
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: O SETOR DE CONFECÇÕES TÊXTEIS DO VESTUÁRIO SOB A ÓTICA DA INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA EM PROL DA AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): RAPHAEL DE GODOY FUGAZZAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): BARBARA SILVANA SABINOORIENTADOR(ES): 



1 

 

1 RESUMO 

O Brasil concentra um dos maiores mercados produtores e consumidores mundiais 
de produtos têxteis do vestuário, sendo que o polo industrial catarinense é também, 
destaque mundial. E em termos de competitividade, desponta que o sucesso passa 
a depender de um processo contínuo de inovação. Assim, a informatização e a 
automação dos processos da área do vestuário não são vistas como uma mera 
questão de modernização, mas como diferencial competitivo. Neste contexto, com 
relação à inovação tecnológica, o objetivo desse trabalho é apresentar sistemas de 
Tecnologia da Informação – TI (CAD/CAM, etc.) e equipamentos oferecidos 
atualmente, no mercado brasileiro para a informatização e a automação dos 
processos industriais no setor de confecções têxteis do vestuário, identificando suas 
peculiaridades, aplicações práticas e diferenciais. Para tal aplicar-se-á pesquisa 
qualitativa, predominantemente bibliográfica com cunho descritivo que contará com 
apoio de pesquisa de campo por meio da aplicação de entrevistas semi-estruturadas 
para aprofundar as informações e buscar documentos como prospectos, folders e 
outros materiais.  
 

2 INTRODUÇÃO 

Romano et, al. (2000) acredita que o sucesso competitivo passa a depender 

da criação e da renovação das vantagens competitivas por parte das firmas, em um 

processo contínuo de inovação, no qual cada organização se esforça por obter 

peculiaridades que a distingam favoravelmente das demais. Neste contexto a 

informatização e a automação dos processos da área do vestuário não são vistas 

como uma mera questão de modernização, mas como diferencial competitivo. Pois, 

facilitam o trabalho agilizando as atividades, geram redução de custos e obviamente 

melhoram a produtividade. (CADDESIGN, 2000; DIÁRIO CATARINENSE, 2003, 

ABARVEST, 2013). 

Gonçalvez (2012, p. 1) ressalta que: “Softwares e tecnologias de ponta 

ajudam a aumentar produtividade e qualidade e a diminuir custos das empresas 

têxteis nacionais.”. Então, atualmente, quais são os softwares e hardwares 

disponíveis no mercado brasileiro para a informatização e automação dos processos 

industriais no setor de confecções têxteis do vestuário que podem tornar estas 

empresas mais competitivas?  

Pois, o Brasil concentra um dos maiores mercados produtores e 

consumidores mundiais de produtos têxteis do vestuário e o Vale do Itajaí com, 

aproximadamente, 5.000 empresas na região de Brusque e Blumenau, “[...]  é o 

segundo maior produtor do mundo de confecções têxteis de malha e briga 

diretamente com tigres asiáticos.”. (CIESC, 2008, p. 30). Assim, a realização desse 

trabalho é relevante por: (1) desenvolver estudos sobre temas atuais, importantes 
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em âmbitos acadêmicos e empresariais; (2) envolver aspectos da competitividade 

em âmbito organizacional, regional e mundial; (4) o setor de confecção têxtil do 

vestuário no Brasil ser uma indústria expressiva tanto em âmbito regional, nacional 

quanto mundial; (5) e considerando também, a importância que a inovação 

tecnológica exerce sobre o sucesso das organizações é imprescindível que 

inovações deste tipo para a área sejam identificadas pela academia para que esta 

possa auxiliar gestores em termos de competitividade da forma mais eficaz possível. 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

Apresentar sistemas de Tecnologia da Informação – TI (CAD/CAM, etc.) e 

equipamentos oferecidos atualmente, no mercado brasileiro para a informatização e 

a automação dos processos industriais no setor de confecções têxteis do vestuário, 

identificando suas peculiaridades, aplicações práticas e diferenciais.  

 

3.2 Objetivos específicos 

• sondar junto à  Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque – 

AmpeBr os sistemas e equipamentos CAD/CAM utilizados pelas confecções 

têxteis da região; 

• realizar pesquisa bibliográfica na Internet para identificar empresas fornecedoras 

de tecnologia para a área de confecções têxteis do vestuário; 

• realizar levantamentos minuciosos com empresas fornecedoras instaladas no 

Estado de Santa Catarina e no Brasil. 

 

4 METODOLOGIA 

O presente estudo é predominantemente uma pesquisa qualitativa que 

contará com pesquisa bibliográfica em livros, revistas e sites especializados. E em 

termos de pesquisa de campo contará com levantamento por meio da aplicação de 

entrevista e coleta de documentos como prospectos, folders e outros materiais 

pertinentes a máquinas, equipamentos e softwares.  

 

5 DESENVOLVIMENTO 

Sua concretização se dará em quatro etapas distintas que são: (1) pesquisa 
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bibliográfica (teoria e Softwares / Hardwares); (2) pesquisa de campo junto às 

empresas identificadas para os aprofundamentos necessários; (3) análise do 

conteúdo resultante das pesquisas anteriores; (4) redação e entrega do artigo final. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Os desenvolvimentos tecnológicos e competitivos já interligam diversos 

negócios e estão surgindo novas possibilidades para a vantagem competitiva. 

(PORTER, 1989). Neste sentido, o arcabouço teórico pertinente a inovação como 

alavancagem competitiva remetem a: (1) Forças Competitivas; (2) Modelo: inovação 

versus desempenho organizacional; Modelo de Vasconcelos e Cyro (2000); (3) 

Modelo do ícone de Areia de Slack (2002); (4) Modelo de Hamel; (5) Manual Oslo 

(OECD, 2005). 
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