CENTRIC PLM IMPULSIONA A TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL NA LEVER STYLE
FORNECEDOR MULTICATEGORIAS UTILIZA O CENTRIC PLM PARA MELHORAR
A PRECISÃO DO MATERIAL E PERMITIR A COLABORAÇÃO
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“No passado, a Lever Style usava papelada para transferir
informações entre diferentes departamentos. Isto
resultou na duplicação de materiais e perdemos muito
tempo porque equipes diferentes estavam fazendo a
mesma coisa”.

Desde então, as coisas no Lever Style são muito diferentes. Todas
as informações relacionadas ao produto são centralizadas desde
o início, até o final, quando os produtos são produzidos. Com o
Centric PLM instalado, todos estão na mesma plataforma e o Lever
Style está economizando tempo através de uma comunicação
melhor. Há total transparência de dados, e todos podem encontrar
o que precisam em um hub central e fácil de usar.
Jimmy Zhang, Diretor de TI da Lever Style, está liderando o projeto
PLM. Ele explica como o Centric PLM transformou a vida na Lever
Style, “Com o Centric PLM, estamos economizando muito tempo
de comunicação. Normalmente diferentes departamentos têm
seus próprios processos para transferir informações, mas agora
todos eles estão na mesma plataforma. Eles têm transparência
de dados e podem encontrar o que precisam no Centric PLM.
Podemos conectar o Centric PLM ao nosso ERP e ao nosso cliente”.

“

COM A CENTRIC
SOFTWARE, ESTAMOS

ECONOMIZANDO MUITO
TEMPO DE COMUNICAÇÃO.
ANTES A LEVER STYLE
TINHA PROCESSOS
DIFERENTES PARA
CADA DEPARTAMENTO
COM DUPLICAÇÃO
DE TRABALHO, MAS
AGORA TODOS ESTÃO
NA MESMA PLATAFORMA
E O TRABALHO FOI
SIMPLIFICADO.

Como a Lever Style chegou onde está agora?

O FORNECEDOR PARCEIRO DE
VESTUÁRIO PARA A ERA DIGITAL
A Lever Style foi estabelecida em 1956 e desde então desenvolveu
uma linha de produtos líderes da indústria, produzidos em uma
gama diversificada de instalações e países. A Lever Style pode
gerenciar pequenos tamanhos de pedidos e prazos de entrega
curtos, eles também dão suporte a seus clientes com knowhow técnico e capacidades de desenvolvimento de produtos
construídas ao longo de décadas de trabalho com os designers
mais exigentes.
Atualmente, a Lever Style tem aproximadamente 11 categorias de
produtos, mas à medida que crescem seus negócios, eles estão
expandindo essas categorias para que um dia sejam fornecedores
de todos os tipos de produtos.
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“

Robin Li, Gerente de Contas da Lever Style explica que diferentes
departamentos tinham suas próprias formas de trabalho,
incluindo como criavam códigos de materiais e atributos, “A falta
de consistência significava que havia se tornado muito difícil
encontrar as informações que você estava realmente procurando
e nem sempre era óbvio quais dados estavam mais atualizados”.
Como parte da estratégia de transformação digital da empresa,
a Lever Style implementou o Centric PLM, solução da Centric
Software de Gestão do Ciclo de Vida do Produto (PLM, do inglês
Product Lifecycle Management), para centralizar os processos,
aumentar a transparência e melhorar a comunicação interna e
com os clientes.

DESAFIOS
+ Falta de um sistema que pudesse
acompanhar todo o processo, do
início ao fim
+ Precisava de uma plataforma baseada
na nuvem que permitisse a
transformação digital
+ Equipes diferentes estavam perdendo
tempo fazendo a mesma coisa e
materiais estavam sendo duplicados
+ Necessidade de reagir mais
rapidamente ao cliente e às diferentes
cadeias de abastecimento
+ As equipes estavam gastando muito
tempo fazendo custos offline

BUSCANDO O AMBIENTE PERFEITO
PARA O PRODUTO
Eddie Chan, CEO da Lever Style descreve como ter um sistema
centralizado foi um requisito crucial para a empresa: “Nós
nos concentramos muito no produto, portanto o histórico
de desenvolvimento do produto e todas as informações
relacionadas são fatores críticos de sucesso. Se você não
tiver um sistema centralizado, se não acrescentar estrutura
à sua organização, com o tempo, você perderá todas essas
informações importantes”.
Para a Lever Style, encontrar uma solução que pudesse
impulsionar a colaboração entre departamentos e clientes
era essencial para o desenvolvimento eficaz do produto.
Assegurar que seus clientes recebessem os produtos o mais
rápido possível também era importante. Chan acrescenta:
“Acreditamos que o Centric PLM será a chave para tornar o
ambiente do produto perfeito”.

RESULTADOS
+ As informações são centralizadas
desde o início e os dados históricos
do material são acessíveis
+ A comunicação é mais rápida, pois
todas as equipes utilizam a mesma
plataforma
+ Os dados agora são transparentes e
é fácil para as equipes encontrarem
o que precisam
+ Há uma conexão contínua entre o
Centric PLM e o ERP; os dados são
consistentes, limpos e coerentes
+ Mais rápido para fornecer aos
clientes cenários de custos
+ A biblioteca de materiais aumenta
a precisão

ESCOLHENDO O CENTRIC PLM
Ao avaliar as soluções PLM no mercado, a Lever Style sabia que o Centric PLM era uma das poucas soluções com uma
taxa de adoção muito alta. “Sentimos que isto era importante porque trabalhamos com muitos clientes diferentes,
por isso queríamos fazer parceria com um PLM que falasse o mesmo idioma que eles”, diz Zhang. Ele acrescenta: “No
futuro, queremos integrar o Centric PLM com nossos clientes para uma comunicação perfeita, portanto esta é uma das
razões pelas quais selecionamos o Centric PLM”. A Lever Style também sabia da importância de selecionar uma solução
baseada em nuvem que pudesse ser acessada a qualquer hora, em qualquer lugar.

CONSISTÊNCIA E PRECISÃO
Após apenas uma semana, novos usuários estavam usando o Centric PLM com facilidade. “A forma como o Centric PLM
funciona é muito concisa, clara e fácil de entender”, diz Li.
Com o Centric PLM instalado, as equipes agora têm regras automáticas para criar o código do material e como listar os
atributos. “Agora podemos obter as informações que precisamos com muito mais eficiência. Sempre que quisermos
encontrar qualquer informação, Lista de Materiais (BOMs) ou custos, é muito fácil encontrar o que precisamos”,
acrescenta Li.
O custo não é mais um processo demorado que envolve olhar para trás através de diferentes pastas; com o Centric
PLM é agora um processo rápido e fácil. “Ele melhora nossa eficiência, que é também o que nosso cliente deseja”. Eles
querem o custo o mais cedo possível”, diz Li, “Ele também melhora a precisão porque agora temos uma biblioteca de
material. Basta digitar um número e então você pode acessar as informações de que precisa”.

FUTURO 3D
O futuro para a Lever Style é
empolgante, pois eles usam o
Centric PLM para suportar a
amostragem 3D. “É uma peça
muito importante no mundo
futuro, onde a maneira de
trabalhar será muito diferente
de agora”, diz Chan.
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SOBRE A LEVER STYLE (www.leverstyle.com)
Nós somos Lever Style.
Há mais de 60 anos fabricamos produtos de tendência. Como um fornecedor multicategorias baseado na Ásia,
oferecemos uma ampla gama de serviços e soluções para suas necessidades de design, desenvolvimento e
fabricação de vestuário.

SOBRE A CENTRIC SOFTWARE (www.centricsoftware.com)
De sua sede no Vale do Silício, a Centric Software® fornece uma plataforma de Transformação Digital do
Conceito do Produto ao Consumidor para varejo para moda, varejo, calçados, luxo, produtos para uso ao ar
livre e bens de consumo, incluindo cosméticos, beleza e alimentos e bebidas. A plataforma principal de Gestão
do Ciclo de Vida do Produto (PLM) da Centric, Centric PLMTM, oferece planejamento de mercadorias de classe
empresarial, desenvolvimento de produtos, sourcing, qualidade e inovações de otimização de portfólio de
produtos especificamente para indústrias de consumo de rápida movimentação. O Centric SMB concentrase nas principais ferramentas e melhores práticas da indústria para marcas emergentes. Já os Painéis de
Inovação Visual da Centric (CVIP), oferece experiências de painéis digitais altamente visuais para colaboração
e tomada de decisões. A Centric Software foi pioneira em mobilidade, introduzindo os primeiros aplicativos
móveis para PLM, e é amplamente conhecida pela conectividade a dezenas de outros sistemas empresariais,
incluindo ERP, DAM, PIM, e-commerce, planejamento e mais, bem como ferramentas criativas como Adobe®
Illustrator e uma série de conectores CAD 3D. As inovações da Centric são 100% orientadas para o mercado,
com a maior taxa de adoção do usuário e o tempo mais rápido de retorno do investimento na indústria. Todas
as inovações Centric encurtam o time to market, impulsionam a inovação de produtos e reduzem os custos.
A Centric Software é de propriedade majoritária da Dassault Systèmes (Euronext Paris: # 13065, DSY.PA), líder
mundial em software de design 3D, 3D Digital Mock Up e soluções PLM.
A Centric Software recebeu diversos prêmios e reconhecimentos da indústria, incluindo a nomeação pela
Red Herring para sua lista dos 100 melhores globais em 2013, 2015 e 2016. A Centric também recebeu vários
prêmios de excelência da Frost & Sullivan em 2012, 2016, 2018 e 2021.
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