
Tecnica Group atinge o auge do sucesso 
com tecnologia de gestão de informação de 
produto (PIM) de nível internacional

História de um cliente

Para chegar aos consumidores-alvo em cada ponto de 
contacto à escala global, o gigante italiano de roupa de 
desporto procurou a ajuda da Lectra na otimização do 
sistema de gestão da informação sobre o produto para 
todo o processo de colocação no mercado. 

Quando Cristiano Simonetto 
entrou para o Tecnica 
Group como Diretor de TI e 
E-commerce, foi incumbido 

de uma enorme responsabilidade. Ele 
tinha de ajudar a empresa a suplantar os 
concorrentes reduzindo o time-to-market 
e chegando aos consumidores altamente 
experientes em tecnologia através de 
informações precisas e atempadas sobre 
os produtos. Isto exigia a unificação dos 
sistemas de TI do grupo com vista a 
estabelecer uma fonte única de informação 
e otimizar a recolha de dados do produto, 
bem como os processos de distribuição 
pelos diversos canais. No início isto pareceu 
intimidante, dado o contexto empresarial do 
Tecnica Group. 

A unidade de produção italiana de calçado 
e roupa de desporto de inverno expandiu-se 
rapidamente, com seis marcas conceituadas 
internacionalmente, tais como, Moon Boot, 
Blizzard, Nordica, Rollerblade, Lowa e a 
etiqueta própria homónima estabelecida. 
Uma vez que o Tecnica Group adquiriu 
mais empresas, herdou vários sistemas 
de TI, vários tipos de dados e diferentes 
processos de aprovação. Para aumentar a 
eficiência global, houve uma necessidade 
urgente de unir todas as filiais e fábricas e 
assegurar que todos os membros da equipa 
trabalhavam em consonância e falavam a 
mesma linguagem técnica. Simonetto sabia 
que ele só podia atingir estes objetivos 
se todos os intervenientes na cadeia de 
fornecimento acedessem, atualizassem e 
partilhassem os mesmos dados sobre os 
produtos em tempo real.

https://www.lectra.com/fr


2

“

“

O Tecnica Group 
tem uma cadeia de 
fornecimento integrada 
verticalmente e distribui 
para 3000 retalhistas 
em mais de 70 países.“

“

Ele podia matar dois 
coelhos de uma 
cajadada só investindo 
numa solução de 
PIM que servisse de 
fonte comum de 
informação, onde todos 
os intervenientes da 
cadeia de fornecimento 
pudessem estabelecer 
ligação facilmente via 
sistemas anteriores.

Utilização das informações 
sobre produtos como vantagem 
competitiva no setor da roupa de 
desporto
O Tecnica Group procurou aumentar a quota 
de mercado conquistando os consumidores 
digitalmente sintonizados de hoje em dia. Para 
isto eram precisos dois elementos: primeiro, 
fornecer as melhores experiências de retalho 
omnicanal, chegando até aos consumidores 
em cada ponto de contacto com informações 
detalhadas, e depois, colocando os produtos 
no mercado com mais rapidez, melhorando o 
trabalho em equipa e a produtividade através 
de dados rigorosos. Cristiano Simonetto 
rapidamente percebeu que havia uma linha 
comum a unir estes dois elementos: dados de 
produto fiáveis. Ele podia matar dois coelhos 
de uma cajadada só investindo numa solução 
de PIM que servisse de fonte comum de 
informação onde todos os intervenientes da 
cadeia de fornecimento pudessem estabelecer 
ligação facilmente via sistemas anteriores. 

Tecnica Group, o fabricante 
italiano líder em roupa de 
desporto
Criado em 1960, o Tecnica Group progrediu 
muito desde o início como pequeno atelier 
artesanal em Itália nos anos 30 do século 
passado. O grupo estabeleceu-se no 
mercado notabilizando-se na produção 
de calçado de alto desempenho para 
atletas de desportos de inverno. Com uma 
capacidade de produção anual de mais de 
3 milhões de pares de botas de trekking e 
de montanha, 363 410 pares de esquis e 
796 998 pares de botas de esqui, o Tecnica 
Group tem uma cadeia de fornecimento 
integrada verticalmente e distribui para 
3000 retalhistas em mais de 70 países. 
Presentemente, a empresa exibe uma 
impressionante carteira de marcas, com 1541 
colaboradores e 11 500 lojas que necessitam 
de atualização em tempo real.
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Além disso, um sistema PIM poderia 
assegurar maior rigor de dados e reduzir o 
número de devoluções na loja, ajudando os 
colaboradores da Tecnica a evitarem erros 
aquando da publicação das informações 
de produção online. Isto dar-lhes-ia uma 
vantagem competitiva no mundo do 
vestuário técnico, onde a precisão é um 
dos principais fatores de êxito. “A roupa 
de desporto é diferente de qualquer outro 
setor na indústria da moda. Ao vender 
t-shirts, ninguém põe os consumidores 
em risco. Mas, no nosso caso, os nossos 
clientes podem estar numa descida de esqui, 
a 140 km/h, e nesse momento precisam 
de ter confiança na qualidade dos nossos 
produtos”, explica o sr. Simonetto. “Temos 
de orientar os consumidores dos nossos 
produtos para as decisões de compra 
certas, dando-lhes informações de produto 
rigorosas através dos canais adequados. 
Assim que sentirem que compraram o 
artigo no tamanho, corte e qualidade de 
material certos para a sua atividade, estão 
conquistados.”

O Tecnica Group escolhe o Kubix Link 
da Lectra
Depois de levar a cabo algumas pesquisas de 
mercado, o Tecnica Group acabou por decidir 
implementar o Kubix Link, que iria servir como 
eixo eficiente para albergar estes sistemas 
de TI díspares e os vários tipos de dados. A 
empresa apreciou especialmente a capacidade 
de configuração e a flexibilidade da solução. O 
Tecnica Group sempre se orgulhou do sentido 
de inovação e da capacidade de ajudar os 
entusiastas de desporto a atingirem as plenas 
potencialidades com produtos excecionais. 
A Lectra, com os seus valores centrados 
no cliente, a dedicação aos princípios da 
Indústria 4.0 e o forte investimento em I&D, 
mostrava ser a escolha certa. 

A Lectra propôs ao Tecnica Group a 
implementação do Kubix Link, uma solução 
com base na cloud, com capacidades de 
PLM, PIM e DAM incorporadas que ajudam as 
empresas de moda a criar uma experiência 
de consumidor de 360°. Permitiu à empresa 
ligar todos os intervenientes na cadeia de 
fornecimento e outros sistemas tais como 
ERP, CRM e WMS, da criação à loja, através 
de dados utilizáveis. A configurabilidade do 
Kubix Link permitiu-lhes concentrarem-se 
apenas nas capacidades de PIM. Graças a 
esta tecnologia, o Tecnica Group conseguiu 
estabelecer uma fonte única e fiável de 
informação para seis marcas distintas e em 
mais de vinte unidades de produção. 

“

Temos de orientar os 
consumidores dos nossos 
produtos para as decisões 
de compra certas, 
dando-lhes informações 
de produto rigorosas 
através dos canais 
adequados. Assim que 
sentirem que compraram 
o artigo no tamanho, 
corte e qualidade de 
material certos para 
a sua atividade, estão 
conquistados.

“



Durante a fase de implementação de 
três meses, os especialistas da Lectra 
acompanharam o Tecnica Group, mas o 
processo de familiarização foi mínimo, uma 
vez que a empresa conseguiu configurar a 
solução de acordo com as necessidades, o 
que a tornou intuitiva e fácil de utilizar. “Como 
diretor de TI, é sempre difícil convencer os 
colaboradores a abraçarem novos sistemas 
de TI. Mas com o Kubix Link a fase de 
adoção foi fácil, dada a extrema facilidade 
de utilização. Além disso, os membros da 
equipa conseguem comunicar em tempo real 
através da plataforma, tal como fariam nas 
redes sociais, com ícones expressivos e outras 
funcionalidades. Não é assim tão diferente das 
aplicações que normalmente utilizamos na 
nossa vida pessoal”, afirma o sr. Simonetto.
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Com o Kubix Link, 
conseguimos consolidar, 
valorizar e publicar todas 
as informações sobre o 
produto provenientes 
de toda a cadeia de 
fornecimento. Podemos 
retransmiti-las a todos os 
intervenientes da cadeia de 
valor e também partilhá-
las automaticamente com 
os consumidores finais via 
websites de e-commerce e 
locais de comércio online, 
nas especificações e 
formatos devidos.

“

“
A conquista da atenção do 
consumidor através de informações 
certas no momento certo
Para prosperar na era digital, desenvolver produtos 
de boa qualidade não é suficiente. Com a ascensão 
do e-commerce, comunicar as informações 
acertadas aos consumidores é tão importante como 
captar a sua atenção em cada ponto de contacto. 
“Se não estamos disponíveis para os nossos 
consumidores em todos os pontos de interação, 
então alguém irá estar”, avisa Cristiano Simonetto. 
Com a carteira de marcas em expansão, grandes 
volumes de produção e uma ampla variedade de 
produtos, a Tecnica conquistou uma reputação a 
manter, e era importante para a empresa assegurar 
a integridade dos dados. A Tecnica atingiu este 
objetivo presentemente, graças à tecnologia. “Com 
o Kubix Link, conseguimos consolidar, valorizar e 
publicar todas as informações sobre o produto 
provenientes de toda a cadeia de fornecimento. 
Podemos retransmiti-las a todos os intervenientes 
da cadeia de valor e também partilhá-las 
automaticamente com os consumidores finais via 
websites de e-commerce e locais de comércio 
online, nas especificações e formatos devidos” 
atesta o sr. Simonetto. “E é assim que tenho a 
sensação de missão cumprida.”
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Uma vez que a solução está vocacionada 
para a moda, todos os intervenientes 
da cadeia de valor, da criação à loja, já 
podem inserir dados facilmente, uma 
vez que o sistema pode classificar 
e identificar todas a caraterísticas 
do produto. Todos os membros da 
equipa são notificados das alterações 
de última hora em tempo real caso os 
testes ao produto mostrem resultados 
desfavoráveis. Isto torna o processo de 
aprovação drasticamente mais eficiente e 
fácil, tal como afirma Cristiano Simonetto. 
“Antes comunicávamos por e-mail, e as 

“ Antes comunicávamos 
por e-mail, e as 
hesitações para trás e 
para a frente levavam-
nos a demorar muito a 
finalizar os catálogos 
de produtos. Agora é 
muito mais fácil, porque 
podemos debater em 
tempo real através de 
registos de chat ao 
estilo das redes sociais, 
tendo como base o 
mesmo conteúdo. As 
decisões podem ser 
tomadas em minutos.

hesitações para trás e para a frente levavam-
nos a demorar muito a finalizar os catálogos 
de produtos”, afirma. “Agora é muito mais 
fácil, porque podemos debater em tempo 
real através de registos de chat ao estilo das 
redes sociais, tendo como base o mesmo 
conteúdo. As decisões podem ser tomadas 
em minutos.”

Uma vez que toda a informação é 
centralizada, estruturada e uniformizada, 
os funcionários da Tecnica trabalham em 
colaboração com mais celeridade e muito 
melhor, partilhando e recebendo dados de 
produto rigorosos, e depois comercializando 
os produtos para 3000 retalhistas em todo 
o mundo, no idioma, formato e unidade de 
medida corretos, de uma só vez, consoante 
as particularidades de cada website de 
e-commerce ou local de comércio online. 
Também podem monitorizar o estado da 
publicação de cada catálogo de produtos 
em tempo real, em todos os canais e fusos 
horários, independentemente do idioma. 
Como resultado, conseguem reduzir o 
time-to-market encurtando o processo de 
aprovação, e chegar aos consumidores antes 
dos concorrentes, produzindo conteúdo 
promocional mais rapidamente. 



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

“

“

De uma parceria PIM para PLM
Uma vez que os resultados foram 
positivos com o Kubix Link, o Tecnica 
Group planeia adicionar também 
capacidades de PLM à solução, com 
vista a partilhar e comunicar informações 
relacionadas com a produção, tais 
como custos de materiais e dados de 
qualidade. Ao expandirem a solução, 
poderão obter visibilidade plena do 
processo de desenvolvimento desde 
a criação ao produto, e gerir custos, 
identificar e eliminar dificuldades. Desta 
forma, irão melhorar o time-to-market 
dos produtos e ao mesmo tempo 
produzir informação voltada para o 
consumidor. “A razão por que decidimos 
adotar um sistema de PLM foi a de 
termos conseguido implementar uma 
solução de PIM e usufruir de benefícios 
tão rapidamente.  

O desenvolvimento do Kubix Link 
marca o início de uma nova geração de 
produtos. A solução está muito bem 
adaptada à forma como vivemos hoje em 
dia — sempre em movimento, conectados 
24 horas por dia, 7 dias por semana. Ter 
sistemas de PLM e PIM da Lectra num 
só local é perfeito para nós. Evitamos 
a confusão advinda da gestão de uma 
solução de TI a partir de um fornecedor 
diferente”, afirma Cristiano Simonetto. 

@LectraFashion
LectraFashionNetwork

LectraTechChannel

Proporcione a melhor experiência de consumidor através de um ecossistema em 
constante evolução e único de PLM, PIM, DAM e muito mais. 

Quer saber mais sobre o Kubix Link? 

Se quer saber mais sobre o processo de implementação da solução de PLM, faça 
o download do nosso eBook, Missed Opportunity: How to Avoid 4 Common PLM 

Implementation Regrets.

FAZER O DOWNLOAD DA 
BROCHURA DE PRODUTO

A razão por que 
decidimos adotar um 
sistema de PLM foi a 
de termos conseguido 
implementar uma 
solução de PIM e 
usufruir de benefícios 
tão rapidamente. O 
desenvolvimento do 
Kubix Link marca o 
início 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 

