
 
 

 

 

 

 

 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

O FUTURO E AS INOVAÇÕES NO SETOR DO VESTUÁRIO 

 

 
A QUESTÃO 

 

Ano 3 –  Número 23 – Julho de 2019 

 

O setor do vestuário está sendo marcado por profundas 

inovações. Nesse novo cenário, surgem as fábricas 

inteligentes que utilizam as tecnologias de informação e 

comunicação para digitalizar e conectar os processos 

industriais, permitindo as empresas alcançarem maiores 

níveis de qualidade, de eficiência e de “customização em 

escalas” dos seus produtos. 

Considerando essas mudanças e dada a relevância que 

esse setor tem para o desenvolvimento econômico do 

Espírito Santo, é muito importante antecipar como as 

empresas capixabas poderão se preparar para o futuro. 

Apesar deste setor representar 1,4% do valor agregado da 

indústria capixaba, ele é expressivo na geração de 

empregos. No ano de 2017, o vestuário foi responsável 

por 11,6% dos vínculos empregatícios da indústria e por 

14,5% da quantidade de estabelecimentos industriais do 

estado. O setor se encontra em várias localidades do 

Espírito Santo, sendo que se destaca em duas áreas de 

concentração, as quais caracterizam os polos produtivos e 

de vendas em Colatina e Vila Velha. 

Durante a identificação dos Setores Portadores de Futuro 

para o Espírito Santo1, o setor de confecção, têxtil e 

calçado foi elencado como um dos setores estruturais que 

tem uma maior possibilidade de situar o Espírito Santo em 

uma posição econômica competitiva no horizonte 

temporal até 2035. Setores estruturais são os pilares do 

desenvolvimento do estado e caracterizam-se por um 

maior encadeamento das atividades produtivas.  

 

 

1Primeira etapa do projeto Desenvolvimento Estratégico da Indústria do Espirito Santo 2035. Veja mais em: http://www.portaldaindustria-

es.com.br/system/repositories/files/000/000/222/original/setores_port.pdf?1558105407 

Com a elaboração da Rota Estratégica do setor serão 

traçados os caminhos que deverão ser percorridos para se 

alcançar o futuro desejado. As tendências são impres-

cindíveis para a discussão sobre o setor do vestuário nos 

dias de hoje e para o posicionamento de uma empresa no 

futuro. São as inovações, dos mais diversos tipos, que 

revolucionam o setor. Elas estão na fonte de matéria 

prima, no modo de produção, no produto ou serviço, na 

relação com o consumidor final e no modelo de negócio. 

 

 

Distribuição da quantidade de empregos e 

empresas do setor vestuário, 2017. 

Fonte: Rais – Secretaria do Trabalho 

Elaboração: Ideies/Sistema Findes 

http://www.portaldaindustria-es.com.br/system/repositories/files/000/000/222/original/setores_port.pdf?1558105407
http://www.portaldaindustria-es.com.br/system/repositories/files/000/000/222/original/setores_port.pdf?1558105407
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OS FATOS 

A biotecnologia é aplicada em várias etapas da cadeia de produção 

 

De forma a minimizar os erros desses processos, o 

Industrial Internet of Things (IIoT) surge como solução para 

automatizar as máquinas tornando-as mais eficientes. Na 

etapa de venda, as exposições de produtos podem ser 

realizadas via hologramas e as provas de roupas por meio 

de realidade virtual, sem que o cliente tenha contato 

direto com os produtos. Até mesmo as atividades de 

passar, dobrar, embalar e armazenar podem ser realizadas 

por processos robóticos automatizados. E para auxiliar nas 

tomadas de decisões acerca dos negócios, é possível 

mapear pela internet, por meio do Big Data, as 

preferências dos consumidores. 

A partir das inovações, as empresas estão reestruturando 

seus modelos de produção e, dependendo do tipo da 

tecnologia, elas são encontradas em menor ou maior grau 

nas rotinas das fábricas. Os processos iniciais da produção, 

como o design e a prototipagem, de um artigo de 

vestuário já são capazes de serem realizados através de 

simulações 3D nos computadores. Por meio dessa 

tecnologia, busca-se aperfeiçoar as diferentes texturas e 

cores dos tecidos, aproximando-as das perspectivas 

realísticas. A impressora 3D aparece como possibilidade 

de impressão das estampas e da confecção dos moldes, 

os quais podem ser recortados e costurados por robôs. 

 

 

 

As tendências tecnológicas proporcionam novos modelos de produção 

 

Novas tendências sociais e de consumo influenciam os modelos de negócio e as interações nas cadeias 

de produção e venda do setor 

 
As tendências de consumo e produção também 

influenciam os modelos de negócios. Para os consumi-

dores mais adeptos à moda rápida, o Fast Fashion 4.0 

acelera a produção e a comercialização das peças e 

estimula a competitividade das grandes varejistas de 

moda, com várias novas coleções ao ano. Em 

contrapartida, o Slow Fashion prioriza a menor escala. Sem 

precisar passar por grandes marcas, este modelo de 

negócio valoriza as origens dos produtos de forma a 

prezar por artigos locais, aproximando o produtor do 

consumidor, e oferecendo alternativas heterogêneas às 

padronizações. 

 

 
 No desenvolvimento de nanotêxteis, que por meio da 

incorporação de nanopartículas nos tecidos visa 

proteger o seu revestimento contra bactérias, vírus e 

fungos. Aplicação não somente nas roupas, mas 

também em tecidos de hotéis e hospitais;  

 Na segurança dos revestimentos, que é de grande 

aplicação no dia a dia das pessoas, como resistência 

ao fogo, à água, aos raios ultravioletas, às manchas de 

sujeira e condução de eletricidade; 

 No processo de tingimento dos tecidos, utilizando 

Para os perfis que valorizam a interação entre os agentes, 

o crowdsourcing é aplicado para referenciar uma atividade 

de contribuição coletiva – seja um grupo de pessoas que 

confecciona uma peça em conjunto, seja um feedback de 

um cliente via canais de comunicação que contribui para 

a melhoria da empresa. Considerando um processo 

produtivo mais sustentável, a economia circular é uma 

tendência em que o produto, no início da sua concepção, 

é pensado para causar o menor impacto no meio 

ambiente e retornar ao processo de fabricação para novos 

produtos, como insumo. 

pigmentação por meio de processos biotecnológicos 

que, além de consumirem menos química, água e 

energia, resultam em um tecido que não contenha 

tintura tóxica; 

 No conforto das roupas, principalmente as esportivas, 

que são sensíveis à temperatura do corpo, de maneira 

a ajustar o tecido para liberar ou conter o calor;  

 Na produção de matéria-prima, como as fibras 

ambientalmente sustentáveis que se tornam 

alternativas às sintéticas. 

 



 
 

 
                                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS IMPLICAÇÕES 
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Inaugurado em julho de 2018, o Laboratório Aberto Senai 

CentroModa, localizado em Vila Velha, é um espaço aonde 

estão disponibilizados maquinários de costuras e demais 

equipamentos para profissionais e estudantes de moda. O 

ModaLab, que começou como um programa para 

promover este espaço, hoje é um movimento que discute 

e estimula a inovação nos setores de confecção, vestuário 

e calçado do Espírito Santo, contribuindo para o posicio-

namento dessa indústria no presente e no futuro. 

O Sistema Findes estimula o desenvolvimento de novas 

tecnologias em todos os segmentos industriais. Para 

tanto, criou um ambiente voltado para as empresas e 

empreendedores que desejam inovar no Espírito Santo, e 

inserir o estado na discussão nacional e global de 

inovação. O FindesLab5 será um espaço transformador de 

soluções, que tornará o setor industrial capixaba mais 

produtivo, competitivo e inovador. 

 

 

 

A tecnologia rompe fronteiras 

Com a popularização da Internet, o comércio online faz 

com que produtos de todas as partes do mundo cheguem 

aos consumidores finais sem que se direcionem até às 

lojas físicas. As demandas cada vez mais velozes e vindas 

de todos os lugares, tornam-se um desafio do setor para 

que as entregas sejam realizadas o mais rápido possível. 

Isto faz com que a indústria fashion seja cada vez mais 

global e competitiva. Por exemplo, em 2017, a marca 

Tommy Hilfiger lançou uma coleção nas passarelas 

americanas cujas peças podiam ser compradas online no 

instante em que ocorria o desfile. As fronteiras não são 

mais as territoriais.   

 A customização digital torna-se um novo 

nicho a ser explorado 

Equipamentos com realidade virtual e integrados via IIoT, 

viabilizam a personalização de uma peça. Desenvolvido 

pelo Senai Cetiqt – RJ2, a Planta Piloto de uma Confecção 

4.0 permite que o consumidor escolha o modelo, a 

estampa e o tamanho da roupa através de um espelho 

virtual, enquanto um robô afere as suas medidas. Depois 

desta etapa, os dados são enviados para o maquinário que 

iniciará o processo de confecção, o qual tem pouca 

interferência de mão de obra humana. Em alguns minutos 

o consumidor terá o produto em mãos. Esta praticidade 

de adequar o produto à estrutura física do cliente 

impulsionou a Nike3 a desenvolver um modelo de tênis 

que se adequa aos pés do atleta, conforme os seus 

movimentos praticados; isto é possível por intermédio da 

conexão entre o calçado e um aplicativo de smartphone 

via Bluetooth. 

 

 

Inicialmente pensado nos atletas, as smartclothes, ou 

roupas inteligentes, têm o propósito de aproximar os 

sensores eletrônicos ao corpo humano de forma a coletar 

informações mais precisas sobre o desempenho físico 

desses atletas, como as roupas de yoga da Wearable X4, 

as camisas esportivas da Ralph Lauren, e as roupas para 

atividades físicas da Athos. Entretanto, as roupas 

tecnológicas também estão sendo desenvolvidas para 

outros segmentos. Elas contêm sensores de movimento, 

termômetros e até mesmo monitor de eletrocardiograma.  

É possível encontrar no mercado os dispositivos 

eletrônicos que podem ser incorporados às vestimentas, 

que são chamados de wearable technology, ou tecnologias 

vestíveis, como pulseiras, relógios e óculos. Um dos mais 

difundidos entre os consumidores é o smartwatch que 

entre as funções estão o monitoramento do sono, dos 

batimentos cardíacos, as notificações de chamadas e 

mensagens de celular, os alarmes, e os monitores de 

esporte com GPS. Para além dos casos aplicados à saúde, 

as roupas inteligentes conectam-se com outros 

dispositivos, como os de música, de programação de cores 

dos tecidos via LED, e de realidade virtual (especialmente 

para os jogos eletrônicos desta modalidade).  

O setor vestuário, que por décadas não viu muita evolução 

tecnológica nos seus produtos, hoje assiste a inovação 

invadir, cada vez mais rápido, todos os seus espaços. 

As roupas tendem a incorporar cada vez 

mais dispositivos inteligentes 

 

2 Veja em: https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/senai-cetiqt-inaugura-primeira-fabrica-modelo-de-confeccao-40-do-brasil/ 
3 Saiba mais em: https://www.nike.com/launch/t/adapt-bb-black-white-pure-platinum/ 
4 Assista o vídeo em: https://www.youtube.com/watch?v=yiGr0uMvMA8 
5 Veja mais sobre o FindesLab em: https://findeslab.com.br/  

O Sistema Findes apoia a inovação  

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/senai-cetiqt-inaugura-primeira-fabrica-modelo-de-confeccao-40-do-brasil/
https://www.nike.com/launch/t/adapt-bb-black-white-pure-platinum/
https://www.youtube.com/watch?v=yiGr0uMvMA8
https://findeslab.com.br/
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