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As diversas equipes envolvidas na produção da 
gama de diferentes tipos de produtos da Rossignol 
usaram várias planilhas do Excel e aplicativos 
específicos do produto como seus principais meios 
de comunicação. Dependendo de vários sistemas de 
informações, as equipes geralmente tinham dados 
desatualizados, o que resultava em um risco maior 
de erros, tomada de decisões mais lenta e tempo 
desperdiçado tentando encontrar as informações 
de design mais recentes. 
O desenvolvimento frequente de novas coleções 
associado a um ciclo de desenvolvimento de dois 
anos, em média, fez com que a empresa também 
precisasse de uma solução que ajudasse na  análise 
dos indicadores de lucratividade e possíveis 
cenários hipotéticos de cada projeto. 

A Lectra sugeriu que a Rossignol 
aproveitasse os benefícios dos recursos 
de PLM do Kubix Link. O Kubix Link oferece 
colaboração incomparável e centralização 
de informações em uma única plataforma 
que pode ser acessada em qualquer lugar, 
a qualquer momento. Além disso, o Kubix 
Link permite que a Rossignol gerencie com 
eficiência várias categorias de produto em 
um hub de informações. 

Os membros da equipe agora trabalham 
em uma fonte de dados oficial, que está 
sempre atualizada e pode ser acessada 
com facilidade. A eliminação do tempo 
desperdiçado tentando encontrar 
dados novos ou corrigir informações 
desatualizadas representa cerca de 15% na 
economia de tempo no processo de tomada 
de decisões. 

A icônica marca de esqui alcança eficiência no gerenciamento 
e planejamento de multiprodutos com uma única solução

A ROSSIGNOL AUMENTA 
SUA PRODUTIVIDADE COM O 
KUBIX LINK 
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Há mais de 100 anos, a Rossignol tem sido 
referência em equipamentos para esportes de 
inverno. As inovações em esqui alpino, esqui 
nórdico, snowboard e, mais recentemente, 
mountain bike têm permitido que amadores e 
profissionais ultrapassem seus limites. Desde 
2015, o Grupo Rossignol tem se valido de sua 
herança e experiência centenárias para criar 
roupas de esqui funcionais, après-ski e roupas 
para o dia a dia que são elegantes e técnicas, 
além de serem adequadas para a cidade e para 
as pistas. A marca emprega 1.200 pessoas em 
todo o mundo, opera cinco fábricas e tem 
subsidiárias de distribuição em todo o mundo. 

As operações da Rossignol englobam 
todos os níveis da cadeia de valor, incluindo 
marketing, P&D, administração de vendas, 
aquisição e fabricação. As equipes usavam 
planilhas do Excel e aplicativos específicos 
da linha de produtos para compartilhar 
informações relevantes para outros 
departamentos. Esse sistema era difícil de 
manter e gerenciar e, além disso, a busca dos 
dados mais atualizados era como procurar 
uma agulha no palheiro. 

Mesmo que uma planilha fosse armazenada 
em um local central, às vezes, os usuários 
extraíam manualmente os dados necessários 
para uma nova planilha, o que era uma fonte 
de erros e tempo desperdiçado. 

A me lhora  da  est ru tu ração,  do 
compartilhamento e do armazenamento de 
dados foi a principal justificativa da Rossignol 
para investir no Kubix Link. A empresa estava 
procurando uma solução que lhes permitisse 
ter acesso consistente a dados mestre limpos 
e padronizados, garantindo que todas as 
equipes consultassem e compartilhassem as 
mesmas informações atualizadas. 
A implementação de uma solução que 
oferecia mais gerenciamento colaborativo 
também permitiria que gerentes de projeto 
e cada colaborador seguisse a sequência de 
tarefas para garantir que os produtos fossem 
concluídos dentro do prazo.

Roupas da Rossignol:  
das pistas para as ruas

A colaboração é fundamental

“A capacidade de até mesmo os membros da equipe 
mais averssos à tecnologia aprenderem facilmente 
como usar a solução foi incrível. A possibilidade de 
consolidar e integrar todas as informações em uma 
única plataforma, acessível e pesquisável, permitiu 
conexões mais sólidas entre todas as equipes 
envolvidas no ciclo de vida do produto. Ela também 
facilitou o acompanhamento do status, das alterações 
e dos prazos do produto.”

Emmanuelle Narese, 
Gerente de aplicativos da Rossignol
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Com o Kubix Link, a Rossignol agora 
pode gerenciar várias categorias de 
produtos com muito mais eficiência. 
Apesar da enorme diferença 
entre, por exemplo, o tamanho de 
camisetas e o tamanho de roupas de 
esqui, com o Kubix Link, a empresa 
conseguiu criar um modelo básico 
que contém informações comuns a 
todas as linhas de produtos,  além 
de também integrar os elementos 
necessários específicos de cada 
um. Agora, as equipes conseguem 
trabalhar em um único repositório 
de dados para todas as coleções e 
linhas de produtos. 
Emmanuelle Narese, gerente de 
aplicativos da Rossignol, ficou 
impressionada com a natureza 
intuitiva e fácil de usar da plataforma. 

Um ano depois da implementação, a empresa não 
usa mais a comunicação bidirecional com planilhas do 
Excel. A Rossignol está aproveitando benefícios como 
maior eficiência, informações mais confiáveis, melhor 
colaboração e acesso a qualquer momento a dados 
em tempo real em uma plataforma fácil de usar. De 
acordo com o diretor de marketing da Rossignol, a 
eliminação do tempo desperdiçado tentando encontrar 
dados novos ou corrigir informações desatualizadas 
tem aumentado a economia de tempo no processo 
de tomada de decisões em 15%. 

Uma solução moderna e intuitiva 

Rossignol agiliza a tomada de 
decisões com o Kubix Link

“A possibilidade de escolher 
como usar a solução, até mesmo 
para os membros mais aversos a 
tecnologia, foi incrível”, ela declara. “A 
possibilidade de consolidar e integrar 
todas as informações em uma única 
plataforma, acessível e pesquisável, 
permitiu conexões mais sólidas entre 
todas as equipes envolvidas no ciclo 
de vida do produto. Ela também 
facilitou o acompanhamento do 
status, das alterações e dos prazos 
do produto”, continua Narese. Os 
fluxos de trabalho claramente 
definidos e configuráveis e as listas 
de tarefas garantem que todos 
os membros da equipe fiquem 
atualizados sobre o que tem sido 
feito e o que eles precisam fazer. 
Todos os fornecedores externos 
também conseguem acessar fichas 
técnicas e instruções de produção 
diretamente no Kubix Link. 

O Kubix Link é um ecossistema exclusivo e infinitamente adaptável de PLM, PIM, DAM e muito mais. Ele pode integrar 
totalmente as etapas dos processos do negócio relacionadas ao produto - projetos, detalhes, dados e decisões - em 

uma plataforma coesa e familiar inspirada na Indústria 4.0. Kubix Link elimina as barreiras que dificultam a colaboração 
com uma interface incrivelmente configurável e familiar que é tão fácil de usar quanto de entender.

FAÇA O DOWNLOAD DA BROCHURA DO PRODUTO

SOBRE 

lectra.com

“Nosso objetivo era implementar o Kubix 
Link usando um método ágil para que nossas 
equipes pudessem se concentrar em tarefas 
de alto valor agregado. A flexibilidade do Kubix 
Link o torna perfeito para projetos como este. 
Nossas equipes adotaram a ferramenta com 
muita facilidade.” 

Emmanuelle Narese, 
Gerente de aplicativos da Rossignol 

https://www.lectra.com/en/products/kubix-link?CID=7010N0000015jeZQAQ&utm_source=CustomerStory&utm_medium=LastPageCTA&utm_campaign=FA_KubixLink&utm_content=&utm_term=

