
Corneliani é a primeira entre as grandes 
empresas do setor da moda a aderir os 
serviços do Chron-Ex como parte do 
processo produtivo. 



  

Empresa 

Corneliani S.P.A. 

_____________________________________ 

Setor 

Moda e Trajes de Luxo 

_____________________________________ 

Produto 

Roupas da alta moda para homens 

_____________________________________ 

 Site 

http://www.corneliani.com/ 

_____________________________________ 

Solução Exekon  

WinSipex e Chron - Ex 

_______________________________________ 

 

Para se manter competitivo no mercado mundial, ganhando posições de liderança em seu segmento, é crucial 
contar com uma gestão eficiente  e dinâmica da produção, da fábrica e dos seus padrões de qualidade. 
Contando com especialistas na gestão dessa área, faz com que seja possível racionalizar e acelerar a cadeia de 
produção, reduzindo drasticamente o time-to-market do produto. Este é o monitoramento, gestão e 
supervisão do ciclo de produção de uma coleção. 

http://www.corneliani.com/
http://www.corneliani.com/


EXCELÊNCIA, INOVAÇÃO E PAIXÃO SÃO OS MARCOS CORNELIANI 
 

 

Corneliani é uma familia, antes de ser uma empresa sólida e bem estabelecida nos negócios no mundo da 
moda e do luxo. 

 

Na terceira geração, os Cornelianis mantem um tesouro de legado que combina paixão e excelência no 
produto, escolhendo corajosamente a nova interpretação da modernidade tecnológica. 

 

Como em cada grande história familiar, os Cornelianis trasmitem de geração em geração seus 
conhecimentos, garantindo à empresa o valor humano, aquele que transmite o calor e o desejo de fazer 
aquilo que  alegra a alma na indústria.  

 

Corneliani S.P.A é uma realidade importante no segmento da moda masculina e presente em mercados de 
todo o mundo, com aproximadamente 150 lojas, incluindo marcas próprias. 

 



AGULHA E COMPUTADOR: HABILIDADE EFICIENTE 
 

 

A Corneliani tem sido uma das pioneiras da indústria a aderir nossas soluções, ferramentas inovadoras, 
capazes de simplificar de forma eficiente as operações mais complexas do processo. 

 

 

“A nossa Empresa”, diz Corrado Corneliani, “é orientada ao desenvolvimento, a inovação e a busca. 
Durante anos se baseando, com satisfação, nas ferramentas inovadoras desenvolvidas pela , que 
nos apoia na gestão das operações”. 

 

 

 

 Esta solução profissional permite ao analista de 
métodos e tempos, acelerar o processo de tomada de 
tempos, proporcionando o aumento da produtividade e 
redução de custos indiretos, além de auxiliar na 
padronização dos processos através de filmagens e 
visualizações da metodologia de trabalho. 

 



“Agulha e computador, diz Corrado Corneliani, um modo de operação que combina habilidade e artesanato 
ligado com a mais sofisticada das tecnologias. Abordagem que nos permitiu satisfazer as necessidades únicas do 
mercado através do desenvolvimento de produto personalizado, sob medida, de excelente qualidade, feito em 
poucos dias e entregue em qualquer lugar do mundo. A  , está em linha com esta filosofia, tem 
efetivamente nos apoiado na gestão industrial ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              “O Chron-Ex conseguiu fazer com que as atividades dos nossos analistas sejam mais simplificadas e precisas.” 
                     Ing. Corrado Corneliani 

Finalmente um produto próprio para 
a administração moderna dos 
tempos e métodos 


