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MISSÃOMISSÃO

� Criar moda para o mercado corporativo 
através de uniformes adequados e 
modernos para identificar, padronizar e 
promover a marca da empresa cliente.



VISÃOVISÃO

� Ser uma grande empresa na fabricação de 
uniformes profissionais, oferecendo a seus 
clientes conforto, segurança e qualidade, 
garantindo satisfação e fidelidade.



UniformeUniforme

�Sistema visual não-verbal 

�Mensageiro da essência da 
organização

�Construção da imagem 
corporativa.



Pressupostos do VestuPressupostos do Vestuááriorio
� Tendências de moda, 
� Qualidade na confecção, 
� Aparência estética, 
� Matéria-prima, 
� Acabamentos,
� Conforto,
� Satisfação do usuário.



CaracterCaracteríísticas do Vestusticas do Vestuááriorio

� Técnica: parte funcional - eficiência com 
que o produto executa sua função; 

� Ergonômica: facilidade de manuseio, 
compatibilidades de movimentos;

� Estética: combinação de cores, formas, 
materiais, texturas, acabamentos e 
movimentos



Uso do UniformeUso do Uniforme

� A evolução nos uniformes de médicos, 
odontólogos, fonoaudiólogos, recepcionistas, 
dentre outros, vai além de um simples modismo. 

� A Norma Regulamentadora número 32 de 
Segurança e Saúde no Trabalho em 
Estabelecimentos de Saúde (Brasil, 2005) define 
a necessidade de vestimenta de trabalho 
adequada e em condições de conforto para a 
atividade da área.



Etapas na confecEtapas na confecççãoão

� A indústria da confecção em geral, e da 
confecção de uniformes segue etapas 
vitais para a obtenção do seu resultado 
principal – a confecção de um uniforme 
que atinja todos seus objetivos tanto em 
relação as expectativas do colaborador 
quanto as da Empresa cliente.



ModeloModelo

� A escolha do modelo do uniforme a ser 
utilizado pelo colaborador - seja ele uma 
criação ou uma adaptação - deve levar 
em conta elementos vitais, 
principalmente: funcionalidade e conforto.



ModelagemModelagem

� Modelagem plana – bidimensional baseada 
nas medidas antropométricas do corpo 
humano.

� Moulage – modelagem tridimensional
� Tendência: incorporação de estudos 
ergonômicos para adaptação da 
modelagem aos movimentos corporais.

� CAD/CAM



Software para ModelagemSoftware para Modelagem



TecidoTecido

� Composição: Fibras Sintéticas, Naturais e 
Artificiais

� Construção: tela, sarja e outros.



CorteCorte

�As peças são cortadas a partir da 
modelagem definida e dos tecidos 
escolhidos.

�Atualmente existem softwares que 
fazem o encaixe dos moldes

� Enfesto – manual ou enfestadeiras



Software EncaixeSoftware Encaixe



PreparaPreparaçção da Peão da Peççaa

• Entretelas e colantes
• Etiquetas
• Aviamentos
• Serigrafia
• Bordado



MMááquina de Bordadoquina de Bordado



CosturaCostura

� Limpeza da peça – overloque – evitar o 
desfiamento do tecido

� Montagem – máquinas costura reta
� Máquinas especializadas – 2 agulhas – cós 
– bolsos – elastiqueiras – de braço

� Aparelhos especiais acoplados as 
máquinas - viés



CostureirasCostureiras



AcabamentoAcabamento

� Máquinas especializadas para caseado, 
colocação de botões, bainhas invisíveis, 
travetes.



PassaPassaççãoão

� Passação – ferro à vapor industrial
� Dobra – de acordo com o tipo da peça
� Embalagem e acondicionamento –
individual e em lotes.



EvoluEvoluçção da Indão da Indúústria da stria da 
ConfecConfecççãoão

� Elasticidade do material
� Ergonomia
� Fases de modelagem e corte, com a 
aplicação do sistema CAD/CAM 

�Acoplamento de dispositivos 
eletrônicos nas máquinas de costura 
para aumentar a precisão no 
acabamento. 



O PRIMEIRO UNIFORME 

ECOLÓGICO!



Linha  Hospitalar 

Modelos confeccionados a 
partir de tecido 100% PET 

reciclado.
Cada conjunto de calça e 
jaleco tira do meio-

ambiente aproximadamente 
15 garrafas PET de 2litros.



Linha  Jeans 

Modelos confeccionados a 

partir de tecido 30% PET 
reciclado 70%CO.

Cada conjunto de 
ecojeans tira do meio-

ambiente 
aproximadamente 9 
garrafas Pet de 2 litros e 
3 camisetas reutilizadas.



A linha de produtos 

Ecofilafil também
oferece opções de 

camisetas e moletons.



SinalizaSinalizaçção do Mercadoão do Mercado

�Utilizar a capacidade de 
INOVAR em todas as suas 
dimensões é uma ferramenta 
relevante para ampliar a 
competitividade das 
empresas na cadeia Textil e 
de Confecção.
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