
UMA MARCA DE SHAPEWEAR DE VENDA DIRETA E ESTILO DE VIDA 
GANHA EM POUCO TEMPO
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DA SELEÇÃO DE PLM AOS BENEFÍCIOS DO PLM EM 4 MESES
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“Há muitos componentes em nossos pacotes tecnológicos. Uma 
vez que você começa a introduzir colagem ou características 
mais técnicas diferentes, você está embalando muitas mais 
informações ali, por isso os pacotes técnicos têm que ser 
realmente claros. Com o Excel, você pode ter erros de 
comunicação acidentais e isso torna as linhas de tempo mais 
longas...”

Julia Handleman, vice-presidente de Design e Desenvolvimento 
de Produtos da Honeylove descreve o potencial de erro quando 
você mistura produtos complexos com planilhas.

SE QUISER QUE ALGO SEJA FEITO 
CORRETAMENTE...    
Honeylove foi fundada em 2018 por Betsie Larkin, uma vocalista 
de turnê mundial que se apresentou com alguns dos maiores 
atos da EDM. Ela procurou por roupas para se sentir mais 
confortável no palco, mas não conseguiu encontrar nenhum 
produto que cumprisse suas promessas. Buscando suprir uma 
necessidade, ela criou seu primeiro produto de shapewear, 
que logo se tornou um sucesso viral. Hoje, a empresa oferece 
uma linha completa de shapewear e se expandiu para outras 
categorias como tanques, sutiãs, bodysuits, cuecas e muito 
mais, todos projetados internamente e testados em mulheres 
reais para garantir conforto e desempenho. O Honeylove vende 
diretamente ao consumidor através de seu website, enviando 
tanto domesticamente como internacionalmente. 

Handleman descreve seus produtos: “Projetamos peças de 
vestuário para ajudar as pessoas a sentirem melhor em suas 
roupas. Nossas peças de vestuário usam diferentes técnicas de 
construção para suavizar e dar forma e acentuar suas curvas 
naturais, permitindo que você jogue em um vestido adequado e 
se sinta como se fosse seu melhor eu”.

      
“Estávamos procurando um sistema que nos ajudasse a 
organizar os dados”. Trabalhamos muito de perto com nossas 
fábricas e precisamos garantir que tenhamos os pacotes 
tecnológicos mais claros e detalhados para nossos parceiros de 
fábrica”, diz Handleman. Tendo implementado vários sistemas 
ao longo de sua carreira, ela estava ciente das vantagens da 
PLM e sabia quando era hora de deixar as planilhas e o e-mail 
para trás. Honeylove escolheu a Centric PLM devido a suas ricas 
características, incluindo o calendário, a função de fornecedor 
abrangente, o conector Adobe Illustrator e a interface amigável. 

A implementação foi dentro do prazo, do orçamento e 
totalmente remota. O Handleman diz: “Foi um esforço de 
equipe entre nós e a Centric. A Centric nos orientou sobre quais 
eram as melhores práticas combinadas com as necessidades 
da Honeylove para desenvolver fluxos de trabalho eficientes de 
tratamento de dados. Configuramos tudo para as equipes de 
modo que, quando utilizassem o sistema, eles pudessem pular 
e fazer seu trabalho”.

Desafios
+  Numerosos e complexos componentes em 

peças de vestuário

+  As embalagens técnicas levam um longo 
tempo para serem construídas 

+  Informações para fábricas nem sempre 
claras

+  Tratamento de dados incoerente

ORGANIZAÇÃO COM CENTRIC PLM™ “

“

QUANDO GERAMOS 
NOSSO PRIMEIRO PACOTE 
TECNOLÓGICO, HOUVE UM 
MOMENTO EM QUE TODOS 

ESTAVAM REALMENTE 
ORGULHOSOS DO QUE 

TÍNHAMOS CONSEGUIDO.
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COLHENDO OS BENEFÍCIOS DA PLM 
EM APENAS 4 MESES     
Apenas quatro curtos meses após a seleção, e apenas um mês após o início da 
vida, o Handleman descreve suas realizações. “É muito para aprender em muito 
pouco tempo, mas no geral tem sido uma experiência muito positiva. Já posso 
ver que nossa comunicação de fábrica é muito mais clara. Estamos construindo 
no sistema, e coisas simples como estilo gerado automaticamente e números 
de tecido são simplesmente limpos desde o início. Conseguimos configurar os 
pacotes de tecnologia exatamente como queríamos. A medida que cada passo acontece, como a forma como os comentários de ajuste 
são tratados, confirma que foi a escolha certa para a equipe.”

“Há uma enorme vantagem em termos de eficiência em poder copiar pacotes de tecnologia e fazer mudanças sem esforço. Ele reduz 
os erros de digitação porque tudo é carregado nas bibliotecas e você está puxando - os dados são mais limpos. E é tão bom para a 
equipe ter o plugin Adobe® Illustrator para puxar seus esboços em vez de ter que filmar e colar no Excel ou carregar manualmente. 
Essas características adicionais tornam as coisas muito mais fáceis e eficazes”.

Handleman lista os departamentos já integrados ao sistema. “Nossa equipe de projeto, nossa equipe de desenvolvimento de produtos, 
nossa equipe técnica. Estamos fazendo tudo desde o uso das bibliotecas de cores, das bibliotecas de tecidos e acabamentos, a 
construção dos pacotes técnicos, o carregamento de esboços. Neste momento, estamos trabalhando na implementação da parte de 
tolerância e classificação e design técnico. Também estamos usando o módulo de custeio e uma vez que tivermos nosso fornecedor a 
bordo, seremos capazes de usar o custeio com eles também”.

Resultados
+  Aumento da precisão do pacote 

tecnológico

+  Conseguiu uma construção mais rápida 
de pacotes tecnológicos e não mais 
cortar e colar

+  Melhoria da comunicação de fábrica

+  Bibliotecas integradas

+  Fluxos de trabalho consistentes e 
racionalizados

+  Melhoria geral da eficiência

CONQUISTANDO A TODOS    
Handleman descreve a progressão dos usuários. “Eu estava entusiasmado 
desde o início, mas passamos por muitas emoções com a equipe mais 
ampla. Algumas pessoas ficaram entusiasmadas, outras acharam a transição 
estressante. Mas fomos capazes de realmente enfrentar quaisquer medos 
ou preocupações antes do lançamento. Fizemos uma grande quantidade de 
treinamento tanto em grupo quanto um a um, portanto, quando estávamos 
trabalhando ativamente no sistema, toda a equipe já estava realmente a bordo. 
Quando geramos nosso primeiro pacote tecnológico, houve um momento em 
que todos estavam realmente orgulhosos do que tínhamos conseguido. Os 
pacotes de tecnologia são lindos!” 



SOBRE HONEYLOVE (www.honeylove.com)        
Betsie Larkin passou anos em turnê pelo mundo como vocalista para alguns dos maiores atos da EDM. Ela procurou por shapewear 
para se sentir confiante no palco, mas encontrou todos os produtos nos quais tentou enrolar, não tinha estrutura e espremia nos 
lugares errados. Betsie queria um shapewear que fosse ousado e eficaz, e não apologético e frágil. Depois de uma busca infrutífera 
pelo par perfeito, ela se propôs a criar o seu próprio. Seu primeiro produto se tornou um sucesso viral, e nasceu o Honeylove.

A Honeylove agora se expandiu em categorias além do shapewear, mas nossa obsessão pelo conforto, eficácia e estilo permanece 
a mesma. Cada peça de vestuário é projetada por nossa equipe interna e rigorosamente testada em mulheres reais para garantir a 
mais alta qualidade e desempenho. Nossos produtos são um verdadeiro trabalho de amor, e este amor também se estende ao nosso 
planeta e à nossa comunidade. Nós nos esforçamos para reduzir o desperdício de embalagens e criar peças de vestuário que são feitas 
para durar - e não para acabar no lixão.

SOBRE CENTRIC (www.centricsoftware.com)        
De sua sede em Silicon Valley, a Centric Software® fornece uma plataforma de Transformação Digital do Conceito do Produto ao Consumidor 
para moda, varejo, calçado, luxo, produtos para uso ao ar livre e bens de consumo, incluindo cosméticos e cuidados pessoais 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 concentra-se nas principais ferramentas e melhores práticas da indústria 
para marcas emergentes. Os Painéis de Inovação Visual da Centric (CVIP), oferecem 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.

www.centricsoftware.com
© 2021 Centric Software Inc. Todos os direitos reservados. Centric Software é uma marca registrada da Centric Software Inc. 

Todas as outras marcas e nomes de produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

https://www.facebook.com/CentricPLM/
https://www.instagram.com/centric_plm/
https://www.youtube.com/channel/UCuuVMHduI6fqxTc9ZnlIS6Q?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/centric-software/
https://twitter.com/Centric_PLM
http://www.honeylove.com
http://www.centricsoftware.com

