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RESUMO 

 

Empresas buscam meios de melhorar seus processos produtivos, minimizando 
custos e aumentando os lucros, seja por meio de inserção de tecnologia ou 
remodelando algum processo. Em um mundo altamente competitivo, novas 
modelagens surgem para que as empresas continuem no mercado acirrado. As 
microempresas, além de enfrentarem estes desafios, também enfrentam dificuldades 
internas referentes à gestão da empresa com deficiências de operacionalização, 
planejamento e controle de produção (PCP), gestão financeira e baixo nível de 
informatização. O objetivo do estudo foi avaliar a eficiência produtiva por meio da 
aplicação de um modelo de gestão integrado, com o emprego de software ERP e 
alterações da cadeia produtiva, em uma microempresa de confecção de vestuário 
situada na cidade de Curitiba-PR. O estudo descreveu o processo de gestão de 
produção manual da microempresa em todas as suas etapas de desenvolvimento de 
produto, iniciando nas vendas aos clientes, produção e expedição. Identificando os 
principais problemas dos processos durante o fluxo produtivo, que implicavam em 
atrasos na produção e desperdícios de insumos. As avaliações da eficiência da 
produção foram realizadas por meio de testes comparativos, no processo de 
planejamento de corte manual e por software. Os testes possibilitaram a coleta de 
informações para análise que foram correlacionados e comparados por meio do 
Método de Análise Hierárquica (AHP), um método multicritério de análise 
quantitativa. Concluiu-se que os resultados apresentaram melhoras significativas na 
eficiência da produção, por conta do planejamento com software, diminuindo 
significativamente o desperdício de insumos. Analises pós-implantação do software 
mostram que além do processo de corte, o novo sistema de gestão contribuiu 
significativamente em todas as etapas do fluxo do processo produtivo. Ao final do 
estudo, foi estabelecida a destinação dos resíduos gerados na empresa, que foram 
encaminhados para associações que reciclam os materiais, retornando a sua 
posição de matéria-prima para produção de novos produtos. 

 

Palavras-chave: Eficiência Produtiva; Sistema Integrado ERP; Indústria de 
Confecção; Resíduos Sólidos Têxteis. 

 



ABSTRACT 

 

Companies are seeking to finding ways to improve their production processes, 
minimizing costs and increasing profits, either by introducing technology or 
remodeling some process. In a highly competitive world, new modeling appears for 
companies to continue in a tough business. In addition to facing the difficulties of 
maintaining in a highly competitive world, micro-enterprises also face internal 
difficulties regarding the management of the company with deficiencies in 
operationalization, production planning and control, financial management and low 
level of computerization. The objective of the study is to evaluate the productive 
efficiency through the application of an integrated management model with the use of 
Enterprise Resource Planning (ERP) software and changes in the production chain in 
a clothing manufacturing micro-company located in the city of Curitiba-PR. The study 
described the management of the microenterprise’s manual production process at all 
stages of product development, starting in the sales to customers, production, and 
delivery, characterizing the main problems of the processes during the production 
flow, which imply delays in production and waste of inputs. Estimates of production 
efficiency were analyzed out through comparative tests in the manual planning 
process and by the software. The tests made it possible to collect information for 
analysis; these were correlated and compared using the Hierarchical Analysis 
Method (AHP), a multicriteria method of quantitative analysis. It was concluded that 
the results shown improve efficiency in production due to planning with software, 
significantly reducing inputs. Post-implementation analysis of the software shows that 
in addition to the cutting process, the new management system contributed 
significantly to all stages of the production process flow. At the end of the study, a 
destination for the waste generated in the company was defined. These were sent to 
associations that recycle the materials returning to their position of raw material for 
the production of new products. 

 

Keywords: Productive Efficiency; Integrated ERP System; Textile Industry; Textile 
Solid Waste. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Empresas de micro e pequeno porte procuram formas de permanecerem 

no mercado concorrente com melhorias no processo produtivo e inserção de 

tecnologia. Pesquisa realizada pelo SEBRAE (2013a), com empresas de pequeno 

porte e microempresas, distribuídas nas 27 Unidades Federativas Brasileiras com 

o objetivo de verificar as inovações nos pequenos negócios, informa que: 57,1% 

das empresas introduziram algum processo novo ou com melhorias relevantes.  

Destas empresas, 80,5% introduziram inovações em equipamentos, 

softwares e técnicas de apoio à produção. Em 78,0% foram inseridas inovações 

nos métodos de fabricação ou de produção de bens ou serviços. O resultado das 

inovações por equipamentos, softwares e técnica de apoio à produção na Região 

Sul, mostrou-se mais frequente com um percentual de 95,9%. Mais de um item foi 

considerado sendo o somatório superior a 100% SEBRAE (2013a).  

O Relatório Técnico do Setor de Vestuário e Acessórios (SOUZA; 

RUTHES; MACHADO, 2013), que é parte integrante da Pesquisa Bússola da 

Inovação do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Sistema 

Fiep), que analisa o contexto de inovação na indústria paranaense, mostra em 

suas pesquisas com empresas da área, que as três principais atividades de 

inovação realizadas pelas empresas são:  

 Aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens de capital (80,8%);  

 Preparações para produção e distribuições (66,4%); e,  

 Aquisição de software (56,8%).  

 

Nas respostas das empresas mais de um item foi considerado sendo 

assim, o somatório é superior a 100%. 

Os números confirmam a necessidade das empresas em procurar melhoria 

contínua em processos de fabricação para continuarem competitivas e buscar 

aumentar a produtividade, com menor tempo e custos operacionais de produção. 

Uma parcela das empresas inovou em equipamentos e software de apoio à 

produção como também introduziu novas técnicas nos processos produtivos. 

O Relatório Técnico do Setor de Vestuário e Acessórios (SOUZA; 

RUTHES; MACHADO, 2013), tem como recomendações de melhoria para a gestão 

de inovação para as indústrias paranaenses: a aquisição de software com a 
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identificação de processos dentro das empresas que necessitam melhorias e que 

poderiam ser favorecidas pela inserção de software, como sistemas de 

gerenciamento de recursos empresarias (Enterprise Resource Planning – ERP); 

aplicativos de gerenciamento; software de gestão de estoques; aplicativos para 

gestão e controle de transportes; entre outros. 

Estes softwares e aplicativos de gerenciamento integram as unidades 

operacionais da empresa e possibilitam que as informações sejam compartilhadas 

em tempo real, evitando desencontros e falhas nos repasses de informações; com 

isso a produção torna-se mais assertiva e diminui o retrabalho decorrente de 

falhas. 

Dados da pesquisa do SEBRAE (2013a) – referentes às atividades 

relacionadas à inovação organizacional e de marketing – apontam que 74,0% das 

micro e pequenas empresas introduziram novas técnicas de gestão de processo ou 

de conhecimento para melhorar rotinas e práticas de trabalho dentro da empresa e 

59,2% inseriram novas técnicas de gestão ambiental, para a redução de resíduos, 

economia de água e energia. Isso representa que mais da metade das empresas 

inseriram novas técnicas de gestão ambiental para a redução de resíduos. 

O impacto gerado após a inserção das inovações resultou em um aumento 

no faturamento para 80,3% das empresas. As fontes de recursos utilizadas para 

inovar originaram de capital financeiro próprio para 84,8% dos empresários, 

enquanto 48,2% utilizaram financiamento ou empréstimo bancário SEBRAE 

(2013a). 

Os estímulos que levaram a empresa a inovar foram para 90,0% iniciativa 

dos donos das empresas, para 79,0% pela pressão da concorrência e para 75,2% 

pela demanda ou sugestão dos clientes (SEBRAE, 2013a).  

Os principais objetivos das empresas em inovar foram: para 45,7% 

aumentar a qualidade dos bens e serviços; para 36,9% buscar o aumento na 

produtividade; para 24,6% procurar melhorias das condições de trabalho; e, para 

20,8% aumentar a capacidade de produção ou provisão de serviços (SEBRAE, 

2013a). Os dados apresentados pelas pesquisas mostram que as inovações nas 

empresas não são em vão, o retorno no faturamento é evidente. Porém a maioria 

das empresas utilizam recursos próprios para investir, consequentemente, arcam 

isoladamente com a responsabilidade da inovação. 

 



18 

1.1 CONTEXTO 

 

O trabalho foi realizado em uma empresa de confecção do vestuário 

localizada na cidade de Curitiba – PR, que atua no mercado há nove anos, com um 

faturamento anual aproximado de R$ 130.000,00. A empresa está classificada 

como microempresa dada classificação do SEBRAE (2018b). 

A empresa atua no segmento de uniformes escolares e profissionais. Entre 

as peças produzidas e comercializadas no segmento de uniformes escolares estão: 

calças de agasalho; camisetas; blusas de agasalho; japonas; leggings; bermudas; 

e, shorts-saia. No segmento de uniformes profissionais compreendem: jalecos; 

calças profissionais; dólmãs; pijamas cirúrgicos; camisetas; camisas polo; aventais; 

entre outros. 

O público-alvo para os uniformes escolares são os pais e alunos das 

escolas locais públicas e particulares que trabalham em parceria com a empresa. 

Os produtos confeccionados são do tamanho 2 anos até o tamanho GG adulto e 

sob medida, quando necessário. Os uniformes profissionais têm como público-alvo 

empresas de vários setores, tanto da indústria como do comércio, que necessitam 

de uniformes como a indústria alimentícia; restaurantes; condomínios; escritórios; 

clínicas de saúde; clínicas de estética; salões de beleza. A empresa também 

atende aos pais de estudantes de ensino fundamental e médio que buscam jalecos 

para as aulas de laboratórios nas escolas; estudantes universitários de cursos de 

medicina, veterinária, biomedicina, educação física, odontologia e outros cursos 

que necessitam do uso de jalecos para as atividades práticas. 

Os uniformes são confeccionados para atender o varejo, com produtos a 

pronta entrega e, também, confeccionados sob encomenda, para atender 

empresas com demandas mais específicas com um pedido mínimo de peças. 

O planejamento e controle da produção (PCP) e o processo de corte são 

realizados manualmente com o auxílio de uma planilha de Excel. Esta planilha 

auxilia no controle de entrada e saída de materiais e produtos para empresas 

terceirizadas como facções e serigrafias. O restante do processo é realizado de 

forma manual como o planejamento de insumos, o planejamento do corte com 

enfesto e encaixe das peças programadas. A empresa apresenta falhas no 

processo de produção por conta de falhas de planejamento na aquisição de 
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materiais, o que resulta em retrabalho e atrasos na entrega dos lotes que ficam 

parados no fluxo produtivo. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O cenário da indústria têxtil e de vestuário reforça a concepção da 

velocidade da produção, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil 

e de Confecção (ABIT), referente aos dados do ano de 2018, a produção média 

têxtil foi de 1,2 milhão de tonelada, contra 1,3 milhão de tonelada em 2017. O 

Brasil é o quarto maior produtor e consumidor de tecido para jeans (denim) do 

mundo. O setor do vestuário cumpre um papel de grande importância na 

composição da indústria de transformação do Brasil, tanto pela relevância do valor 

da sua produção, quanto por sua capacidade de gerar empregos (IEMI, 2013).  

A produção total de peças produzidas no ano 2018 é de 8,9 bilhões de 

peças, incluindo vestuários, meias, acessórios e linha lar. A região Sul do país 

produz 1,5 bilhão de peças em artigos do vestuário (IEMI, 2018). O perfil e as 

dimensões do setor têxtil e de confecção no Brasil no ano de 2017 mostram que 

são 27,5 mil unidades produtivas, gerando 1,5 milhão de empregos e US$ 2,4 

bilhões em exportação (IEMI, 2018).  

O Brasil é a maior cadeia têxtil completa do Ocidente, desde a produção 

das fibras, como plantação de algodão até os desfiles de moda, passando por 

fiações, tecelagens, beneficiadoras, confecções e forte varejo. Uma indústria que 

tem quase 200 anos no país (ABIT, [2019]). 

As indústrias têxteis e confeccionistas nos diferentes segmentos da área 

estão concentradas na região sudeste com 46,1%. Esta concentração é 

consequência do grande polo consumidor do país e por se tratar de um centro de 

distribuição para as outras regiões, tanto para o atacado quanto para o varejo. Na 

região Sul concentram-se 31,5% das empresas, a soma das duas regiões 

representa 77,6% do total de empresas no Brasil (IEMI, 2018, p. 35). 

O Relatório Setorial da Indústria Têxtil Brasileira (IEMI, 2018), indica que o 

segmento confeccionista do vestuário tem um total de 24.822 empresas de 

confecção, sendo um total de 24.009 empresas classificadas como Micro e 

Pequenas Empresas (MPE), representando um total de 96,7% do total no território 
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brasileiro. A região Sul do país centraliza 6.453 unidades produtivas de confecção 

do vestuário (IEMI, 2018). 

De acordo com a base de dados do DataSebrae com fonte da Receita 

Federal do Brasil (RFB), referente ao mês de maio de 2019, o total de empresas no 

Estado do Paraná foi de 1.127.924, deste total 1.068.750 estão classificados como 

Micro e Pequenas Empresas (MPE), incluindo os Microempreendedores Individuais 

(MEI). Somente na cidade de Curitiba são 242.748 empresas MPE e MEI. Do total 

de empresas curitibanas, 1.760 estão cadastradas com a atividade de confecção 

de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, 

destas empresas 98,3% estão cadastradas como MPE e MEI. 

Continuar competitivo torna-se indispensável e obriga a empresa retirar 

qualquer atividade que não agregue valor aos produtos, buscando cada vez mais a 

produção enxuta1. Para atender as demandas do consumidor a produção não pode 

parar e para isto, empresas buscam o aumento da intensidade tecnológica e 

simplificação dos processos de criação de valor, trazendo modificações na 

contratação dos colaboradores que necessitam ser mais multifacetados para 

atender a nova demanda, àqueles tradicionais que desempenham somente uma 

função em seus postos de trabalho (BRUNO, 2016, p. 21). 

As empresas preparadas para atuarem com todas as mudanças que estão 

ocorrendo e também com as novas mudanças que ainda estão por vir, serão as 

que possivelmente irão se adaptar as novas demandas. No Brasil as empresas que 

entrarem neste novo paradigma poderão incentivar as demais a acelerar suas 

inserções nas novas tecnologias, caso não se adaptem aos novos meios correm o 

risco de não sobreviver no ambiente competitivo (CNI, 2016, p. 15). 

Na pesquisa realizada pelo SEBRAE (2015) – sobre Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) nas MPE – para avaliar o nível de utilização de 

TIC, dentro de uma amostra de 6.001 empresas indicou que 76% dos empresários 

utilizam computadores nos negócios, destes 61% utilizam software para auxiliar na 

gestão de todas ou quase todas as atividades do negócio de forma integrada, o 

que significa que três em cada cinco empresários utilizam software. 

Os números da pesquisa do SEBRAE (2015) enaltecem a importância das 

empresas em investir em tecnologia, um sistema de gestão integrado que 

                                            
1
  Produção realizada sem desperdícios. 
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possibilita a empresa realizar a gestão de forma prática e assertiva e o resultado 

para a empresa é de torná-la cada vez mais competitiva no mercado. 

Para Lucas Jr. (2006, p. 43), “a tecnologia pode suplementar ou substituir 

as abordagens tradicionais do projeto das organizações”. A Tecnologia da 

Informação (TI) possibilita mudanças nas organizações, como trazer maior 

eficiência, possibilitar novas estruturas na empresa, possibilitar novos 

relacionamentos com outras empresas, redução de custos e aumentar a satisfação 

de seus colaboradores (LUCAS JR., 2006). 

Além da inserção da tecnologia nas empresas, outra questão importante 

aliada à eficiência produtiva, é como produzir mais com menos, isso significa 

menos insumos, menos tempo e menos geração de resíduos. Referente à geração 

de resíduos a ABRELPE (2019), no documento “Panorama dos Resíduos Sólidos 

no Brasil” dos anos de 2018 e 2019, informa que 79 milhões de toneladas de 

resíduos foram geradas no ano de 2018, deste resultado 92% foi coletado, porém, 

6,3 milhões de toneladas de resíduos deixaram de ser recolhidos. A média de 

resíduos sólidos por pessoa representa 380 kg/ano. 

A geração de resíduos traz uma preocupação com o meio em que vivemos 

e faz repensar a forma de como o assunto pode ser tratado. Meios de reduzir ou 

até mesmo eliminar os resíduos provenientes das indústrias faz com que 

instituições orientem sobre o tema. A Confederação Nacional da Indústria (CNI, 

2017) traz informações sobre o setor têxtil e de confecção, com indicadores de 

sustentabilidade para a indústria brasileira entre eles: “mapear a gestão do 

descarte e monitorar a geração de resíduos sólidos é tão importante quanto reduzir 

a geração de resíduos, prioridade de todas as empresas do setor”.  

Seguindo a agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas 

referente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que lista 17 

objetivos com orientações individuais, coletivas e para empresas de vários 

segmentos. Um dos objetivos da ODS é o Consumo e Produção Responsáveis; na 

meta ODS 12 está a redução considerável de geração de resíduos por meio de 

prevenção, redução, reciclagem e reuso (CNI, 2017). 

 

ODS 12 – [...] incorporar novas práticas de produção, visando o uso 
eficiente de recursos, a redução de perdas e desperdícios e o ciclo de vida 
do produto é um processo necessário não somente para assegurar o 
comprometimento com o meio ambiente e a sociedade, mas para a garantia 
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de continuidade da produção em escala industrial, uma vez que é preciso 
assimilar que os recursos são finitos. (CNI, 2017, p. 76). 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho é avaliar a eficiência produtiva por meio do 

Método de Análise Hierárquica (AHP) por meio de aplicação de um modelo de 

gestão integrado, com o emprego de software e alterações da cadeia produtiva em 

uma microempresa de confecção de vestuário situada em Curitiba – PR. 

Este trabalho traz os seguintes objetivos específicos: 

 Avaliar os processos de gestão de produção manual da microempresa 

de confecção do vestuário; 

 Avaliar o emprego do software na produção da empresa; 

 Correlacionar informações de testes de produção, com e sem software 

de gestão por meio do Método AHP; 

 Analisar o processo de produção pós-implantação de software de 

sistema integrado de gestão e definir existência de eficiência produtiva; 

 Avaliar a possibilidade de redução de RST após implantação do software 

e definir destinação dos RST, gerados durante o processo produtivo. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

A organização do trabalho foi estruturada em sete capítulos que são: 

Introdução; Fundamentação Teórica; Estado da Arte; Método; Aplicação do 

Método; Resultados e Discussões; e, Considerações Finais e Trabalhos Futuros. 

Na primeira parte do trabalho, foi realizada a introdução do estudo com a 

apresentação do contexto, o objetivo geral e os específicos, a justificativa e a 

organização do trabalho.  

O capítulo seguinte apresenta a fundamentação teórica sobre micro e 

pequenas empresas (MPE), inserção de tecnologia nas empresas abordando o 

tema do sistema ERP, cadeia produtiva de confecção e suas etapas para o 

desenvolvimento e construção de produtos e por fim, apresentou um estudo sobre 

RST, a problemática envolvendo os resíduos e as propostas de gerenciamento.  
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O Capítulo 3 apresenta o estado da arte, com o estudo de autores 

relacionados à implantação de software de gestão em micro e pequenas empresas.  

O Capítulo 4 descreve o método do estudo e as etapas fundamentais para 

a aplicação do trabalho na microempresa de confecção.  

Na sequência, o Capítulo 5 mostra a aplicação do método nas etapas de 

seleção, instalação e inserção de dados no software de gestão e a aplicação dos 

testes de produção com e sem software de gestão.  

O resultado e discussões sobre a aplicação do método foram apresentados 

no Capítulo 6, neste capítulo foram correlacionadas as informações de produção 

com e sem software de gestão por meio do Método AHP e as análises pós 

implantação do software e definição de existência de eficiência produtiva e 

possibilidade de redução de resíduos sólidos.  

E, por fim, nos Capítulos 7 e 8 foram apresentadas as considerações finais 

e sugestões de trabalhos futuros. A organização do trabalho é resumida conforme 

o QUADRO 1: 

QUADRO 1 – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contexto 1.2 Justificativa  1.3 Objetivos 1.4 Organização do Trabalho 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Micro e pequenas empresas brasileiras 

2.2 Inserção de tecnologia em microempresas 

2.3 Cadeia Produtiva de Confecção 

2.4 Resíduos Sólidos Têxteis 

3 ESTADO DA ARTE 

4 MÉTODO 

4.1 Caracterização do objeto de estudo: o processo de produção manual 

4.2 O Método de Análise Hierárquica 

5 APLICAÇÃO DO MÉTODO 



24 

5.1 Seleção, instalação e inserção de dados no software de gestão 

5.2 Aplicar testes de produção com e sem software 

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

6.1 Correlacionar informações de produção com e sem  
software de gestão por meio do método AHP 

6.2 Análise pós-implantação do software e existência de eficiência produtiva  

6.3 Avaliar a existência de redução de resíduos sólidos têxteis após implantação do software 

6.4 Plano de gestão dos resíduos sólidos têxteis gerados durante o processo produtivo de corte 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

8 TRABALHOS FUTUROS 

Fonte: A autora (2020). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A fundamentação teórica foi dividida em quatro temas principais, iniciando 

com o estudo de micro e pequenas empresas no Brasil e suas características na 

gestão, seguindo pela inserção de tecnologia em microempresas e seus desafios. 

O terceiro tema traz informações sobre a cadeia produtiva de confecção como 

forma de contextualizar o tipo de empresa e seus processos, para aplicação do 

método e por fim, o quarto tema sobre os resíduos sólidos e a problemática nas 

confecções brasileiras e a aplicação dos 3Rs (FIGURA 1).  

FIGURA 1 – 3RS – REDUZIR, REUTILIZAR, RECICLAR  

 

Fonte: ECOTRANSFORME (2019). 

2.1 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS BRASILEIRAS 

 

Dados do SEBRAE (2018b) referentes ao ano de 2017 indicam que o 

número de microempresas (ME) no Brasil era de 4,14 milhões. A maior 

concentração de ME no território nacional é na região Sudeste com 48,8% do total 

no país. A região Sul é responsável por 20,3% do total de ME no país, com uma 

concentração de 40% do total da região no estado do Paraná. As Empresas de 

Pequeno Porte (EPP) também estão concentradas na região sudeste com 52,3% 

do total no território nacional. A região Sul possui 22,2% do total do país. 

Segundo o SEBRAE (2018b), a Lei Geral das Microempresas (ME) e EPP, 

considera ME ou EPP aquelas com sociedade empresária, sociedade simples, 

empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário corretamente 

registrado nos órgãos competentes que obtenha em cada ano-calendário: 
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 Microempresa: receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos 

e sessenta mil reais) e; 

 Empresa de Pequeno Porte: receita bruta superior a R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 

(quatro milhões e oitocentos mil reais). 

 

A microempresa pode ser individual ou entre duas ou mais pessoas, 

podendo ser enquadradas em quatro categorias distintas, conforme dados do 

SERASA EMPREENDEDOR (2018b): 

 Sociedade simples – empreendedores que exercem prestação de 

serviço de natureza pessoal. 

 EIRELI – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, não tem 

sócios, somente o empreendedor, para a abertura desta categoria é 

necessário ter capital social integralizado de 100 salários mínimos. 

 Sociedade empresária – é formada por sociedade limitada com 

existência de sócio. 

 Empresário individual – não existe sócio e não é necessário o 

investimento alto para a abertura da empresa, porém não existe a 

separação de patrimônio pessoal e empresarial. 

 

2.1.1 Gestão de microempresas 

 

Conforme Cordeiro e Ribeiro (2002, p. 2) “gerir hoje envolve uma gama 

muito mais abrangente e diversificada de atividades do que no passado. 

Consequentemente o gestor hoje precisa estar apto a perceber, refletir, decidir e 

agir em condições totalmente diferentes das de antes”.  

A gestão empresarial depende do controle, estrutura e administração do 

negócio. Constitui os valores organizacionais e controle de capital e liga os setores 

da direção e da administração e com os demais interessados na gestão da 

empresa. A gestão define quais os propósitos e quem será responsável pelos 

direcionamentos da empresa (SERASA EMPREENDEDOR, 2018a). Segundo 

Cordeiro e Ribeiro (2002, p. 3) “novos métodos de gestão, novas ferramentas de 
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apoio, novos sistemas de informação, tudo isso representa o esforço por 

aperfeiçoar a gestão”.  

No Guia de Gestão Empresarial elaborado pelo SEBRAE (2004), para 

compreender as necessidades da gestão de uma empresa, é preciso imaginar que 

a empresa é um ser vivo e precisa se manter saudável para mantê-la viva. Se 

alguma doença afeta os negócios, isso compromete toda a administração e o bom 

funcionamento do empreendimento, por isso, é importante que os responsáveis 

mantenham-se atentos ao bom funcionamento da empresa. 

A gestão de microempresas está focada no tripé das atividades financeiras, 

administrativas e operacionais. As principais metas para o gestor, de acordo com a 

Serasa Empreendedor (2018a) são: 

 Definir e estruturar os processos da empresa; 

 Gerenciar os colaboradores e seus respectivos setores, monitorando a 

produtividade; 

 Realizar o controle financeiro, analisando os números e focando nos 

objetivos estabelecidos; 

 Elaborar um plano de negócio e planejamento estratégico, fazendo os 

ajustes ao longo dos processos, se necessário; 

 Definir e executar estratégias para desenvolvimento e crescimento 

contínuo da empresa; 

 Fazer uso do marketing e da comunicação para manter a posição do 

empreendimento no mercado; e, 

 Administrar os estoques a fim e evitar gastos desnecessários e 

maximizar os lucros. 

 

Características de uma microempresa (SERASA EMPREENDEDOR, 

2018a):  

 Gerente generalista, pois acompanha detalhes de todos os processos e 

decisões centralizadas;  

 Orçamento reduzido que depende de criatividade e parcerias;  

 Agilidade nas decisões burocráticas por não depender de hierarquias;  

 Avaliação de desempenho informal realizadas por um único gestor o que 

pode implicar em juízos pessoais.  
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Os principais desafios enfrentados pelos empreendedores de 

microempresas (SERASA EMPREENDEDOR, 2018a):  

 Gestão financeira realizada pelo próprio gestor;  

 Gestão de pessoas com contratações com verbas limitadas muitas 

vezes com dificuldade de encontrar mão de obra qualificada e 

consequentemente realizar o treinamento interno de colaboradores 

(SERASA EMPREENDEDOR, 2018a). 

 

2.2 INSERÇÃO DE TECNOLOGIA EM MICROEMPRESAS 

 

A inserção de tecnologia, crescente nas indústrias, volta-se ao tema da 

Indústria 4.0, que pela história da evolução tecnológica vem desde a Primeira 

Revolução Industrial com a introdução de instalações de produção mecanizadas, 

energia hidráulica e a vapor. A Segunda Revolução Industrial introduziu a divisão 

do trabalho e a produção em massa. A Terceira Revolução Industrial iniciou o 

emprego da automação na produção. A Quarta Revolução Industrial ou também 

conhecida como Indústria 4.0, caracteriza-se pelo uso de sistemas ciberfísicos. O 

aumento da produtividade por meio da introdução de novas tecnologias no lugar do 

trabalho manual do ser humano (BRUNO, 2016). 

Resultado deste impacto da introdução de novas tecnologias, exigirá das 

indústrias profunda reconfiguração não somente de suas empresas, mas também 

de toda sua rede de atores institucionais que estão ligadas a elas (BRUNO, 2016). 

No Brasil as adversidades para o desenvolvimento da indústria 4.0, iniciam 

nos investimentos em equipamentos voltados para a nova tecnologia; à adaptação 

da empresa aos novos processos; ao desenvolvimento de novas especialidades e 

competências. A interatividade entre setores de compra, produção e distribuição de 

forma independente, sem a necessidade de colaboradores para tomadas de 

decisão demandarão novos meios de gestão e engenharia em toda a cadeia 

produtiva (CNI, 2016). 

Além da adaptação aos meios de produção, a nova revolução industrial 

trará reflexos em outras partes da cadeia produtiva, como o encurtamento dos 

prazos de lançamentos de novos produtos no mercado, flexibilização das linhas de 

produção, crescimento da produtividade e eficiência no uso dos recursos, além das 

empresas integrarem cadeias globais de valor (CNI, 2016). 
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Outro ponto para as empresas continuarem competitivas: 

 

A integração digital das empresas ao longo das cadeias produtivas é 
primordial para o ganho de eficiência esperado e deverá provocar 
mudanças significativas nas relações entre clientes e fornecedores. Isso 
demandará não somente a adaptação dos processos existentes, como 
também o desenvolvimento e a incorporação de novas tecnologias de 
hardware e software. (CNI, 2016, p. 24). 

 

Segundo Schwab (2016, p. 68), “mas em um mundo caracterizado pela 

incerteza, a capacidade de adaptação é fundamental – quando uma empresa é 

incapaz de mover-se na curva, ela corre o risco ser lançada para fora dela”.  

Para Bruno (2016, p. 78), “as inovações tecnológicas na confecção farão 

com que esta indústria assuma características atuais e futuras das indústrias 

intensivas em tecnologia, atraindo empreendedores com perfil tecnológico”. 

A cada dia aparecem diversas ferramentas que possibilitam um melhor 

gerenciamento dos processos produtivos nas empresas e com a inserção de 

tecnologias capazes de auxiliar os gestores na forma de comandar suas empresas 

e equipes. Para um processo produtivo ou processo de transformação, é 

necessário um trabalho organizado entre os colaboradores, equipamentos, 

maquinários e sistema de informação para atenderem as diversas fases na 

transição de matéria-prima em produto final (PEREIRA; SIMÃO FILHO; 

MARQUES, 2018, p. 25). 

A inserção de tecnologia na indústria depende de ferramentas para que 

novos meios do processo produtivo atuem efetivamente. A ferramenta para 

desenvolver este estudo foi à implantação de um sistema Enterprise Resource 

Planning (ERP) de informação que veremos a seguir. 

 

2.2.1 Sistema Integrado Enterprise Resource Planning (ERP) 

 

O sistema ERP tem a tradução em português para Planejamento de 

Recursos Empresariais, refere-se a uma estrutura de sistemas de informação, que 

interliga setores de uma organização, como a fabricação, a logística, as finanças e 

os recursos humanos; um banco de dados centralizando as operações dentro de 

um único programa computacional (BATISTA, 2006). 
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Giorgia e Santos (2015), descrevem as operações realizadas no sistema 

ERP, referentes aos processos de manufatura como: “dados de matéria-prima, 

programação da produção, capacidade de produção, datas de expedição e 

compras”. 

Para a gestão eficiente de uma microempresa deve existir a colaboração e 

a comunicação constante entre setores, geralmente é efetivada pela inserção de 

um ERP, porque as informações interligam todos os setores da empresa, “a 

integração permite automatizar uma série de processos, evitando retrabalho e 

eliminando muitas daquelas tarefas burocráticas e repetitivas que antes 

precisavam ser feitas manualmente” (SERASA EMPREENDEDOR, 2018a). 

A incorporação das informações em um único local para armazenamento 

de dados é realizada pelo ERP, uma vez que inclui todas as etapas da operação 

de uma empresa. Estas informações incluem: compras, provisões, planejamento, 

manufatura, formação de preço, contas a pagar e receber, processos contábeis e 

estoques (MARZALL, 2016). 

 

[...] os softwares de integração são de grande utilidade para os pequenos 
negócios. A partir deles, as empresas conseguem integrar suas diversas 
atividades de maneira fluida e organizada. Isso viabiliza não só melhorias 
nos processos, como também nas tomadas de decisões, pois torna possível 
a geração de relatórios detalhados e objetivos. (SERASA 
EMPREENDEDOR, 2018a). 

 

2.3 CADEIA PRODUTIVA DE CONFECÇÃO 

 

A Cadeia Produtiva Têxtil inicia na produção de fibras e filamentos, que 

podem ser naturais de origem vegetal, animal, químicas ou manufaturadas de 

origem artificiais e sintéticas. Com as fibras e os filamentos ocorre a fiação que dá 

origem aos tecidos planos e malhas. A próxima etapa é o beneficiamento dos 

tecidos planos e malhas, que podem ser tingidos com cores diversas ou seguir 

para a impressão de estampas, além de outros tratamentos como o anti-pilling. A 

próxima etapa inicia-se com a Cadeia Produtiva de Confecção, com os tecidos e 

malhas prontos para tornarem-se peças de vestuário, acessórios, linha lar (cama, 

mesa e banho) e materiais técnicos (produtos automotivos e sacarias). As etapas 

estão representadas pela ABIT (2013, p. 13) na FIGURA 2: 
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FIGURA 2 – ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO 

 

Fonte: ABIT (2013, p. 13). 

A Cadeia Produtiva de Confecção do Vestuário inicia-se com as pesquisas 

de moda e criação de coleção. A partir da definição da coleção, entra na parte de 

planejamento de produção, modelagem e aprovação das peças-piloto. Com as 

peças aprovadas, entra-se na etapa de produção propriamente dita, com o 

encaixe, enfesto, corte e confecção até o encontro do consumidor final. 

 

2.3.1 Pesquisas de Moda e Criação de Coleção 

 

A coleção é formada após definir o público-alvo e o mercado de atuação. 

Uma vez delimitados os clientes, é possível planejar a forma como serão 

projetados os produtos, os materiais que serão usados e as tabelas de medidas 

(SABRÁ, 2014).  

Os pontos importantes para limitar e definir o público-alvo são (SENAI, 

2016b): 

 Quem é este público? 

 Qual o sexo? 

 Qual a idade e hábitos? 

 Qual é o poder aquisitivo? 
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Outros fatores como região que o produto será comercializado, estudo da 

concorrência, pesquisas de ofertas disponibilizadas, o período que a coleção será 

lançada e o segmento como: feminino, masculino, infantil, esporte, social ou casual 

(SENAI, 2016b). 

O profissional responsável pela pesquisa de moda tem que estar atento ao 

que está ocorrendo nas ruas, vitrines, feiras, revistas e desfiles e, também, 

compreender as necessidades dos consumidores. É um trabalho que demanda 

disciplina e sensibilidade por parte do profissional da área, pois precisa ser 

sensível aos sentimentos, comportamentos e mudanças para atender o 

consumidor (TREPTOW, 2013). 

De acordo com Sabrá (2014 p. 70): “o desenvolvimento de uma coleção 

precisa ser sistemático, bem planejado e administrado”. Após as pesquisas de 

moda, os principais pontos são definidos, como o perfil do consumidor, qual o 

poder aquisitivo, estilo de vida, a identidade e imagem que a marca quer passar 

aos seus clientes, o tema da coleção, a proposta de cores que são definidas 

conforme tendência, materiais que serão utilizados e silhuetas (TREPTOW, 2013). 

 

2.3.2 Planejamento de Produção 

 

Após a fase de pesquisas de moda e criação de coleção, a empresa 

deverá planejar de qual forma e quais os meios serão necessários para 

desenvolver sua produção. Com o público-alvo definido, deve-se criar uma tabela 

de medidas que irá nortear a produção das modelagens da coleção. A tabela de 

medidas é criada a partir de amostragens do público-alvo na população e tirada 

uma média das medições, porém para as empresas de confecção a criação de 

tabela de medidas se torna um grande obstáculo a ser superado pelas diversas 

etnias que compõe a população brasileira, com diferentes biotipos (TREPTOW, 

2013). 

A programação da produção é diretamente relacionada ao prazo de 

entrega de pedidos previamente existentes ou da previsão da demanda, sendo 

responsabilidade do setor e planejamento e controle, o atendimento das demandas 

(TREPTOW, 2013). 
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No planejamento da coleção, as peças são definidas por meio de desenhos 

técnicos e fichas técnicas que acompanham todo o processo produtivo dos 

modelos propostos para a coleção. Nas fichas técnicas e nos desenhos estarão 

definidos os tecidos ou malhas, aviamentos, ordem de processo de confecção ou a 

sequência operacional até o acabamento e a embalagem da peça. Os desenhos 

técnicos são feitos à mão ou por meio de programas de computador por vetor. Para 

Treptow (2013, p. 144) “[...] sua intenção é fornecer uma informação precisa sobre 

como deverá ser confeccionada a peça. Por isso, a riqueza de detalhes é 

importante, e o modelo é desenhado de frente e de costas”. 

Com o desenho técnico definido, este é inserido na ficha técnica do 

produto – para cada item ou peça de uma coleção existe uma ficha técnica que 

acompanhará este produto até o final de sua produção e passará por todos os 

departamentos envolvidos. A ficha técnica completa possibilita calcular os gastos 

necessários para a produção, como a compra de matéria-prima, aviamentos e 

serviços, como também o departamento comercial poderá definir o valor final para 

o consumidor (TREPTOW, 2013). O cuidado em preencher a ficha técnica 

fielmente conforme produção evita problemas futuros. Se existirem inconsistências 

poderá gerar prejuízos para a confecção, como a falta de insumos ou seu excesso 

(OLIVEIRA, 2015). 

 

2.3.3 Modelagem de Vestuário e Aprovação de Peça Piloto 

 

Para Treptow (2013, p. 151): “A modelagem está para o design de moda, 

assim como a engenharia está para a arquitetura”. A modelagem é o processo de 

desenvolvimento do vestuário em que os traçados dos desenhos e croquis são 

transformados em formas planas, que depois de montados terão uma forma 

tridimensional no corpo das pessoas. 

Os consumidores têm como motivação a forma de como o vestuário foi 

modelado, tornando um fator de competitividade entre produtos, pois influencia e 

sofre influência dos consumidores na hora da escolha de uma peça de vestuário 

(SABRÁ, 2014). 

Existem técnicas de modelagem que podem ser bidimensionais ou 

tridimensionais. A modelagem bidimensional ou plana é feita a partir de traçados 
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de linhas curvas e retas, por meio de pontos específicos de geometria calculados a 

partir de medidas do corpo ou por tabela de medida pré-estabelecida do público-

alvo. Com estas medidas básicas do corpo são definidos moldes bases, os quais 

serão transformados conforme o modelo proposto (SABRÁ, 2014).  

 

[...] a modelagem se utiliza da tabela de medidas, dos conhecimentos da 
antropometria, da ergonomia e da matemática, com o auxílio dos 
conhecimentos da geometria e do cálculo, para o desempenho nos traçados 
dos moldes. (NÓBREGA, 2015, p. 30). 

 

A FIGURA 3 representa a modelagem plana de uma camiseta manga 

longa. O diagrama da modelagem é feito por meio de cálculos matemáticos das 

medidas do corpo. Nota-se na figura que a modelagem planificada da camiseta é 

composta pela parte frente e costas e, em outro diagrama a manga longa. Com 

estas medidas básicas do corpo é definido o molde base as quais serão 

transformadas conforme modelo proposto. O traçado é realizado por meio de 

réguas retas e curvas, esquadros e instrumentos de modelagem (SABRÁ, 2014). 

FIGURA 3 – MODELAGEM PLANIFICADA DE CAMISETA 

 

FONTE: SENAI (2013a, p. 30 e 32). 

A modelagem plana pode ser realizada manualmente no papel com o auxílio 

de réguas e outros instrumentos de modelagens ou por meio de sistemas assistidos 
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por computador (CAD), a partir de princípios de geometria. Os moldes quando 

cortados e costurados, são transformados em peças de vestuário (NOBREGA; 

OLIVEIRA, 2015). A técnica de modelagem tridimensional é realizada manualmente 

sobre um corpo ou um manequim e denomina-se draping (inglês) ou moulage 

(francês). 

Com a modelagem finalizada, a peça é cortada e costurada para montar 

uma peça-piloto/protótipo no tecido proposto da ficha técnica. A peça-piloto é o 

teste para conferir a modelagem interpretada, para verificação de ajustes antes da 

aprovação final da peça para a produção. Nesta etapa é feita a conferência de 

caimento, vestibilidade e concordância com a proposta inicial do modelo (SABRÁ, 

2014). A peça-piloto deverá ser provada em manequim ou modelo conforme tabela 

de medida trabalhada na modelagem. Para Treptow (2013, p. 155): “quando um 

protótipo é diagnosticado com defeito, o molde deve ser corrigido e outro protótipo 

deve ser produzido pelo novo molde”. 

O desenvolvimento da peça-piloto norteará a produção das próximas 

peças, pois é neste processo que serão calculados os tempos para cada etapa, 

equipamentos necessários para a confecção, além de mensurar a quantidade de 

matéria-prima e aviamentos para uma grande escala, desde o início até o final do 

processo de construção do vestuário (NOBREGA; OLIVEIRA, 2015). Conforme 

Treptow (2013, p. 157), “com protótipo aprovado, acompanhado de ficha técnica, 

servirá como amostra para o fluxo operacional da confecção”. 

Com a aprovação da peça-piloto e ajustes definidos e corrigidos, o modelo 

é ampliado e reduzido para definir a grade de tamanhos a partir da modelagem 

principal. Este processo é chamado de gradação ou graduação, que são 

ampliações e reduções da modelagem, assim é possível definir a grade completa 

de tamanhos para determinado modelo (NOBREGA; OLIVEIRA, 2015). 

 

2.3.4 Encaixe, Enfesto e Corte 

 

Após a aprovação da peça-piloto e da graduação dos modelos na grade 

completa, é definida a quantidade de produção de determinado produto. Assim a 

peça segue para o setor de corte. Estes setores são independentes uns dos outros 



36 

nas grandes empresas. O setor de corte manuseia os tecidos e as máquinas de 

corte (NOBREGA; OLIVEIRA, 2015). 

No setor de corte é onde o encaixe será realizado. O encaixe é o arranjo 

das partes de modelagens que constitui a peça sobre o tecido que será cortado. O 

intuito do encaixe é realizar ao máximo o aproveitamento do espaço do tecido, que 

será cortado conforme especificações técnicas da modelagem (SENAI, 2016a). O 

encaixe somente é possível com a definição de grade de tamanhos e quantidade 

por tamanho que será cortada (TREPTOW, 2013). 

A FIGURA 4 representa o encaixe manual para o processo de corte de 

camiseta com recorte em um único tamanho, a malha é tubular, isto é, sem recortes 

nas laterais, no encaixe está representado meio costas, meio frente e mangas da 

camiseta. 

FIGURA 4 – ENCAIXE MANUAL DE CAMISETA MANGA CURTA 

 

FONTE: A autora (2019). 

Após o encaixe, é necessário que as partes do molde sejam riscadas como 

mostra na FIGURA 4, assim o cortador usará as linhas como guia para cortar o 

tecido. É no encaixe que é feita a transferência da forma da modelagem por meio 

de papel de risco ou marcações diretamente sobre o tecido estendido sobre a 

mesa. Outra forma é por meio de sistema computadorizado de impressão de 

encaixe (SENAI, 2016a). 
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Com o encaixe definido, a próxima etapa é o enfesto do tecido, onde as 

camadas de tecidos são dispostas como folhas umas sobre as outras, de forma 

plana e ao final todas as camadas serão cortadas de uma vez sobre a mesa de 

corte (SENAI, 2016a). A FIGURA 5 mostra o enfesto de tecido um sobre o outro 

em camadas planas e alinhadas e posteriormente o corte do tecido. Os 

instrumentos utilizados no corte podem ser máquina de faca vertical, máquina de 

corte com faca circular ou máquina de corte automatizado. 

FIGURA 5 – ENFESTO E CORTE DE TECIDOS 

  

FONTE: A autora (2020). 

Os moldes alinhados no encaixe têm espaços vazios entre si, estes são 

considerados negativos porque não podem ser aproveitados e geram resíduos 

sólidos têxteis (SENAI, 2016a). 

 

2.3.5 Confecção de Vestuário 

 

Após o corte das peças, os produtos seguem para a próxima etapa que é a 

confecção do produto. Para a confecção das peças os equipamentos e 

maquinários vão de acordo com a costura de cada modelo. Os maquinários são 

variados e conforme as necessidades propostas no escopo do projeto 

(PRENDERGAST, 2015). Os maquinários têm o objetivo desde o fechamento de 

peças, acabamentos, caseados e pregar botões, com as mais variadas finalidades. 

2.3.6 Serviços Terceirizados na Indústria da Confecção 

 



38 

É comum entre as empresas de confecção repassar parte de seu processo 

produtivo para outras empresas especializadas em determinados processos, como 

corte, costura, serigrafia e bordados. A terceirização tem o objetivo de 

descentralizar o processo ou serviços, repassando a outra empresa etapas que 

estariam sob sua responsabilidade gerando o aumento da competitividade 

(CORTEZ, 2015), por meio do aumento da produção com mão de obra 

especializada. 

Estas atividades são realizadas em acordo com outras pessoas físicas e/ou 

jurídicas, para suprir determinada atividade que complementará o processo 

produtivo. É uma forma de administrar a mão de obra, reduzir custos e gerenciar a 

produção, para dar continuidade à competitividade no mercado (SABRÁ, 2014). 

Segundo a ABIT (2013) sobre a terceirização: 

 

A baixa escala de produção das confecções brasileiras, aliadas à 
necessidade de atender um mercado crescente, que conta com o aumento 
da participação das grandes cadeias varejistas, acaba levando a (legítimos 
ou ilegítimos) processos de “distribuição de pedidos” (terceirizações) para 
pequenas oficinas que tendem a compartilhar a produção com outras 
oficinas ainda menores. (ABIT, 2013, p. 35). 

 

2.3.7 Encontro ao Consumidor Final 

 

O encontro ao consumidor final pode se dar de diversas formas, como 

pelas vendas a varejo em lojas ou shopping centers, feiras, armazéns, catálogos, 

pontas de estoques que vendem coleções passadas a baixo custo. A categoria por 

vendas on-line ocorre por meio de sites de internet, aplicativos e redes sociais de 

revendedores multimarcas ou de empresas das próprias marcas (TREPTOW, 

2013). 

 

2.4 RESÍDUOS SÓLIDOS TÊXTEIS 

 

No Brasil, segundo o SEBRAE (2012), as leis estão instituindo as maneiras 

das empresas trabalharem, um exemplo é a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

– Lei nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010). A Lei reflete no governo e nas empresas, na 

administração e na execução das normas, tanto na gestão pública como na rede 
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privada de gerenciamento de resíduos. A seguir serão apresentadas as Leis e 

normativos vigentes para a regulamentação de gerenciamento de resíduos. 

 

2.4.1 Leis, Políticas dos Resíduos Sólidos 

 

As Leis e Políticas norteiam o entendimento de resíduos sólidos em 

âmbitos diferenciados. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para a presente e futuras gerações. (BRASIL, 1988, p. 131). 

Como referência regional, tem-se a Política de Resíduos Sólidos do Estado 

do Paraná – Lei nº 12.493 (PARANÁ, 1999), que estabelece princípios, 

procedimentos, normas e critérios referentes à geração, acondicionamento, 

armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos 

sólidos no Estado do Paraná, visando o controle da poluição, da contaminação e a 

minimização de seus impactos ambientais, além de adotar outras providências. 

Segundo informações da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos, o Paraná possui 181 municípios com lixões a céu aberto e tem uma 

geração de 20 mil toneladas de resíduos de todas as origens por dia. A Política de 

Resíduos Sólidos do Paraná, propõe a extinção de todos os lixões do Estado e 

diminuição de 30% na geração dos resíduos (PARANÁ, 2019).  

Para o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), através da 

Resolução nº 313/2002 (BRASIL, 2002), que dispõe sobre o Inventário Nacional de 

Resíduos Sólidos Industriais, abrange informações relacionadas à geração, 

características, armazenamento, transporte, tratamento, reutilização, reciclagem, 

recuperação e disposição final dos resíduos sólidos gerados pelas indústrias do 

país. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) na Lei nº 12.305, de 02 de 

agosto de 2010 (BRASIL, 2010), congrega princípios, objetivos, instrumentos, 

diretrizes, metas e ações adotadas pelo Governo Federal, isoladamente ou em 

regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, 
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com o intuito de gestão integrada e ao gerenciamento adequado dos resíduos 

sólidos. A PNRS tem como finalidade a proteção da saúde pública e da qualidade 

ambiental, não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos 

resíduos sólidos, além da disposição final ambientalmente apropriada dos rejeitos. 

2.4.2 Definição e Classificação de Resíduos Sólidos 

 

A definição de resíduo varia conforme o intuito final de cada Lei, Política e 

Norma. A Lei Estadual nº 12.493 (PARANÁ, 1999) define que resíduo sólido é 

qualquer forma de matéria ou substância nos estados sólidos e semissólidos. Para 

a Norma Técnica NBR 10004 (ABNT, 2004), os resíduos sólidos compõem 

qualquer material em estado sólido, porém para ambas, a origem dos resíduos 

sólidos provém de atividade industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, 

de serviços e de varrição. 

Quanto à periculosidade, entre resíduos perigosos e resíduos não 

perigosos, a NBR 10004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 

2004), enuncia que a classificação compreende a identificação do processo ou 

atividade de origem e também de seus elementos e características. Os resíduos 

são classificados em: 

 Resíduos classe I – Perigosos 

 Resíduos classe II – Não perigosos (A – não inertes e B – inertes) 

 

Os resíduos de materiais têxteis têm o código de identificação de A010 

conforme a Codificação dos Resíduos Sólidos da NBR 10004 (ABNT, 2004), 

apresentada no QUADRO 2.  
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QUADRO 2 – CODIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

FONTE: NBR 10004 (ABNT, 2004). 

2.4.3 Problema do resíduo de confecção 

 

Dados apresentados pelo SEBRAE (2014) apontam que o país produz 170 

mil toneladas de retalho por ano aproximadamente. Segundo a CNI (2014), a 

cadeia têxtil e de confecção que está presente em todo país gera resíduos como: 

embalagens, cones plásticos, óleo de lubrificação, resíduos de varrição, fibras não 

processadas, retalhos, papel, papelão, lodo entre outros. 

Com relação aos resíduos têxteis, a falta de uma coleta estruturada desse 
material passível de ser reciclado, retira qualquer valor agregado que o 
mesmo poderia ter. Sem valor econômico algum esse material que poderia 
gerar emprego e renda para milhares de família, está se acumulando nos 
aterros sanitários. (CNI, 2014, p. 100). 

 

Além disso, o tempo de decomposição dos resíduos em aterros pode variar 

conforme o ambiente onde o resíduo é descartado, as condições em que o material 

é exposto como ventos, chuvas, sol entre outros. Produtos compostos por fibras 

naturais como camisetas, jeans e tecidos de algodão demoram até um ano para se 

desintegrar. Outros produtos que compõe o vestuário cotidiano como couro de 

bolsas e casacos podem levar até 50 anos para desaparecer (JOKURA, 2018). 
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Segundo a CNI (2014, p. 28), “A gestão de resíduos sólidos requer um 

sistema que integre os diversos fatores tais como: a geração dos resíduos, sua 

forma de geração, sistemas de coleta e disposição, utilização e destinação final”. 

 

2.4.4 Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 

Segundo SEBRAE (2012, p. 5), “gerenciar resíduos sólidos, significa 

realizar um conjunto de ações capazes de solucionar o problema de destinação de 

todo o material descartado pelas famílias, empresas ou órgãos públicos.” 

Complementa que pessoas físicas e empresas são responsáveis pelo 

gerenciamento de seus resíduos sólidos. 

Para a Lei nº 12.305 da PNRS (BRASIL, 2010), o gerenciamento dos 

resíduos sólidos inclui ações em conjunto realizadas direta ou indiretamente nos 

processos de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e dos rejeitos, conforme plano 

municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou plano de gerenciamento 

requeridos na forma da Lei. Ainda completa, que o gerenciamento deverá seguir 

conforme ordem de prioridade quanto a não geração, redução, reutilização, 

reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos. 

O SEBRAE (2013b) lançou um relatório intitulado “Como reduzir a geração 

de resíduos sólidos nos negócios?”, que orienta empresários referentes à geração 

de resíduos. A primeira etapa é realizar um diagnóstico das atividades envolvidas 

pela empresa, verificando em quais etapas são gerados resíduos ou desperdícios 

referentes às atividades realizadas nas empresas, estas atividades têm que estar 

especificadas em documentos.  

Empresas que assumem novas tecnologias fazem o uso adequado de 

matéria-prima, utilizam da automação e mudanças de layout tornam-se mais 

competitivas e garantem fidelização dos clientes. O planejamento é ponto 

fundamental para a redução de resíduos. Sendo que, o objetivo principal é a não 

geração dos resíduos, seguido de redução, reciclagem e reuso. O mapeamento 

das etapas das atividades da empresa é realizado com a coleta de informações 

que são catalogadas em documentos e planilhas. Segundo Waltrick (apud 
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SEBRAE, 2013a), estas informações são oriundas de questionamentos feitos das 

atividades realizadas pela empresa como: 

 Onde o resíduo é gerado? 

 Quanto de resíduo é gerado? 

 Qual a composição dos resíduos gerados? 

 Como poder ser reduzida a quantidade de resíduo gerado? 

 Qual é a melhor saída para o gerenciamento? 

 

Sisinno et al. (2011 apud SEBRAE, 2013a) completam os 

questionamentos: 

 Como os resíduos são gerados? 

 Quando são gerados? 

 Em qual quantidade? 

 Como deixar de gerar os resíduos? 

 Como reduzir a geração? 

 Como reciclar internamente? 

 Como reciclar externamente? 

 

Após o levantamento destas informações, a indicação é que seja criado um 

plano de trabalho. As atividades são desenvolvidas conforme o plano, monitoradas 

e analisadas continuamente (SEBRAE, 2013a). 

 

[...] além dos recursos naturais presentes nos resíduos sólidos descartados, 
que poderiam ser aproveitados em novos ciclos produtivos, o investimento 
na capacidade de gestão gera oportunidades de emprego e demanda por 
pesquisa e desenvolvimento de tecnologias mais limpas e eficientes. (CNI, 
2014, p. 28). 

 

2.4.5 Os 3Rs na gestão de resíduos sólidos em empresas de confecção 

 

Na Lei Federal nº 12.305/2010 da PNRS (BRASIL, 2010) orienta que o 

gerenciamento deverá seguir conforme a ordem de prioridade quanto a não 

geração, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos 

e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. A partir da ordem de 

prioridade é possível listar três principais ações: reduzir, reutilizar e reciclar. O 
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gerador deverá minimizar a sua geração, maximizar o reuso e a reciclagem dos 

resíduos e buscar alternativas quanto ao tratamento dos resíduos gerados. 

Segundo Bastian e Rocco (2009, p. 59), a Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental (CETESB) juntamente com o Sinditêxtil  (Sindicato das 

Indústrias Têxteis do Estado de São Paulo), desenvolveram o Guia Ambiental de 

Produção mais Limpa, com orientações sobre os resíduos nas empresas de 

confecção na prática dos 3Rs. A primeira orientação é reduzir a geração de 

resíduos nos processos produtivos e nas operações auxiliares. A segunda 

orientação é reusar os resíduos, de forma a aproveitá-los sem a necessidade de 

tratamento adicional. A terceira orientação é reciclar os resíduos dentro ou fora 

do processo produtivo da empresa. Para a segunda e terceira orientação, as 

empresas devem buscar aproveitar os resíduos internamente nas unidades 

produtivas para depois buscar outros meios externos. 

Meios de reduzir a geração de resíduos nos meios dos processos 

produtivos são possíveis por meio de um planejamento correto dos insumos, 

ferramentas de apoio ao controle de estoques e cálculos de produção podem 

auxiliar a diminuir o consumo no processo produtivo e consequentemente 

diminuindo a geração de resíduos. Segundo o SENAI (2013b, p. 70), “consumir 

menos e melhor, significa racionalizar o uso de materiais no cotidiano da indústria”. 

O segundo R na gestão de resíduos sólidos (GRS) nas empresas é a 

reutilização, que é um meio de aproveitamento de resíduos sólidos sem alteração de 

sua forma original, conforme a Lei Federal nº 12.305/2010 da PNRS (BRASIL, 2010). 

A CNI (2014, p. 101), aponta algumas possibilidades de reutilização de resíduos 

têxteis: 

 Tecidos jeans: mantas acústicas, fios, barbantes, tecidos, enchimentos e 

pelúcias. 

 Malhas 100% algodão: fios e barbantes. 

 Tecidos de composição variada: mantas acústicas e geotêxteis2. 

 Retalhos acima de 1,0 m: artesanatos. 

 

O terceiro R é a reciclagem e a definição dada na Lei nº 12.305/2010 

(BRASIL, 2010), é um processo de transformação dos resíduos sólidos, que 

                                            
2
  Produtos têxteis tecidos ou não-tecido utilizados em contato com o solo e utilizados na construção 

civil ou obras geotécnicas. 
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envolvem a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, 

com o objetivo de converter em insumos e novos produtos. Estes resíduos ou 

produtos usados têm a possibilidade de entrarem de novo no ciclo produtivo para as 

indústrias, agricultura ou artesanalmente voltando como matéria-prima (SENAI, 

2013b). 

Bastian e Rocco (2009, p. 59), no “Guia Ambiental de Produção mais 

Limpa”, recomendam que os retalhos de tecidos oriundos de confecções podem 

ser usados na confecção de bolsas, toalhas, colchas e tapetes. Outra forma é 

utilizar em artesanatos e vender diretamente para o consumidor em bazares 

organizados por associações ou cooperativas. A Lei nº 12.305/2010 da PRNS 

(BRASIL, 2010), cita que identificar o resíduo sólido como um “bem econômico e 

de valor social”, possibilita criar empregos, renda e promover a cidadania. 

O SEBRAE (2016) lançou o Infográfico (FIGURA 6) sobre o gerenciamento 

de resíduos da moda e os pontos a serem considerados são: 

 Reprocessamento de tecidos: como a reutilização de fibras na indústria 

automobilística, reciclagem para a produção de colchões, papel moeda, 

mobiliário e reaproveitamento do couro em peças de tecidos. 

 Ciclos de reaproveitamento: como reaproveitamento das roupas prontas 

com vendas em brechós, produção de artesanato, como bonecas, porta-

documento, ecobags entre outros. “As parcerias com ONGs e 

cooperativas de reaproveitamento de retalhos e resíduos gera valor 

social à empresa” (SEBRAE, 2016).  
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FIGURA 6 – INFOGRÁFICO – COMO FAZER O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA MODA? 
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Fonte: SEBRAE (2016). 
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3 ESTADO DA ARTE 

 

A revisão da literatura foi composta por busca de pesquisa relacionada à 

implantação de software em microempresas de confecção, buscando trabalhos 

relacionados ao tema. Os trabalhos selecionados que auxiliaram no 

desenvolvimento do estudo foram elencados e descritos a seguir. 

O primeiro estudo elencado de Marzall (2016) analisou a implantação de 

um sistema de gestão gratuito em uma empresa de pequeno porte, com foco na 

melhoria de indicadores de desempenho da produção. O estudo selecionou um 

produto dentre 200 modelos que a empresa produz para aplicar o método. O 

trabalho listou os processos de produção para a inserção de informações no 

software. Por meio do estudo verificaram-se progressos para a empresa após a 

implantação do sistema ERP. 

Outro estudo, também, com foco em micro e pequenas empresas é o de 

Crespos e Santos (2015), intitulado “Construção de Sistemas Integrados de Gestão 

para Micro e Pequenas Empresas”, onde apresentam e descrevem uma 

macroarquitetura para produção de um sistema integrado de gestão única, com o 

intuito de integrar diferentes elementos de software e serviço por meio de criação 

de arquitetura, processos de negócios e de soluções. 

Um estudo com o mesmo foco em utilização de sistema ERP, porém 

aplicado em empresa do setor têxtil do agreste pernambucano foi realizado por 

Giorgia e Santos (2015), onde foram analisados os aspectos quanto à implantação, 

utilização e adaptação na organização através de diagnóstico do cenário atual da 

organização. A partir dos dados coletados, foi possível identificar alguns fatores 

críticos que inibem a utilização e a adaptação do sistema, pois mostrou resistência 

dos usuários quanto às mudanças. 

Também com foco nas empresas relacionadas ao vestuário e situadas na 

China temos o estudo de Choi, Chow e Liu (2013), os sistemas ERP têm sido 

amplamente aplicados na indústria da moda, onde o sistema de funções cruzadas 

que integra várias unidades da empresa com a intenção de encurtar o tempo de 

processamento e aumentar as vantagens competitivas. Esse estudo foi realizado 

na China e concluiu que o modelo consegue melhorar a produção e o 

gerenciamento de operações. 
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Na mesma área do vestuário Sanches (2016) realizou uma análise da 

eficiência do processo de corte em relação à geração de resíduo em uma indústria 

de confecção na cidade de Maringá-PR, com base na geração de resíduos do 

tecido jeans, foi desenvolvida uma ferramenta em Excel para medir a entrada total 

do tecido e a quantidade de resíduos após o processo de corte, para verificar a 

eficiência do processo dentro de uma confecção. O autor descreveu e mapeou 

todo o processo de corte, os equipamentos, softwares utilizados pela empresa e, 

também, as informações geradas pelos fornecedores, como forma de melhoria de 

eficiência do seu processo interno. 

Estes foram os estudos que auxiliaram no desenvolvimento deste trabalho, 

porém existe uma ausência de estudos relacionados às MPE e sistemas de 

informação ERP, o que possibilita que o estudo traga uma contribuição para 

pesquisas futuras relacionadas ao tema. 
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4 MÉTODO 

 

O estudo apresenta uma abordagem qualitativa e quantitativa, de 

natureza aplicada, com objetivo de pesquisa descritiva e procedimento por meio 

de estudo de caso de uma microempresa de confecção do vestuário com 

aplicação de quatro testes de produção. A unidade de análise do estudo foi 

avaliar a eficiência produtiva por meio de Método AHP, com a aplicação de um 

modelo de gestão integrado com o emprego de software ERP e alterações da 

cadeia produtiva. A empresa está situada na cidade de Curitiba, capital do estado 

do Paraná e produz uniformes escolares e profissionais. O período de realização 

do estudo foi de fevereiro de 2019 até janeiro de 2020. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO:  
O PROCESSO DE PRODUÇÃO MANUAL 

 

A empresa de confecção de uniformes profissionais e escolares atua no 

mercado desde 2011 e está classificada conforme SEBRAE (2018b), como 

microempresa. Como a maioria das microempresas no Brasil, tem seus desafios na 

gestão de produção e processos. A empresa não possui colaboradores 

contratados, consequentemente, a gestão e operacionalização dos processos 

sejam de venda, produção, financeira e administrativa é desempenha internamente 

pelos dois sócios. Partes dos processos de produção são terceirizadas por meio de 

parcerias com Microempreendedores Individuais (MEI) e Microempresas (ME), 

para prestação de serviços como serigrafias e facções. 

Em uma visão macro, a empresa é dividida em front office, composta por 

atendimento e relacionamento com cliente pessoa física e jurídica, vendas pronta 

entrega e sob encomenda, pós-venda, administrativo e financeiro. O back office é 

responsável pelo planejamento, controle e execução de produção, controle de 

estoques de insumos, produtos acabados, relacionamento com fornecedores, 

empresas terceirizadas e controle de pagamentos de terceirizados. 

O fluxo (FIGURA 7) inicia-se no atendimento ao cliente, seja pessoa física 

ou jurídica. Pessoas físicas incluem pais de alunos em busca de uniforme para os 

filhos, estudantes de diversas áreas que dependem de jalecos para as aulas 

práticas em escolas de ensino médio, profissionalizantes e universidades, 
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profissionais liberais da área da saúde como médicos, dentistas, fisioterapeutas, 

profissionais da área de limpeza e manutenção, profissionais de área de alimentos 

como nutricionistas, chefs de cozinha, que utilizam uniforme para o trabalho. 

Pessoas jurídicas correspondem às empresas que buscam uniformizar seus 

colaboradores em escritórios, laboratórios, cozinhas, comércios, clínicas, 

condomínios, empresas de segurança e manutenção. Os uniformes escolares são 

vendidos para os pais e responsáveis dos alunos e quando ocorre mudança dos 

modelos das escolas, existe a criação de novas peças onde é realizada a 

modelagem, pilotagem e aprovação de novos produtos. Os processos 

mencionados foram apresentados na fundamentação teórica do trabalho. 

As vendas são realizadas com produtos a pronta entrega e estocados na 

loja física e se houver necessidade específica de alguma empresa, é gerado um 

pedido de produção conforme especificação de cada produto, que são 

denominados uniformes sob encomenda. Por trabalhar com produtos em estoque, 

a reposição é primordial para a manutenção das vendas no varejo. Quando se faz 

necessário repor produtos em falta ou com poucas unidades, é enviado um aviso 

de produção. A FIGURA 7 exemplifica o fluxo do processo de produção. 

As peças para reposição bem como os pedidos confirmados, são 

arquivados em pasta, em ordem cronológica. O controle desta etapa é realizado 

pelo front office e as informações são repassadas para o back office e, a partir 

desta etapa, inicia-se o planejamento da produção das peças. O prazo médio do 

início até a entrega dos produtos é de quinze a vinte dias, dependendo do produto 

para reposição de estoque, pode levar mais tempo. 

Após o recebimento da ordem de pedido ou peças de estoque para 

confecção, é realizado o planejamento de insumos onde verifica-se a necessidade 

de compras de material para dar continuidade ao processo. A empresa procura não 

manter estoques de tecidos e malhas, porque não existe espaço físico para manter 

estes materiais. Depois de um tempo sem uso, eles ficam sujeitos à umidade do 

ambiente e poeira, porém, existem casos em que o material é usando rapidamente 

para atender produtos de alto fluxo de vendas. Os aviamentos como botões, 

zíperes, etiquetas, elásticos utilizados em produtos de alta rotatividade são 

mantidos em estoque, por exemplo, os botões para aplicar em jalecos que são 

padronizados e tem características como tamanho 28 (17,78 mm), quatro furos, cor 

branca e espessura de 2,1 a 2,7 mm. 
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FIGURA 7 – FLUXO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO 

 

FONTE: A autora (2020). 

O planejamento para a compra de insumos é realizado de forma empírica, 

para a maioria das peças existe um cálculo básico que é usado como referência 
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para tamanhos aproximados, conforme modelo do produto. A imprecisão nas 

informações gera constante retrabalho e principalmente atrasos na produção por 

conta da falta ou do excesso dos insumos decorrente de erros de planejamento. 

A confecção trabalha com fornecedores fixos para aviamentos, malhas e 

tecidos. Cada fornecedor – que geralmente é o próprio fabricante – trabalha com 

uma metragem diferenciada nos rolos de malhas, o que dificulta ainda mais o 

planejamento de insumos. A empresa tentou trabalhar com um único fornecedor 

para as malhas, porém nem sempre o insumo necessário era encontrado. 

Geralmente os prazos de disponibilidade destes insumos variam, em muitos casos 

não existe nem previsão de chegada, o que inviabiliza o cumprimento de prazos. 

Com isso, a opção encontrada foi trabalhar com fornecedores diferentes, mas com 

qualidade semelhante para atender a demanda de seus clientes. 

A partir do momento que os insumos são adquiridos, o pedido segue para o 

corte e separação de aviamentos. Nesta etapa de produção, o ideal seria que os 

rolos de tecidos e as malhas compradas passassem por uma inspeção de 

qualidade para verificar a existência de furos, fios puxados e manchas, porém, 

para atender a demanda no tempo esperado, esta etapa de verificação de 

qualidade não é executada. Na maioria das vezes o defeito passa despercebido e 

somente é constatado ao final da produção, quando o produto é conferido e 

separado, pois não pode ser aproveitado. Como os pedidos são programados e 

comprados somente para o número inicial proposto, a reposição da peça com 

defeito depende de novas compras, o que dificulta uma gestão eficiente, gerando 

retrabalho em todo o processo produtivo. 

O corte é realizado conforme ordem de pedido e modelo do produto. As 

informações de corte são repassadas em planilha manual com especificação de 

modelo, tamanho e quantidade. O encaixe é manual e realizado conforme o 

tamanho da peça, geralmente inicia-se o corte com as peças maiores. O enfesto 

também é realizado de forma manual e disposto sobre a mesa de corte e varia 

conforme a quantidade de peças para o corte. Quando as peças são menores, é 

possível encaixar mais tamanhos em um mesmo enfesto. O corte é realizado com 

máquina de corte de disco de quatro polegadas, conforme mostra a FIGURA 8: 
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FIGURA 8 – CORTE DE CAMISETA COM MÁQUINA DE CORTE DE DISCO 

 

FONTE: A autora (2019). 

Com as partes cortadas, o lote é separado por tamanho e verifica-se qual é 

a ordem de distribuição. Para exemplificação do processo, segue o fluxo de 

distribuição dos produtos em estudo conforme FIGURA 9: 

FIGURA 9 – FLUXO DE DISTRIBUIÇÃO: CAMISETA  
COM RECORTE E JALECO MANGA LONGA 

 

FONTE: A autora (2020). 
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A camiseta com recorte foi selecionada para o estudo porque foi um 

modelo novo, é a peça em malha mais produzida e abrange toda a grade de 

tamanho que a confecção produz, do tamanho 2 anos até o GG adulto. Após o 

corte, a distribuição do lote da camiseta é direcionada para o beneficiamento de 

impressão digital para inserção da logo da escola, esta etapa do processo é 

realizada internamente. Em seguida, são separados os aviamentos, etiquetas de 

tamanho e composição, após serem identificados seguem paras facções 

terceirizadas. O produto volta montado das facções, retorna para o processo 

produtivo e é encaminhado para o setor de bordado, que é realizado internamente. 

Após os beneficiamentos, os lotes são conferidos e possíveis acabamentos são 

realizados. Os produtos são embalados e seguem para o estoque ou para a 

entrega de pedidos. 

O outro produto em estudo é o jaleco de manga longa, confeccionado em 

tecido Oxford e de comprimento médio. Este modelo de jaleco é o mais popular, foi 

o primeiro a ser comercializado pela empresa e é considerado o carro-chefe em 

vendas, pois atende os mais variados públicos a um preço acessível. O fluxo de 

distribuição após o corte é menor que o da camiseta com recorte, ele é direcionado 

diretamente para a facção que além de montar as peças realiza os acabamentos 

de costura como a inserção de botões e a costura de caseados, o produto retorna 

acabado para a empresa para a conferência dos lotes, embalagem e estoque. 

O controle de pagamento de terceirizados é realizado em planilhas Excel 

de forma simplificada, onde cada facção possui colunas de descrição de produto, 

tamanho, quantidade de peças, saída, retorno e valor por peça. As informações 

são inseridas manualmente, tanto para as saídas como para as entradas. Algumas 

situações são recorrentes gerando pendências no preenchimento da planilha, 

como peças inacabadas, falta de parte do modelo, aviamentos com defeitos, a falta 

de insumos pode ocasionar o atraso e a finalização dos lotes.  

A confecção enfrenta muitos desafios, como outras empresas do mesmo 

porte. Os empresários trabalham em vários setores ao mesmo tempo e 

desempenham funções das quais as habilidades ainda não foram desenvolvidas, 

para garantir uma gestão eficiente em seus negócios. Alguns pontos necessitam 

ser melhorados na gestão de produção da empresa: eficiência operacional; 

controle na gestão de produção; gestão financeira com os pagamentos de 

terceirizados. 



56 

Por conta destes fatores, o estudo propôs a implantação de um sistema de 

gestão ERP para trazer melhorias ao processo de produção da microempresa. O 

estudo foi dividido em três etapas distintas. Na primeira etapa ocorreu a seleção, 

instalação e a inserção de dados da empresa. A seleção do software de gestão 

ocorreu por meio de pesquisas e testes de demonstração, sendo considerado o 

valor de instalação e manutenção com a licença de uso. Após a seleção foi 

realizada a instalação do software de gestão e inserção de informações de venda e 

produção. 

Na segunda etapa, foram selecionados dois produtos para realizar os 

testes de produção, para comparação da eficiência no planejamento manual e por 

software, com sistema integrado. O primeiro modelo testado foi a camiseta com 

recorte, um produto novo que surgiu com o objetivo de atender aos alunos de 

uma escola. O segundo produto, é o jaleco de manga longa, considerado um dos 

principais produtos em vendas da loja. Nesta etapa foram registradas as 

informações dos testes de produção. Os principais pontos considerados nos 

testes foram: planejamento da produção; tempo de execução de corte; e, 

quantidade de resíduos gerados. 

A quantidade de insumos necessários para o planejamento de produção foi 

definido por meio manual e por software; o tempo de execução do corte foi 

cronometrado por meio de smartphone, e a quantidade de resíduos gerados foi 

mensurada por meio de balanças de precisão. No total foram realizados quatro 

testes e as informações foram inseridas em planilhas. 

A terceira e última etapa foi correlacionar as informações de produção 

com planejamento manual e com software de sistema de gestão ERP. Foram 

elencados os critérios e prioridades da análise e aplicado o Método AHP, para 

investigação de custo-benefício por meio de análise multicritério, para tomada de 

decisão. A análise dos resultados foi realizada com as informações levantadas 

nos testes. Nesta etapa, também foi considerada uma avaliação pós-implantação 

de software com alterações na cadeia produtiva da confecção por meio de 

observações e análise do processo produtivo. A seguir, informações do método 

AHP selecionado para mensuração dos resultados. 
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4.2 O MÉTODO DE ANÁLISE HIERÁRQUICA  

 

Como forma de análise dos resultados dos quatro testes executados, foi 

selecionado o Método AHP, que vem do inglês Analytic Hierarchic Process. Para 

Cruz, Barreto e Fontanillas (2014, p. 242), “o método está baseado em três 

princípios do pensamento analítico: construção de hierarquias, definição de 

prioridades e consistência lógica”. 

Segundo Saaty (1991, p. XVI), a capacidade de tomada de decisão está 

vinculada as alternativas que serão avaliadas, conforme definição dos objetivos 

desejados. 

 

A teoria reflete o que parece ser um método natural de funcionamento da 
mente humana. Ao defrontar-se com um grande número de elementos, 
controláveis ou não, que abrangem uma situação complexa, ela os 
agrega a grupos, segundo propriedades comuns. Nosso modelo dessa 
função cerebral permite uma repetição deste processo, no que 
consideramos esses grupos, ou melhor, suas propriedades comuns de 
identificação, como os elementos de um novo nível no sistema. Esses 
elementos, por sua vez, podem ser agrupados segundo outro conjunto 
de propriedades, gerando os elementos de outro nível “mais elevado”, 
até atingirmos um único elemento máximo que muitas vezes pode ser 
identificado como o objeto do nosso processo decisório. (SAATY, 1991, 
p. XIV). 

 

A aplicação do Método de Análise Hierárquica é possível quando todos os 

fatores importantes tornarem-se mensuráveis, tanto qualitativamente quanto 

quantitativamente, mesmo que sejam eles tangíveis ou intangíveis (SAATY, 1991). 

E, ainda, segundo Saaty (1991, p. 7), existem duas questões que norteiam 

a estrutura hierárquica: 

1. Como estruturar hierarquicamente as funções de um sistema? 

2. Como medir os impactos de cada elemento na hierarquia? 

 

De acordo com Cruz, Barreto e Fontanillas (2014, p. 243), existem 

elementos-chave para a análise de situações, para tomada de decisão; são 

elencados três pontos: 

 Objetivo principal que é a razão final da decisão. 

 Possibilidades de escolhas que são as alternativas viáveis. 

 Conjunto de critérios que são propriedades, quesitos que serão 

avaliados conforme desempenho da cada alternativa. 
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A partir destes questionamentos, foi elaborada a hierarquia e suas funções. 

Ao final da aplicação do Método AHP, foi possível verificar a consistência do valor 

encontrado para validação dos testes. No Método AHP, é possível que ao final da 

análise do processo, sejam observadas possíveis inconsistências dos julgamentos, 

para esse fim é necessário calcular o índice de inconsistência (IC) (CRUZ; 

BARRETO; FONTANILLAS, 2014, p. 251).  

Conforme Saaty (1991, p. 8), é necessário um método para mensurar a 

precisão de uma situação específica, com a finalidade de aumentar a objetividade 

e diminuir ao máximo a subjetividade. 
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5 APLICAÇÃO DO MÉTODO 

 

A aplicação do método ocorreu em três etapas. A primeira etapa foi 

selecionar, instalar e inserir informações no sistema integrado ERP. A segunda 

etapa consistiu em aplicar, analisar e levantar dados dos testes de produção, com 

e sem software. Na terceira e última etapa foi correlacionar informações de 

produção, com e sem software por meio do Método AHP. 

 

5.1 SELEÇÃO, INSTALAÇÃO E INSERÇÃO DE DADOS NO SOFTWARE DE 
GESTÃO 

 

A primeira etapa da aplicação do método foi subdividida em seleção do 

software de gestão por meio de pesquisas na internet e telefone; após houve a 

instalação do software selecionado na microempresa em dois computadores que 

ficaram com informações integradas. Em seguida, foi realizada a inserção dos 

dados de insumos, consumo, produtos acabados, fornecedores, entre outras 

informações da empresa. 

 

5.1.1 Seleção do software de gestão 

 

A seleção dos desenvolvedores de software de gestão iniciou no mês de 

março de 2019. Após pesquisas, foram selecionadas seis empresas que 

comercializam a licença de uso de softwares de gestão de produção, quatro delas 

têm o sistema desenvolvido diretamente para confecções e duas empresas têm o 

sistema para gestão de produção genérica que pode ser usado em diversos 

segmentos. 

Para a seleção foi elaborado um ranking de pontuação para avaliar as 

empresas que vendem licenças de uso de softwares de gestão, conforme mostra a 

TABELA 1. Foi elencado uma escala de 0 a 5, sendo 0 discordo plenamente e 5 

concordo plenamente. Os critérios foram listados em: 

 Sistema – O sistema abrange os setores de forma integrada, sem haver 

a necessidade de outra ferramenta de gestão? 
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 Instalação e treinamento – O investimento para a instalação e 

treinamento está de acordo com a disponibilidade financeira que a 

empresa pode arcar? 

 Licença mensal – Valor da licença mensal de utilização do software é 

compatível com a capacidade financeira da empresa? 

 Suporte técnico – Disponibilidade, custo, atendimento remoto, quando 

houver necessidade de uso. 

 Atendimento de venda – Referente às explicações e demonstrações de 

uso do software antes da efetivação da compra. 

TABELA 1 – SELEÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA 

Empresa/ 
critérios 

Sistema 
Instalação 

treinamento 
Licença 
mensal  

Suporte 
técnico  

Atendimento 
de venda  

Total 

Empresa A 3 5 4 5 2 19 

Empresa B 5 3 5 3 5 21 

Empresa C 3 0 0 0 0 3 

Empresa D 3 0 0 0 0 3 

Empresa E 4 1 2 3 3 13 

Empresa F 5 4 5 4 5 23 

FONTE: A autora (2020). 

Referente ao primeiro critério foi avaliado se o sistema integrava todos os 

setores necessários para suprir as necessidades de produção, estoques e vendas. 

Também foi considerado o cadastramento de serviços terceiros como facções e 

serigrafia. O que melhoraria a gestão de pagamentos. 

O segundo critério levou em consideração a instalação do software e o 

treinamento para a utilização do sistema. O investimento necessário para esta 

etapa foi o ponto mais relevante, pois a empresa necessitava de um aporte inicial 

maior para instalação. Neste critério foi levado em consideração: as formas de 

pagamento e a quantidade de horas/treinamento disponível no pacote. 
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O terceiro critério analisado foi o valor da licença mensal de uso do 

software, este valor foi incluso nos custos mensais da empresa e o valor de 

negociação foi essencial para a escolha do produto. 

O quarto critério avaliado foi à disponibilidade do suporte técnico, 

principalmente para o período inicial de uso. A preferência foi para as empresas 

que tem suporte durante a semana em horário estendido e aos sábados no período 

da manhã. O valor da hora/suporte também foi considerado, uma vez que 

empresas cobram pelo tempo disponibilizado para o atendimento e outras 

disponibilizam um tempo no pacote mensal destinado ao suporte. 

O último critério foi a atendimento durante as negociações. Das seis 

empresas selecionadas duas delas não retornaram e-mail de contato ou telefone, 

com isso não foi possível à avaliação dos sistemas. As informações coletadas 

foram as que eram disponibilizadas nos sites, porém sem contato direto com 

vendedor. 

A pontuação do ranking para a seleção da empresa foi definida em 

conjunto com os dois sócios, por meio da avaliação dos critérios.  

Após definir o ranking para a seleção das empresas, o software da 

Infosoft Sistemas (Empresa F) foi escolhido, com um modelo voltado diretamente 

às confecções de uniformes e suas especificidades. O valor do investimento para 

a implantação do software, as horas de treinamento para utilização do sistema e 

o pagamento da licença mensal foi custeado pela própria empresa de confecção.  

O software denominado InfoTêxtil Confecção Clássico Uniformes é um 

sistema de gestão (ERP) para confecções para administrar todos os processos da 

empresa, iniciando no registro de matérias-primas até o controle de estoques. O 

software é dividido em módulos conforme setores da confecção, sendo as 

informações integradas (INFOSOFT SISTEMAS, 2020).  

As funcionalidades abrangem os setores administrativo e financeiro, 

faturamento e compras. No setor comercial é composta por vendas. No setor 

produtivo compreende a engenharia, custos, estoque, PCP e produção 

(INFOSOFT SISTEMAS, 2020). 
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5.1.2 Instalação e inserção de dados no software 

 

A instalação do software foi realizada no mês de junho de 2019, a 

previsão de instalação completa de dados foi de sessenta dias, a contar a partir 

da data de instalação. Após a instalação do software, foram levantadas 

informações necessárias para inserir no sistema. Antes da instalação do software 

de gestão, a empresa utilizava um sistema de venda, onde produtos acabados 

eram cadastrados em entradas e saídas, gerando assim, o único controle de 

estoque. Foi a partir deste sistema simplificado de vendas, que foi possível 

realizar o levantamento da variedade de produtos, para a inserção no novo 

software. Além disso, planilhas no Excel foram utilizadas para compilação das 

informações referentes ao estoque de aviamentos, tecido, informações de 

modelagens, corte e insumos. 

Primeiro, foram cadastrados os grandes grupos de tecidos, malhas e 

aviamentos conforme QUADRO 3, que são utilizados na confecção das peças da 

empresa, estes grupos foram denominados de FAMÍLIA. A COLEÇÃO também foi 

cadastrada neste momento, sendo dividida entre os uniformes profissionais e os 

escolares. Cada escola possui uniformes de características diferentes, tanto para 

insumos, quanto relacionados aos tamanhos e modelos. Com a FAMÍLIA 

cadastrada foram definidos os grandes GRUPOS: tecidos e malhas, produto 

acabado, aviamentos e beneficiamento. 

QUADRO 3 – CADASTRO DE COLEÇÃO E FAMÍLIA 

 
COLEÇÃO 

  
FAMÍLIA 

1 PROFISSIONAL 
 

TM TECIDOS E MALHAS 

2 ESCOLAR A 
 

PA PRODUTO ACABADO 

3 ESCOLAR B 
 

AV AVIAMENTOS 

4 ESCOLAR C 
 

BE BENEFICIAMENTO 

5 ESCOLAR D 
   

FONTE: A autora (2019). 
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A partir dos grupos foram cadastrados os produtos, exemplificados no 

QUADRO 4. Para cada produto cadastrado nos grandes grupos, foi gerado um 

código, no grupo de Aviamentos (GRUPO AV) foi inserido o botão de quatro furos e 

foi gerado o código 2001. Neste momento, também, foram cadastrados os grupos 

de Produtos Acabados (GRUPO PA) que são comercializados pela empresa. 

QUADRO 4 – CADASTRO DE PRODUTOS POR SEGMENTO 

COD GRUPO TM COD GRUPO AV COD GRUPO PA 

1001 
OXFORD  

IMPORTADO 
2001 

BOTÃO  
4 FUROS 

1 
AVENTAL  
CINTURA 

1002 
GABARDINE  
BISTRECH 

2002 
BOTÃO  

2 FUROS 
2 

AVENTAL  
COLETE 

1003 
GABARDINE  

VORTEX 
2003 LINHA 120 3 

AVENTAL  
FI 

1004 
GABARDINE  
IMPORTADO 

2004 
FIO  

TEXTURIZADO 
4 

AVENTAL  
FI VIÉS 

1005 BRIM LEVE 2005 
VIÉS LARGO  

35MM 
5 

AVENTAL  
GARÇOM 

FONTE: A autora (2019). 

Após a inserção das informações, foram criadas referências para cada 

produto acabado, estas foram coletadas em planilha Excel, a partir da variedade de 

produtos da empresa. Neste momento cada produto foi pormenorizado, separando 

as partes de modelagem para cálculos de consumo de tecidos e malhas. Definindo 

o encaixe das partes de modelagem pela largura do tecido, as partes menores que 

puderam encaixar nas alturas das partes maiores não tiveram o consumo 

registrado. Com o encaixe das partes de modelagem foi possível definir a 

quantidade mínima de corte por produto.  

Nesta etapa foram definidas quais as empresas terceirizadas, responsáveis 

por cada etapa da produção e o valor referente a cada trabalho realizado. 
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Para cada produto cadastrado as seguintes informações foram 

acrescentadas: 

 Código do produto; 

 Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); 

 Grade de tamanho; 

 Cores; 

 Quantidade mínima por corte; 

 Partes de corte e consumo. Ex.: frente, costas, manga e gola; 

 Etapas da produção: 

▪ Compra de insumos necessários; 

▪ Corte de todas as partes referentes ao produto: calculando o 

consumo individual de tecidos e malhas; 

▪ Beneficiamento. Ex.: bordados e serigrafia; 

▪ Costura; 

▪ Acabamento; 

▪ Embalagem; 

▪ Expedição. 

 

O exemplo é de um jaleco de comprimento médio, manga longa e no tecido 

Oxford. Este mesmo item é o que fez parte dos testes de produção. Com as 

informações coletadas e calculadas em planilha Excel conforme QUADRO 5, foram 

realizadas as inserções no software.  
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QUADRO 5 – INFORMAÇÕES DE PRODUTO NA PRODUÇÃO 

GRUPO 
 

PEÇA 
 

FLUXO MATÉRIA-PRIMA 

JALECO CROWN 1 F E C – P 1 COMPRAS CORPO OXFORD 

UNI GE MEDIO  
OXF ML 

2 MANGA 
   

BOTAO 

CÓDIGO 3 REVEL 
   

AV FIO 

104500 4 GOLA 
   

AV LINHA 

NCM 5 BOLSO 2 CORTE F E C – P OXFORD 

6309.00.10 6 CINTO 2 CORTE MANGA OXFORD 

GRADE TAMANHO 
  

2 CORTE REVEL OXFORD 

PP A EP 
  

2 CORTE BOLSO OXFORD 

CORES 
  

2 CORTE CINTO E GOLA OXFORD 

BRANCO 
  

3 COSTURA F E C – P AV LINHA 

OBS 
     

AV FIO 

QUANTIDA MÍNIMA 
     

ETIQUETA COMP 

4 UNIDADES 
     

ETIQUETA TAM 

TAMANHO/CORTE 
  

7 ACABAMENTO CORPO AP CASEADO 

     
CORPO AP BOTAO 

      
BOTAO 

   
8 EMBALAGEM CORPO TAG 

      
PLASTICO 

      
PIN 

   
9 EXPEDIÇÃO REFERÊNCIA NA 

FONTE: A autora (2019). 
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Conforme FIGURA 10, foram cadastradas as informações da coluna 

GRUPO do QUADRO 5. 

FIGURA 10 – CADASTRO DE REFERÊNCIA NO SOFTWARE 

 

FONTE: A autora (2020). 

Logo após foi cadastrada a coluna PEÇA, conforme mostra a FIGURA 11. 

Estas informações referem-se às peças que compõem o produto, são as partes de 

modelagem que serão cortadas para a produção. A primeira linha é composta do 

item predominante da peça. Neste produto foi denominado FEC como parte frente 

e costas. Em seguida, as demais peças que compõem o produto. A FIGURA 11 é a 

exemplificação do produto cadastrado no sistema ERP. 

FIGURA 11 – CADASTRO DAS PARTES DO JALECO MANGA LONGA 

 

FONTE: A autora (2020). 
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Cada parte do produto foi cadastrada informando a quantidade de insumos 

necessária para cada tamanho. A FIGURA 12 exemplifica como ficou cadastrado 

no software. Com o programa, também foi possível realizar o cadastro de 

fornecedores, empresas terceirizadas e clientes. Os custos de insumos de matéria-

prima, aviamentos, serviços de facções e serigrafia também são inclusos. 

FIGURA 12 – FLUXO DE PROCESSO DO JALECO MANGA LONGA 

 

FONTE: A autora (2020). 

Esta etapa do trabalho foi a que demandou mais tempo em todo o 

processo, muitas informações não estavam disponíveis, sendo necessário calcular 

o consumo de todas as partes que compõem uma peça. Com as informações 

cadastradas, a programação para as próximas produções foram mais rápidas e 

precisas, bastando incluir quantidade e tamanhos dos lotes. 

 

5.2 APLICAÇÃO DE TESTES DE PRODUÇÃO COM E SEM SOFTWARE 

 

Para aplicar os testes foram separados quatro lotes de produção de dois 

produtos: camiseta com recorte e jaleco de manga longa. Foram realizados quatro 

testes sendo 1 e 3 com planejamento manual e 2 e 4 com inserção de informações 
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no software, para os modelos de camiseta com recorte e jaleco manga longa 

conforme TABELA 2. 

A camiseta com recorte foi selecionada para o estudo porque dentre as 

malhas é o produto mais vendido pela confecção. O planejamento de produção foi 

bem variado do tamanho 2 anos até o tamanho GG. O segundo produto 

selecionado foi o jaleco de manga longa de comprimento médio e tecido Oxford, é 

a peça em tecido plano mais vendida pois o público-alvo é muito variado desde 

estudantes, profissionais, professores, clínicas e hospitais. 

TABELA 2 – PLANEJAMENTO DE CORTE PARA TESTES 

 
Produto Unidades Planejamento 

Teste 1 
Camiseta manga curta  

com recorte 
100 Manual 

Teste 2 
Camiseta manga curta  

com recorte 
100 Software 

Teste 3 Jaleco manga longa 30 Manual 

Teste 4 Jaleco manga longa 30 Software 

FONTE: A autora (2019). 

5.2.1 Planejamento de produção com software 

 

Com os produtos cadastrados, o planejamento da produção tornou-se mais 

simples, pois as informações de consumo são calculadas imediatamente após 

solicitação de produção, o que diminui possíveis erros de cálculos de insumos 

antes realizados manualmente. Para programar o corte no software é necessário 

gerar uma ordem de produção como mostra a FIGURA 13. Este exemplo de ordem 

de produção refere-se às camisetas com recorte, que fez parte dos testes 1 e 2. 
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FIGURA 13 – PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO DE CAMISETAS 

 

FONTE: A autora (2020). 

Na ordem de produção é inserida a quantidade de peças e os respectivos 

tamanhos. Cada etapa deve ser concluída para que a produção siga para o 

próximo processo. A sequência de produção inicia-se na compra, seguido do corte, 

beneficiamento de impressão digital, costura, bordado, acabamento, embalagem e 

expedição conforme FIGURA 14. 

FIGURA 14 – ORDEM DE PRODUÇÃO DE CAMISETAS 

 

FONTE: A autora (2020). 
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Depois de feita a ordem de produção para a confecção de camisetas, foi 

gerado relatório de insumos necessários para aquisição, como mostra a FIGURA 

15 é um fragmento do relatório aumentado para mostrar detalhamentos dos 

insumos de malha necessários para a realização do processo de corte. Para o 

estudo foram consideradas as malhas utilizadas no planejamento, porém, no 

relatório também constam informações de quantidades e custos dos insumos, 

beneficiamento e serviços terceirizados. Cada tamanho do modelo tem seu insumo 

calculado detalhadamente como exposto na FIGURA 15. Para este planejamento 

foi utilizado malha de poliviscose (PV) cor marinho para frente, costas e mangas da 

camiseta, malha de PV cor ouro para o recorte e malha ribana para o acabamento 

da gola. 
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FIGURA 15 – RELATÓRIO DE INSUMOS DE PRODUÇÃO DE CAMISETAS 

 

FONTE: A autora (2020). 
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FIGURA 16 – RELATÓRIO DE INSUMOS – MALHAS PARA CAMISETA 

 

FONTE: A autora (2020). 

Da mesma forma do planejamento por software das camisetas, a ordem de 

produção dos jalecos foi efetuada conforme a FIGURA 17 e o relatório de insumos 

foi gerado. A quantidade de insumos necessários para o corte será exemplificada 

na FIGURA 18, o consumo é definido pela quantidade de partes da modelagem 

para compor o produto. 

FIGURA 17 – ORDEM DE PRODUÇÃO JALECOS 

 

FONTE: A autora (2020). 
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FIGURA 18 – RELATÓRIO DE INSUMOS – PRODUÇÃO DE JALECOS 

 

FONTE: A autora (2020). 

5.2.2 Planejamento de produção manual 

 

O planejamento de produção manual era realizado de forma empírica, por 

meio de cálculos básicos. Os tamanhos similares eram agrupados para contabilizar 

o consumo de insumo de forma geral. O cálculo referente à camiseta com recorte 

da malha PV cor azul marinho para tamanhos agrupados. O cálculo do 

planejamento manual origina-se do encaixe e altura das partes de modelagem no 

enfesto.  

Tamanho 2, 4 e 6 anos, o consumo era de 26 cm para cada peça, 

tamanhos 8 e 10 anos o consumo de 31 cm cada, tamanho 12 e 14 anos era 

utilizado 45 cm por peça e para tamanhos adulto do PP ao GG o calculado era de 

54 cm, considerando a largura da malha de 1,2 metros tubular. Nesta medição o 

encaixe das partes incluía frente com recortes, costas e mangas. 

Para o recorte na malha PV cor ouro era acrescentada a medida do recorte 

ao planejamento dividido pela quantidade de partes encaixadas na mesma altura, 

como exemplificado no QUADRO 6.  

A malha ribana calculava-se a medida de 6 cm pela quantidade de encaixe 

na largura. Os planejamentos destas malhas ribanas causavam erros de cálculos 

constantes, porque a largura da malha varia conforme o fornecedor e mesmo um 

único fornecedor pode ter larguras variáveis de malha ribana. 



74 

O cálculo do consumo foi realizado manualmente, porém para propor um 

modo explicativo usou-se uma planilha para auxiliar a demonstração dos 

resultados (QUADRO 6).  

O planejamento dos jalecos seguiu o mesmo padrão, para a produção 

utiliza-se somente o tecido Oxford, onde cada tamanho era mensurado em alturas 

do comprimento total, como cada tamanho possui uma altura diferente multiplica-

se este valor por dois e obtém o valor aproximado de tecido necessário para o 

corte. 

QUADRO 6 – PLANEJAMENTO MANUAL CAMISETAS E JALECOS 

 

FONTE: A autora (2020). 

5.2.3 Preparação, corte e registro de informações dos testes 1 e 2 – Camisetas 

com recorte 

 

A produção das camisetas de manga curta com recorte foi separada em 

dois lotes, no teste 1 – manual e no teste 2 – software. Para a preparação foi 

necessária a aquisição dos insumos de malha poliviscose na cor marinho, na cor 

amarelo ouro para compor o recorte e também de malha ribana para a gola 

redonda da camiseta. A composição da malha poliviscose é de 65% de poliéster e 
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35% de viscose e a quantidade programada para o primeiro teste foi de 21,139 

quilogramas de malha e para o segundo teste 19,863 quilogramas.   

Os valores representam a somatória das malhas de poliviscose na cor 

marinho, cor ouro e malha ribana cor marinho conforme planejamento manual 

baseado no QUADRO 6 e multiplicado pela quantidade total de camisetas 

conforme grade de produção de camisetas por tamanho conforme a TABELA 3. O 

planejamento por software foi realizado por meio de relatório de ordem de 

produção conforme a FIGURA 16. O QUADRO 7 representa o resumo das 

informações: 

QUADRO 7 – PROGRAMAÇÃO DE INSUMOS – TESTES 1 E 2 

Teste 1: manual 
 

Teste 2: software 

Quantidade  
camisetas (un) 

100 
 

Quantidade  
camisetas (un) 

100 

Quantidade 
 de malha (kg) 

21,139 
 

Quantidade  
de malha (kg) 

19,863 

FONTE: A autora (2019). 

Na programação de produção das cem camisetas para o corte, a 

disposição de tamanhos variou de 2 anos até tamanho GG. A disposição dos 

tamanhos e quantidades foi definida conforme a quantidade de vendas. Os 

produtos que têm maiores vendas são produzidos em maior quantidade (TABELA 

3): 

TABELA 3 – PRODUÇÃO DE CAMISETAS POR TAMANHO 

Tamanho 2 4 6 8 10 12 14 P M G GG Total 

Quantidade 6 10 10 10 10 12 12 10 8 8 4 100 

FONTE: A autora (2019). 

O primeiro teste foi realizado no dia 21 de setembro de 2019 e teve a 

duração de 3h 34min 59s. As informações registradas foram separadas por tipo de 
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insumo utilizado. O segundo teste foi realizado no dia 27 de setembro e teve a 

duração de 3h 19min 45s e seguiu com o registro das mesmas informações do 

teste anterior.  

Na TABELA 4, estão as informações de insumos utilizados em cada corte, 

onde o planejamento é realizado em metros e na compra é convertido em quilos, 

como a malha é comercializada. O rendimento para conversão de quilograma em 

metro está especificado na tabela, conforme especificação de insumos, neste teste 

tem o rendimento da malha em poliviscose que representa 2,240 m/kg e o de 

ribana em malha 2,540 m/kg tanto para o teste manual quanto para o teste com 

software.  

Após o corte, foram coletadas informações dos resíduos gerados, tanto em 

resíduos reaproveitáveis para outra produção, como os resíduos de descarte. Os 

resíduos de descarte são gerados nos encaixes do corte e geralmente não são 

aproveitados pelas empresas de confecção. Estes são mensurados em quilograma 

uma vez que são formados por retalhos.  

TABELA 4 – INSUMOS DE CORTE E RESÍDUOS GERADOS NOS TESTES 1 E 2 

Teste 1: manual 

total de insumos 

Comprimento 
(m) 

Largura (m) Peso (kg) 
Rendimento 

(m/kg) 

Malha PV cor marinho 39,970 1,200 17,844 2,240 

Malha PV cor ouro 5,080 1,200 2,268 2,240 

Malha ribana marinho 2,610 0,830 1,028 2,540 

Total 47,660 NA 21,139 NA 

Resíduo reaproveitável 
    

Malha PV cor marinho 7,365 1,200 3,288 2,240 

Malha PV cor ouro 2,360 1,200 1,054 2,240 

Malha ribana marinho 0,693 0,830 0,273 2,540 

Total 10,418 NA 4,614 NA 

Resíduo de descarte 
    

Malha PV cor marinho NA NA 3,900 NA 
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Malha PV cor ouro NA NA 0,591 NA 

Malha ribana marinho NA NA 0,171 NA 

Total NA NA 4,662 NA 

 

Teste 2: software 

total de insumos 

Comprimento 
(m) 

Largura  
(m) 

Peso  
(kg) 

Rendimento 
(m/kg) 

Malha PV cor marinho 37,560 1,200 16,768 2,240 

Malha PV cor ouro 4,270 1,200 1,906 2,240 

Malha ribana marinho 3,020 0,830 1,189 2,540 

Total 44,850 NA 19,863 NA 

Resíduo reaproveitável 
    

Malha PV cor marinho 3,730 1,200 1,665 2,240 

Malha PV cor ouro 0,740 1,200 0,330 2,240 

Malha ribana marinho 1,400 0,830 0,551 2,540 

Total 5,870 NA 2,547 NA 

Resíduo de descarte 
    

Malha PV cor marinho NA NA 4,096 NA 

Malha PV cor ouro NA NA 0,481 NA 

Malha ribana marinho NA NA 0,116 NA 

Total NA NA 4,693 NA 

FONTE: A autora (2019). 

Os testes foram cronometrados por meio de smartphone, o teste 1 – 

manual teve uma duração de 3h 34min 59s e o teste 2 – software com duração de 

3h 19min 45s, houve uma diferença aproximada de 15 minutos entre os testes. O 

teste manual foi realizado com encaixes aleatórios das peças conforme tamanhos 

aproximados, e o teste 2 foi realizado conforme encaixe programado no software 

em quantidades mínimas de corte. Esta programação prévia auxiliou no processo 

de corte e otimizou o tempo destinado a este processo.  
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Após o corte dos testes 1 e 2, os lotes foram separados por tamanhos e 

encaminhados para a impressão digital e em seguida para as facções. A FIGURA 

19 mostra o lote das camisetas. 

FIGURA 19 – O CORTE FINALIZADO DE CAMISETAS 

 

FONTE: A autora (2019). 

Durante o processo de corte os resíduos de descarte foram coletados em 

um recipiente e depois separados conforme cor e tipo de malha e, em seguida, 

pesados em balança de precisão conforme FIGURA 20 e FIGURA 21. 

FIGURA 20 – TESTE 1 – PESAGEM DOS RESÍDUOS DE DESCARTE 

 

FONTE: A autora (2019). 
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FIGURA 21 – TESTE 2 – PESAGEM DOS RESÍDUOS DE DESCARTE 

 

FONTE: A autora (2019). 

5.2.4 Preparação, corte e registro de informações dos lotes dos testes 3 e 4 – 

Jalecos 

 

A preparação para o corte dos jalecos foi separada em dois lotes, no teste 

3 – manual e no teste 4 – software. A composição do tecido é de 100% de poliéster 

e a quantidade programada para o teste 3 é de 53,92 metros de tecido e para o 

teste 4 é de 52,34 metros.  

Os valores representam o planejamento manual baseado no QUADRO 6 e 

multiplicado pela quantidade total de jalecos de acordo com a grade de produção 

por tamanho conforme TABELA 5. O planejamento por software foi realizado por 

meio de relatório de ordem de produção conforme FIGURA 18. As informações de 

cada processo de produção estão apresentadas no QUADRO 8: 

QUADRO 8 – PROGRAMAÇÃO DE INSUMOS – TESTES 3 E 4 

Teste 3: manual 
 

Teste 4: software 

Quantidade de jalecos (un) 30 
 

Quantidade (un) 30 

Quantidade de tecido (m) 53,920 
 

Quantidade de tecido (m) 52,340 

FONTE: A autora (2019). 
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A programação do corte de jalecos foi dividida nos seguintes tamanhos PP, 

P, M, G e GG (TABELA 5). A disposição de tamanhos e quantidades varia 

conforme atendimento do público-alvo. Como as peças tamanho P e M são mais 

comercializadas têm maior produção.  

TABELA 5 – PRODUÇÃO DE JALECOS POR TAMANHO 

Tamanho PP P M G GG TOTAL 

Quantidade 4 8 8 6 4 30 

FONTE: A autora (2019). 

Com a ordem de produção definida no software foi gerado um relatório de 

insumos necessários para a produção. 

O teste 3 foi realizado no dia 4 de outubro de 2019 e o teste 4 foi realizado 

no dia 7 de outubro de 2019. Os testes foram cronometrados, para o teste 3 – 

manual durou 2h 09min 10s; e, o teste 4 – software 1h 59min 49s, uma diferença 

aproximada de 10 minutos. Da mesma forma que os testes anteriores, a previsão 

de encaixe das peças com a quantidade mínima programada no planejamento por 

software fez a diferença no tempo final de cada processo.  

A TABELA 6 especifica o rendimento do tecido, com as informações de 

insumos utilizados em cada corte, a compra é realizada em metros conforme 

planejamento manual e por software. Para realizar a análise de resíduos os valores 

foram convertidos em quilograma tanto para resíduo reaproveitável quanto para 

resíduos de descarte, pois após o corte não é possível mensurar os resíduos em 

metros.  

TABELA 6 – INSUMOS DE CORTE E RESÍDUOS GERADOS NOS TESTES 3 E 4 

Teste 3: manual 
Comprimento 

(m) 
Largura  

(m) 
Peso  
(kg) 

Rendimento 
(m/kg) 

Tecido Oxford 53,920 1,500 12,616 4,274 

Resíduo  
reaproveitável 

2,840 1,500 0,664 4,274 

Resíduo  
de descarte 

NA NA 2,780 NA 
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Teste 4: software 
Comprimento 

(m) 
Largura  

(m) 
Peso  
(kg) 

Rendimento 
(m/kg) 

Tecido Oxford 52,340 1,500 12,246 4,274 

Resíduo  
reaproveitável 

1,740 1,500 0,407 4,274 

Resíduo  
de descarte 

NA NA 2,455 NA 

Rendimento: 1 m = 0,234 kg ou 4,274 m = 1 kg 

FONTE: A autora (2019). 

FIGURA 22 – TESTES 3 E 4 – PESAGEM DOS RESÍDUOS DE DESCARTE 

 

FONTE: A autora (2019). 

Após o processo de corte, os resíduos foram coletados e pesados 

(FIGURA 22). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo foram elencados os resultados dos testes e discussões do 

estudo. As informações de produção com e sem software de gestão foram 

correlacionadas e analisadas comparativamente por meio do Método AHP.  

Para a aplicação do método foram selecionados critérios e definidas as 

alternativas de escolha dos testes com e sem software. Com as informações das 

análises comparativas foi possível realizar uma análise pós-implantação do 

software, avaliar a possibilidade de redução de resíduos têxteis e definir a 

destinação de resíduos sólidos têxteis. 

 

6.1 CORRELACIONAR INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO COM E SEM 
SOFTWARE DE GESTÃO POR MEIO DO MÉTODO AHP 

 

As informações foram registradas em tabela e comparadas conforme total 

de insumos programados; insumos utilizados no corte; resíduos de descarte 

gerados; e, o tempo total do processo (TABELA 7). 

TABELA 7 – INFORMAÇÕES DOS TESTES 1 E 2 

Teste 1: manual Peso (kg) 
 

Teste 2: software Peso (kg) 

Total programado 21,139 
 

Total programado 19,863 

Total utilizado no corte 16,525 
 

Total utilizado no corte 17,316 

Resíduo de descarte 4,662 
 

Resíduo de descarte 4,693 

Resíduo reaproveitável 4,614 
 

Resíduo reaproveitável 2,547 

Dos resíduos Porcentagem 
 

Dos resíduos Porcentagem 

Resíduo reaproveitável 21,83% 
 

Resíduo reaproveitável 12,82% 

Resíduo de descarte 22,05% 
 

Resíduo de descarte 23,63% 

Tempo total de corte (h) 03h 34min 59s 
 

Tempo total de corte (h) 03h 19min 45s 

FONTE: A autora (2019). 
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6.1.1 Critérios e prioridades de análise 

 

Os critérios foram definidos conforme questionamento principal do estudo, 

na qual a pergunta principal foi definir qual o processo de produção é o mais 

adequado. A partir disso, os seguintes critérios foram elencados: a quantidade de 

insumos que foram planejados para cada corte, o tempo de execução de cada 

teste e a quantidade de resíduos sólidos têxteis gerados após o processo. Com a 

aplicação do Método AHP os critérios foram comparados e definido o grau de 

importância para cada critério na avaliação final da análise. O grau de importância 

de cada critério será o mesmo para todos os testes do estudo. Quanto maior o 

peso do critério mais importante é para o estudo.  

 

6.1.2 Aplicação do Método AHP para análise comparativa dos testes 1 e 2 

 

Para analisar as informações dos testes 1 e 2, foi levado em consideração 

a seguinte estrutura para responder a pergunta principal, critérios e alternativas 

(FIGURA 23). 

FIGURA 23 – ESTRUTURA PARA APLICAÇÃO DO  
MÉTODO AHP – TESTES 1 E 2 – CORTE DE CAMISETAS 

 

FONTE: A autora (2019). 



84 

A estrutura foi definida conforme hierarquia em três níveis, onde o objetivo 

principal é responder à questão do primeiro nível hierárquico como mostra a 

FIGURA 23. Conforme Cruz, Barreto e Fontanillas (2014, p. 244), “o método 

baseia-se no estabelecimento de comparações par a par entre critérios 

considerando características objetivas e subjetivas, segundo uma escala absoluta 

de valores”.  

As comparações são efetuadas entre as alternativas e, posteriormente, 

analisadas e julgadas à luz de cada critério previamente estabelecido, definindo 

qual é a melhor alternativa quantitativamente (CRUZ; BARRETO; FONTANILLAS, 

2014, p. 244). As análises são realizadas conforme informações da TABELA 8. 

TABELA 8 – CRITÉRIO DE ANÁLISE E RESULTADO DOS TESTES 1 E 2 

Critérios Teste 1 Teste 2 

C1 – Quantidade de insumo planejado para corte 21,139 kg 19,863 kg 

C2 – Tempo de execução de corte 03h 34min 59s 03h 19min 45s 

C3 – Quantidade de resíduos gerados 4,662 kg 4,692 kg 

FONTE: A autora (2019). 

Depois de estabelecidos os critérios, foram definidas as matrizes conforme a 

preferência. As comparações foram realizadas par a par e conforme a escala de 

importância para análise dos critérios. A análise dos critérios foi julgada de comum 

acordo entre os sócios da empresa com a utilização da escala de importância 

desenvolvida por Saaty (1991). A escala de importância para análise de critérios 

desenvolvida por Saaty é apresentada no QUADRO 9. 

QUADRO 9 – ESCALA DE IMPORTÂNCIA PARA ANÁLISE  
DOS CRITÉRIOS DESENVOLVIDA POR SAATY 

Importância  Definição  

1 Mesma importância 
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Importância  Definição  

3 Um pouco mais importante 

5 Muito mais importante 

7 Claramente ou muito fortemente mais importante 

9 Absolutamente mais importante 

2,4,6,8, 
Usados para facilitar os julgamentos,  

valores intermediários levemente diferentes. 

FONTE: SAATY (1991, p. 22). 

Segundo Saaty (1991, p. 23), “um elemento é igualmente importante 

quando comparado a ele próprio, isto é, onde a linha X encontra a coluna de X, na 

posição (X, X), colocamos 1”. Com a escala de importância para análise cada 

critério foi comparado par a par conforme TABELA 9: 

TABELA 9 – COMPARAÇÃO DE CRITÉRIO POR CRITÉRIO DOS TESTES 1 E 2 

Insumo de corte 
 

Tempo de execução 
 

Resíduos gerados 

C1 T1 T2 
 

C2 T1 T2 
 

C3 T1 T2 

T1 1 1/4 
 

T1 1 1/3 
 

T1 1 2 

T2 4 1 
 

T2 3 1 
 

T2 1/2 1 

FONTE: A autora (2019). 

A matriz de comparação foi preenchida confrontando as características que 

estavam na coluna à esquerda em relação às características que estavam na linha 

superior (SAATY, 1991). Em seguida foi realizada a normatização dos critérios, 

dividindo cada elemento da matriz pela soma da coluna e a soma total seja igual a 

1 (TABELA 10): 
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TABELA 10 – NORMATIZAÇÃO DE CRITÉRIOS – TESTES 1 E 2 

C1 T1 T2 
 

C2 T1 T2 
 

C3 T1 T2 

T1 1 1/4 
 

T1 1 1/3 
 

T1 1 2 

 
+ + 

  
+ + 

  
+ + 

T2 4 1 
 

T2 3 1 
 

T2 1/2 1 

 
= = 

  
= = 

  
= = 

 
5 1 1/4 

  
4 1 1/3 

  
1 1/2 3 

           

C1 T1 T2 
 

C2 T1 T2 
 

C3 T1 T2 

T1 1/5 (1/4)/(5/4) 
 

T1 1/4 (1/3)/(4/3) 
 

T1 1/(3/2) 2/3 

 
+ + 

  
+ + 

  
+ + 

T2 4/5 1/(5/4) 
 

T2 3/4 1/(4/3) 
 

T2 (1/2)/(3/2) 1/3 

 
= = 

  
= = 

  
= = 

 
1 1 

  
1 1 

  
1 1 

FONTE: A autora (2019). 

Após o cálculo da normatização dos critérios, foi definido o cálculo médio 

de cada critério, estabelecendo assim a matriz de preferências (TABELA 11). 

TABELA 11 – MATRIZ DE PREFERÊNCIAS – TESTES 1 E 2 

 
C1 C2 C3 

T1 0,2000 0,2500 0,6667 

T2 0,8000 0,7500 0,3333 

FONTE: A autora (2019). 

A partir desta análise foi realizada uma avaliação dos critérios a luz do foco 

que seria a pergunta principal: Qual o processo de produção mais adequado? 

A matriz da TABELA 12 foi definida conforme escala de importância 

desenvolvida por Saaty (1991). 
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TABELA 12 – MATRIZ DE PRIORIDADE POR CRITÉRIO – TESTES 1 E 2 

 
C1 C2 C3 

C1 1 4 2 

C2 1/4 1 1/4 

C3 1/2 4 1 

FONTE: A autora (2019). 

Em seguida, foram realizados os cálculos para normatização dos critérios e 

cálculo da média dos critérios conforme TABELA 13. 

TABELA 13 – CÁLCULO DA MÉDIA DOS CRITÉRIOS – TESTES 1 E 2 

 
C1 C2 C3 

  
C1 C2 C3 

C1 1 4 2 
 

C1 1/1,7500 4/9 2/3,2500 

C2 0,2500 1 0,2500 
 

C2 0,2500/1,7500 1/9 0,25/3,2500 

C3 0,5000 4 1 
 

C3 0,5000/1,7500 4/9 1/3,2500 

Soma 1,7500 9 3,2500 
     

FONTE: A autora (2019). 

O resultado do cálculo da média dos critérios conforme avaliação 

realizada, foram divididos pela soma das colunas de cada item e a soma total de 

cada critério dividido por três. A média ponderada final ficou conforme 

demonstrado na TABELA 14. 

TABELA 14 – MÉDIA PONDERADA DOS CRITÉRIOS – TESTES 1 E 2 

 
C1 C2 C3 Média ponderada 

C1 0,5714 0,4444 0,6154 0,5438 

C2 0,1429 0,1111 0,0769 0,1103 

C3 0,2857 0,4444 0,3077 0,3460 

FONTE: A autora (2019). 
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Com a definição da média ponderada, foi possível o cálculo do resultado 

final entre o teste 1 e o teste 2, demonstrado na TABELA 15. 

TABELA 15 – RESULTADO FINAL – TESTES 1 E 2 

 
C1 C2 C3 

 
Média 

 
Resultado 

T3 0,2000 0,2500 0,6667 × 0,5438 = 0,3670 

T4 0,8000 0,7500 0,3333 
 

0,1103 
 

0,6331 

     
0,3460 

   

          

Teste 1 = (0,2000 × 0,5438) + (0,2500X 0,1103) + (0,6667 × 0,3460) = 0,3670 
  

Teste 2 = (0,8000 × 0,5438) + (0,7500 × 0,1103) + (0,3333 × 0,3460) = 0,6331 
  

FONTE: A autora (2019). 

O cálculo do resultado final entre os testes 1 e 2 definiu o seguinte 

resultado de preferência, 63,31% para o Teste 2 e 36,70% para o Teste 1. 

Conforme demonstrado na FIGURA 24, que também ilustra o peso de cada critério 

avaliado por meio do resultado da média ponderada conforme TABELA 14.  

O critério C1 – insumos tem grau de importância de 54,38% em relação 

aos outros critérios; o C2 – tempo de corte, tem 11,03% de peso; e, C3 – geração 

de resíduos tem 34% de peso. Com este resultado é possível notar que o critério 

mais importante na avaliação é o de consumo de insumos no planejamento da 

produção. O resultado da média ponderada revela o peso de importância para 

cada critério e este foi utilizado como base para os demais testes (FIGURA 24).  
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FIGURA 24 – RESULTADO FINAL DE PREFERÊNCIA  
ENTRE OS TESTES 1 E 2 – CORTE DE CAMISETAS 

 

FONTE: A autora (2019). 

6.1.3 Aplicação do Método AHP para análise comparativa dos testes 3 e 4 

 

O mesmo processo foi realizado para avaliar os testes 3 e 4. A TABELA 16 

apresenta os dados dos testes e os critérios avaliados. 

TABELA 16 – INFORMAÇÕES DOS TESTES 3 E 4 

Teste 3: manual Peso (kg) 
 

Teste 4: software Peso (kg) 

Total programado 12,616 
 

Total programado 12,246 

Total utilizado no corte 11,952 
 

Total utilizado no corte 11,839 

Resíduo de descarte 2,780 
 

Resíduo de descarte 2,455 

Resíduo reaproveitável 0,664 
 

Resíduo reaproveitável 0,407 

Dos resíduos Porcentagem 
 

Dos resíduos Porcentagem 

Resíduo reaproveitável 5,26% 
 

Resíduo reaproveitável 3,32% 

Resíduo de descarte 22,04% 
 

Resíduo de descarte 20,05% 

Tempo total de corte (h) 02h 09min 10s 
 

Tempo total de corte (h) 01h 59min 49s 

FONTE: A autora (2019). 
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Os resultados dos testes referentes aos critérios foram elencados conforme 

TABELA 17. 

TABELA 17 – CRITÉRIO DE ANÁLISE E RESULTADO DOS TESTES 3 E 4 

Critérios Teste 3 Teste 4 

C1 – Quantidade de insumo planejado para corte 53,92 m 52,34 m 

C2 – Tempo de execução de corte 02h 09min 10s 01h 59min 49s 

C3 – Quantidade de resíduos gerados 2,780 kg 2,455 kg 

FONTE: A autora (2019). 

A partir das informações, os critérios foram comparados por insumos, 

tempo de execução e resíduos gerados em cada teste, referente ao processo de 

corte dos jalecos (TABELA 18). 

TABELA 18 – COMPARAÇÃO DE CRITÉRIO POR CRITÉRIO DOS TESTES 3 E 4 

Insumo de corte 
 

Tempo de execução 
 

Resíduos gerados 

C1 T3 T4 
 

C2 T3 T4 
 

C3 T3 T4 

T3 1 1/3 
 

T3 1 1/2 
 

T3 1 1/4 

T4 3 1 
 

T4 2 1 
 

T4 4 1 

FONTE: A autora (2019). 

Com a comparação critério por critério na TABELA 18, foi possível 

normatizar os critérios dos Testes 3 e 4 e chegar a matriz de preferências 

conforme TABELA 19: 

TABELA 19 – MATRIZ DE PREFERÊNCIAS – TESTES 3 E 4 

 
C1 C2 C3 

T3 0,2500 0,3333 0,2000 

T4 0,7500 0,6667 0,8000 

FONTE: A autora (2019). 

Com a matriz de preferência definida, utilizando a matriz de prioridade por 

critério, a normatização e a média ponderada calculada nos testes 3 e 4 refere-se 
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ao peso de cada critério, considerando os dois testes, foi possível chegar ao 

resultado final. O resultado final foi calculado a partir da média ponderada, 

multiplicado pelo peso de cada critério conforme TABELA 20. 

TABELA 20 – RESULTADO FINAL – TESTES 3 E 4 

 
C1 C2 C3 

 
Média 

 
Resultado 

T1 0,2500 0,3333 0,2000 × 0,5438 = 0,2419 

T2 0,7500 0,6667 0,8000 
 

0,1103 
 

0,7582 

     
0,3460 

   

          

Teste 3 = (0,2500 × 0,5438) + (0,3333 × 0,1103) + (0,2000 × 0,3460) = 0,2419 
  

Teste 4 = (0,7500 × 0,5438) + (0,6667 × 0,1103) + (0,8000 × 0,3460) = 0,7582 
  

FONTE: A autora (2019). 

O resultado foi de 24,19% para o teste 3 e 75,82% para o teste 4. 

Respondendo à questão principal da aplicação do Método conforme FIGURA 25: 

FIGURA 25 – RESULTADO FINAL DE PREFERÊNCIAS  
ENTRE OS TESTES 3 E 4 – CORTE DE JALECOS 

 

FONTE: A autora (2019). 
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6.1.4 Verificação da Razão de Consistência (RC) para validação dos testes 

 

Com o cálculo final dos testes, foi possível verificar a razão de consistência 

para validação dos resultados. Verifica-se o Índice de Consistência (IC) por meio 

dos resultados obtidos anteriormente, criando uma matriz auxiliar com os valores 

da Matriz de Prioridade por Critério multiplicando pelos valores da Média 

ponderada referente a cada critério, por sua coluna e, em seguida, somam-se os 

valores de cada linha, dividindo pela média do peso de cada critério. Com a razão 

de todos os critérios, foi possível calcular o λmax3 (TABELA 21 e TABELA 22).  

 

Se dividirmos a soma dos componentes deste vetor pelo número de 
componentes, teremos uma aproximação para um número λmax chamado 
de autovalor máximo ou principal, que pode ser usado em estimativas de 
consistência como um reflexo da proporcionalidade das preferências. 
Quanto mais próximo λmax for de n (número de atividades consideradas na 
matriz) mais consistente será o resultado. (SAATY, 1991, p. 26). 

TABELA 21 – MATRIZ AUXILIAR PARA CÁLCULO DE IC 

 
0,5438 0,1103 0,3460 

 
C1 C2 C3 

C1 1 × 0,5438 4 × 0,1103 2 × 0,3460 

C2 0,25 × 0,5438 1 × 0,1103 0,25 × 0,3460 

C3 0,5 × 0,5438 4 × 0,1103 1 × 0,3460 

FONTE: A autora (2019). 

TABELA 22 – CÁLCULO DE λmax 

 
C1 C2 C3 Soma 

Média 
Ponderada 

Razão Média 

C1 0,5438 0,4412 0,6920 1,6770 0,5438 1,6770/0,5438 3,0839 

C2 0,1360 0,1103 0,0865 0,3328 0,1103 0,3328/0,1103 3,0181 

C3 0,2719 0,4412 0,3460 1,0591 0,3460 1,0591/0,3460 3,0610 

FONTE: A autora (2019). 

λmax = (3,0839 + 3,0181 + 3,0610)/3  λmax = 3,0543 

                                            
3
  λmax – representa o autovalor máximo ou principal de uma matriz. 
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Segundo Saaty (1991, p. 26) “o Índice de Consistência (IC) pode ser 

representado por λmax menos o número de critérios representados na matriz e 

dividido pelo número de critério menos 1 (um)”. 

 

Índice de Consistência (IC) = λmax - n 

    
n -1 

 

Índice de Consistência (IC) = 3,0543 - 3 = 0,02715 

   
3 - 1 

  

FIGURA 26 – ÍNDICE RÂNDOMICO DO MÉTODO AHP 

                  

 
Índice randômico de AHP 

            

                  

 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 
R.I. 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 

 

                  
FONTE: SAATY (1991, p. 27). 

A razão de IC para IR média na FIGURA 26, para matrizes de mesma 

ordem, é chamada de razão da consistência (R.C.). Uma razão de consistência de 

0,10 ou menos é considerada aceitável (SAATY, 1991). 

 

Razão de Consistência =  Índice de Consistência (IC) 

      Índice Randômico (IR) 

 

Razão de Consistência =  0,02715 = 0,04681 

      0,58     

            

Razão de Consistência =  0,04681 < 0,10 

 

O resultado da razão de consistência (RC) foi de 0,04681 que, segundo 

Saaty (1991), torna o resultado aceitável. 
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6.1.5 Resultado dos testes de produção 

 

Foram realizados quatro testes de dois produtos, para analisar o modo de 

produção manual e utilizando software. As informações foram registradas conforme 

a quantidade de peças; o tipo do tecido; a quantidade de insumos necessários para 

o corte; o total utilizado; os resíduos reaproveitáveis; os resíduos de descarte; a 

cronometragem total do processo. 

Após o corte e coleta de informações foi escolhido o Método AHP para 

definir qual o processo mais efetivo e, também, qual traria uma redução de 

resíduos maior em relação ao outro. O método busca responder o principal 

questionamento da análise, quais as alternativas possíveis de escolha e quais são 

os critérios analisados. 

Para aplicação deste trabalho o Método AHP define que: 

 Qual a pergunta a ser respondida:  

Qual o processo de produção mais adequado? 

 Quais as alternativas possíveis:  

Teste 1 ou Teste 2? 

 Quais os critérios analisados?  

 

Estes foram selecionados em três critérios de avaliação conforme:  

“C1 – Quantidade de insumos planejados para o corte?”;  

“C2 – Tempo de execução de corte?”; e,  

“C3 – Quantidade de resíduos gerados?”. 

 

Para cada critério foi definido uma escala de importância que foi 

mensurada por meio de tabela desenvolvida por Saaty (1991), onde define que os 

critérios são comparados par a par, conforme escala de importância formando 

matrizes de preferências. Aplicado ao trabalho chegou-se a seguinte distribuição 

das importâncias de cada critério: 

 C1 – 54,38% de importância 

 C2 – 11,03% de importância 

 C3 – 34,60% de importância 



95 

A distribuição de importância dos critérios foi utilizada em todos os testes 

para a avaliação final. Com a definição da média ponderada foi calculado o 

resultado final entre os testes 1 e 2. O resultado de preferência foi de 63,31% para 

o teste 2, utilizando o software e 36,70% para o teste 1, com planejamento manual. 

Para os testes 3 e 4 o resultado de preferência foi de 75,82% para o teste 4, com 

software e 24,19% para o teste 3, planejamento manual. Os resultados apresentam 

nitidamente uma posição de vantagem para o planejamento feito por meio de 

software. 

Para responder à questão entre a geração de resíduos sólidos têxteis, os 

testes apresentaram os seguintes resultados: Referente ao teste 1, planejamento 

manual foi de 4,662 quilogramas e para o Teste 2, com software foi de 4,692 

quilogramas, o equivalente a 0,64% a mais de resíduos para o Teste 2. A 

quantidade de resíduos foi praticamente a mesma para ambos os testes. 

Comparando o próximo processo de corte dos jalecos, foram cortados 30 jalecos 

por cada lote. Ao final do Teste 3, foi registrado a quantidade total de 2,780 

quilogramas, o equivalente a 11,69% a mais do que o Teste 4, com 2,455 

quilogramas. No Teste 4 foi considerado novo encaixe das modelagens das peças 

no corte, quando as informações foram registradas no software o que trouxe um 

melhor resultado para o processo. 

 

6.2 ANÁLISE PÓS-IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE E EXISTÊNCIA DE 
EFICIÊNCIA PRODUTIVA 

 

O estudo foi realizado em microempresa de confecção e possibilitou a 

oportunidade de inserir novas tecnologias geralmente utilizadas em empresas de 

maior porte. O modelo de gestão que a empresa utilizava era manual, o que 

acarretava problemas no gerenciamento. Os pontos característicos desta gestão 

evidenciavam a deficiência na qualidade gerencial e operacional, baixo controle na 

gestão de produção o que ocasionava retrabalhos constantes. 

O baixo controle na gestão de produção, como o planejamento e controle 

eram realizados manualmente, causando erros nos cálculos de insumos como 

malhas, tecidos e aviamentos. A falta destes materiais no processo produtivo 

gerava atrasos ou parada na produção. As facções aguardavam a chegada destes 
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insumos para dar continuidade à confecção dos lotes. Defeitos nas peças também 

acarretam atrasos na produção. 

Desde o início da empresa o planejamento foi realizado desta forma, o que 

acabou gerando um montante de resíduos reaproveitáveis considerável. São 

retalhos de malhas e tecidos que podem ser utilizados para outras peças de 

vestuário, porém para colocá-las novamente no processo produtivo, acarreta uma 

demanda de tempo para cortar somente uma ou duas peças, sendo que a empresa 

trabalha com pedido mínimo de dez unidades de um único modelo. Para as 

facções também não é interessante encaminhar estas peças unitárias porque para 

muitas o trabalho não compensa. O tempo na preparação dos maquinários com a 

colocação de fios é o mesmo para confeccionar um grande número de peças. 

Os resíduos resultantes dos cortes realizados eram descartados como 

resíduos industriais. Profissionais procuravam a empresa em busca de resíduos de 

materiais têxteis, com a finalidade de produzir artesanato. A partir disso, a empresa 

procurou associações sem fins lucrativos que tivessem foco em causas sociais 

para realizar doações de resíduos. 

O controle financeiro para pagamento de serviços terceirizados também 

era um dos problemas, o controle era realizado em planilha simplificada em Excel e 

com inserção de dados manuais de todas as informações. Muitas vezes, por conta 

de entregas imediatas, o controle de entrada não era realizado, o que gerava 

pendência no controle de entrada e saída de peças. Ao final, o fechamento de 

pagamentos era inconsistente. Outro ponto a considerar, a empresa possuía um 

sistema descentralizado de gestão. O back office não possuía informações de 

estoques de produtos acabados, fazendo com que o estoque fosse conferido 

manualmente para verificar a necessidade de reposição de peças. 

A empresa necessitava de um gerenciamento direcionado para a produção 

que interligasse os outros setores da confecção, optou-se pela instalação de um 

software de sistema integrado ERP, para gerenciamento do processo produtivo. 

Após pesquisas sobre os sistemas integrados de gestão, foram 

selecionadas seis empresas para verificar os custos e funcionalidades dos 

softwares. Destas empresas, duas não responderam o contato via e-mail e 

telefone. Com outras quatro foi realizado contato, sendo discutido os custos de 

instalação e manutenção, como, também, demonstrações de usos e 

funcionalidades. Duas empresas tinham em suas carteiras software de gestão de 
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produção voltado diretamente para confecção de uniformes. A empresa foi 

selecionada após a análise dos critérios como: sistema; instalação; treinamento; 

valor de licença mensal; suporte técnico e atendimento. Os critérios foram 

elencados e a empresa F foi selecionada. 

A instalação do sistema integrado ocorreu em dois computadores da 

confecção, um no front office e outro no back office. O levantamento de dados para o 

cadastramento dos produtos no software foi um trabalho minucioso, onde cada 

produto foi inserido, calculado encaixes de modelagem e ajustes de tamanho. Com os 

dados inseridos, foi possível verificar a melhoria no planejamento da produção, pois 

era necessária somente a inserção de quantidade e tamanho para geração de ordem 

de produção. No planejamento manual era frequente a falta de insumos, por erros de 

cálculos, consequentemente atrasando a produção e gerando retrabalho nas 

compras. 

No QUADRO 10, foram elencadas as principais mudanças no fluxo do 

processo de produção, após implantação do software de gestão integrada ERP. As 

alterações e melhorias foram inseridas praticamente em todas as etapas do 

processo produtivo. Para que as informações sejam inseridas é necessário o uso 

do computador com acesso à internet, para inserir e dar baixa nas diversas etapas 

do processo. Após salvar as informações, os dados são armazenados em nuvem e 

capazes de serem acessadas de qualquer computador com o programa instalado e 

licenciado pelo desenvolvedor do software. Esta integração possibilita maior 

agilidade e rapidez, tornando o trabalho mais dinâmico. O tempo gasto com 

planejamentos morosos, agora é possível investir em outros processos para 

aumentar a produção e vendas. 

Outra consequência é a diminuição dos estoques de insumos gerados 

pelos erros de cálculos de produção, aumentando a disponibilidade de espaço 

físico para alocar novos equipamentos ou aumentar o estoque de produtos 

acabados. A empresa tem planos de investir em equipamentos variados de 

personalização, centralizando ao máximo a produção. 

O trabalho de análise comparativa entre os modelos de gestão foi separado 

em quatro etapas distintas. Divididos em dois produtos, camisetas e jalecos. Os 

resultados dos planejamentos e realização do processo de corte foram analisados 

conforme o objetivo proposto, para os Testes 1 e 2, das cem unidades de 

camisetas, os resíduos gerados nos dois processos de corte tanto o manual, 
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quanto por meio de software foram praticamente os mesmos, com variação de 

0,64%. Considerando o Testes 3 e 4, com o corte dos trinta jalecos, a variação dos 

resíduos é maior onde o corte manual teve uma geração de resíduos sólidos de 

11,69% a mais comparado ao corte por software. Um fator importante para o 

resultado foi a mudança no encaixe das modelagens dos jalecos no processo de 

corte, este número representa 0,325 quilogramas a menos em trinta peças 

cortadas. 

Ao analisar comparativamente os dois processos por meio da análise AHP, 

verificou-se que a importância para a quantidade de resíduos sólidos gerados e a 

quantidade de insumos somados, representa 88,98% em todo o processo de 

produção. Nota-se ao final, comparando os dois processos de corte em quatro lotes, 

os resultados de preferência estão para o processo de planejamento por software com 

63,31% para o Teste 2 e 75,82% para o Teste 4. O que traz melhorias significativas 

para o processo de produção da empresa além da redução de resíduos gerados no 

corte. 

O modelo de produção após implantação de software possibilitou alterações 

na cadeia produtiva da confecção. Por meio de observações e análise do processo 

produtivo foram registradas as seguintes alterações conforme o QUADRO 10:  

QUADRO 10 – MODELO DE PRODUÇÃO APÓS IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE 

 
Processo Após instalação de sistema de gestão integrado ERP 

V
e
n

d
a
s

 

Pedidos sob 
encomenda 

O pedido é registrado diretamente no sistema  
durante a venda para o cliente. 

Manutenção  
de estoques 

Monitoramento constante do estoque de produto acabado, para 
manutenção e reposição de peças por meio do software,  

não havendo a necessidade de conferência física para reposição. 

P
ro

d
u

ç
ã
o

 

Planejamento de 
insumos e 
compras 

O planejamento da produção é realizado por meio de lançamento  
de ordem de produção. O próprio sistema realiza o levantamento  

de informações de estoque de insumos e gera um relatório  
dos materiais necessários para a compra ou reposição. 

Separação de 
aviamentos 

Após o lançamento da ordem de produção o software gera um relatório, 
com os aviamentos que são necessários para atender ao pedido.  

No relatório os aviamentos vêm com o descritivo completo e detalhado 
das características de botões, zíperes, debrum, etc. 
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Processo Após instalação de sistema de gestão integrado ERP 

Encaixe e corte  
de enfesto 

As informações de corte e enfesto são inseridas no software de gestão 
com a quantidade mínima por tamanho e corte, o encaixe é otimizado 

para o aproveitamento máximo durante o corte, diminuindo a quantidade 
de insumos no planejamento e geração de resíduos sólidos. 

Separação e 
distribuição  
dos lotes 

A ordem de produção é lançada no sistema, especificando a  
sequência operacional de cada produto, o produto segue  

para outra etapa somente após a baixa, evitando que  
o fluxo seja interrompido devido a erro de distribuição. 

Pagamentos  
de serviços 

terceirizados 

Após o recebimento das peças oriundas de serviços terceirizados,  
o sistema faz a baixa e gera automaticamente o valor do  
serviço prestado, detalhando produto e valor ser pago. 

Conferência  
dos lotes  

e acabamento 

A conferência é realizada a cada etapa de processo,  
peças com defeito ficam registradas, gerando pendência  

para a baixa do lote, somente depois de resolvido  
a produção segue para a próxima etapa. 

Fluxo de 
produção 

O fluxo de produção tornou-se mais fluido,  
sem interrupções durante o processo de produção das peças. 

E
x
p

e
d

iç
ã
o

 Entrega de 
pedidos 

O pedido é confirmado, registrado na venda dos produtos e fica 
pendente no sistema, assim que finaliza a produção o pedido é 

repassado para o setor de venda que entrega o produto. 

Entrega para 
estoque 

Após a conferência dos lotes e acabamento dos produtos,  
as informações de reposição de estoque são inseridas  

no sistema e o produto segue para a venda. 

FONTE: A autora (2020). 

6.3 AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
TÊXTEIS APÓS IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE 

 

Os dados coletados nos Testes 1 e 2, referentes ao planejamento e corte 

de camisetas gerou uma diferença de 0,031 quilograma de resíduos de descarte a 

mais para o Teste 2, uma diferença baixa entre os testes. No ano de 2019, a 

empresa vendeu 621 camisetas entre uniformes escolares e profissionais, 

considerando-se a produção anual esta diferença equivale a 0,193 quilogramas, 

em cinco anos seria 0,963 quilograma e em dez anos 1,926 quilograma. 

Por outro lado, os insumos programados para o processo de corte no Teste 

1 manual foram separados 21,139 quilogramas de malhas de poliviscose, enquanto 

para o Teste 2 por software 19,863 quilogramas, uma diferença de 1,276 

quilogramas a cada cem peças de camisetas. Considerando as 621 camisetas 
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anuais, significa um montante de 7,924 quilogramas, em cinco anos este cálculo 

representa 39,620 quilogramas, em dez anos 79,240 quilogramas. 

Mesmo com uma representatividade baixa na geração de resíduos, 

considerando-se o que deixará de gastar em materiais por conta de cálculos 

errados representará 77,310 quilogramas em dez anos. 

Para avaliar a existência de redução dos resíduos sólidos têxteis nos testes 

dos jalecos, o Teste 3 por planejamento manual, obteve em sua totalidade 2,780 

quilogramas de resíduos de descarte e o Teste 4 por planejamento com software, 

teve 2,455 quilogramas, o que representa 0,325 quilograma a menos de resíduos 

no segundo teste por software. 

No ano de 2019, a empresa vendeu 284 jalecos, considerando-se a 

produção anual significaria uma redução de 3,077 quilogramas no ano, pensando 

em médio prazo, este número vai para 15,383 quilogramas em cinco anos. No 

período de dez anos isso representa 30,770 quilogramas. 

Os números não parecem expressivos, porém se calcularmos a quantidade 

de insumos que deixarão de serem gastos nos planejamentos após a inserção do 

software, como calculado nos testes dos jalecos em um ano isso representaria 

3,503 quilogramas a menos de material para comprar e consumir. Realizando o 

mesmo raciocínio a médio e longo prazo, em cinco anos isso representaria 17,513 

quilogramas, em dez anos 35,027 quilogramas de insumos de tecidos que deixarão 

de ser comprados, por erro de cálculo no planejamento manual. 

Após análise dos resíduos de descarte e do material de insumo a mais que 

seria adquirido pelo cálculo manual do Teste 3, o total de material que deixará de 

circular na produção é de 65,797 quilogramas em dez anos. 

Estes números mostram que levando em consideração o médio e longo 

prazo, os resíduos de descarte e o material excedente adquirido por erro de 

cálculo, gerará uma diminuição no fluxo de materiais da empresa. O estudo 

considerou somente os jalecos e camisetas, que representam aproximadamente 

35% dos produtos vendidos pela empresa. 

O estudo foi direcionado para estes dois produtos, porém outros produtos 

poderão ser calculados, o que representaria uma dimensão maior. 
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6.4 DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS TÊXTEIS GERADOS DURANTE O 
PROCESSO PRODUTIVO DE CORTE 

 

O “Relatório de Inteligência Analítico” lançado pelo SEBRAE (2013b) com 

orientações para empresários referentes à redução de resíduos sólidos orienta a 

realização de um diagnóstico das atividades geradoras de resíduos ou 

desperdícios e lança perguntas para nortear e mapear os processos, para a 

criação de um plano de gerenciamento e monitoramento do trabalho. 

Por meio dos testes realizados pela empresa, verificou-se que a geração 

de resíduos têxteis resulta da atividade de corte dos tecidos e malhas. A 

quantidade de resíduos de descarte equivale de 20% a 23% dos insumos 

planejados. Estes resíduos não têm valor para a empresa, o que impossibilita o 

reaproveitamento em outros processos. Os resíduos são coletados e separados 

para doações. 

Com a instalação do software de gestão de produção, foi possível verificar 

uma diminuição no material de descarte e no desperdício gerado com o 

planejamento manual. 

A demanda por estes materiais vem desde pequenos artesãos, até 

associações e escolas. Após alguns anos de doações ocasionais, a empresa 

recebeu indicações de associações sem fins lucrativos e optou por realizar a 

entrega dos materiais de descarte para duas associações sem fins lucrativos e 

com um papel social importante para a comunidade e especialmente às crianças e 

adolescentes. 

Os resíduos de descarte são doados integralmente e encaminhados para 

instituições que trabalham na reutilização e reciclagem dos resíduos têxteis. A 

primeira é a “Alvorecer Ação Social” uma Organização Não Governamental (ONG) 

sem fins lucrativos que atua desde 1992, atende 120 crianças e adolescentes entre 

seis e dezoito anos em situação de vulnerabilidade social. 

O reaproveitamento dos resíduos é feito para a produção de estopas. Os 

maiores pedaços do tecido são utilizados como parte externa da estopa e as partes 

menores são utilizadas como enchimento. As estopas são vendidas para centros 

automotivos, postos de gasolina e para lava-carros a R$ 30,00 por dez 

quilogramas de estopa. O valor da venda é revertido para compras de alimentos e 

a manutenção do local. Estes retalhos também se transformam em artesanatos, 
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que são comercializados durante eventos beneficentes (FIGURA 27). A produção é 

feita por voluntários que participam de atividades de confecção de novos produtos 

e reformas de doações de peças de vestuário. 

FIGURA 27 – ARTESANATO PRODUZIDO COM RETALHOS DE TECIDOS 

 

FONTE: A autora (2019). 

Outro programa que recebe doação dos resíduos sólidos têxteis da 

empresa é a “Associação Educativa Makiguti”, que atua com o trabalho voluntário 

em parceria com as Escolas Municipais de Curitiba e Região Metropolitana.  

O programa é uma prática pedagógica, voltada para a revitalização da 

educação, focada no desenvolvimento e capacitação do aluno, pais e professores. 

A capacitação com os pais traz a oportunidade de uma nova fonte de renda com os 

produtos que são ensinados durante os cursos. Para os docentes, a capacitação 

traz um auxílio pedagógico nas atividades desenvolvidas em sala de aula com os 

alunos e busca novas alternativas para enriquecer o processo educativo.  

A reciclagem e a reutilização de materiais têxteis e também de outros 

materiais plásticos são usados em Oficinas Pedagógicas e Oficinas para as Mães 

na arte da criação de bijuterias, móbiles, chaveiros, descanso de panela, carteiras 

entre outros produtos artesanais (FIGURA 28 e FIGURA 29). 
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FIGURA 28 – DESCANSO DE PANELA PRODUZIDO COM RESÍDUO SÓLIDO TÊXTIL 

 

FONTE: A autora (2019). 

FIGURA 29 – CHAVEIROS E MÓBILE PRODUZIDO COM RESÍDUO SÓLIDO TÊXTIL 

 

FONTE: A autora (2019). 

Com as doações de resíduos têxteis para as entidades, o acúmulo e o 

descarte que era gerado no processo de corte tornou-se mínimo.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O trabalho proposto foi avaliar a eficiência produtiva por meio da aplicação 

de um modelo de gestão integrado, com o emprego de software e alterações da 

cadeia produtiva em uma microempresa de confecção de vestuário. 

O modelo de gestão de produção da empresa era manual, o que implicava 

em erros de cálculos de planejamento de insumos e retrabalhos, resultantes desta 

falta de organização. Em muitas ocasiões, a falta de insumos ocasionava a 

interrupção da produção, até a compra de mais materiais para completar o 

processo de corte, em algumas situações o lote era liberado de forma incompleta 

para as facções e serigrafias. 

Dados de insumos e matérias-primas não eram cadastrados e as 

informações não eram conexas. Com a inserção do software de gestão as 

informações tornaram-se integradas, centralizando dados de fornecedores, 

clientes, custos de insumos, produtos comercializados e gastos com serviços 

terceirizados, no qual anteriormente não tinha informações computadas ou eram 

simplesmente arquivos isolados em pastas. Estas informações inseridas 

manualmente em planilhas eletrônicas exigiam tempo para inserção de dados. 

Os clientes e fornecedores foram cadastrados, gerando um histórico de 

compra e venda de produtos e insumos, proporcionando melhorias na execução do 

planejamento do processo de corte, os lotes necessários foram lançados no 

sistema e, em seguida, foi informada a quantidade de insumos necessários para a 

produção e para as compras quando não havia o material em estoque. 

A inserção de tecnologia por meio da instalação do software proporcionou 

melhorias significativas no fluxo de produção da empresa, melhorias na otimização 

do tempo gasto com planejamentos manuais e trouxe uma eficiência que 

anteriormente não existia; além da redução de material de expedição como papéis 

impressos de pedidos que eram arquivados em pastas físicas. 

Um resultado que não era previsto, que se mostrou relevante para o 

processo de produção foi que com as informações inseridas no software, foi 

possível mensurar o quanto a empresa deixará de gastar em materiais de insumos, 

em consequência de erros de cálculos de encaixes e aproveitamento. 

A aplicação do software diminui os gastos com insumos e da utilização do 

espaço físico com materiais em estoque e aumento a produtividade. 
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As ações geram consequências e têm impacto econômico e social na 

comunidade por meio da reutilização dos resíduos têxteis. As entidades 

recebedoras dos resíduos capacitam à comunidade e geram renda com os 

produtos confeccionados completando a renda familiar de artesões e melhorias na 

manutenção de associações beneficentes. Outro aspecto importante é a 

otimização do uso dos resíduos retornando como ator principal da matéria-prima 

de novos produtos.  

 

  



106 

8 TRABALHOS FUTUROS 

 

Os estudos relacionados à inserção de tecnologia em microempresas, 

principalmente nas confecções, são escassos. Este trabalho poderá auxiliar 

estudos futuros relacionados à área de vestuário, gestão de microempresas e 

inserção de tecnologias em micro e pequenas empresas. 

O trabalho também poderá ser replicado às outras empresas do mesmo 

porte, proporcionando benefícios de gerenciamento na produção e também nas 

alternativas de utilização dos resíduos sólidos. 

Como, também, uma sugestão para continuação do trabalho na mesma 

empresa seria aumentar o número de testes em outros produtos da variedade que 

a empresa comercializa.  

Outra possibilidade de trabalhos futuros seria ensaiar com outros 

softwares, tanto de gestão integrada (ERP) como também de softwares de encaixe 

de modelagem, visando melhor aproveitamento dos insumos durante o processo 

de corte. Para isso vê-se necessária análise de custo e dos benefícios destas 

ferramentas para serem utilizadas em outras possibilidades.  
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GLOSSÁRIO 

 

ANTI-PILLING: beneficiamento do tecido ou malha para evitar o aparecimento de 

bolinhas no decorrer das lavagens. 

CASEADO: ponto de costura para abrir casas de botões. 

DENIM: tecido obtido do algodão usado para fazer o jeans. 

DRAPING / MOULAGE: modelagem tridimensional aplicada diretamente ao corpo. 

ENCAIXE: distribuição e arrumação dos moldes no tecido para corte. 

ENFESTO: operação onde o tecido é estendido em camadas para o corte de peças 

do vestuário. 

FACÇÕES: indústrias de confecções que realizam serviços para outras empresas 

de confecções. 

GRADAÇÃO OU GRADUAÇÃO: ampliações e reduções de tamanhos na 

modelagem de vestuário. 

INDÚSTRIA 4.0: caracterizada por ações e controle do sistema de produção de 

forma independente com o auxílio de tecnologia avançada, também é 

chamado de Quarta Revolução. 

OXFORD: tecido usado para confeccionar jalecos com composição de 100% de 

poliéster. 

PEÇA PILOTO OU PROTÓTIPO: produto para teste e verificação para aprovação e 

produção. 

PILOTISTA: costureira que faz o protótipo ou peça-piloto. 

POLIÉSTER: tecido utilizado para a fabricação de vestuário e linha lar com 

característica de durabilidade e resistência. 

PÚBLICO-ALVO: segmento da sociedade para qual se destina um determinado 

segmento de roupas. 

PV: malha poliviscose para fabricação de camisetas. 

SERIGRAFIA: impressão de imagens em tecidos onde a tinha é colocada sobre 

uma tela e a imagem é transferida para o tecido. 

SUBLIMAÇÃO: impressão feita diretamente sobre peças do vestuário com 

composição de 100% poliéster. 


