
COM A LECTRA, A CAWE PÕE A INOVAÇÃO 
NO CENTRO DAS OPERAÇÕES

História de um cliente

Para interligar as operações internas e os fabricantes subcontratados 
em três países, a Cawe estabelece uma base de crescimento futuro 
com a configurabilidade ilimitada e a colaboração simplificada 
do Kubix Link PLM, que oferece muito mais do que uma solução 
PLM convencional.

O fabricante de vestuário de trabalho 
Cawe faz parte do grupo de 
serviços empresariais Rentokil. A 

Initial, a empresa do grupo dedicada ao 
aluguer de vestuário de trabalho, criou uma 
divisão de cadeia de fornecimento para 
alcançar o crescimento vertical na Europa. 
Para satisfazer as exigências empresariais 
no âmbito do vestuário de trabalho, o 
grupo atribuiu à Cawe a coordenação 
da produção subcontratada de peças de 
vestuário. Presentemente, o departamento 
de design da Cawe, baseado em França, 
supervisiona o desenvolvimento técnico 
da criação de vestuário de trabalho e a 
produção subcontratada no Norte de África 
e na Europa de Leste. A empresa satisfaz as 
exigências do cliente interno, a Initial France, 
bem como dos clientes externos, em termos 
de produção, aluguer de fardas, indústria e 
distribuição para salões profissionais.

Uma rede extensa em apoio de 
um dos principais players em 
vestuário de trabalho
Contando com uma vasta rede de empresas 
subcontratadas em dois continentes, a Cawe 
gere uma operação altamente estruturada 
que produz 20 000 a 25 000 peças por 
semana, em ciclos de 5 semanas e com 
tempos de execução apertados. A gestão 
minuciosa das cargas de trabalho dos 
subcontratados é possível graças ao contacto 
diário por telefone e e-mail. Um sistema 
ERP personalizado e a gestão da cadeia 
de fornecimento por códigos de barras 
permitem à empresa acompanhar as entregas 
de material e os tempos de execução da 
produção em tempo real.

https://www.lectra.com/fr
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"Trabalhamos em estreita colaboração com 
a nossa rede de subcontratados, uma vez 
que o fabrico contínuo de vinte a vinte 
cinco mil peças de vestuário por semana 
tem necessariamente de seguir um fluxo de 
trabalho rigoroso”, realça Marc Ackermann, 
Chefe de Operações da Cawe. “Estamos a 
alargar cada vez mais a funcionalidade do 
nosso sistema aos fabricantes subcontratados, 
integrando assim os processos das suas 
atividades nas nossas operações.” 

Transformação do departamento 
de design e da rede empresarial
Tirando partido dos pontos fortes das três 
atividades principais em crescimento — 
criação de vestuário de trabalho, produção 
subcontratada e vendas a nível interno e 
externo —, bem como da rede coesa de 
empresas subcontratadas internacionalmente, 
a Cawe recorreu à Lectra para modernizar 
os processos do departamento de design e 
otimizar as práticas 
empresariais. 

Marc Ackermann assumiu pessoalmente 
a responsabilidade de avaliar os requisitos 
técnicos do departamento de design em 
conjunto com os especialistas da Lectra. 
 
O objetivo global do projeto de implementação 
da solução empresarial da Cawe é a melhoria 
da eficiência através de automatização, 
comunicação mais simples e colaboração 
totalmente integrada. “Não é aceitável 
que os projetos sejam morosos — não por 
necessitarem de reflexão profunda, mas por o 
sistema de TI exigir tantas operações de copiar/
colar”, sublinha Ackermann. “O meu objetivo 
é reduzir o tempo necessário para executar 
tarefas, de dias para horas, e de semanas para 
uma questão 
de dias.” 
 
A customização de designs existentes é uma 
atividade em particular que Marc Ackermann 
procura agilizar e otimizar. “Na nossa atividade 
de criação de vestuário de trabalho temos 
coleções que permanecem inalteradas durante 
muito tempo”, continua Marc Ackermann.  
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Isto significa que os utilizadores já não 
aceitam o forte contraste entre hardware 
e software fáceis de usar e eficientes na 
utilização pessoal, e soluções e software 
arcaicos no ambiente de trabalho. 
 
Ciente desta evolução das expectativas, 
Marc Ackermann fez questão de assegurar 
que o Kubix Link PLM satisfizesse as 
necessidades do utilizador. “As pessoas que 
utilizam soluções empresariais diariamente 
não pensam necessariamente nisso. Estão 
habituadas porque faz parte do seu local 
de trabalho”, observa Ackermann. “Tudo à 
nossa volta está a evoluir para alta tecnologia. 
Porque é que as nossas ferramentas do local 
de trabalho não podem evoluir também? 
Evidentemente, temos de nos manter na 
vanguarda da indústria. A única forma de o 
fazer é enfrentar os desafios com garra.”

“Frequentemente, os pedidos de 
desenvolvimento são de facto variações, 
adaptações de modelos existentes. A nossa 
meta é atingir rapidez de execução que permita 
apresentar um artigo no espaço de uma hora 
ou duas. Pretendemos ser muito rápidos e 
reativos, para que a comunicação com o cliente 
possa ser igualmente rápida.”

Uma abordagem à tecnologia 
empresarial que é inovadora e 
centrada no consumidor 
Para Marc Ackermann, a ubiquidade da 
experiência digital está a elevar a fasquia das 
expectativas dos colaboradores relativamente às 
soluções empresariais. A experiência deles com a 
tecnologia enquanto consumidores está a moldar 
a perceção que têm da tecnologia no trabalho. 

“ As pessoas que utilizam soluções 
empresariais diariamente não 
pensam necessariamente nisso. 
Estão habituadas porque faz parte 
do seu local de trabalho.
Marc Ackermann, 
Diretor-geral, Cawe

“
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A visita ao campus de investigação 
e desenvolvimento da Lectra em 
Bordéus também abriu novas 
possibilidades. É a inspiração de 
outras ideias que estou a tentar 
fomentar.
Marc Ackermann, 
Diretor-geral, Cawe

“
“

“A visita ao centro de I&D da Lectra em 
Bordéus também abriu novas possibilidades”, 
lembra Ackermann. “É a inspiração de outras 
ideias que estou a tentar fomentar. Estamos 
a tentar descobrir novas formas de expandir 
o departamento de design. É um ímpeto 
positivo. O que não quer dizer que tudo vá 
ficar mais fácil. Mas estou interessado neste 
ímpeto. Foi o que me motivou. Há uma 
tendência global para atualizar práticas, 
sistemas e a organização. E foi o que me 
empolgou.” 
 
No final de 2019, os efetivos de I&D da Lectra 
eram 368, com um total de despesa com I&D 
de 31,8 milhões de euros, ou 11,4% de receita.

Para ajudar a Cawe a permanecer na liderança, 
a conceção do Kubix Link centrada no utilizador 
inclui funcionalidades familiares, também 
encontradas em motores de busca populares 
e plataformas de redes sociais. A sua interface 
intuitiva foi concebida para responder da forma 
que os utilizadores esperam que funcione.

Aproveitando as dinâmicas da 
Lectra para a excelência de I&D
Outro grande fator de motivação na decisão 
da Cawe de implementar o Kubix Link foi o 
compromisso firme da Lectra de inovação. 
Em julho de 2019, Marc Ackermann visitou o 
campus de investigação e desenvolvimento 
da Lectra em Cestas, França, perto de 
Bordéus, para uma apresentação dos 
sistemas empresariais mais avançados para 
a indústria têxtil. 
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É imperativo porque temos de 
trabalhar mais rapidamente e 
de forma mais inteligente, e é 
precisamente o que o Kubix Link 
nos permite fazer. É também uma 
oportunidade de nos desafiarmos 
e revermos práticas, processos e 
métodos.
Marc Ackermann, 
Diretor-geral, Cawe

“
“

"Até agora progredimos muito”, afirma Marc 
Ackermann. “A adaptabilidade da solução 
apenas vem demonstrar que a Lectra tem 
muitos truques na manga. Conseguem 
concretizar mudanças de desenvolvimento 
assim que o projeto arranca.” 
 
Para Marc Ackermann, o projeto da Cawe 
de configuração em grande escala do Kubix 
Link proporciona à empresa a oportunidade 
de repensar a forma como opera as 
atividades, bem como a forma como os 
funcionários colaboram. “É o tipo de projeto 
que permite redefinir processos, uma vez 
que nos obriga a repensar a forma como 
trabalhamos, exigindo a salvaguarda e a 
reatribuição de nomes a ficheiros.”

A Cawe está a mudar a forma de 
fazer negócios
A Lectra escutou atentamente a Cawe, 
de modo a determinar as necessidades 
concretas do departamento de design. 
Uma atividade em particular que exigia 
otimização era a criação de pacotes 
técnicos. Uma vez implementado, o Kubix 
Link irá permitir à Cawe automatizar 
muitas das tarefas envolvidas na 
criação de documentos PDF com vários 
intervenientes. Irá também facilitar a 
partilha de ficheiros e a comunicação, 
através da centralização de dados numa 
única plataforma. A implantação da 
solução finalizada está prevista para junho 
de 2020. O grande objetivo do cliente 
é a facilidade de utilização 
e a eficiência nas operações 
quotidianas do departamento 
de design, minimizando o 
tempo despendido em tarefas 
repetitivas e mudando os 
paradigmas para trabalho com 
mais valor acrescentado.



@LectraFashion
LectraFashionNetwork

LectraTechChannel

Ao otimizar a cadeia de valor da Cawe, 
a Lectra está a ajudar a empresa a 
melhorar a reatividade aos clientes, 
com a capacidade de compreender e 
responder rapidamente a condições 
de produção em mudança. “Com esta 
ajuda vamos satisfazer as necessidades 
do nosso departamento de design — 
criação de moldes, pacotes técnicos e 
acompanhamento de desenvolvimento 
de projetos”, resume Ackermann. 
“Globalmente, a flexibilidade, os dados 
consistentes e o processamento de 
dados em tempo real tornam a solução 
extremamente eficiente.”

A plataforma da Lectra 
na cloud orientada para 
processos, Kubix Link, 
constitui a base que vincula 
a comunicação e a interação 
em toda a organização. Põe 
dados essenciais e informação 
na ponta dos dedos dos 
intervenientes internos e 
externos em tempo real, para 
uma colaboração mais simples 
e mais otimizada. Com a 
orientação dos especialistas 
da Lectra, os clientes podem 
beneficiar de configurabilidade 
praticamente ilimitada das 
capacidades de PLM, PIM 
e DAM do Kubix Link para 
implementar uma solução 
que espelhe o seu modelo de 
negócio.

CONHEÇA O ECOSSISTEMA DO KUBIX LINK PARA PLM, PIM, DAM, E NÃO SÓ

FAZER O DOWNLOAD DA
BROCHURA DE PRODUTO

LER AGORA

SAIBA MAIS SOBRE O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DE PLM
E-GUIDE: "Missed Opportunity: How to Avoid 4 Common PLM Implementation Regrets"

SOBRE O KUBIX LINK

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

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

