GGZ

Impulsione sua marca com o Modaris

CUSTOMER STORY

GGZ
Mercados Roupas femininas
Local Itália
Um negócio de família fundado em 1968, a GGZ vem
desenvolvendo produtos 100% italianos por mais de
50 anos.
Originalmente uma fabricante terceirizada, a GGZ
atende agora a mais de 2000 clientes internacionais
e lançou suas próprias marcas de moda in-house: A
Vicolo, uma marca de fast-fashion fundada em 1992,
e a Solotre, uma marca de artigos de moda feminina
fundada em 2015.

Desafio
Conhecida pelas combinações de cashmere e lã de alta
qualidade que sobrevivem ao tempo, a GGZ precisava de
um modo de aumentar o rendimento da sua produção
e diversificar seus estilos sem sacrificar a qualidade,
de forma que a Vicolo pudesse competir no mercado
de fast-fashion e crescer internacionalmente. Com 1250
estilos por ano a serem desenvolvidos para a marca, as
apostas eram elevadas.

Solução
A GGZ adotou o software de modelagem Modaris Expert,
da Lectra, e substituiu seu processo de desenvolvimento
de padrões manual por um processo de desenvolvimento
de produtos aperfeiçoado e completamente automatizado.
A mudança criou um fluxo de trabalho mais eficiente e
permitiu uma comunicação mais clara entre as equipes de
desenvolvimento de modelos, poupando tempo e dando
à empresa a flexibilidade e a agilidade que precisava para
ser uma protagonista séria no segmento de fast-fashion.

Soluções Lectra
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FABRICAÇÃO DE
FAST-FASHION
A empresa de moda GGZ produz mais
de dois milhões de peças anualmente e
está presente em 150 países. A fabricante
Italiana trabalhou recentemente com a
Lectra para otimizar seu processo de
modelagem em resposta aos novos
desafios que estava enfrentando no
mercado de fast-fashion.

Além de suas atividades de fabricação,
a GGZ desenvolve duas linhas próprias
de moda feminina todos os anos: a
Vicolo, uma marca de fast-fashion, e
a Solotre, uma linha de moda casual.
A GGZ supervisiona a compra de
todas as matérias-primas, bem como
os modelos e o desenvolvimento da
coleção, incluindo a modelagem e a
prototipagem.

O corte, costura e as atividades de
passadeira são terceirizados com uma
rede de parceiros especializados, que
permite que a empresa concentre seus
recursos e energia na otimização do
desenvolvimento de produtos.

A decisão de GGZ de expandir
suas fábricas de malhas e entrar no
mercado de fast-fashion com a Vicolo
estimulou a empresa a investir em
tecnologia para tornar seu processo
mais eficiente.

“Agora que temos um
processo de desenvolvimento
mais eficiente, vamos nos
concentrar no desenvolvimento
de nossa presença no exterior."
Nicoletta Stona
Gerente de modelagem
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ACELERANDO
O PROCESSO
Para que sua opção pela fast-fashion
fosse competitiva, a GGZ precisava
aderir a um curto ciclo de vida do
produto e a preços baixos para atrair
consumidores jovens e fashionistas.
A necessidade de desenvolver novos
modelos—1250 a cada estação—é
um desafio constante. A empresa
recorreu à Lectra buscando ajuda para
refinar e aperfeiçoar seus processos
de modelagem e prototipagem.

“Quando nos reunimos com a Lectra,
seus especialistas nos mostraram
como a solução poderia proporcionar
à nossa empresa um modo melhor e
mais rápido de trabalhar."
Nicoletta Stona
Gerente de modelagem
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MELHORIA NO
PROCESSO
A necessidade mais urgente da
GGZ era melhorar seu processo de
desenvolvimento de produtos: as
equipes de modelagem e prototipagem
estavam fazendo tudo manualmente.
A empresa decidiu adotar o Modaris
Expert, reduzindo seu tempo de
comercialização e canalizando o tempo
precioso poupado para atividades
muito mais importantes como análise
e modelos da coleção. “A solução
Modaris Expert nos permite um
melhor desempenho com prazos cada
vez mais curtos para que possamos
acompanhar as tendências da moda”,
disse Nicoletta Stona.
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"Estamos confiantes de que a capacidade
comprovada da Lectra de adaptar-se à evolução
das nossas necessidades os torna a escolha
correta como nosso parceiro em tecnologia."
Nicoletta Stona
Gerente de modelagem da GGZ
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UMA BASE PARA
O SUCESSO
A GGZ está empolgada com o que
sua parceria com a Lectra tem feito
para o processo de desenvolvimento
de produtos nos últimos cinco anos.
“O Modaris Expert nos permite um
melhor desempenho diante de prazos
de entrega cada vez mais curtos, de

forma que podemos acompanhar
as tendências da moda e produzir
criações inovadoras que nossos
clientes desejarão encontrar em suas
lojas favoritas", disse Stona.
O sucesso da empresa italiana com
o software de modelagem abriu o
caminho para projetos excitantes
no futuro, que incluirão a adoção
do Modaris Expert 2D e do Modaris
3D. Como a GGZ corre atrás de seus
objetivos de expansão internacional,
ela planeja continuar a trabalhar com a
Lectra para aperfeiçoar seu processo de
desenvolvimento de coleções, reduzir o
tempo de espera e controlar os custos.

SOBRE

O Modaris Expert é a versão mais avançada da tecnologia de modelagem da Lectra. Ele ajuda a acelerar o
processo de desenvolvimento de produtos, permitindo que os modelistas organizem, armazenem, recuperem
e aumentem os modelos digitais essenciais do processo de desenvolvimento de roupas com facilidade.

FAÇA O DOWNLOAD DA BROCHURA DO PRODUTO

lectra.com

