História de um cliente

A CORNELIANI OFERECE O MELHOR EM
ARTIGOS DE LUXO ITALIANOS COM O
KUBIX LINK

A marca e fabricante líder de roupa de luxo para homem aumenta a
quota de mercado através da gestão centralizada de dados eficiente.

Q

uando pensamos em roupa
italiana de alta qualidade para
homem, o nome Corneliani surge
imediatamente. Marca de luxo
e fabricante reconhecido pelos fatos bem
cortados e know-how italiano, a Corneliani é
um nome familiar estabelecido com clientes
leais. No entanto, os players de e-commerce
e fast-fashion estão atualmente a saturar
o mercado, fazendo mudar a atenção dos
consumidores da alta-gama para o baixo
preço e o cómodo. Em vez de participar
neste jogo interminável de recuperação, a
Corneliani decidiu ser bem-sucedida nos
seus próprios termos. Pretendiam agilizar
todo o processo de criação até à produção
através da tomada de decisões informadas,
mas sem ir por atalhos nem
sacrificar a qualidade.

Para atingir estes objetivos, primeiro
tiveram de melhorar a colaboração entre
os membros da equipa e os fornecedores
externos, através da melhoria da qualidade
dos dados, para agilizar a produção.
Depois, para assegurar a qualidade, a
empresa tinha de proteger o seu knowhow italiano, em termos de materiais,
ajuste e regras de corte, gerindo e
reorganizando a sua vasta e complicada
biblioteca de listas de materiais. O CIO
(Diretor Executivo de Informação) e o
gestor de produtos da Corneliani foram
incumbidos de encontrar uma solução que
pudesse ajudá-los a atingir estas metas e a
fortalecer a imagem da marca como ícone
da elegância italiana, fornecendo melhores
experiências de retalho omnicanal e com
produtos.

Corneliani, o epítome da
elegância italiana
Criada in 1930, a Corneliani começou
como fabricante artesanal de casacos,
para se tornar a unidade de produção de
luxo reconhecida pela elegância italiana
intemporal de hoje em dia. A marca é muitas
vezes associada à etiqueta “Made in Italy”,
de tal forma que recebeu o prémio de
qualidade “Leonardo Prize for Quality” pelo
Presidente de Itália em 2005. Atualmente,
a empresa tem 90 lojas em todo o mundo,
distribui para mais de 70 países e tem uma
linha de produtos feitos por medida, além
das coleções de pronto-a-vestir. A Corneliani
ostenta uma produção de 350 fatos, 2000
camisas e pares de calças por dia.

“

Atualmente, a empresa
tem 90 lojas em todo
o mundo, distribui
para mais de 70
países e tem uma
linha de produtos
feitos por medida,
além das coleções de
pronto-a-vestir.

Uma empresa que se orgulha de
fornecer o ajuste perfeito e
qualidade dos materiais
As tendências de moda podem ser transitórias,
mas uma coisa é certa: a Corneliani nunca
irá fazer cedências em termos de qualidade
e ajuste. “Queremos fornecer o melhor aos
nossos clientes. Hoje em dia, uma vez que
os fabricantes têm de produzir em maiores
quantidades, muitos fatos são termocolados
com cola, que desaparece com o tempo. Mas
o que diferencia os nossos fatos é o facto de
ainda utilizarmos tela para os estruturarmos.
Isto impede a deformação e ajuda o fato a
adaptar-se melhor à forma do corpo”, explica
o gestor de produtos. A empresa visava
acelerar a produção, mas também pretendia
manter o mesmo nível de compromisso de
fornecer aos consumidores a melhor qualidade
e o melhor ajuste.

“

Foi então que identificaram a gestão das
Listas de Materiais (BOM) como um passo
fundamental para o caminho certo. “O nosso
sistema anterior apenas abrangia o processo
de criação. Estávamos à procura de uma
solução que nos permitisse visibilidade total
sobre as nossas operações de fabrico e a
biblioteca de informações sobre os produtos.
Demos prioridade às listas de materiais, pois
é nelas que todo o nosso know-how está
armazenado. Temos uma ampla gama de
produtos, vendemos milhões de combinações
de produtos e por isso a nossa biblioteca BOM
de listas de materiais era muito complexa,
com muitas regras automáticas incorporadas.
Como desejamos sempre fornecer a
melhor qualidade e ajuste dos materiais aos
nossos clientes, a gestão das listas é o mais
importante”, explica o CIO.
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Uma solução moderna
para uma empresa
moderna

outras soluções,
o processo de
familiarização
demora pelo menos
três meses. Com
o Kubix Link, os
novos utilizadores só
precisam em média
de uma semana.

A adoção do Kubix Link
mostrava-se uma evolução
natural, uma vez que a
Corneliani já era cliente da
Lectra, a utilizar diariamente as soluções
de colocação, criação de moldes e sala de
corte. Contudo, o que gostaram mais no
Kubix Link foi a capacidade de transformar
a complexidade em simplicidade. “O que
a solução faz é muito complexo — reúne
e armazena todos os dados das listas de
materiais (BOM) que provêm de todas as
etapas, desde a criação até à produção.
Porém, consegue apresentar os dados
da forma mais simples e mais organizada
possível, como uma página da Wikipédia.
Basta procurar a ordem de produção, e
a solução gera toda a lista de materiais
necessários à criação do produto. É uma
operação num só clique, e facilita muito
a comunicação com os fornecedores
externos”, afirma o CIO.

O CIO lembra que
o processo de
implementação é
simples, graças à
capacidade de modificar
e ampliar a solução.
“Adaptámos a solução
consoante as nossas
necessidades diárias, e
agora podemos aceder
a dados relevantes
num instante a partir
de um smartphone ou
tablet. Desta forma,
não tivemos de passar
por um processo de implementação moroso”,
explica. E conclui, afirmando que “Com o Kubix
Link conseguimos combinar a tradição com
a inovação: continuamos a produzir peças
de vestuário de alta qualidade utilizando
plataformas de software de vanguarda que
nos permitem partilhar informação em tempo
real, garantindo a qualidade final do produto e
assegurando fluxos de produção otimizados”.

“

“

sociais, tendo como base o mesmo recurso.
Podemos resolver problemas e fazer alterações
em segundos que serão comunicadas ao resto
da equipa em tempo real”, atesta. Também
menciona as ferramentas que facilitam o
processo de familiarização. “Geralmente, para
outras soluções, o processo de familiarização
demora pelo menos três meses. Com o
Kubix Link, os novos
utilizadores só precisam
em média de uma
Geralmente, para
semana”, afirma.

O gestor de produto aprecia especialmente
a possibilidade de comunicação com
os membros da sua equipa, utilizando
as ferramentas do Kubix Link inspiradas
nas redes sociais. “A nossa comunicação
melhorou extraordinariamente em termos de
quantidade e qualidade. Longe vão os dias
em que tínhamos de andar para trás e para
a frente com folhas Excel e e-mails. Agora
podemos conversar como conversaríamos
normalmente nas plataformas das redes
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Parceiros de longa data que
partilham a mesma visão de
longo prazo
A Corneliani e a Lectra têm um passado
em comum — já são parceiras há mais
de trinta anos, o que fez desenvolver
um sentido de confiança entre as duas
empresas. “Partilhamos os mesmos
valores. Ambas as empresas acreditam
na melhoria contínua. A nossa empresa
esforça-se sempre por inovar e alargar os
horizontes, prática que a Lectra conhece
tão bem. As soluções da Lectra nunca
nos desiludiram — mas o Kubix Link é a
mais inovadora. Adapta-se muito bem à
forma como vivemos e comunicamos hoje
em dia. Foi por isso que conseguimos ver
resultados tão rapidamente. Esta solução
é a nossa ponte para a Indústria 4.0”,
declara o CIO.

A Corneliani planeia expandir a solução
para incluir o planeamento de mercadorias,
dado o sucesso que a empresa atingiu
e a resposta positiva de todos a esta
nova solução. Com o planeamento de
mercadorias, poderão simular cenários de
custos para as coleções e tomar melhores
decisões de cotação. “No fundo, tudo se
resume a isto: facilidade de utilização. O
Kubix Link facilita-nos a vida, uma vez
que já não temos de procurar informação
e recorrer à troca cansativa de e-mails e
mais e-mails. Depois podemos dedicar
toda a atenção às nossas tarefas e agilizar
o processo de produção. Ao expandirmos
o Kubix Link, iremos atingir dois objetivos:
manter o nosso know-how italiano com as
listas de materiais, e gerir os custos com o
planeamento de mercadorias”, afirma o CIO.

“

No fundo, tudo
se resume a isto:
facilidade de utilização.
O Kubix Link facilita-nos
a vida, uma vez que já
não temos de procurar
informação e recorrer
à troca cansativa de
e-mails e mais e-mails.
Depois podemos
dedicar toda a atenção
às nossas tarefas e
agilizar o processo de
produção.

“
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Sobre a Lectra
Para as empresas que dão vida ao nosso guarda-roupa, ao interior do nosso automóvel, ao mobiliário e outros, a Lectra está a criar as
tecnologias premium que facilitam a transformação digital da sua indústria. A oferta da Lectra aumenta as capacidades das marcas, dos
fabricantes e dos retalhistas, desde o design até à produção, proporcionando-lhes o respeito do mercado e a paz de espírito que merecem.
Para obter mais informações, visite www.lectra.com

