipo 
das redes sociais, fazendo referência à 
mesma informação. As decisões podem ser 
tomadas em questão de minutos."

Como todas as informações são 
centralizadas, estruturadas e padronizadas, 
os funcionários da Tecnica estão agora 
colaborando melhor e mais rapidamente 
por compartilhar e receber dados 
precisos do produto, e disponibilizando 
seus produtos para 3.000 varejistas do 
mundo todo usando a mesma linguagem, 
formato e unidade de medida, de acordo 
com as especificidades de cada site de 
e-commerce e marketplace. Eles também 
podem monitorar o status de publicação 
de cada catálogo de produto em tempo 
real, em diferentes canais e fusos horários, 
independentemente do seu idioma. Como 
resultado, eles são capazes de reduzir o 
tempo de lançamento no mercado por 
encurtar o processo de aprovação, e 
alcançar seus consumidores antes de seus 
concorrentes por produzirem conteúdo 
promocional rapidamente. 



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 mais informações, acesse www.lectra.com

“

“

De um PIM a uma parceria  
de PLM
Com os resultados positivos alcançados 
com o Kubix Link, o Grupo Tecnica 
planeja também acrescentar recursos 
de PLM à solução, para compartilhar e 
comunicar mais informações relacionadas 
a produtos, tais como custos com 
materiais e dados de qualidade. Por 
escalar a solução, eles vão ser capazes de 
obter uma visibilidade completa de seu 
processo de design ao desenvolvimento 
do produto, e gerenciar custos, identificar 
e clarificar obstáculos. Dessa forma, eles 
vão melhorar o tempo de lançamento no 
mercado de seus produtos, e ao mesmo 
tempo produzir informações de contato 
com o cliente. “Decidimos adotar o PLM 
porque fomos capazes de implementar 
o PIM e de colher os seus benefícios tão 
rapidamente.  

O desenvolvimento do Kubix Link 
marca o começo de uma nova geração 
de produtos. A solução é muito bem 
adaptada à forma como vivemos hoje - 
sempre em movimento, conectados 24x7. 
Ter implementados ambos os sistemas - 
PLM e PIM - é perfeito para nós. Evitamos 
a complicação de gerenciar uma solução 
de TI de um fornecedor diferente", afirma 
Simonetto. 

@LectraFashion
LectraFashionNetwork

LectraTechChannel

Forneça a melhor experiência de consumidor através de um ecossistema super 
envolvente e exclusivo de PLM, PIM, DAM e mais. 

Quer saber mais sobre o Kubix Link? 

Se quiser saber mais sobre o processo de implementação do PLM, faça download 
do nosso eBook, Oportunidade Perdida: Como Evitar os 4 Arrependimentos Mais 

Comuns na Implementação de PLM.

FAÇA O DOWNLOAD DA 
BROCHURA DO PRODUTO

Decidimos adotar o 
PLM porque fomos  
capazes de implementar  
o PIM e de colher os 
seus benefícios tão 
rapidamente. O desen-
volvimento do Kubix 
Link marca o começo 
de uma nova geração 
de produtos.

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/library/fashion_cio_plm-implementation-regrets?CID=7010N0000015jeUQAQ&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
https://www.lectra.com/en/products/kubix-link?CID=7010N0000015jeZQAQ&utm_source=CustomerStory&utm_medium=LastPageCTA&utm_campaign=FA_KubixLink 

