
A CORNELIANI OFERECE O MELHOR 
DO LUXO ITALIANO COM O KUBIX LINK

Customer Story

A principal marca e fabricante de roupas masculinas de luxo 
aumenta sua participação no mercado com o gerenciamento 
eficaz de dados mestre.

Quando as pessoas pensam em 
moda masculina italiana, o 
nome Corneliani vem à mente 
imediatamente. Uma marca 

italiana e fabricante de luxo reconhecidos 
por seus ternos bem cortados e por sua 
expertise, a Corneliani é um nome familiar  
e consolidado entre seus clientes fiéis.  
No entanto, os novos agentes do comércio 
eletrônico e de um padrão de consumo 
rápido de moda estão saturando o mercado, 
mudando a atenção dos consumidores de 
produtos mais sofisticados para os mais 
baratos e convenientes. Em vez de jogar 
esse jogo interminável de tentar alcançar 
esse mercado da produção em massa, 
Corneliani decidiu fazer sucesso em seus 
próprios termos. A empresa queria acelerar 
todo o processo do design à produção por 
meio de uma tomada de decisão informada, 
mas sem corte de custos e sem sacrificar a 
qualidade. 

Para atingir esses objetivos, primeiro 
eles tiveram que melhorar a colaboração 
entre membros da equipe e fornecedores 
externos e, para isso, era necessário 
aprimorar os dados para acelerar a  
produção. Depois, para garantir a 
qualidade, a empresa precisava proteger 
seu savoir-faire italiano, em termos de 
materiais, adequação e regras de corte, 
gerenciando e reorganizando sua extensa e 
complicada biblioteca de listas de materiais. 
O diretor de informações (CIO) e o 
gerente de produtos da Corneliani foram 
incumbidos de encontrar uma solução 
que os ajudasse a atingir esses objetivos 
e fortalecer a imagem da marca como um 
ícone da elegância italiana, oferecendo 
melhores experiências de produtos e 
varejo omnicanal.

https://www.lectra.com/fr
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Uma empresa que se orgulha em 
fornecer o ajuste perfeito com 
qualidade de material
As tendências da moda podem ir e vir, 
mas uma coisa é certa: a Corneliani nunca 
comprometerá sua qualidade e ajuste. 
"Queremos o melhor para nossos clientes.  
Hoje em dia, como os fabricantes produzem 
volumes cada vez maiores, muitos ternos são 
fundidos com cola, o que se desgasta com o 
tempo. O que diferencia nossos trajes é que 
ainda usamos telas, para lhes dar estrutura. 
Isso evita o desgaste da peça e ajuda o traje 
a se adaptar melhor à forma do corpo", 
explica o gerente de produto. Embora a 
empresa visasse aumentar sua velocidade de 
produção, ainda desejava manter o mesmo 
nível de comprometimento de fornecer aos 
consumidores a melhor qualidade e ajuste, pela 
qual é conhecida. 

Foi aí que eles identificaram o gerenciamento 
de biblioteca de Lista de Materiais (BOM, na 
sigla em inglês) como um passo fundamental 
na direção certa. "Nosso sistema anterior  
abrangia somente o processo de design. 
Estávamos buscando uma solução que nos 
desse visibilidade total sobre nossas operações 
de fabricação e sobre a biblioteca de informa-
ções do produto. Priorizamos a lista técnica 
porque é nela em que está armazenado todo 
o nosso conhecimento. Temos uma enorme 
variedade de produtos, vendemos milhões de 
combinações de produtos e, portanto, nossa 
biblioteca de BOM é muito complexa, com 
muitas regras automáticas incorporadas. Como 
sempre buscamos oferecer a melhor quali-
dade de material e ajuste a nossos clientes, o 
gerenciamento da lista técnica era o fator mais 
importante”, explica o CIO.

Corneliani, o epítome da 
elegância italiana
Fundada em 1930, a Corneliani começou 
como fabricante de casacos artesanais e se 
tornou uma potência de luxo reconhecida 
por sua elegância italiana atemporal até hoje. 
A marca é frequentemente associada ao selo 
"Made in Italy", e foi agraciada com o Prêmio 
Leonardo de Qualidade pelo Presidente da 
Itália, em 2005. Hoje, a empresa possui 90 
boutiques em todo o mundo, distribui seus 
produtos para mais de 70 países e possui 
uma linha de produtos sob medida, além de 
suas coleções prontas para uso. A Corneliani 
tem capacidade produtiva para 350 ternos, 
2000 camisas e calças por dia.

“ Hoje, a empresa possui 
90 boutiques em todo 
o mundo, distribui seus 
produtos para mais de 
70 países e possui uma 
linha de produtos sob 
medida, além de suas 
coleções prontas para 
uso. 

“



Podemos resolver problemas e fazer alterações 
em segundos, que serão comunicadas ao 
restante da equipe em tempo real". Ele 
também enaltece as ferramentas que facilitam 
o processo de integração. "No caso de 
outras soluções, processo de integração leva, 
normalmente, pelo menos três meses. No 
caso do Kubix Link, mesmo que não esteja 

familiarizado com o 
sistema o processo leva, 
em média, uma semana". 

Graças à capacidade 
de modificar e 
estender a solução, 
o CIO ainda destaca a 
facilidade do processo 
de implementação. 
"Adaptamos a solução 
de acordo com nossas 
necessidades diárias e 
agora podemos acessar 
informações relevantes 
imediatamente em 
nossos smartphones 
e tablets. E nós não 
precisamos passar por 

um longo processo de implementação", explica 
ele. E ele ainda conclui: “Com o Kubix Link, 
conseguimos combinar tradição e inovação: 
continuamos produzindo roupas de alta 
qualidade usando plataformas de software 
de ponta que nos permitem compartilhar 
informações em tempo real, garantindo a 
qualidade final do produto e garantindo 
fluxos de produção uniformes.”
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No caso de outras 
soluções, processo 
de integração leva, 
normalmente, pelo 
menos três meses. No 
caso do Kubix Link, 
mesmo que não esteja 
familiarizado com o 
sistema o processo leva, 
em média, uma semana.

Uma solução moderna 
para uma empresa 
moderna
A adoção do Kubix Link 
parecia uma progressão 
natural, pois a Corneliani já 
era cliente da Lectra e usava diariamente 
suas soluções para criação de marcadores, 
modelagens e sala de corte. No entanto, o 
que realmente se destacou no Kubix Link foi 
a maneira de transformar a complexidade em 
simplicidade. "O que a solução oferece é algo 
muito complexo. Ela reúne e armazena todas 
as informações da lista técnica provenientes 
de todos os estágios de fabricação, do 
projeto à produção. No entanto, ela consegue 
apresentar informações da maneira mais 
simples e organizada possível, como uma 
página da Wikipédia. Tudo o que você precisa 
fazer é procurar a ordem de produção e ela 
gera toda a lista de materiais necessários para 
criar o produto. É uma ação com um clique 
que facilita a comunicação com fornecedores 
externos", afirma o CIO.

E o gerente de produto gosta particularmente 
de se comunicar com os membros de sua 
equipe usando as ferramentas de mídia social 
do Kubix Link. "Nossa comunicação melhorou 
tremendamente em termos de quantidade e 
qualidade. Os tempos em que tínhamos que 
viver às voltas com planilhas e e-mails de 
Excel ficaram no passado. Agora podemos 
conversar como normalmente fazemos nas 
plataformas de mídia social sobre o mesmo 
ativo.  



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
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Parceiros de longa data 
compartilham a mesma visão  
a longo prazo
A Corneliani e a Lectra têm uma longa 
história de parceria. Com mais de 
trinta anos de colaboração, as duas 
criaram um senso de confiança mútuo. 
"Compartilhamos os mesmos valores. 
Ambas acreditamos na melhoria contínua. 
Nossa empresa sempre busca inovar 
e superar os limites, o que a Lectra 
faz muito bem. As soluções da Lectra 
nunca falharam conosco, e o Kubix Link 
é realmente uma solução muito à 
frente de seu tempo. Ele é muito bem 
adaptado à maneira como vivemos e nos 
comunicamos hoje. Por isso é possível 
ver os resultados tão rapidamente. Essa 
solução é o nosso trampolim para a 
Indústria 4.0”, declara o CIO. 

Dado o sucesso alcançado e a resposta 
positiva de toda a empresa em relação 
ao novo sistema, a Corneliani já planeja 
ampliar sua para incluir o planejamento 
de mercadorias. Com o planejamento de 
mercadorias, eles poderão simular cenários 
de custo das coleções e tomar decisões 
mais bem informadas sobre preços.  
"Tudo se resume a isso, à facilidade de uso.  
O Kubix Link facilita nossa vida porque 
com ele não precisamos mais procurar 
informações e participar de loops cansativos 
de e-mail. Podemos nos concentrar em 
nossas tarefas e acelerar o processo de 
produção. Com a ampliação do Kubix Link, 
alcançaremos dois objetivos: manter nosso 
conhecimento italiano com nossa BOM e 
gerenciar custos com o planejamento de 
mercadorias ao mesmo tempo”, afirma o 
CIO.

Tudo se resume a isso, 
à facilidade de uso. O 
Kubix Link facilita nossa 
vida porque com ele 
não precisamos mais 
procurar informações 
e participar de 
loops cansativos de 
e-mail. Podemos nos 
concentrar em nossas 
tarefas e acelerar o 
processo de produção.

“
“

https://twitter.com/LectraFashion
https://www.linkedin.com/showcase/lectra-fashion-network/
https://www.youtube.com/channel/UCTG8-IGo27cEXfcw_ymWJCA

